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บทบรรณาธิการ 
 

วารสารนภยาธิปตยไดมีพัฒนาการและมีความกาวหนามาถึงฉบับน้ีเปนปที่ ๒ ฉบับที่ ๒เลมน้ีไดมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงดานรูปแบบการจัดเรียงไดถูกกําหนดไวอยางเปน

มาตรฐานที่สอดคลองกับรูปแบบมาตรฐานของวิทยาลัยการทัพอากาศ ซึ่งเปนเจาของวารสารนภยาธิปตย แต

อยางไรก็ตามความเขมขนทางดานมาตรฐานเน้ือหาวิชาการน้ัน ยังคงเปนประเด็นใหกบัทมีงานกองบรรณาธิการ

ไดทบทวนอยางเขมขนเพื่อยกระดับสูมาตรฐานวารสารไทย (TCI) 

ในนามของกองบรรณาธิการวารสารนภยาธิปตยขอขอบคุณวิทยาลัยการทัพอากาศ (เจาของวารสาร

ฉบับน้ี) ผูทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารฯ เจาของบทความและผูเกี่ยวของที่ใหความชวยเหลือในการ

ดําเนินการมาตลอดทําใหวารสารฉบับน้ีมีความกาวหนามีการพัฒนามาอยางตอเน่ืองจนทุกวันน้ี ขอใหทาน

ทั้งหลายที่ไดกลาวนามมาแลวมีความสุขความเจริญย่ิงๆ ข้ึนไป 

 

นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร  เพ็ชราช 
        บรรณาธิการวารสารนภยาธิปตย 
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ความสําคัญของอุตสาหกรรมอากาศยาน 
กับการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 

พงษภูเมศ  หนูนิล๑ 

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

Abstract 

Using armed forces invade other state rarely happened in present day. Scholars point 

out that the creation of more casualties in nowadays is cause by disaster. When determine 

each armed conflict, it will show that armed conflict use much time, months, years, or 

decade, to make such cruel casualty. In the other hand disaster can make catastrophe in 

only few day, hours, minutes which make thousands of casualty. For that reason the use of 

military force today is more focus on humanitarian assistance and disaster relief (HA/DR) 

more than prepare for conflict resolution (which on going in some region). 

Security trend of ASEAN region seems changed from use of force in order to resolve 

the conflicts to much more cooperation after become ASEAN community in December 2015. 

However, the necessities of armed forces still rise in demand. Many scholars point that the 

main threat to global security is not by use of force confront each other but the nature is. 

One of three cooperation pillars of ASEAN is the Political-Security Community (APSC) which 

aims to ensure that countries in the region live at peace with one another and with the 

world in a just, democratic and harmonious environment. Korean-Thai defense cooperation 

will ensure of that aims. This study will describe in detail about how important and 

necessity of defense industry cooperation, how that cooperation can ensure more secure 

and stability of region and what is the appropriate approach to that cooperation. 

This paper has four main topics started from study of (1) what is likely to be a cause 

of insecure or threats to human security; (2) conflicts among ASEAN nation before become 

ASEAN community and how they compromise conflict after become community; (3) 

importance of defense industry; and (4) military mission on humanitarian assistance and 

disaster relief. Some disaster case will be reviewed and summarize role of military, 

particularly air assets, assisted in each incident and what is the flawless of operation 

including what they need to get mission accomplished.  

                                            
๑
นาวาอากาศเอก  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
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กลาวนํา 

นักวิชาการหลายทานช้ีใหเห็นวา สิ่งที่ทําใหเกิดการสูญเสียชีวิตในปจจุบันน้ันมาจากอบุติัภัยมากกวา
มาจากการสูรบ การสูรบดวยกําลังติดอาวุธเชนสงครามที่เคยเกิดข้ึน ตองใชเวลาหลายเดือน ป หรือเปนทศวรรษ  
จึงจะทําใหเกิดการสูญเสียดังเชนที่ปรากฏในประวัติศาสตร ในทางตรงขาม อุบัติภัยสามารถทําใหเกิดการสูญเสีย
อยางมากมายภายในวันเดียว ช่ัวโมงเดียว หรือแมเพียงแคนาทีเดียว ดวยเหตุผลดังกลาว การเตรียมกําลังทหาร 
ในปจจุบันจึงมุงนํ้าหนักไปที่การชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance 
and Disaster Relief: HADR) เปนหลักมากกวาเตรียมการเพื่อแกไขความขัดแยงดวยอาวุธที่อาจเกิดข้ึนและ
ยุทโธปกรณทางทหารที่สามารถนําความชวยเหลือไปถึงผูประสบภัยไดดวยความรวดเร็วก็คืออากาศยาน 

เอกสารฉบับน้ีจะศึกษาแนวโนมของภัยคุกคาม บทบาทของกําลังทหารในอนาคต บทบาทของกําลัง 

ทางอากาศตอการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และอุตสาหกรรมปองกันประเทศ จากน้ัน 

จะเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศดานอากาศยาน อันเปนหลักประกันวากําลังทางอากาศ 

จะพรอมสําหรับภารกิจชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติตลอดเวลา 

ภัยคุกคามตอความม่ันคงมนุษย 

Peter Houghนักวิชาการดานการเมืองระหวางประเทศ ไดอธิบายไวในหนังสือช่ือ Understanding 

Global Security วามีเหตุการณ๙ อยางที่เปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของมนุษย ภัยคุกคามเหลาน้ัน 

มีทั้งที่เกิดจากรัฐ (state) ซึ่งเปนภัยคุกคามแบบด้ังเดิม (traditional threats) และไมไดเกิดจากรัฐ (non-

state) ซึ่ ง เปนภัยคุกคามรูปแบบอื่น  (non-traditionalthreats)ภัยคุกคามเหลาน้ีสามารถกอให เกิด 

ความสูญเสียตอมนุษยไดอยางมากมาย   

ตารางท่ี ๑สบิอันดับสงครามนองเลอืดในประวัติศาสตร 
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ภัยคุกคามดวยกําลังทหารจากรัฐ 

ในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ มักมีสงครามอยูเสมอ สงครามก็คือรูปแบบของความขัดแยงแบบหน่ึง

ที่ใชกําลังติดอาวุธหรือกองทหารเขาคลี่คลายความขัดแยงระหวางกัน โดยผลลัพธที่ไดน้ันตองแลกมาดวย 

ความสูญเสียและหายนะ จากตารางที่ ๑ แสดงถึงสิบอันดับสงครามนองเลือดในประวัติศาสตร ที่แมจะมี 

ความสูญเสียมากมาย แตทวาหวงเวลาของสงครามน้ันก็ตองใชเวลานานหลายป หรือมากกวาศตวรรษในกรณี

ของสงครามศาสนา (สงครามครูเสด) 

ภัยคุกคามดวยกําลังทหารที่ไมใชรัฐ 

กําลังทหารในลักษณะน้ีไมใชกําลังทหารของรัฐโดยตรง แตเปนกองกําลังติดอาวุธที่อาจคุนเคย 

ในช่ือ “กลุมกอการราย” แตทวากลุมติดอาวุธบางกลุมอาจเปนกลุมอิทธิพลทองถ่ิน (subnational) เชน กลุม  

เฮซบอลลาห ในประเทศเลบานอน ซึ่งเกิดมาจากแนวความคิดในเรื่องของความไมเทาเทียมกันของ 

ขีดความสามารถทางทหาร การใชกําลังทหารของรัฐโดยตรงตอฝายตรงขามน้ันไมใชเรื่องงาย จําเปนตองใช

การรบแบบกองโจรทําสงครามยืดเย้ือเพื่อการบอนทําลายฝายตรงขามดูจะมีโอกาสไดรับชัยชนะมากกวา 

เหตุผลของภัยคุกคามเชนน้ีอาจเกิดมาจากความแตกตางทางความคิดระหวางคูกรณี หรืออาจมาจาก 

ความขัดแยงทางดานการเมือง อาจมีกลุมติดอาวุธบางกลุมไดรับการสนับสนุนจากรัฐ ในขณะที่บางกลุม 

ไมข้ึนกับใคร การใชกําลังในสภาพแวดลอมปฏิบัติการที่มีความสามารถไมเทาเทียมกันน้ี เรียกวา “hybrid 

warfare” ซึ่งภัยคุกคามรูปแบบน้ีมักไมกอใหเกิดความสูญเสียมากนัก 

ภัยคุกคามจากเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจน้ันสะทอนใหเห็นถึงความเปนอยูของประชาชนในชาติหน่ึงๆ เศรษฐกิจที่ไมดีอาจทําให

ประชาชนตองอดอยากจนถึงอาจเสียชีวิตเปนจํานวนมาก อันเน่ืองมาจากการขาดแคลนเครื่องมือทางเศรษฐกจิ

ที่จะซื้อหรือผลิตอาหารใหเพียงพอตอการประทังชีวิต ซึ่งหลักๆ แลวมีเหตุผลอยู ๓ ประการคือ ๑) ผลิตอาหาร

ไดไมเพียงพอ ๒) ความตองการอาหารเพิ่มมากข้ึน และ ๓) การกระจายอาหารถูกรบกวน ภัยคุกคาม 

ในลักษณะน้ีมักถูกใชเปนเครื่องมือกําลังอํานาจแหงชาติของประเทศมหาอํานาจบางประเทศเพื่อลงโทษหรือ

บีบบังคับใหปฏิบัติตามที่ประเทศน้ันตองการ มักมุงผลสัมฤทธ์ิทางออมโดยกระทําตอประชาชน เพื่อ 

ใหประชาชนกดดันผูนําอีกที และไมสามารถบรรลุผลไดในเวลาที่รวดเร็ว 

ภัยคุกคามจากสภาพแวดลอม 

ภัยคุกคามลักษณะน้ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอมอันเปนผลของสภาวะโลกรอนซึ่งทําใหเกิดภัยคุกคาม

อื่นๆ อีกหลายอยางเชน ความแหงแลง นํ้าทวมชายฝงจากระดับนํ้าทะเลที่สูงข้ึน การระบาดของโรคเขตรอน 

ในซีกโลกเหนือและใต รวมทั้ง อัตราที่เพิ่มข้ึนของไฟปา และการหมดไปของโอโซน การจัดการกับภัยคุกคามน้ี

มีคาใชจายสูงและประเทศใดประเทศหน่ึงไมสามารถจัดการไดโดยลําพัง ตองใชความรวมมือระดับโลก ภัยคุกคาม

ดานสภาวะแวดลอมน้ันไมไดมีเพียงแคสภาวะโลกรอนเพียงอยางเดียว แตยังมีมลภาวะทางอากาศ การหมดไป

ของปา และการสูญเสียพื้นดินอุดมสมบูรณ โดยที่ปญหาอันเกี่ยวกับสภาพแวดลอมน้ันไมสามารถแยกออกจาก

ปญหาที่เกิดจากการพัฒนาและเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การพัฒนาเขตชุมชน หรือการพัฒนาอุตสาหกรรม 



 
๗ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ภัยคุกคามจากอัตลักษณในสังคม 

ภัยคุกคามน้ีเปนรูปแบบความรุนแรงของชาตินิยม ในประเทศประชาธิปไตยบางประเทศ เมื่อถึงชวง

การเลือกต้ัง พรรคการเมืองตางก็คิดแผนการรณรงคที่จะเอาชนะพรรคตรงขาม และหน่ึงในบรรดาแผน

เหลาน้ันจะมีความเกี่ยวของกับความเปนชาตินิยม ซึ่งผลที่ตามมาอาจทําใหมีการรวมตัวของผูที่มีอุดมการณ

เดียวกัน ในบางกรณีอาจเกิดการทํารายหรือสังหารผูคนนับลานเชนในสงครามโลกครั้งที่ ๒ แมถึงปจจุบัน  

ภัยคุกคามรูปแบบน้ีก็ยังคงปรากฏใหเห็น และในบางสถานการณพวกเขาสามารถแยกตัวและสถาปนา 

เปนรัฐใหมได หรือในบางกรณีสามารถกอใหเกิดความเกลียดชังในสังคม เชน การเหยียดสีผิว หรือการกีดกัน

ชนกลุมนอยในสังคม เปนตน ตารางที่ ๒ แสดงถึงภัยคุกคามรูปแบบน้ีที่สงผลใหเกิดการทําลายลางเผาพันธุ

ฝายตรงขามทีต่นเองเกลียดชัง ซึ่งทําใหมีการสังหารชีวิตผูคนนับลานคน 

ภัยคุกคามจากปญหาสุขภาพ 

ภัยคุกคามที่ยาวนานและใหญที่สุดในประวัติศาสตรมนุษยชาติก็คือ “โรคระบาด” บางโรคคราชีวิต

ผูคนมากมายย่ิงกวาการสูรบ บางโรคแพรระบาดไปทั่วโลกจนกลายเปนโรคระบาดขามชาติ เชน ไขหวัดซารส 

(Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS)หรือไขหวัดตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory 

Syndrome: MERS) ภัยคุกคามรูปแบบน้ีมักเกิดข้ึนตามฤดูกาล และบางครั้งเกิดจากธรรมชาติการอพยพ 

ยายถ่ินฐานของสัตว เชนไขหวัดนก H5N1 ซึ่งสงผลกระทบตอวงจรอาหารของมนุษยไดหรือแมแตการเดินทาง

ทองเที่ยวและการอพยพถ่ินฐานของผูคนก็เปนสาเหตุที่ทําใหโรคสามารถแพรกระจายขามถ่ินกําเนิดไดเชนกัน 

ในตารางที่ ๓ แสดงถึงสิบอันดับโรคระบาดที่คราชีวิตประขากรโลกซึ่งสวนใหญมักเกิดในบริเวณพื้นที่แหงแลง 

เชน อัฟริกา และในประเทศที่ดอยพัฒนา  

ตารางท่ี ๒สบิอันดับการสงัหารลางเผาพันธุในประวัติศาสตร 



 
๘ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ภัยคุกคามจากธรรมชาติ  

สาเหตุหลักของภัยคุกคามตอประชากรโลกมักเกี่ยวของกับธรรมชาติ ธรรมชาตินอกจากเปนตนกาํเนิด

แหงทรัพยากรที่ใชเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแลว ยังเปนสาเหตุหลักของภัยพิบัติซึ่งสวนใหญถูกทําลายลงโดย

มนุษยอันเน่ืองมาจากความหนาแนนของประชากรที่ยายถ่ินฐานเขาไปอยูในพื้นที่เดียวกันทําใหมีความตองการ

ใชทรัพยากรสูงข้ึน โดยตัวธรรมชาติเองแลวสามารถแบงภัยพิบัติที่กอใหเกิดการสูญเสียชีวิตหลายพันคนตอป

ไดเปน ๓ จําพวกคือ ๑) นํ้าทวม ๒) แผนดินไหว และ ๓) พายุ หากจําแนกตามประเภทของภัยธรรมชาติแลว 

คลื่นสึนามิเปนภัยธรรมชาติที่กอใหเกิดการสูญเสียรายปมากที่สุดเปนอันดับ ๑ แผนดินไหว และอุณหภูมิ  

เปนอันดับที่ ๒ และ ๓ ตามตารางที่ ๔ ทั้งน้ียังไมรวมภัยแลงซึ่งสงผลกระทบตอหวงโซอาหารและทําใหเกิด

ความอดอยากรุนแรงในบางพื้นที่ 

ภัยคุกคามจากอุบัติเหตุ 

ภัยคุกคามรูปแบบน้ีสวนใหญเปนอุบัติเหตุอันเกิดจากมนุษย เชน การคมนาคมขนสง โครงสราง 

สิ่งปลูกสราง อุตสาหกรรม หรือ สวนบุคคล อันสามารถหลีกเลี่ยงไดดวยเครื่องมือทางการเมืองซึ่งก็คือ 

“มาตรฐานความปลอดภัย” อุบัติเหตุสวนบุคคลน้ันคือสาเหตุสวนใหญของการเสียชีวิตมากกวาสามสาเหตุ 

ที่เหลือ โดยแหลงที่มาของสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุน้ัน อุบัติเหตุที่เปนเรื่องของบุคคลมีสถิติการเกิดตอป 

มากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ ๕  

ตารางท่ี ๓สบิอันดับโรคระบาดที่คุกคามตอโลก 



 
๙ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ตารางท่ี ๔ จํานวนผูเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติเฉลี่ยรายประหวาง ค.ศ.๒๐๐๐-๒๐๐๖ 

 

ภัยคุกคามจากอุบัติเหตุ 

ภัยคุกคามรูปแบบน้ีสวนใหญเปนอุบัติเหตุอันเกิดจากมนุษย เชน การคมนาคมขนสง โครงสราง 

สิ่งปลูกสราง อุตสาหกรรม หรือ สวนบุคคล อันสามารถหลีกเลี่ยงไดดวยเครื่องมือทางการเมืองซึ่งก็คือ “มาตรฐาน

ความปลอดภัย” อุบัติเหตุสวนบุคคลน้ันคือสาเหตุสวนใหญของการเสียชีวิตมากกวาสามสาเหตุที่เหลือ  

โดยแหลงที่มาของสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุน้ันอุบัติเหตุที่เปนเรื่องของบุคคลมีสถิติการเกิดตอปมากที่สุด 

ดังแสดงในตารางที่ ๕i๒ 

ภัยคุกคามจากอาชญากรรม 

อาชญากรรมลวนปรากฏอยูในทุกประเทศและเปนตัวแทนของภัยคุกคามตอความมั่นคงของมนุษย 

อีกทั้งยังเพิ่มจํานวนข้ึนเมื่อเทียบกับอดีต สาเหตุของภัยคุกคามน้ีมักเปนเรื่องของการแกงแยงไขวควาเพื่อใหมี

ชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งก็คือปญหาทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของโลกที่นับวันย่ิงเลวราย

ลงเรื่อยๆ และตองใชความรวมมือระดับสากลในการรับมือใหเกิดประสิทธิภาพ 

ภัยคุกคามตอความม่ันคงโลก 

ในลักษณะที่คลายกับปเตอร โฮ ซึ่งไดแยกแยะรูปแบบของภัยคุกคามตอความมั่นคงมนุษยโดยเนน 

ที่การสูญเสียชีวิตซึ่งมีหลากหลายสาเหตุรวมทั้งการคุกคามจากกําลังทหาร คริสแอบบ็อต, พอล โรเจอร, และ 

จอหน สโลโบดา นักวิจัยจากกลุมวิจัยออกซฟอรดได ช้ีใหเห็นถึงมุมมองที่กวางข้ึน โดยมองวาปจจัย 

                                            
๒
Ibid., p.๒๑๗. 

ตารางท่ี ๕ จํานวนการเกิดอบุัติเหตุเฉลี่ยตอปทีม่ีสาเหตุมาจากคน 



 
๑๐ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ที่เปนสาเหตุของความขัดแยงและทําใหเกิดความไมมั่นคงตอโลกน้ันมี ๔ กลุม โดยที่ภัยคุกคามเหลาน้ี 

มีแนวโนมที่จะนําไปสูการขาดเสถียรภาพทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งสามารถกอใหเกิดการสูญเสีย

ชีวิตจํานวนมากในขณะที่อาจไมมีสิ่งบอกเหตุใหทราบลวงหนานานนัก จําเปนที่จะตองแกไขและเตรียมการ 

ต้ังแตตอนน้ี  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

การเผาผลาญนํ้ามันและการตัดไมทําลายปานําไปสูการสูญหายขนาดใหญของความหลากหลายทาง

ชีวภาพและอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มข้ึน สงผลใหมีกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มมากข้ึนในช้ันบรรยากาศ 

สถานการณที่เลวรายที่สุดก็คือการทําลายสมดุลของธรรมชาติจะทําใหอุณหภูมิโลกเพิ่มข้ึน ๑.๕ ถึง ๕ องศา

เซลเซียสภายในป ค.ศ.๒๑๐๐ ทําใหนํ้าแข็งข้ัวโลกละลายสงผลใหระดับนํ้าทะเลสูงข้ึน สิ่งที่ตามมาก็คือ  

เมืองใหญๆ ของโลกที่มักต้ังอยูตามชายฝงอาจจมอยูใตทะเล จํานวนผูอพยพจากแนวชายฝงและปากแมนํ้า 

จะเพิ่มข้ึนถึงหลักรอยลานคน จากน้ันความหายนะจากเรื่องเศรษฐกิจและสังคมก็จะตามมา๓ นอกจากน้ันแลว 

การสูญเสียนํ้าแข็งข้ัวโลกยังจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของฝนตก โดยที่ในอีกหาสิบปขางหนา ฝนมีแนวโนม

จะตกมากในเขตข้ัวโลกและมหาสมุทร แตลดการตกในพื้นที่เขตรอน เหตุการณน้ีจะทําใหมนุษยตองประสบกบั

ความทุกขยาก สังคมจะมีแตความวุนวาย วิถีชีวิตเปลี่ยนไป รวมทั้งจะเกิดการโยกยายถ่ินฐานอยางมหาศาลทัว่โลก 

การแยงชิงทรัพยากร 

สมดุลของธรรมชาติในระบบนิเวศนของโลกเปนปจจัยที่มีความสําคัญย่ิงตอการคงอยูของ

ทรัพยากรธรรมชาติอันสงผลกระทบตอกิจกรรมของมนุษยในแงของ มลภาวะ การหมดไปของทรัพยากร และ

การขาดแคลนอาหาร โดยที่ปญหาเรื่อง การหมดไปของทรัพยากรทางทะเล, การสูญหายของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ มลภาวะของโลก เชน การหมดไปของโอโซนและ ปญหาการทําลายปาไม การขาดแคลน

ทรัพยากรนํ้ารวมทั้งการขาดแคลนโภชนาการที่ดี ตางก็มีแนวโนมเปนปญหาหลักในอนาคต โดยเฉพาะ

เช้ือเพลิงจากฟอสซิล เชน นํ้ามัน และกาซธรรมชาติที่กําลังหมดไปในไมชา เชนเดียวกับทรัพยากรอื่นๆ นํ้าคือ

แหลงของความมั่นคงและมั่งค่ัง การเสียสมดุลของระบบนิเวศนโดยเฉพาะการทําลายปาไม จะเปนสาเหตุ 

ที่ทําใหเกิดการขาดแคลนนํ้าซึ่งจะสงผลอยางรายแรงตอการผลิตอาหาร ประชาชน ๓๘๓ ลานคนในอัฟริกา 

และ ๓๒๗ ลานคนในเอเชีย๔ตองทรมานจากความอดอยาก๕ และในบางพื้นที่ ปรากฏการณเชนน้ีนําไปสู 

ความตึงเครียดและสามารถกลายเปนความขัดแยงดวยอาวุธเต็มรูปแบบได๖ 

 

 

 

                                            
๓
Chris Abbott, Paul Rogers and John Sloboda. Global Responses to Global Threats (UK: Oxford Research Group, ๒๐๐๖), p. ๘. 

๔
Ibid. 

๕
Global Extreme Poverty, available from https://ourworldindata.org/extreme-poverty/; internet; accessed 26 August 2017. 

๖
Chris Abbott, Paul Rogers, John Sloboda. Global Responses to Global Threats (UK: Oxford Research Group, ๒๐๐๖), p.๑๕. 



 
๑๑ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

การผลักดันใหคนสวนใหญอยูรอบนอก 

ในขณะที่ความเจริญกําลังเพิ่มข้ึนแตทวาความตองการข้ันพื้นฐานและการเติบโตของเศรษฐกิจ 

กลับไมไดถูกแบงปนอยางเทาเทียม ตรงกันขาม ความเจริญน้ันถูกแบงปนอยูเฉพาะในเมืองใหญๆ ที่ประชากร

ไมไดอดอยากอีกทั้งคาครองชีพยังสูงข้ึนอยางตอเน่ือง โดยคาครองชีพที่สูงน้ันเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจ

ของประชาชนวาจะอยูในเมืองหรือชนบท๗ ซึ่งโดยมากประชาชนมักชอบที่จะเขาไปทํางานในเมืองใหญ 

แตพักอาศัยอยูตามชนบททําใหรูสึกถึงความไมเทาเทียม และการแบงแยกเชนน้ีกําลังเลวรายลงเรื่อยๆ  

จากการเพิ่มข้ึนของมาตรการบีบบังคับทางการเมือง ประกอบกับความรูสึกที่เพิ่มข้ึนของความรูสึกถูกแบงแยก 

อาจนํามาซึ่งความรุนแรงทางการเมืองที่เพิ่มข้ึนเชนกัน 

การแขงขันกันปฏิรูปกองทัพ 

รัฐชาติ (ประเทศ๘)  “เปนรูปแบบหน่ึงขององคกรทางการเมืองที่กลุมของประชาชนผูซึ่ ง 

มีประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม หรือภาษารวมกัน อาศัยอยูในบริเวณเฉพาะที่อันหน่ึงโดยอยูภายใต 

การปกครองจากผูปกครองเดียวกัน๙” หรือก็คือ รัฐชาติประกอบไปดวยอยางนองสามสิ่งคือ ประชาชน  

ผืนแผนดิน และอํานาจอธิปไตย ผลประโยชนอันสําคัญย่ิงของรัฐชาติคือการดํารงอยูของอํานาจอธิปไตย 

เหนือแผนดินของตน และการที่จะทําเชนน้ันไดจําเปนตองมีกองทัพอันเขมแข็ง ในอดีต วัตถุประสงค 

ของกองทัพก็คือการปกปองคุมครองประเทศของตนจากภัยคุกคามนอกประเทศ การพัฒนาขีดความสามารถ

ของกองทัพจึงมีเหตุมีผลตามสถานการณ แตทวาบางประเทศอาจมีความขัดแยงดานอุดมการณระหวาง

ประชาชนของตนเอง หรือมีความต้ังใจที่จะรุกรานประเทศอื่นอันอาจนํามาซึ่งสงคราม (ในกรณีที่เลวรายที่สุด

คือการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร) เพื่อปองกันสงคราม ประเทศไมมีหนทางเลือกมากนักถาไมสามารถพัฒนา

กองทัพของตนเองไดก็ตองแสวงหาพันธมิตรที่เขมแข็ง 

จากการอภิปรายขางตนแสดงใหทราบวาภัยคุกคามตอความมั่นคงของมนุษยในอนาคตน้ัน สวนใหญ 

มีแนวโนมมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอันสงผลใหเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ อันเปนสาเหตุหลัก 

ที่ทําใหเกิดการสูญเสียชีวิตมากมายในช่ัวเวลาขามคืนตางจากสงครามที่ตองใชเวลาเปนป อีกทั้งตองใชกําลงัคน

และอุปกรณจํานวนมากในการตอบสนองรับมืออยางเรงดวนเพื่อลดการสูญเสียและลดความเสียหายใหได 

มากที่สุด ซึ่งทหารเปนเพียงหนวยเดียวที่มีทั้งกําลังพลและยุทโธปกรณที่สามารถปฏิบัติภารกิจน้ีไดสมบูรณ

ที่สุด บางประเทศที่มีศักยภาพและทรัพยากรพรอมสามารถเตรียมกําลังพลและยุทโธปกรณสําหรับภารกิจ

เฉพาะดานได ในขณะที่มีอีกหลายประเทศไมสามารถทําไดเชนน้ัน จึงตองใชกําลังรบบางสวนพรอมสําหรับ

ภารกิจชวยเหลือภัยพิบัติ และมีอีกหลายประเทศที่ตองแสวงหาพันธมิตรเพื่อรวมมือกันเมื่อประเทศใดประเทศ

หน่ึงไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ เชนประเทศในกลุมอาเซียนที่มีการกําหนดขอตกลงในการใหความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันยามที่เกิดภัยพิบัติข้ึน รวมทั้งมีการกําหนดใหจัดต้ังกองกําลังเตรียมพรอมเพื่อใหการตอบสนอง 

                                            
๗
Demographia World Urban Areas, available from http://demographia.com/db-worldua.pdf; internet; accessed 22 September 

2017. 
๘
Nation-state, available from http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Nation-state; internet; accessed 23 September 2017. 

๙
Learner's Dictionary, available from http://www.learnersdictionary.com/definition/nation-state; internet; accessed 23 

September 2017. 



 
๑๒ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ตอภัยน้ันเปนไปไดดวยความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 

การชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ 

ไมวาภัยที่เกิดข้ึนมีความเกี่ยวของกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เชน นํ้าทวม พายุ ภัยแลง แผนดินไหว 

ไฟไหมปา) หรือเปนภัยที่เกิดจากนํ้ามือมนุษย (เชน อุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม) ก็ตาม 

การที่จะรับมือตออันตรายที่ทําให เกิดความเสียหายจะตองเปนไปโดยปราศจากเจตนาอื่นแอบแฝง 

จึงจะสามารถตอบสนองตอเหตุการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ศูนยวิจัยทางระบาดวิทยาจากอุบัติภัย (Centre for Research on the Epidemiology of 

Disasters:CRED) รายงานจํานวนความเสียหายและเสียชีวิตต้ังแตป ค.ศ. ๑๙๙๕ ถึง ๒๐๑๕ น้ันมีสาเหตุมาจาก

ภัยธรรมชาติสูงที่สุด๑๐ และภัยธรรมชาติที่เกิดบอยที่สุดทําใหประชาชนไดรับผลกระทบมากที่สุดน้ันเกี่ยวของกับ

ภู มิ อ า ก า ศ๑๑ 

ก็คือนํ้าทวม รวมทั้งจํานวนประชาชนที่เสียชีวิตสูงที่สุดมีสาเหตุมาจากพายุ๑๒ อุบัติภัยเหลาน้ันจําเปนตองมี 

การติดตามอยางใกลชิดและเตรียมพรอมรับมือตลอดเวลา 

ทหารถือวาเปนกําลังเพียงหน่ึงเดียวที่สามารถชวยเหลือสังคมไดทั้งยามฉุกเฉินมีอุบัติภัย ไมวาเกิดจาก

มนุษยหรือเกิดจากธรรมชาติ หัวใจสําคัญของการปฏิบัติคือ ความรวดเร็ว พรอมเพรียง และถูกตองตรงตาม

สถานการณ เพื่อความมั่นใจวาวิกฤติการณน้ันๆ ไดรับการบรรเทาอยางมีประสิทธิภาพ ขีดความสามารถ 

ของทหารสามารถใชเพื่อวัตถุประสงคในการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติเมื่อเกิดเหตุวิกฤติ

โดยไมมีการแจงเตือนไดทันที ดังน้ันการเตรียมการจึงเปนสิ่งจําเปนในการรับมือกับเหตุการณเชนน้ัน 

กรณีศึกษาถึงการใชเครื่องมือทางทหารในภารกิจชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ 

ไดอยางดีก็คือเหตุการณพายุไหเย่ียนในประเทศฟลิปปนสเมื่อป ค.ศ.๒๐๑๓ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการประสาน 

ความชวยเหลือระหวางประเทศน้ัน นอกจากจะชวยลดจํานวนผูเสียชีวิตจากพายุแลว ยังเปนการชวยสงเสริม

สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคดวยเชนกัน 

กําลังทางอากาศที่ใชในภารกิจ HADR ประเทศฟลิปปนส 

พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๓ ประเทศฟลิปปนสถูกกระหนํ่าจากพายุลูกใหญที่สุดในประวัติศาสตร  

“ซูบเปอรไตฝุนไหเย่ียน” ที่มีความเร็วลมสูงถึง ๓๑๕ กม/ชม. แรงลมกระโชกที่ ๓๘๐ กม/ชม. ประชาชน ๒๕ 

ลานคนอยูในเสนทางการเคลื่อนที่ของพายุ๑๓ พายุไหเย่ียนคราชีวิตผูคนจํานวนมากและทําลายสิ่งปลูกสราง

ตลอดเสนทางเคลื่อนที่ ประชาชนนับลานไรที่อยูอาศัยและตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน แตทวารัฐบาล

                                            
๑๐

The human cost of weather-related disasters 1995-2015, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, available 

from http://www.cred.be/publications; internet; accessed 30 October 2017. 
๑๑

The human cost of weather-related disasters 1995-2015, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, available 

from http://www.cred.be/publications; internet; accessed 30 October 2017. 
๑๒

The human cost of weather-related disasters 1995-2015, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, available 

from http://www.cred.be/publications; internet; accessed 30 October 2017. 
๑๓

Super Typhoon Haiyan, one of strongest storms ever, hits central Philippines, available from 

http://edition.cnn.com/2013/11/07/world/asia/philippines-typhoon-haiyan/index.html; internet; accessed 30 October 2017. 



 
๑๓ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

กลับมีกําลังพลและอุปกรณไมเพียงพอที่จะใหความชวยเหลือได เขาใชอากาศยานเขาไปถึงพื้นที่เปาหมายได

แตไมสามารถใหความชวยเหลือไดรวดเรว็ทุกเมืองอยางที่ตองการ คายทหารบางแหงก็ไดรับผลกระทบจากพายุ

เชนกัน 

หลังพายุ ๑ วัน กองทัพอากาศฟลิปปนสไดสง เฮลิคอปเตอร UH-1H และ บ.ลําเลียง C-130 พรอม

สิ่งของชวยเหลือเขาไปยังพื้นที่ประสบภัย แตทวาความพยายามน้ันยังไมเพียงพอ อากาศยานของฟลิปปนส 

ที่เขาปฏิบัติภารกิจทั้งหมดมีเพียง C-130, W-3A,และ UH-1H ซึ่งก็ยังไมเพียงพอ ภาพที่ ๑ แสดงรายการ

ยุทโธปกรณจากนานาชาติที่ใหความชวยเหลือ๑๔ ซึ่งจะเห็นวาอากาศยานที่มีความจําเปนตอภารกิจเชนน้ีคือ  

บ.ลําเลียง และเฮลิคอปเตอรเพื่อขนสงสิ่งของและความชวยเหลือเขาสูพื้นที่ประสบภัยใหเร็วที่สุด รวมทั้ง

ลําเลียงผูบาดเจ็บออกจากพื้นน้ันๆ ไดอยางรวดเร็ว 

 

บทบาทของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในภารกิจ HADR 

จ า ก JointPublication3-29ForeignHumanitarianAssistanceไ ด ร ะ บุ บ ท บ า ท ข อ ง กํ า ลั ง 

ทางอากาศที่เปนสวนหน่ึงของภารกิจ HADRไวดังน้ี ๑) การลําเลียงทางอากาศ เปนวิธีการที่สําคัญ 

ตอการเคลื่อนยายสิ่งของบรรเทาทุกข กําลังพล และยุทโธปกรณ เชน โรงพยาบาลสนาม และเครื่องกรองนํ้า  

๒) สนามบินอาจเต็มไปดวยอากาศยานที่ขนยายสิ่งของชวยเหลือ ชุดควบคุมการบินสามารถอํานวยความ

สะดวกตอการขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งชางโยธาสามารถซอมแซมสนามบินที่ไดรับความเสียหายได

                                            
๑๔

Massive Combined International Aid Sent to Assist Typhoon Haiyan / Yolanda Victims in the Philippines, available from 

http://maxdefense.blogspot.kr/2013/11/massive-combined-international-aid-sent.html; internet; accessed 8 October 2017. 

ภาพท่ี ๑ยุทโธปกรณจากตางประเทศที่ใหความชวยเหลือแกประเทศฟลิปปนส ป ค.ศ.๒๐๑๓๑ 



 
๑๔ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

อยางรวดเร็ว ๓) สนามบินถือเปนจุดศูนยดุลสําหรับการบรรเทาทุกข ดังน้ันจึงตองมีการวางมาตรการรักษา

ความปลอดภัยดวย ๔) หากตองการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก อาจรองขอขีดความสามารถดานอวกาศ เชน 

ISR ได ๕) เฮลิคอปเตอรเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอภารกิจ หากถนน ทางรถไฟ หรือสะพานถูกทําลาย 

๖) กองทัพอากาศอาจใชขีดความสามารถดานวิศวกรรมใหการสนับสนุนสิ่งจําเปนตอภารกิจได 

บทบาทของ ทอ.ASEAN ในภารกิจ HADR 

ในเอกสาร ASEAN Air Forces Standard Operating Procedure for Humanitarian Assistance 

andDisaster Relief (AAF SOP-HADR) ระบุไววาทรัพยากรและขีดความสามารถทางทหารที่ใชในภารกิจคือ (๑) 

MEDEVAC (Medical Evacuation) (๒) Airlifts / Airdrops / Resupply (การสนับสนุน/นําสง อาหาร 

เครื่องนุงหม และบริการสาธารณสุข) (๓) SAR (Search and Rescue) / SAL (Search and Locate) (๔) 

Military Medicine (Emergency Aid) (๕) Aerial Survey (๖) Cloud Seeding / Rainmaking (๗) Aerial 

Fire Control / Fighting (๘) Special capabilities (๙) Mobile Air Traffic Control และ (๑๐) Mobile Air 

Movement Team. 

ซึ่งขีดความสามารถทางทหารเหลาน้ีเปนภาระอันหนักหนวงเกินกวาประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศ

หน่ึงประเทศใดจะสามารถแบกไวโดยลําพังได จําเปนตองไดรับความรวมมอืและสนับสนุนจากประเทศสมาชิก

อื่นๆ ตามขอตกลงการจัดการภัยพิบัติและเผชิญเหตุฉุกเฉินอาเซียน (ASEAN Agreement on Disaster 

Management and Emergency Response: AADMER) ที่ไดลงนามไวเมื่อ ๒๖ ก.ค.๒๕๔๘ ไดระบุ

รายละเอียดถึงขีดความสามารถทางทหารที่จะใชในภารกิจ HA/DR ไววามี (๑) ชนิดของหนวย เปนไดทั้ง 

แพทย วิศวกร หรือทหารราบ ไมวาจะมาจาก ทบ. ทร. หรือ ทอ. (๒) ระดับของหนวย เปนไดทั้งระดับ 

กองรอย หรือกองพัน (๓)จํานวนและขีดความสามารถ เปนไดทั้ง สรางการคมนาคมไดดวยตัวเองเพื่อ 

การนําสงความชวยเหลือดานมนุษยธรรมหรือการบรรเทาภัยพิบัติ หรือสามารถใหการสนับสนุนในการ

เคลื่อนยายความชวยเหลือ (๔)จนท.ผูเช่ียวชาญในดานจัดการภัยพิบัติและเทคโนโลยี (๕) สิ่งสํารองเพื่อ

บรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉิน(๖) ความชวยเหลือทางทหารในปฏิบัติการ HADR ซึ่งเปนไดทั้ง เครื่องจักรกลหนัก 

เครื่องยนตที่เคลื่อนยายได สิ่งสนับสนุนดานสิ่งโครงสรางและการสงกําลังบํารุง การอพยพ การกูภัย  

การบริการทางการแพทย ที่พักอาศัย และสิ่งสนับสนุนที่จําเปน (๗) ยุทโธปกรณทางทหารสําหรับเผชิญเหตุ

ฉุกเฉิน รวมถึง ยุทโธปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับงานหนัก การขนสงฉุกเฉิน การสื่อสารฉุกเฉิน 

เครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน โรงพยาบาลสนาม การอพยพและที่หลบภัยช่ัวคราว 

ความรุนแรงและความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากอดีต หากมีการตอบสนองตอ

เหตุการณไดเร็วเทาไร น่ันก็เทากับสามารถลดการสูญเสียและความเสียไดมากข้ึน ทรัพยากรทางอากาศจึงเปน

ทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดในอันที่จะนําพาความชวยเหลือเขาไปสูใจกลางพื้นที่ประสบภัย การพัฒนา

กองทัพในอนาคตจึงดูจะมุงไปที่การพัฒนาทรัพยากรทางอากาศเปนลําดับแรก 

 

 

 

ภารกิจของทรัพยากรทางอากาศกับปฏิบัติการ HADR 



 
๑๕ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ทรัพยากรทางทหารที่รวมปฏิบั ติในภารกิจ HADRน้ันสวนใหญคืออากาศยาน โดยเฉพาะ 

อยางย่ิง อากาศยานที่ใชสําหรับการขนสงทางอากาศ จากกรณีศึกษาสามารถสรุปชนิดของอากาศยาน 

และการใชงานไดคือ (๑) การประเมินผลความเสียหาย (Damage Assessment)ใชเฮลิคอปเตอร โดรน UAV 

ดาวเทียม (๒) การคนหาและชวยชีวิต (Search and Rescue)ใชเฮลิคอปเตอร (๓) การนําสงสิ่งสนับสนุน 

(Relief supply delivery) ใชบ.ลําเลียง เฮลิคอปเตอร (๔) การสนับสนุนดานการแพทย (Medical support) 

ใชบ.ลําเลียง เฮลิคอปเตอร (๕) การอพยพ (Evacuation)ใชบ.ลําเลียง เฮลิคอปเตอร (๖) ISRใชเฮลิคอปเตอร 

โดรน UAV ดาวเทียม (๗) การดํารงการสื่อสาร (Communication Sustainability)ใชอากาศยานควบคุมและ

แจงเตือน (Airborne Warning And Control System: AWACS) และ (๘) การปฏิบัติภารกิจพิเศษ๑๕ 

แนวโนมการรุกรานชาติอื่นดวยกําลังทหารไมคอยมีโอกาสเกิดข้ึน แตการใชขีดความสามารถ 

ทางทหารชวยเหลือชาติอื่นในภารกิจ HADRดูจะเปนสิ่งสําคัญมากที่สุดซึ่งมีโอกาสเกิดไดสูงกวา แตทวา

หลักการใน “Oslo Guidelines” ซึ่งเปนคูมือที่วาดวยการใชกําลังทหารตางชาติและทรัพยากรในการปองกัน

เทศทางพลเรือนในภารกิจ HADR กลับระบุไววา “การจะรองขอกําลังทหารตางชาติและทรัพยากรในการ

ปองกันเทศทางพลเรือน สามารถกระทําไดก็ตอเมื่อการใชกําลังทหารและทรัพยากรในการปองกันประเทศ 

ทางพลเรือนของตนเองน้ันไมสามารถรองรับความตองการไดเพียงพอ” ซึ่งในความเปนจริง ขีดความสามารถ

ทางทหารมักเปนสิ่งแรกที่รัฐบาลใช เชนเดียวกับกําลังทหารตางชาติที่สามารถใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทา

ภัยพิบัติดวยจิตใจของความเปนเพื่อนอีกทั้งการรอเวลาเพื่อรองขอ/ตอบสนองคํารองขอความชวยเหลือน้ัน 

ไมไดชวยใหสามารถชวยชีวิตผูประสบภัยได เพิ่มมาก ข้ึนแตอยางใด เพียงแตอาจจะชวยใหคนพบ 

รางผูประสบภัยไดมากข้ึนเทาน้ันเอง ดวยเหตุผลน้ีอุตสาหกรรมปองกันประเทศจึงเปรียบเสมือนสิ่งเติมเต็ม 

ในขอบกพรองน้ัน ทั้งที่เปนการประกอบการดวยตนเองหรือสรางจากความรวมมือ 

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

อุตสาหกรรมปองกันประเทศดูจะเปนธุรกิจที่จําเปนสําหรับโลกที่เต็มไปดวยความขัดแยงและ 

ความแตกตางของอุดมการณเชนทุกวันน้ี ในขณะที่ ยุทโธปกรณทําใหกองทัพมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึน 

ในแงของการสูรบ มันก็ยังสามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับภารกิจชวยเหลือทางมนุษยธรรมไดอีกดวย 

วัตถุประสงคหลักของอุตสาหกรรมปองกันประเทศก็คือการพัฒนาและสรางผลิตภัณฑที่สามารถใชในการ

ปองกันประเทศได 

ริ ช า ร ด  เ อ  บิ ท ซิ ง เ ก อ ร  บ ร ร ณา ธิก า ร ห นั ง สื อ  TheModernDefenseIndustry:political, 

economic,andtechnologicalissues ไดช้ีใหเห็นวามีปจจัยพื้นฐานอยู ๕ ประการที่จะสงผลตออุตสาหกรรม

ปองกันประเทศของโลกซึ่งอาจจะเปนตัวผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหากมันลงมาเกี่ยวของกับ 

โครงสราง การจัดองคกร กิจกรรม และ กระบวนการ ของอุตสาหกรรมน้ี ปจจัยเหลาน้ีมีอิทธิพลและเปน

ตัวกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรมอาวุธโลก ไดแก  (๑)  ธรรมชาติของกระบวนการผลิตอาวุธ  

(๒) ผลจากการใชจายงบประมาณทางทหารที่มีตออุตสาหกรรมปองกันประเทศ (๓) ผลกระทบของการคา

อาวุธระหวางประเทศ (๔) กระบวนการโลกาภิวัฒนของอุตสาหกรรมปองกันประเทศ และ (๕) การเกิดข้ึน 

                                            
๑๕

ในกรณีเกิดวิกฤตโิรงไฟฟานวิเคลยีรที่ประเทศญี่ปุนเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔กองกําลังปองกันตนเองภาคพ้ืนใชเฮลิคอปเตอรแบบ CH-47J ทิง้น้ําลงบนเตา

ปฏิกรณนิวเคลียรของโรงไฟฟาเพ่ือทาํใหเตาปฏิกรณเยน็ลง– ผูเรียบเรียง 



 
๑๖ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ของเทคโนโลยีขอมูลขาวสารในกิจการทหาร๑๖ 

อุตสาหกรรมปองกันประเทศน้ันถูกเขาใจวาเปนอุตสาหกรรมที่คอยปอนยุทโธปกรณและ 

การซอมบํารุงโดยเฉพาะสิ่งที่ใชโดยมนุษยเพื่อ เตรียมการ ปองกัน ปกปอง ตอบโต ลด บรรเทา และรับมือ 

กับภัยคุกคามรวมทั้งผลที่ไมไดคาดคิดอันอาจจะเกิดข้ึนกับสังคมของตน ผลที่ตามมาเหลาน้ีอาจสรุปรวมไดวา

เปนความเสียหายตอชีวิตประชาชน สุขภาพ ทรัพยสิน หรือสิ่งอื่นๆ รวมถึงขาวสาร๑๗ วัตถุประสงคของ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศคือการดํารงไวซึ่งพลังอํานาจแหงชาติและขีดความสามารถในการปกปองประเทศ

จากภัยคุกคามทั้งมวล อุตสาหกรรมปองกันประเทศน้ันเปนระบบความรวมมืออยางใกลชิดระหวางรัฐและ

บริษัทผูผลิต โดยต้ังอยูบนฐานของความมั่นคงแหงชาติ และเปนเศรษฐกิจเพียงสาขาเดียวที่ข้ึนอยูกับรัฐ 

ในผลิตภัณฑทั้งหมดที่จําหนาย อุตสาหกรรมปองกันประเทศไมไดรับแรงกดดันทางตลาด ในขณะที่สามารถ

แขงขันและสงออกสูตลาดโลกซึง่สรางมูลคาเพิ่มและเปนคูคาอันซื่อสัตยทั้งในยามสงบ เกิดวิกฤติการณ หรือ

แมกระทั่งยามสงคราม กับคูรวมการคา ซึ่งอาจมองไดวาเปนการกระจายทรัพยากร รักษาไวซึ่งสายการผลิต 

ย่ิงกวาน้ันแลว อุตสาหกรรมปองกันประเทศยังอาจรวมหนาที่เหลาน้ีเขาไวดวย คือ (๑) โรงงานผลิตสิ่งอุปกรณ

ที่ใชเพื่อการปองกันประเทศและความมั่นคง (๒) การซอมบํารุงสิ่งอุปกรณที่ใชเพื่อการปองกันประเทศและ

ความมั่นคง และ (๓) การจัดหาเตรียมการสิ่งที่มีความจําเปนสําหรับยามวิกฤติหรือยามสงคราม๑๘ 

อุตสาหกรรมปองกันประเทศเปนนวัตกรรมช้ันสูงที่ตองการวิศวกรรมและเทคโนโลยีข้ันกาวหนา  

การคนควาวิจัยข้ันสุดยอดน้ันไดสงผลกระทบสําคัญตอภาคอื่นๆ เชน อิเล็กทรอนิกส อวกาศ การบินพลเรือน 

และธุรกิจที่เกี่ยวของกับมันกอใหเกิดการสรางงานจํานวนมาก รวมไปถึงการสรางงานทางออมอีกมหาศาล 

อุตสาหกรรมปองกันประเทศของเกาหลีใต 

มกราคม ค.ศ.๑๙๖๘ ทหารเกาหลีเหนือไดบุกจูโจม BlueHouse ที่พักประธานาธิบดีเกาหลีใต 

ในกรุงโซล ยึดเรือหาขาว รวมทั้งยิง บ.สอดแนม EC-121 ของสหรัฐตกในทะเลจีนตะวันออก ลวนเปนเหตุผล

ในการสรางอุตสาหกรรมปองกันประเทศทั้งสิ้น๑๙ 

สมาคมอุตสาหกรรมปอ งกันประ เทศเกาหลี  ( KoreaDefenseIndustryAssociation:KDIA)  

กอต้ังข้ึนในป ค.ศ.๑๙๗๖ เปนองคกรไมหวังผลกําไรภาคพลเรือนข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม เพื่อกํากับดูแล

กิจการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศทั้งปวง โดยควบคุมทุกบริษัทที่ระบุวาเปนโรงงานผลิตช้ินสวน

ยุทธภัณฑดานปองกันประเทศที่ มีหนาที่ ๑) สนับสนุนงานและดูแลสงเสริมอุตสาหกรรม และ ๒) เปนตัวแทน

ของกระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน ณ ปจจุบัน มีสมาชิก

ทั้งหมด ๗๔๑ บริษัท ซึ่งผลิตยุทธบริภัณฑ ๕๔๑ ชนิด๒๐ 

                                            
๑๖

Richard A. Bitzinger, “Introduction: Challenges Facing the Global Arms Industry in 21st Century” The Modern Defense 

Industry: political, economic, and technological issues, (California: ABC-CLIO, 2009) 
๑๗

SEMPERE, Carlos Marti, A Survey of the European Security Market, EUSECON, DIW Berlin, Working Paper 43, February 2011, p. 2. 
๑๘

Defence Industry Policy, available from http://www.kmin.ee/en/objectives-activities/defence-industry-policy; internet; accessed 

30 September 2017. 
๑๙

South Korea’s Defense Industry: An Asset for the U.S., Backgrounder, No.38, Asia Study Center, December 1985, p.3, available 

from http://www.heritage.org/report/south-koreas-defense-industry-asset-the-us; internet; accessed 30 September 2017. 
๒๐

Member Companies, available from https://www.kdia.or.kr/eng/4/1/memCondition.do; internet; accessed 30 September 2017. 



 
๑๗ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

อุตสาหกรรมปองกันประเทศของเกาหลีใตในอดีตสงออกเพียงแคกระสุนและวัตถุระเบิดเทาน้ัน  

แตปจจุบันสรางและผลิตช้ินสวนยุทโธปกรณนานาชนิดปอนสูตลาดโลก เชน ปนใหญอัตตาจรK-9, รถถัง K-2,  

รถหุมเกราะ จรวดปองกันภัยทางอากาศ ปนและระเบิดหลากหลายชนิด อากาศยานตางๆ เชน T-50, KT-1, 

FA-50, เฮลิคอปเตอร, UAV,เครื่องยนตใบพัดของ บ.ฝก รวมไปถึงการซอมบํารุง สําหรับระบบทางทะเล เชน 

เรือพิฆาต เรือฟริเกต เรือสนับสนุนการรบ เรือดํานํ้า จรวดและตอรปโด เปนตน๒๑ 

ในมุมมองดานอากาศยานน้ันจะพบวา อุตสาหกรรมอากาศยานเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเทคโนโลยี

ข้ันสูงและมีความซับซอน อีกทั้งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอื่นๆ อยางมากมาย ตองใชการลงทุนจํานวน

มหาศาล อากาศยานเปนระบบที่มีความสลับซับซอนซึ่งประกอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบไฟฟา ระบบ

กลไก และระบบยอยอื่นๆ ที่ตองทํางานใหสอดคลองซึ่งกันและกัน การสรางอากาศยานจะเปนไปไดก็ตอเมื่อ

อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนาแลว โดยที่คุณลักษณะของอุตสาหกรรมอากาศยานสามารถสรุป

ไดดังน้ี (๑) อากาศยานเปนระบบที่มีความสลับซับซอนไปดวยระบบยอยๆ อีกหลายระบบ เน่ืองจาก 

ระบบยอยๆ ที่มีขนาดกะทัดรัด นํ้าหนักเบา และทํางานไดหลายอยาง จะตองถูกประกอบเขาดวยกันอยางดี 

หรืออาจกลาววา การสรางอากาศยานก็คือการบูรณาการของระบบยอยๆ เขาดวยกัน โดยตองมีความ

เช่ียวชาญในเทคโนโลยีช้ันสูง (๒) อากาศยานตองมีความนาเช่ือถือไดสูง เพราะเพียงแมแตขอบกพรองเล็กนอย

ในช้ินสวนก็อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได จึงไมมีความผิดพลาดทางเทคนิคที่ยอมรับไดแมเพียงเล็กนอยก็ตาม 

(๓) อุตสาหกรรมอากาศยานเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึนอยูกับแรงงานที่มีความเช่ียวชาญและชํานาญ

ในเทคโนโลยีมากการพัฒนาและผลิตอากาศยานน้ัน ตองการโรงงานผลิตขนาดใหญที่เอื้อตอการลงทุน 

รวมไปถึงพนักงานดานเทคนิคเฉพาะเปนสิ่งจําเปน เพื่อใหมีความสามารถในการผลิตใหไดตามจํานวนสั่งซื้อ

และอยูในกรอบเวลาการผลิตที่ผูสั่งซื้อยอมรับได จึงตองการการลงทุนในระยะยาวและการสนับสนุนจากรัฐ 

และ (๔) อุตสาหกรรมอากาศยานมีความจําเปนตอการปองกันประเทศ จากในอดีตที่ผลิตเพียงช้ินสวนหลักๆ 

ของอากาศยาน มาจนถึงปจจุบันที่กองทัพอากาศกลายเปนหน่ึงในเสาหลักของการปองกันประเทศ 

อุตสาหกรรมอากาศยานจึงไดรับการพัฒนาจนกลายเปนแกนหลักของอุตสาหกรรมทางทหาร๒๒ 

อุตสาหกรรมอากาศยานไมสามารถเกิดข้ึนไดช่ัวขามคืนเชนเดียวกับการพัฒนากําลังทางอากาศ อีกทั้ง

เทคโนโลยีที่ เกี่ยวของก็ไมสามารถบรรลุข้ันเช่ียวชาญไดดวยลําพังตัวคนเดียว หากแตตองไดรับการสั่ งสม 

บมเพาะประสบการณอย างเปนข้ันเปนตอน ซึ่ งโดยทั่ วไปแลวคือ (๑) ข้ันการซอมบํารุ งระดับโรงงาน  

(๒) ข้ันการผลิตภายใตสัญญาจาง (๓) ข้ันการประกอบช้ินสวนภายใตสัญญาลิขสิทธ์ิ  (๔) ข้ันการผลิต 

ระบบภายใตสัญญาลิขสิทธ์ิ (๕) ข้ันการผลิตช้ินสวนเฉพาะ (๖) ข้ันการรวมมือพัฒนาและ (๗) ข้ันการพัฒนาดวยตนเอง๒๓ 

อุตสาหกรรมอากาศยานของเกาหลีใต 

ในชวงแรกน้ัน เริ่มจากการผลิตอากาศยานภายใตลิขสิทธ์ิคือ ในป ๑๙๗๘ ผลิตเฮลิคอปเตอร 500-

                                            
๒๑

Korea - Defense Industry Equipment, available from https://www.export.gov/article?id=Korea-Defense-Industry-Equipment; 

internet; accessed 30 September 2017. 
๒๒

Tae Hwan Cho, Challenges in research and development for the Korean aircraft industry, Emerging Treats, Force Structures, 

and the Role of Air Power in Korea, RAND, 2000, pp.327. 
๒๓

Ibid., p. 335. 
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MD ในป ๑๙๘๒ ผลิต F-5E/F ในป ๑๙๙๑ ผลิตเฮลิคอปเตอร UH-60 และในป ๑๙๙๔ ผลิต KF-16 

ปลาย ค.ศ.๑๙๘๐ รัฐบาลเกาหลีใตไดเริ่มโครงการ Korean Fighter Program (KFP) เพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งใหแกกองทัพอากาศโดยการจัดหา บ.รบหลัก (ผลิต F-16 ภายใตลิขสิทธ์ิ ไมใชการซื้อโดยตรง) 

จากโครงการ KFP เกาหลีใตสามารถขยายความสามารถในการผลิตจนถึงข้ันไดรับเทคโนโลยีหลักของการวิจัย

และพัฒนา บ.รบ กระทั่งชวงตนป ๑๙๙๐ เกาหลีใตสามารถพัฒนา บ.Chang-Kong91และบ.KTX-1 

เปนของตนเองโดยไมตองพึ่งพาความชวยเหลือจากประเทศอื่น จากการพัฒนา บ.KTX-1 ทําใหเกาหลีใต

สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการปองกันประเทศและอุตสาหกรรมอากาศยาน รวมทั้งยังสามารถ

ออกแบบและพัฒนาอากาศยานข้ันสูงอีกดวย 

เกาหลีใตน้ันมีความกาวหนาในเรื่องการพัฒนาและผลิตอากาศยานอยางเห็นไดชัด การพัฒนาน้ัน 

ไดกระทําอยางตอเน่ืองจากการออกแบบ บ.ใบพัด ไปสู บ.ไอพน โดยกลางป ๑๙๙๐ เกาหลีใตเริ่มโครงการ

พัฒนา T-50 ซึ่งเปนการรวมลงทุน โดยบริษัทอุตสาหกรรมการบิน (KAI) ๑๗ เปอรเซ็นต โดยบริษัท 

Lockheed Martin  ๑๓ เปอรเซ็นต และ โดยรัฐบาลเกาหลีใต ๗๐ เปอรเซ็นต๒๔ หลังเสร็จสิ้นโครงการ  

บ.T-50 จํานวน ๑๔๒ เครื่องถูกสงมอบใหแก ทอ.เกาหลีใต และมีการสั่งซื้อจากประเทศอื่นอีกคือ อิรัก จํานวน 

๒๔ เครื่อง ฟลิปปนส จํานวน ๑๒ เครื่อง อินโดนีเซีย จํานวน ๑๖ เครื่อง และ ประเทศไทย จํานวน ๑๒ 

เครื่อง๒๕ 

โครงการพัฒนาเฮลิคอปเตอร(Korean Helicopter Program: KHP) เริ่มเมื่อป ๒๐๐๖ และ 

ต้ัง ช่ือวา  KoreanUtilityHelicopter(KUH) โดยในป  ๒๐๐๙ ไดปรากฏช่ือวา  “Suri-on”(suri=eagle, 

on=perfection)๒๖โครงการพัฒนาเฮลิคอปเตอรน้ี จะทําใหเกาหลีใตเปนหน่ึงในเจ็ดประเทศของโลกที่มี

เทคโนโลยีดานการพัฒนาและผลิตเฮลิคอปเตอรเปนของตนเอง 

สําหรับอากาศยานไรนักบินน้ัน เกาหลีใตมีสามโครงการหลักคือ (๑) Stand-in surveillance UAV 

หวงเวลาพัฒนาระหวาง๒๐๐๔-๒๐๐๙ (๒) Smart UAV หวงเวลาการพัฒนาระหวาง ๒๐๐๒-๒๐๑๒ และ(๓) 

Medium Altitude long endurance (MALE) UAV หวงเวลาพัฒนาระหวาง ๒๐๐๙-๒๐๑๖๒๗ 

ปจจุบันการพัฒนาระบบปองกันประเทศมุงความสนใจไปที่ระบบเรดาหและจรวด (การใชหวงอวกาศ) 

และเทคโนโลยีตอตานการรบกวน๒๘ (anti-jamming ) สําหรับโครงการพัฒนาอากาศยานตอไปน้ันคือ KF-X  

บ.รบลองหนยุคใหม ซึ่งเริ่มรางแนวความคิดมาต้ังแตป ๒๐๐๘ และคาดวาจะเปนการรวมมือกับประเทศ 

อินโดนีเซีย โดยที่คาดวาผลผลิตจะเปน บ.รบยุคใหม ๑๒๐ เครื่องสําหรับเกาหลีใต และอีก ๘๐ เครื่องสําหรับ

                                            
๒๔

KAI T-50 Golden Eagle, available from http://www.military-today.com/aircraft/t50_golden_eagle.htm;  accessed 23 

September 2017. 
๒๕

T-50 Family, available from http://www.koreaaero.com/english/product/fixedwing_t-50.asp; internet; accessed 23 September 

2017. 
๒๖

Surion: Eurocopter’s Korean KHP/KUH Helicopter Deal, available from http://www.defenseindustrydaily.com/korea-approves-

eurocopters-khp-helicopter-deal-02325/; internet; accessed 30 September. 
๒๗

South Korea’s Push for the UAV, available from http://www.army-technology.com/features/feature83413/; internet; accessed 

30 September 2017. 
๒๘

Korea Defense Industry Association to US: 'We Have New Needs to Develop Together', available from 

https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2016/10/04/korea-defense-industry-association-to-us-we-have-new-
needs-to-develop-together/; internet; accessed 1 October 2017. 
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อินโดนีเซีย๒๙ 

ในแผนของ กห.เกาหลีใตที่ประกาศไวเมื่อป ๒๐๑๗ ระบุวา การปรับปรุงระบบปองกันตนเองปจจุบัน

น้ัน จะมุงไปที่ “3K” คือ (๑) Kill-chain คือระบบปองกันตนเองที่จะเฝาตรวจจับจรวดและขีปนาวุธในแบบ

เวลาจริง (real time)(๒) Korea Air and Missile Defense (KAMD) เปนระบบที่ใชสําหรับสกัดกั้นจรวดพิสัย

ใกล๓๐ และ (๓) Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR) ซึ่งมีจุดมุงหมายที่การกําจัดผูนํา

ของข าศึก๓๑ ทันทีที่ เกาหลี เหนือใชอาวุธนิวเคลียร ระบบ “3K”น้ันตองพึ่ งพาทั้ งอากาศยานและ 

ขีดความสามารถทางอวกาศ 

สรุป 
สําหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหจัดต้ังบริษัทอุตสาหกรรมการบิน (Thai Aviation 

Industries: TAI) เมื่อ กันยายน ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อซอมบํารุงอากาศยานของทางราชการเปนหลัก 
ซึ่งปจจุบันการใหบริการไดขยายขอบเขตครอบคลุมอากาศยานพาณิชยดวย๓๒ 

สําหรับ KAI นอกจากการผลิตอากาศยานแลว ยังเปนอุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศยาน 
(maintenance, repair, and overhaul: MRO) ใหแกอากาศยานของเกาหลีอีกเชนกัน ลูกคาที่เปนประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากการสงออก บ.T-50 และ บ.KT-1 ย่ิงมีผูใชงานเพิ่มข้ึนมากเทาไร ความ
ตองการการซอมบํารุงและอะไหลก็มากข้ึนเชนกัน 

ภารกิจ HADR มีความตองการทรัพยากรทางอากาศจํานวนมาก ซึ่งหมายถึงตองมีการเตรียมการ 
แตกําลังทางอากาศน้ันตองใชเวลานับปในการจัดหาอากาศยาน ระบบซอมบํารุง และฝกบุคลากร การซอม
บํารุงที่ดีหมายถึงมีความตองการอะไหลเพื่อคงความพรอมปฏิบัติการ การพัฒนาขีดความสามารถของกําลัง
ทางอากาศน้ันมีความหมายตอความมั่นคงของชาติในสถานการณวิกฤติอยางมีนัยสําคัญ และในขณะเดียวกัน 
ก็มีความหมายตอชีวิตประชาชนที่จะสามารถรักษาไวไดในยามเกิดภัยพิบัติ 

แนวโนมการเกิดของภัยธรรมชาติมีมากข้ึนในยุคของโลกรอนเชนปจจุบัน และเมื่อเกิด 
ภัยธรรมชาติข้ึน ทรัพยากรทางอากาศก็เปนหนทางเดียวที่จะนําความชวยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัย 
ไดทันทวงที ย่ิงกวาน้ันแลว การรับมือกับภัยธรรมชาติใหไดผลตองการความรวมมือไมสามารถกระทําได 
เ พี ย ง ลํ า พั ง  ดั ง น้ั น ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก อ า เ ซี ย น จึ ง เ ห็ น ด ว ย กั บ ก า ร จั ด ต้ั ง 
ASEANMilitaryReadyGrouponHumanitarian Assistance ข้ึนเมื่อ ๑๖ มี.ค.๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนและ
ชวยเหลือประเทศที่ประสบภัยในดาน (๑) คนหาและชวยชีวิต (๒) ชวยเหลือทางแพทยฉุกเฉิน (๓) การ
แจกจายสิ่งของจําเปน (๔) การขนสงและอพยพ และ (๕) การแลกเปลี่ยนและแบงปนประสบการณและ
ขาวสาร๓๓ 

                                            
๒๙

KF-X Fighter: Korea’s Future Homegrown Jet, available from https://www.defenseindustrydaily.com/kf-x-paper-pushing-or-peer-

fighter-program-010647/#KF-X:Program&Prospects; internet; accessed 22 October 2017. 
๓๐

Could 'Kill Chain' Kill Any Chance at Peace?, available from https://www.usnews.com/news/at-the-edge/articles/2017-06-
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เพื่อเติมเต็มภารกิจ HADRจําเปนตองมีจํานวนทรัพยสินทางอากาศที่เพียงพอ แตทวาการสราง
ทรัพยสินทางอากาศดวยตนเองโดยไมมีคําช้ีแนะจากผูเ ช่ียวชาญน้ันไมใชเรื่องงาย ความรวมมือดาน
อุตสาหกรรมปองกันประเทศสามารถเติมเต็มในสวนน้ีได ไทยจําเปนตองแสวงหาหุนสวนทางยุทธศาสตรที่เปน
ผูเช่ียวชาญในเรื่องอุตสาหกรรมอากาศยานอยางเชนสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งปรับเปลี่ยนสถาบันและ
อุตสาหกรรมที่มีอยูดังน้ี 

๑) ขยายขอบเขตการดําเนินกิจกรรมของบริษัทอุตสาหกรรมการบินไทย (TAI) ที่เปนเพียงหนวย
ซอมบํารุงใหเปนโรงงานผลิตช้ินสวนอากาศยานดวย รวมทั้งจัดต้ังใหมีแผนกวิจัยและพัฒนาในเรื่อง Cutting-
edge และเทคโนโลยีช้ันสูงที่ตองใชกับอากาศยาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอากาศยานในอนาคต 

๒) เพิ่มบทบาทของสถาบันวิจัยเพื่อการปองกันประเทศ(DTI)ใหมีหนวยวิจัยเทคโนโลยี 
ดานอากาศยานที่เปนลักษณะ Dual-use เพื่อสนับสนุนภารกิจ HADR  

๓) จัดต้ังหนวยงานวิจัยดานการปองกันประเทศที่ไมใชงานวิจัยเทคโนโลยี เพื่อทําหนาที่ 
เสนอรายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปองกันประเทศใหแกรัฐสภาและกระทรวงกลาโหม สําหรับใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดความตองการยุทโธปกรณของกองทัพ 

๔) จัดต้ังหนวยงานควบคุมและกําลับดูแลอุตสาหกรรมปองกันประเทศทั้งปวง (แยกบางสวนออกมา
จาก DTI และ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร) โดยทําหนาที่ประสานระหวางรัฐบาลกับ
บริษัท เปนผูกําหนด กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือนโยบายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจดานอาวุธยุทธภัณฑ 

๕) โอนงานหรือแปรรูปหนวยงานของกองทัพที่ทําหนาที่วิจัยพัฒนาและผลิตยุทธภัณฑ (ที่ไมใช
เรื่องลับ) ใหเปนบริษัทหรืออยูภายใต DTI โดยกองทัพจะเปนเพียงผูกําหนดความตองการเทาน้ัน และ  

๖) สนับสนุนการจัดต้ังโรงงานผลิตช้ินสวนอากาศยาน ใหครอบคลุมระบบของอากาศยานทัง้หมด 

การจัดต้ังอุตสาหกรรมอากาศยานที่ผลิตเชิงพาณิชยน้ันมีคาใชจายที่สูงมาก อีกทั้งการนําเสนอผลิตภัณฑ

เขาสูตลาดโลก จําเปนตองไดรับการสนับสนุนรวมทั้งการควบคุมจากรัฐบาล การเริ่มตนดําเนินกิจกรรมที่มองวา

เปนไปไมไดหรือเปนไปไดยากโดยยังมิไดลองแมเพียงแตจะคิดหาวิธีลงมือ คงไมมีวันประสบความสําเร็จ หากแต

การดําเนินกิจกรรมดวยความรวมมือจากมิตรตางหาก จึงจะเปนการสรางโอกาสใหประสบความสําเร็จได
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บริบทของกองทัพอากาศในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสภาวะแวดลอม 
ดานความมั่นคงทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป(Disruptive Technology) 

กรณีศึกษา: ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent) 
วชิราภรณ  เชาวนศิริ๑ 

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

บทคัดยอ 

บริบทของกองทัพอากาศในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสภาวะแวดลอมดานมั่นคงของเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) กรณีศึกษา: ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent)มีวัตถุประสงค๑) 

เพื่อช้ีใหเห็นถึงความสําคัญในการปรับตัวเขาสูยุคปญญาประดิษฐ (AI)ซึ่งเปนผลมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

(DisruptiveTechnology)๒) เพื่อใหเกิดการตระหนักรูถึงความสําคัญของปญญาประดิษฐ (AI)ดวยการใหความรู

พื้นฐานเกี่ยวกับ AI ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎี และความสามารถของปญญาประดิษฐ(AI)โดยจะนํามาวิเคราะห

และสังเคราะหรวมกับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป๓) เพื่อกําหนดแนวทางของกองทัพอากาศในการเตรียมความพรอม

เพื่อรับมือกบัสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) 

ผลการศึกษาจากการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ พบวาปญญาประดิษฐ (AI)มีความสามารถในการ

เรียนรู ประมวลผล และตัดสินใจไดโดยวิธีการเรียนรูจากกลไกภายใน ยกตัวอยางเชน Machine Learning ซึ่ง

นําไปสูการแกปญหาและการสรางนวัตกรรมใหมๆ ในปจจุบันปญญาประดิษฐ (AI)ถือไดวาเปนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 

ทั่วทุกประเทศและทุกองคกรเริ่มตระหนักรูและเตรียมความพรอมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ี 

สรุปผลการวิเคราะห พบวา แนวทางของกองทัพอากาศในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสภาวะ

แวดลอมดานความมั่นคงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) มาจากพลังขับเคลื่อน

การพัฒนาตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ๒๐ ป ซึ่งเปนปจจัยแหงความสําเร็จ โดยมีองคประกอบดังน้ี ๑) การ

พัฒนากําลังพลทุกระดับเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) ซึ่งไดแก ระดับผูนําองคกรระดับผู

ปฏิบัติการ และระดับผูเขารับการศึกษาในสถานศึกษาสถานศึกษาประกอบดวย โรงเรียนหลักข้ันตน โรงเรียน

หลักข้ันปลาย โรงเรียนเหลาหรือโรงเรียนสายวิทยาการรวมทั้งการอบรมพิเศษ ๒) การนําเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ(AI) เปนเครื่องมือในการพัฒนาใหเขากับลักษณะงานตามภารกิจและสอดคลองกับยุทธศาสตร

กองทัพอากาศ ๒๐ ป 

 
คําสําคัญปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลง 
Abstract 

Air Force context in preparing to cope with the stable environment of disruptive 

technology. Case study: Artificial Intelligence (AI). With the objective 1) to point out the 

importance of adjusting to the artificial intelligence era (AI) which is the result of disruptive 

technology 2) in order to realize the importance of artificial intelligence AI by providing basic 

knowledge about AI consisting of concepts, theories and capabilities of Artificial intelligence 

                                            
๑
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๒๒ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

AI, which will be analyzed and synthesized together with the Air Force Strategy 20 years 3) 

to determine the guidelines of the Air Force in preparing to cope with the security 

environment of disruptive technology. 

The results from the analysis of relevant documents found that AI had the ability to 

learn, process and make decisions by learning from internal mechanisms. For example, 

Machine Learning, which leads to solving problems and creating new innovations. At present, 

AI artificial intelligence is regarded as a technology to change the world. All over the country 

and every organization is aware and prepared to cope with this change. 

Summary of the analysis found that the Air Force's approach to preparing to cope 

with the disruptive technology security environment comes from the driving force of the 

development of the 20year Air Force strategy which is a success factor. With the following 

elements: 1. Developing personnel as a mainstay to deal with AI: Disruptive Technology, 

which is the leader level, Operator level and Educational recipients have basic military 

education level, professional military education level, the academic education level and 

special training. 2. Adopting AI technology as a development tool to match the job 

characteristics and in accordance with the 20-year RTAF strategy. 

Key Word :Artificial Intelligent, Disruptive Technology 

บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลกระทบทั่วโลกตอทุก

ประเทศทุกองคกร และทุกภูมิภาค เปนการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด ที่เรียกวาเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 

(Disruptive Technology)เห็นไดชัดเจนจากสื่อสังคมผานอินเทอรเน็ต (Social Network)ที่สงผานขอมูล

แสดงผลอยางรูใจ หรือเว็บไซตยอดนิยมอยางกูเกิ้ล(Google)ประมวลผลหาสิ่งที่เราตองการการใชเสยีงพดูแทน

การพิมพตัวอักษรในสมารทโฟนChatbotสามารถพูดคุยและตอบคําถามกับลูกคาแทน Call centerที่เปนคน

จริงได ระบบผูชวยตอบคําถามตางๆGoogle Assistant SIRI ใน iPhone รถไรคนขับที่เริ่มทดลองว่ิงแลวใน

หลายๆ เมืองทั่วโลกเปนตน ซึ่งเทคโนโลยีตางๆ เหลาน้ี เกี่ยวของกับปญญาประดิษฐ(AI)ดวยกันทั้งสิ้น 

ปญญาประดิษฐ(AI)เปนประเด็นสําคัญบนเวทีการเมืองระดับโลก เมื่อประธานาธิบดี วลาดิเมียร ปูติน

แหงรัสเซีย ไดแสดงปาฐกถาตอสาธารณชนวาปญญาประดิษฐ(AI)คือ อนาคตของมนุษยชาติที่สรางโอกาส

มหาศาลในอนาคต ใครที่เปนผูนําดานปญญาประดิษฐ(AI)จะเปนผูนําของโลกอนาคต และรัสเซียก็พรอมที่จะทุมเท

ทรัพยากรตางๆเพื่อพัฒนารัสเซียในดานน้ีอยางเต็มที่ในขณะที่นโยบาย Made in China ๒๐๒๕& Innovatedin 

Chinaของจี นได ต้ั ง เป าหมายจะเป นผู นํ าโลกด านเทคโนโลยีทั้ งทางด านการสื่ อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunications)รถยนตไฟฟา และหุนยนต รวมทั้งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาปญญาประดิษฐ 

(AI)แหงชาติ เพื่อผลักดันใหจีนเปนผูนําดานปญญาประดิษฐ(AI)ของโลกภายในป ๒๐๓๐สําหรับประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับเรื่อง Machine Learning และปญญาประดิษฐAI 

ภายใตสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National Science and Technology Council: NSTC) 
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เพื่อชวยประสานงานดานกิจกรรมของรัฐบาลกลางสหรัฐ สําหรับการวิจัยเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ(AI)ที่ไดรับการ

สนับสนุนโดยรัฐบาลกลางทั้งงานวิจัยที่เกิดข้ึนภายในรัฐบาลเองและที่ไมใชรัฐบาล 

จากขอมูลขางตนทําใหทราบวามนุษยตองตระหนักถึงสภาวะแวดลอมของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

(Disruptive Technology) โดยเฉพาะเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ(AI)หากมนุษยไมเตรียมความพรอมในการรับมือกับ

สิ่งที่เกิดข้ึนจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วน้ัน ก็จะสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน และสงผล

กระทบดานความมั่นคงของประเทศ ซึ่งในปจจุบันประเทศมหาอํานาจใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ(AI)พัฒนาอยาง

ตอเน่ืองในภารกิจทางทหารเพื่อความมั่นคงแหงชาติการศึกษาในครั้งน้ีนําไปสูการกําหนดแนวทางของกองทัพอากาศ

ในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป 

(Disruptive Technology) 

วัตถุประสงคการศึกษา 

๑. เพื่อศึกษาถึงความสําคัญในการปรับตัวเขาสูยุคปญญาประดิษฐ (AI) ซึ่งเปนผลมาจากเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) 

๒. เพื่อใหเกิดการตระหนักรูถึงความสําคัญของปญญาประดิษฐ (AI) ดวยการใหความรูพื้นฐานและ

ความสามารถของปญญาประดิษฐ (AI) โดยนํามาวิเคราะหและสังเคราะหรวมกับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป 

๓. เพื่อกําหนดแนวทางของกองทัพอากาศในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสภาวะแวดลอมดาน

ความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) 

กรอบแนวคิดและขอบเขตการศึกษา 

การดําเนินการศึกษาจากเอกสารวิชาการ ขอมูลสถิติมุมมองนักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวของกับการวิจัยของ

ปญญาประดิษฐ(AI)ดานการพัฒนาประสิทธิภาพของความมั่นคง โดยเริ่มจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย

นิยามความหมายจุดเริ่มตนหวงเวลา และขอมูลดานเทคนิคเบื้องตนของปญญาประดิษฐ(AI)โดยมีเน้ือหาสําคัญ คือ

Machine learning (ML), Deep Learning (DL) และ Neural Network (NN)โดยมีขอบเขตการศึกษาของ

ปญญาประดิษฐ(AI)ในเน้ือหา Machine Learning (ML) และนําขอมูลมาวิเคราะหตามกรอบยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 

๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพื่อกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมของกองทัพอากาศเพื่อรับมือกับสภาวะแวดลอม

ดานความมั่นคงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป(DisruptiveTechnology) ของปญญาประดิษฐ (AI) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

นิยามของปญญาประดิษฐ (AI) 

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) หรือ AI คือ การสรางเครื่องจักรใหเกิดปญญาและความคิด 

ซึ่งเราอาจพูดไดวาเปนการจําลองความฉลาดใหกับเครื่องจักรน่ันก็คือ การทําใหสิ่งที่ไรชีวิตมีความคิดเสมือน

สิ่งมีชีวิตเพื่อแกปญหาตางๆ ใหแกมนุษย (McCarthy, ๑๙๕๕) กลาวใน Dartmouth conference 

ปญญาประดิษฐ (AI) เปนหน่ึงในศาสตรของวิทยาการคอมพิวเตอร (Computerscience) ซึ่งสราง

เปนซอฟทแวรหรือระบบที่ทําใหเครื่องจักรทํางานอยางชาญฉลาด ซึ่งความแตกตางระหวางปญญาประดิษฐ

(AI) กับหุนยนตน้ันปญญาประดิษฐ(AI) เปนสมองที่คอยควบคุมหุนยนตแตไมใชหุนยนต 



 
๒๔ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

จุดเริ่มตนของปญญาประดิษฐ (AI) 

Turing นักคณิตศาสตรชาวอังกฤษระบุวาเครื่องจักรมีกระบวนการที่ซับซอนเหมือนสมองคนหากสอน

ใหเหมือนกับการสอนเด็กจะเปนวิธีการเรียนรูที่ทําใหเครื่องจักรเกิดกระบวนการคิดเหมือนคนไดตอมาแนวคิด

น้ีไดกลายมาเปนวิธีการสรางปญญาประดิษฐ (AI) แบบ Machine Learning (ML) (Turing, ๑๙๕๐) ทัวริ่งไดสราง

แบบทดสอบช่ือวา “การทดสอบทัวริ่ง” หรือ “Turing’s Test” ทดสอบวามีความคิดเหมือนคนหรือไมโดยให

คอมพิวเตอรสื่อสารกับมนุษย ถาหากวาเราไมสามารถแยกไดวาน่ันเปนคอมพิวเตอรหรือมนุษยก็จะผานการ

ทดสอบ 
หวงเวลาของปญญาประดิษฐ(AI) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.facebook.com/theaheadasia/posts/-ต้ังแตตน-กับ-ai-timeline-วันน้ี-เรา

คงทราบกันแลว-วา-เทคโนโลยีดาน-ai-กําลังใส/2338011126429605/  

ภาพท่ี๑ หวงเวลาปญญาประดิษฐ (AI) 



 
๒๕ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ขอมูลดานเทคนิคเบื้องตนของปญญาประดิษฐ(AI) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=2ePf9rue1Ao 

การทําใหเครื่องจักรมีความคิดและตัดสินใจดวยตัวเองไดหรือที่เราเรียกวาปญญาประดิษฐ(AI)เรา

จะตองทําการสอนเครื่องจักรเพื่อใหเกิดการเรียนรูซึ่งไมตางกับคนเราที่เรียนรูผานประสบการณ  

สวนเครื่องจักรน้ันเรียนรูผานขอมูลโดย ๒ ศาสตรที่เปนที่นิยมกันน่ันคือ 

๑. Symbolic learning ซึ่งเปนการเรียนรูผานสัญลักษณซึ่งทําเกิดการเคลื่อนไหวทาทางของ

เครื่องจักร (Robotics) และการจดจําภาพ (Computer vision)  

๒. Machinelearning เปนการเรียนรูผานขอมูลที่เรามีซึ่งถูกแปลงเปนภาษาคอมพิวเตอรโดยศาสตรน้ี

ก็มีวิธีการสอนเครื่องจักรหลากหลายแบบเพื่อสรางอัลกอริทึมแกปญหาที่เราตองการได 

Machine learning (ML) 

คือวิธีการสรางปญญาประดิษฐ (AI) โดยทําใหคอมพิวเตอรเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งมนุษยมีหนาที่เพียง

แคเขียนโปรแกรมใหปญญาประดิษฐ (AI)เรียนรูจากขอมูลจนเกิดเปนข้ันตอนวิธีในการคิดหรือแกปญหา

(Algorithm) โดยตัวเองเพื่อการทํานายหรือตัดสินใจในภายหลัง แทนที่จะทํางานตามลําดับของคําสั่งโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

ประเภทของ Machine Learning 

๑.Supervised Learning การเรียนรูแบบมีผูสอน ในการเรียนรูแบบน้ีคือ เราจะคอยสอน Machine 

วา Inputs แบบน้ี แลวจะได Outputsแบบไหน 

๒.Unsupervised Learning การเรียนรูแบบไมมีผูสอนจะมีแต Inputs ให แลวบอกMachine วาตองการ

อะไร เชนการแบงกลุมโดยบอกเพียงวาใหแบงเปน ๒ กลุม ผลลัพธจะไมสามารถรูไดวา ๒ กลุมน้ันคืออะไร 

ผูเขียนโปรแกรมตองเปนคนรูเอง คอมพิวเตอรจะทําหนาที่แคแบงกลุม 

๓.Reinforcement Learningการเรียนรูตามสภาพแวดลอมเชน Alpha Go เงื่อนไขของหมากลอมคือ 

ใชหมากของตนลอมพื้นที่บนกระดานมากกวาคูตอสู Alpha Go จึงเรียนรูดวยตัวมันเองผานการจําลองการ

แขงขันเปนแสนลานรอบ เพื่อใหรูวาถาหากคูตอสูเดินหมากน้ี ตัวมันเองจะเดินหมากไหนเพื่อใหบรรลุเงื่อนไขที่

กําหนดไวให น่ันคือการยึดพื้นที่บนกระดานใหไดมากที่สุด  

ภาพท่ี ๒ แผนภาพจําแนกศาสตรในแตละแขนงของปญญาประดิษฐ (AI) 



 
๒๖ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

Deep Learning (DL) และ Neural Network (NN) 

Deep learning เปนวิธีการสราง Machine learning โดยเพิ่มความลึกและความซับซอนของ

อัลกอริทึมเพื่อใหคอมพิวเตอรเรียนรูแยกแยะและวิเคราะหขอมูลจํานวนมากและหลายประเภทได โดยวิธีการ

จําลองระบบประสาทของคน (Neural network: NN) ซึ่งถูกสรางเปนเครือขายหลายช้ัน (Layer) และถูกแบง

ออกเปน ๓ ชวงคือ ๑) Input layer สวนรับขอมูล ๒)Hidden layer สวนการประมวลผลขอมูลและวิเคราะหที่

หลากหลาย ๓)Output layer สวนแสดงผลขอมูล 
 
 
 
 

 
 
 

 

ที่มา:https://blog.finnomena.com/deep-learningคืออะไรอาชีพไหนจะตกงานบาง -

499o250784a1 

 

จากการเรียนรูของคอมพิวเตอรแบบ Neural Network มีความซับซอนมากทําใหในบางครั้งเราไม

อาจรูไดวาเพราะอะไรคอมพิวเตอรจึงมีการตัดสินใจหรือมีผลลัพธเชนน้ันออกมา ซึ่งเหมือนกับที่ไดกลาวไป

ขางตนวาเปนการจําลองระบบประสาทเพราะวาเราเองก็ไมรูวาสมองอันซับซอนของเราน้ันแทจริงแลวมีการ

ประมวลผลอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ที่มา: https://blogs.nvidia.com/blog/2016/29/whats-difference-artificial-intelligence-

machine-learning-deep-learning-ai/  

ภาพท่ี ๓แผนภาพระดับช้ันการทํางานของ Deep Neural Network 

ภาพท่ี ๔ แสดงถึงความแตกตางระหวาง AI Machine Learning และ Deep Learning 



 
๒๗ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ระดับความฉลาดของ AI  

๑.Artificial Narrow Intelligence (ANI) หรือ Weak AI เปนระดับปญญาประดิษฐ (AI)ที่มีสติปญญา

หรือความสามารถในการทํางานไดในวงจํากัด เชน SIRI ของ Apple สามารถสื่อสารพูดคุยกับคนได ยังไมมี

ความสามารถ และมีสติปญญาคิดไปทําอยางอื่นใหใกลเคียงมนุษยได 

๒.Artificial General Intelligence (AGI) หรือ Strong AI เกี่ยวของกับความสามารถในการเรียนรู 

วางแผนการแกปญหา การคิดเชิงนามธรรม การคิดที่สลับซับซอน เรียนรูไดเร็ว เรียนรูจากประสบการณเปน

ปญญาประดิษฐ(AI)ที่มีความสามารถในการทํางานเทียบเทากับสมองมนุษย โดยในระดับ AGI จะสามารถทําได

เหมือนกับมนุษย 

๓.Artificial Super Intelligence (ASI) หรือ Super AIเปนปญญาเหนือมนุษย มีความฉลาดและมี

ปญญามากกวาสมองมนุษย รวมไปถึงความคิดสรางสรรคในทางวิทยาศาสตร และความสามารถในการใชชีวิต

และการเขาสังคม 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ที่มา: “Super Intelligence Paths, Strategies” Oxford University Press 

 

ในปจจุบันเรายังไมสามารถสราง AGI ซึ่งเปนสติปญญาเทียบเทามนุษย มีความสามารถที่เกี่ยวของกับ

จิตใจความรูสึกนึกคิด โดยจากตารางที่ ๑แสดงใหเห็นวาโอกาสที่การสราง AGI จะสําเร็จในแตละปจากผูเช่ียวชาญ

ดานปญญาประดิษฐ(AI)ซึ่งเกือบสมบูรณรอยละ ๙๐ จะเกิดข้ึนในป ค.ศ.๒๐๖๕ 

ความสามารถของปญญาประดิษฐ (AI) 

๑. เรียนรูขอมูลและทํานายขอมูลไดอยางชาญฉลาด 

ปญญาประดิษฐ (AI)จําเปนตองเรียนรูผานขอมูลตางๆ และมีขอมูลจํานวนมาก (Big data) โดยนํา

ขอมูลเหลาน้ันมาผานกระบวนการสอนและการสรางอัลกอริทึม (Algorithm) ดวยวิธี Machine Learning 

เพื่อใหไดขอมูลที่ตองการ 

๒. ชวยในการตัดสินใจ (Decision Management) 

ชวยในการวิเคราะห ตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่คุมคาที่สุด มีความเสี่ยงนอยที่สุด หรือใชเวลานอย

ที่สุดได โดยเรียกวาการคนหาทางเลือกที่ Optimize ที่ดีที่สุดบนขอมูลที่มีอยู  

ตารางท่ี ๑แสดงโอกาสที่การสราง AGI จะสําเร็จในแตละปจากผูเช่ียวชาญดานปญญาประดิษฐ(AI) 



 
๒๘ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

๓. แยกแยะสิ่งที่มีความซับซอนสูง  

ดวยการจําลองวิธีการทํางานของสมองมนุษยArtificial Neural Network (ANN)โดยสามารถนํา 

Deep Learningมาใชในการสรางระบบแยกแยะสิ่งของหรือใบหนา และระบบแยกแยะหรือจดจําเสียงได  

๔.ประมวลผลเฉพาะทางดวยอุปกรณพิเศษสําหรับปญญาประดิษฐ (AI-Optimized Hardware)  

ปญญาประดิษฐ(AI)ประมวลผลดวยการนําฮารดแวรที่มีหนวยประมวลผลจํานวนมากมาใชเพื่อการ

ประมวลผลไดเร็วข้ึน ยกตัวอยาง ระบบตรวจจับใบหนาแบบ Real-time มีระบบที่วิเคราะหและประเมินภาพ 

ดวยการนํา Graphics Processing Units (GPU) มาใชเพื่อใหระบบสามารถตรวจจับใบหนาไดทันเวลา  

๕. ระบุตัวตนดวย Biometric 

เปนสวนหน่ึงของการนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ(AI) ที่ใช Biometric ไดแก มานตา เสียง 

ลายน้ิวมือ หนา ภาษากาย ถือเปนการจดจํารูปแบบ และแยกแยะออกมาใชเพื่อยืนยันตัวตน 

๖. รูจักภาษาที่มนุษยใช ดวยระบบประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing : NLP) 

NLP คือเทคโนโลยีที่จะชวยทําใหเรามีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรไดอยางเปนธรรมชาติ โดย

เทคโนโลยีNLP จะวิเคราะหคําสั่งหรือความตองการของผูใชผานภาษาธรรมชาติ อาทเิชนGoogle นํา NLP มา

ชวยใหการคนหาเอกสารใน Google Drive สะดวกและแมนยําข้ึน ผานการพิมพคําสั่งงายๆ 

๗. ตอบโตดวยเสียง จากระบบรูจําและสังเคราะหเสียงพูด (Speech Recognition and Synthesis) 

เปนระบบที่สามารถทํางานรวมกับระบบ NLP เพื่อใหเราสามารถตอบโตกับคอมพิวเตอรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรมชาติย่ิงข้ึน ยกตัวอยาง Siriสามารถฟงคําสั่งของเราผานการพูดได และตอบสิ่งที่

เราตองการผานการสรางรูปประโยคที่ตองการ และพูดประโยคน้ันใหเราไดยิน 

๘. ผูชวยเสมือนจริง (Virtual Agents) 

คือเทคโนโลยีที่ทําใหเราสามารถเขาถึงคลังความรูหรือบริการตางๆ ไดอยางไมรูจบบนสมารทโฟ

นของเรา สามารถเขาถึงและเขาใจตารางงาน อีเมล ปฏิทิน นาฬิกา ดวยความสามารถในการคนหาเพื่อ

ตอบสนองสิ่งที่เราตองการได ซึ่งก็คือสิ่งที่ทุกวันน้ีเรารูจักผานเทคโนโลยี Chatbot 

๙. ระบบอัตโนมัติดวยเทคโนโลยีหุนยนต (Robotic Process Automation) 

หุนยนตทําความสะอาด หุนยนตพนักงานตอนรับ รถที่สามารถขับเคลื่อนไดดวยตัวเอง ซึ่งทั้งหมด

น้ีสามารถเช่ือมโยงปญญาประดิษฐ(AI)ที่เปนสมองกลของระบบเขากับโลกแหงความเปนจริงได 

๑๐. ระบบ Military AI 

การนําปญญาประดิษฐ (AI) มาใชทางทหาร ไดแก อากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aerial 

Vehicle: UAV) อากาศยานจูโจมทางทหาร (Unmanned combat aerial vehicle: UCAV) อาวุธอัตโนมัติ 

(Autonomous weapon) และอาวุธที่ใชปญญาประดิษฐ(AI) ทํางานแทน (Full AI weapon) 

๑๑. พัฒนาปญญาประดิษฐ(AI) เฉพาะทาง 

ปญญาประดิษฐ (AI)สามารถนํามาพัฒนาใหเขากับงานไดทุกดาน ยกตัวอยางเชน ชวยแพทย

วินิจฉัยโรค ระบบเก็บคําพิพากษาของศาล ระบบLogistic & Delivery หาหนทางไหนเร็วที่สุด ประหยัดที่สุด 

ระบบรักษาความปลอดภัย หรือแมแต Drone ฉีดยาศัตรูพืช Drone สงอาหาร เปนตน  



 
๒๙ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

กรอบการวิเคราะหยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)มุงเนนแนวทางการ
เสริมสรางและพัฒนากองทัพอากาศดังนี้ 

๑. เสริมสรางขีดความสามารถกองทัพอากาศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางโดยตรง 

๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศ (Air Domain) ประกอบดวย เสริมสรางขีดความสามารถ

การบัญชาการและควบคุม (Command and Control: C2)ขีดความสามารถระบบตรวจจับ (Sensor)ขีดความสามารถ 

ผูปฏิบัติ/หนวยปฏิบัติ (Shooter)ขีดความสามารถระบบเครือขาย (Network)ขีดความสามารถการสนับสนุน

และบริการ (Support and Service)และขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบั ติงาน (Human 

&behaviours) 

๑.๒  พัฒนาขีดความสามารถดานสงครามไซเบอร (Cyber Domain) 

๑.๓  พัฒนาขีดความสมารถดานกิจการอวกาศ (Space Domain) 

๒. พัฒนากองทัพอากาศใหทันสมัยโดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานประกอบดวย เสริมสรางขีดความสามารถดานการขาวและความรวมมือดานความมั่นคงขีด

ความสามารถดานการยุทธขีดความสามารถการสงกําลังบํารุง ปฏิบัติการกิจการพลเรือนพัฒนาสมรรถนะกาํลงั

พลพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกําลังทางอากาศ พัฒนาความสัมพันธ

และความรวมมือในประชาคมอาเซียนบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน และเสริมสราง

กองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

พลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 

การพัฒนากองทัพอากาศตามยุทธศาสตรจําเปนตองดําเนินการใหสอดคลองกับธรรมชาติ คุณลกัษณะ 

และขอจํากัดของกําลังทางอากาศ รวมทั้งทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีในครอบครอง ทั้งน้ี พลังขับเคลื่อนการ

พัฒนาตามยุทธศาสตรที่เปนปจจัยแหงความสําเร็จ ไดแก ๑) กําลังพลเปนแกนนํา ๒) เทคโนโลยีเปนเครื่องมือใน

การพัฒนา 

ผลการวิเคราะห 

แนวทางของกองทัพอากาศในการเตรียมความพรอมเพื่อรบัมือกบัสภาวะแวดลอมดานความม่ันคง
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) กรณีศึกษา: ปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligent) 

นําพลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ซึ่งมีปจจัยแหงความสําเร็จ ไดแก ๑) กําลังพล
เปนแกนนํา ๒) เทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการพัฒนา มาเปนตัวกําหนดกรอบแนวทางของกองทัพอากาศในการ
เตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive 
Technology) กรณีศึกษา: ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent) โดยมุงเนนไปที่การพัฒนากําลังพลในทุกระดับให
มีความพรอมรับมือกับปญญาประดิษฐ (AI) และการนําปญญาประดิษฐ (AI) มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
กองทัพอากาศ สรุปไดดังน้ี  



 
๓๐ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

๑.  การพัฒนากําลังพลในทุกระดับใหมีความพรอมรับมือกับปญญาประดิษฐ (AI) 

๑.๑  ระดับผูนําองคกร  

ความรู ความคิดสรางสรรค และประสบการณ เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูนําองคกร มีมุมมองตอ

กลยุทธที่ปรับตัวมุงเนนการตัดสินใจที่ถูกตองและรวดเร็วโดยมีปญญาประดิษฐ(AI)ชวยใหขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจเพื่อใหองคกรสามารถทํางานเปนทีมและมีความสามารถเชิง Design Thinkingหากผูนําองคกรปรับตัวยอมรับ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยนําปญญาประดิษฐ(AI) มาใชในการทํางาน นํามาซึ่งความเขาใจและนํามาใช

ประโยชนจากปญญาประดิษฐ(AI)ไดมากข้ึน 

๑.๒  ระดับผูปฏิบัติการ 

นโยบายหรือภารกิจที่มีความยากและความซ้ําซอน ผูปฏิบัติการตองทํางานโดยใชความคิด

สรางสรรคเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จซึ่งปญญาประดิษฐ (AI)มีโอกาสจะเขามาแทนที่การทํางานที่ยากน้ี แตงานภาค

บริการปญญาประดิษฐ (AI) ไมสามารถทําไดดีเทามนุษยดังน้ัน หากผูปฏิบัติการมีความเขาใจและทํางานรวมกับ

ปญญาประดิษฐ (AI) รวมทั้งมีเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณสมัยใหม จะสรางประโยชนใหกับงานมากที่สุด

และตอยอดเปนผลลัพธในการแกไขปญหาไดจริง รวมถึงการใชงานรวมกับดาน cyber security ไปดวย 

๑.๓  ระดับผูรับการศึกษา 

๑.๓.๑ ระดับโรงเรียนหลักข้ันตน เปนโรงเรียนที่จัดต้ังข้ึนเพื่อใหการศึกษา และอบรมแกบุคคล 

พลเรือนที่สมัครเขาเปนขาราชการของกองทัพอากาศมีทั้งสิ้น ๗ สถาบัน ประกอบดวย โรงเรียนจาอากาศ 

โรงเรียนนายทหารประทวนโรงเรียนดุริยางคทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โรงเรียนผูหมวด โรงเรียน

นายเรืออากาศนวมินทรกษัตราธิราช และโรงเรียนการบิน 

สถานศึกษาควรออกแบบหลักสูตรใหรองรับ DisruptiveTechnologyมีการปลูกฝงทักษะ 

Digitalliteracyในเรื่องของปญญาประดิษฐ (AI) การคิดแบบมีตรรกะ (LogicalThinking) และเรียนรูการสราง

อัลกอริทึม(Algorithm) ผานภาษาโปรแกรมอยางPython ใหปญญาประดิษฐ (AI)สามารถทํางานไดกับ

เทคโนโลยีที่มี และสามารถพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อใชงานในกองทัพอากาศ 
๑.๓.๒ ระดับโรงเรียนหลักข้ันปลายเปนโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่จัดต้ังข้ึน เพื่อให

การศึกษาอบรมใหกับนายทหารสัญญาบัตรช้ันยศเรืออากาศเอกข้ึนไป การศึกษาประเภทน้ี เรียกวา 

“การศึกษาวิชาชีพทางทหาร”(ProfessionalMilitaryEducation:PME) อยูในความรับผิดชอบของกรมยุทธ

ศึกษาทหารอากาศ มี ๔ สถาบัน ประกอบดวย โรงเรียนนายทหารช้ันผูบังคับฝูงโรงเรียนนายทหารอากาศ

อาวุโสโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และวิทยาลัยการทัพอากาศ 

สถานศึกษาควรออกแบบหลักสูตรใหผูเขารับการศึกษาไดมีความเขาใจในเรื่องของ

ปญญาประดิษฐ(AI)สามารถออกแบบการนําปญญาประดิษฐ (AI)ไปใชประโยชนในหนวยงาน เนนการทํางาน

เปนทีม และแบงหนาที่สรางสรรคผลงานพัฒนาปญญาประดิษฐ (AI) 

๑.๓.๓ ระดับโรงเรียนเหลาหรือโรงเรียนสายวิทยาการเปนโรงเรียนที่จัดต้ังข้ึนเพื่อเพิ่มพูน

ความรูในวิชาการสาขางานที่ปฏิบัติอยูแกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และขาราชการกลาโหม 

พลเรือน ตลอดจนลูกจาง และพนักงานราชการ 

สถานศึกษาควรออกแบบหลักสูตรใหผูเขารับการศึกษาไดมีความเขาใจการนํา

ปญญาประดิษฐ(AI)ไปใชประโยชนเพิ่มพูนความรูในวิชาการสาขางานที่ปฏิบัติอยู  



 
๓๑ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

๑.๓.๔ ระดับการอบรมพิเศษหนวยงานบางหนวยที่กองทัพอากาศกําหนดใหจัดการอบรมพเิศษ

หรือเปนความริเริ่มของหนวยจดัข้ึนตามความจําเปน หลักสูตรมีความหลากหลาย ระยะเวลาข้ึนอยูกับเน้ือหา

ของการอบรม 

หนวยงานควรจัดใหมีหลักสูตรปญญาประดิษฐ (AI)เฉพาะทางดานความมัน่คงปลอดภัย

Cyber Securityระยะสั้นเน่ืองจากบุคลากรดาน Cyber คอนขางขาดแคลนประกอบกับเขาสู ยุค

ปญญาประดิษฐ(AI)หากนําความรูทั้ง ๒ ดานน้ีมาผนวกใชงานรวมกันจะดีย่ิง 

๒.  การนําปญญาประดิษฐ(AI) มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนากองทัพอากาศโดยกองทัพอากาศนํา

ความสามารถของปญญาประดิษฐ (AI)มาพัฒนาให เขากับลักษณะงานและสอดคลองกับยุทธศาสตร

กองทัพอากาศดังน้ี 

๒.๑ เสริมสรางขีดความสามารถกองทัพอากาศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปน

ศูนยกลางโดยตรง 

      ๒.๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศ (Air Domain) 

      อากาศยาน ถือวาเปนขีดความสามารถที่สําคัญของกองทัพอากาศปจจุบัน

ปญญาประดิษฐ (AI)เขามามีสวนสําคัญในการพัฒนาอากาศยาน ซึ่งไดแกอากาศยานไรคนขับ (Unmanned 

aerial vehicle: UAV) หรือโดรน(drone) ในทางทหารแลวนับเปนอุปกรณที่ทันสมัยและมีประโยชนที่

หลากหลายไมวาจะใชในการสํารวจหาเปาหมาย สื่อสารและทําภารกิจเสี่ยงภัยอื่นๆ เชน การกูระเบิด การกูภัย 

ซึ่งการใชโดรนเขามาทํางานน้ันเปนการลดความเสี่ยงตอบุคลากรและงบประมาณ นอกจากน้ียังสามารถเขาไป

ทํางานในพื้นที่ที่เขาถึงไดยากอีกดวย โดยในปจจุบันประเทศไทยไดมีการพัฒนาและใชงานโดรนประเภทน้ีแลว 

ในขณะที่โดรนอีกประเภทคือโดรนที่ใชในการจูโจมทางการทหาร (Unmanned combat aerial vehicle: 

UCAV) น้ันยังไมไดมีการนําเขามาใช ซึ่งโดรนประเภทน้ีจะมีการติดอาวุธที่สามารถควบคุมไดดวยมนุษยหรือ

บางรุนเปนระบบอาวุธอัตโนมัติ “Autonomous Weapon System” ซึ่งรวมถึงโดรนรถถังและปนกลที่

สามารถทํางานไดเองโดยไมมีผูควบคุมหรือตัดสินใจก็สามารถทํางานไดดวยตัวมันเอง นับเปนปญญาประดิษฐ 

(AI)น่ันเองและในตอนน้ีหลายประเทศก็กําลังพัฒนาเทคโนโลยีน้ีเพื่อความมั่นคงทางการทหารที่กาวหนา

ย่ิงข้ึนไป 

      ๒.๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถดานสงครามไซเบอร (Cyber Domain) 

สงครามไซเบอรมีการโจมตีหลายรูปแบบ ต้ังแตชนิดเบาจนถึงรุนแรงที่สุด อาทเิชนการโจมตี

เว็บไซตหรือบล็อกเว็บไซตการโฆษณาชวนเช่ือเผยแพรขอมูลผานอินเตอรเน็ตการเจาะขอมูลโดยแฮกเกอรซึ่ง

สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลสงกลับไปทําลายอุปกรณดานการทหารที่ใชคอมพิวเตอรควบคุมระบบการทํางานของ

อาวุธน้ันสงผลตอการทํางาน ทําใหการโจมตีระบบโครงสรางพื้นฐานผิดพลาด เชน ไฟฟา ประปา สื่อสาร คมนาคมใน

เน้ือหาสวนน้ีมีการใชปญญาประดิษฐ (AI) เพื่อเตรียมปองกันการโจมตีในรูปแบบสงครามไซเบอร ที่เรียนรู

พฤติกรรมการใชงานของคนที่ใชคอมพิวเตอรและเซิรฟเวอร เมื่อมันตรวจพบพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับ

รูปแบบการใชงานปกติของคน ปญญาประดิษฐ (AI)จะเตือนและบล็อกกอนที่จะเกิดความเสียหาย 

      ๒.๑.๓ พัฒนาขีดความสามารถดานกิจการอวกาศ (Space Domain) 
กิจการอวกาศมีศักยภาพในการปฏิบัติการอยางไรขีดจํากัดของพรมแดน ซึ่งจะเปนขอ

ไดเปรียบในการปฏิบัติการดานความมั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
อาทิเชน การสังเกตการณหวงอวกาศ การตรวจการณจากอวกาศ และการสื่อสารและโทรคมนาคมจากอวกาศ 



 
๓๒ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

     ตัวอยางการใชงานปญญาประดิษฐ (AI) ที่เกี่ยวของกับกิจการอวกาศ ไดแก การ

พัฒนาโปรแกรมการวางแผนและการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ Autonomous Planning and Schedule

โปรแกรมควบคุมยานอวกาศระยะไกลขององคการนาซา นอกจากน้ีมีการพัฒนา CIMON (Crew Interactive 

Mobile Companion)เปนระบบอัจฉริยะแบบอินเตอรแอคทีฟ พูดคุยตอบสนองกับนักบินอวกาศไดทันที  

ปจจุบันปญญาประดิษฐ (AI) เขาไปเกี่ยวของกับกิจการอวกาศมากข้ึน โดยไดผนวกรวม

กับอุปกรณเทคโนโลยีอวกาศหลายชนิด โดยกองทัพอากาศมีแนวคิดนําเทคโนโลยีอวกาศมาใช ทั้งในดานการ

สื่อสาร การหาขาวเพื่อวางแผนทางยุทธการ โดยใชประโยชนจากดาวเทียม การพัฒนาบุคลากรดานกิจการ

อวกาศ จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองสรางดาวเทียม และการควบคุมดาวเทียมใหสามารถปฏิบัติการในอวกาศเพื่อ

สนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ พัฒนาและใชงานดาวเทียมของกองทัพอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ   

๒.๒ พัฒนากองทัพอากาศโดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

       ๒.๒.๑ เสริมสรางขีดความสามารถดานการขาวและความรวมมือดานความมั่นคง 

                นําการประมวลภาพดิจิทัล (DigitalImageProcessing) มาใชเปนกระบวนการ 

(algorithms)หน่ึงของคอมพิวเตอรทําการแปลงขอมูลภาพใหเปนขอมูลดิจิทัล (structured data) ซึ่งจะทําใหเรา

สามารถนําขอมูลน้ันไปใชรวมกับปญญาประดิษฐ (AI)เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลและนําไปสรางประโยชนตอไป 

อาทเิชน การทําใหกลองวงจรปด (CCTV)รับขอมูล วิเคราะหและยืนยันตัวบุคคลในการหาขาวผานเทคโนโลยี

เปนการเพิ่มความปลอดภัย 

๒.๒.๒ เสริมสรางขีดความสามารถดานการยุทธ 
 ปญญาประดิษฐ (AI)มีโอกาสแปรสภาพกลายเปนเครื่องมือและอาวุธรูปแบบหน่ึง

ของมนุษยในการกอสงครามได แตไมถึงขนาดกอการริเริ่มสงครามดวยตัวเองเพราะยังไมมี Intention หรือ
ความอยากสวนตัว และยังเปนแคนามธรรมเทาน้ัน (ธนารักษ ธีระมั่นคง, ๒๕๖๑)ดังน้ัน การเรียนรูติดตาม
วิวัฒนาการอาวุธยุทโธปกรณสมัยใหม ชวยในการคัดเลือกนํามาใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

ตัวอยางหน่ึงที่นาสนใจ มีการนํา ALPHA ปญญาประดิษฐ (AI) บังคับเครื่องบินรบ

อัจฉริยะ ชนะครูฝกนักบินระดับหัวกะทิในการสูรบบนระบบจําลอง(simulation)ได เปนครั้ งแรกใน

ประวัติศาสตรแลว ดวยประสิทธิภาพเชนน้ีALPHA จะสามารถควบคุมฝูงบินไรคนขับ (UCAV) ทั้งฝูงเพื่อคอย

คุมกันนักบินที่เปนมนุษยไดในอนาคต โดยเรียนรูและปรับตัวตามกลวิธีของศัตรูระหวางการสูรบไดทันท ี

๒.๒.๓ ปฏิบัติการกิจการพลเรือน 

นํา Text &Social Miningการคนหาความรูจากขอมูลที่เปนตัวอักษรจํานวนมากซึ่งมา

จากแหลงขอมูลทางสังคมออนไลนวิเคราะหรูปแบบและความสัมพันธผานปญญาประดิษฐ (AI)โดยวิธี Machine 

Learning เชน ใชหาการพูด การโพสตที่หมิ่นประมาทหรือความหมายในแงลบ (Hate speech) ที่ผิดกฎหมาย หรือ

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอรตางๆ รวมถึงการแฝงตัวตนเขาไปหาขอมูลในสังคมออนไลนเพื่อปฏิบัติการกิจการ

พลเรือน 

๒.๒.๔  พัฒนาสมรรถนะและความสามารถของกําลังพลในองคกร 

 ดวยการเปลี่ยนแนวทางการรับสมัครกําลังพลใหม มุงเนนความคิดสรางสรรค

ความสามารถในการทํางานเปนทีมความมีสวนรวม และความสามารถในการตัดสินใจ ซึ่งเปนกลุม

ความสามารถที่จะนําขอมูลและความรูจากปญญาประดิษฐ (AI)มาใชไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด 



 
๓๓ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

๒.๒.๕ เสริมสรางกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

ในดานการศึกษาปญญาประดิษฐ (AI) เปนสวนหน่ึงของวิดีโอเกมมานานแลว โดย

ทําหนาที่เปนคูแขงโดยถูกสอนใหมีปฏิสัมพันธกับองคประกอบของสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน หลบกระสุน 

และเลือกใชอาวุธที่ดีกวา ปญญาประดิษฐ (AI)เปดโอกาสใหมๆ มากมาย ซึ่งเกมตางๆ เหลาน้ีสามารถนํามา

พัฒนาใหเหมาะสมเพื่อเปนแบบฝกการเรียนรูรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมในบริบทของกองทัพอากาศ 

ปญญาประดิษฐ (AI) สามารถประเมินความกาวหนาของผูเรียนไดอยางรวดเร็ว 

ระบุจุดแข็งและจุดออน แลวปรับโปรแกรมการศึกษาใหสอดคลองกับความรูของผูเรียน จะชวยใหผูเรียนมุงเนน

สิ่งที่พวกเขาทําไดดีที่สุด สามารถวิเคราะหโปรแกรมการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามสถิติปญญาประดิษฐ 

(AI)ในภาคการศึกษาของสหรัฐจากป ๒๐๑๘ถึง ๒๐๒๓คาดวาจะเติบโตรอยละ ๔๗ ผูเช่ียวชาญสวนใหญตางเห็น

พองตองกันวาครูยังเปนสิ่งที่จําเปนและไมอาจถูกแทนที่ได แตงานของครจูะเปลี่ยนไปอยางแนนอน 

๒.๒.๖ พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นําปญญาประดิษฐ (AI) มาเสริมสรางระบบการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

อินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (The Internet of Things) ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) 

และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆเพื่อประยุกตใชสําหรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 

๒.๒.๗ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมกําลังทางอากาศ 

สงเสริมการวิจัยดานปญญาประดิษฐ (AI) ของขาราชการและหนวยงานของ

กองทัพอากาศเพื่อพัฒนาองคความรูภายในองคกรและเผยแพรไปสูภายนอกองคกร โดยกําหนดกรอบการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมทางอากาศ ใหมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของกองทัพอากาศสนับสนุนผลงานวิจัยและ

การพัฒนาดานปญญาประดิษฐ (AI)สูกระบวนการผลิตใชงานในกองทัพ และการผลิตอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศไดอยางเปนรูปธรรม 

๒.๒.๘ พัฒนาความสมัพันธและความรวมมือในประชาคมอาเซียน 

โดยเริ่มจากการศึกษาและเรียนรูผานเทคโนโลยีของปญญาประดิษฐ (AI) ผานการ

ฝกรวมตางๆ สามารถใชปญญาประดิษฐ (AI) รวมกันเพื่อใหเกิดความพรอมและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๙ บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 

กองทัพอากาศควรรวมมือกับเหลาทัพ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อสราง

ฐานความรูและความเช่ียวชาญใหเกิดกับกําลังพล จัดใหมีกิจกรรมทางวิชาการและการฝกอบรม รวมทั้งการ

จัดการแขงขัน เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนที่จะยกระดับสมรรถนะการพัฒนาการใชงานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

(AI) สูมาตรฐานสากล 

จะเห็นไดวา การนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาเสริมสรางขีด

ความสามารถกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง จากตัวอยางของประเทศตางๆ ที่มี

การพัฒนาปญญาประดิษฐ (AI) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการ ซึ่งกองทัพอากาศสามารถเรียนรู

และพัฒนาบุคลากร นําปญญาประดิษฐ (AI) มาประยุกตใชงานรวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกองทัพอากาศ เพื่อใหกองทัพอากาศกาวสู One of the best in ASEAN 

บทสรุป 



 
๓๔ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีในยุคน้ีมีความรวดเร็วและรุนแรงมากกวาที่เคยเปนซึ่งในปจจุบันน้ี

เปนการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด เราเรียกวา เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Disruptive technology น่ันก็คือ

การที่เรามีเทคโนโลยีใหมๆ มาทดแทนสิ่งเดิมที่มีอยูและสงผลใหผูใชงานไดมีอะไรที่ดี สะดวกสบายมากกวาเดิม

แบบชัดเจน ขณะเดียวกันสภาวะแวดลอมที่เต็มไปดวยการแขงขันของประเทศมหาอํานาจ ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีในมิติของความมั่นคงของประเทศชาติเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนกัน กองทัพอากาศควร

ตองเตรียมการและปรับตัวรับมือใหทันกับสภาวะแวดลอมดานความมัน่คงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ปญญาประดิษฐ  (AI)ถือไดวาเปนหน่ึงในเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนโลก (DisruptiveTechnology) 

ปญญาประดิษฐ (AI)เปนกุญแจสําคัญของโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยี โดยปญญาประดิษฐ (AI) เกิด

จากการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถคิดและวิเคราะหหาเหตุผลไดเรียนรูไดการทํางานใกลเคียง

กับระบบการประมวลผลและการตอบสนองของมนุษย ดวยการมี Machine Learning และ Deep Learning 

ใชงานรวมกับBig Data และสามารถเช่ือมโยงขอมูลมหาศาลผาน Cloud Computingเปนตน 
ปญญาประดิษฐ (AI) มีความสามารถจัดการกับขอมูลจํานวนมากและซับซอนไดดี ทําให AI สามารถ

หาขอสรุปในการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลที่มีหรือผลที่เคยเกิดข้ึนในอดีตไดงายและรวดเร็ว จึงเปนไปไดที่
เห็นการนํา (AI) มาชวยในการตัดสินใจแทนมนุษย นอกจากน้ี ความสามารถในการคิดคนกระบวนการใหมๆ ที่
มากกวาขีดความสามารถของสมองมนุษย และปญญาประดิษฐ (AI)สามารถทํางานในรูปแบบเดิมซ้ําๆ ไดดีโดย
ไมมีความเบื่อหนายนับไดวาเปนความสามารถที่โดดเดนของปญญาประดิษฐ (AI)  

การพัฒนากองทัพอากาศตามแผนยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ปจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับ

ปญญาประดิษฐ (AI) โดยใชพลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป ซึ่งเปนปจจัยแหง

ความสําเร็จ มุงเนนไปที่การพัฒนากําลังพลในทุกระดับใหมีความพรอมรับมือกับปญญาประดิษฐ (AI)และการ

นําปญญาประดิษฐ (AI)มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนากองทัพอากาศ ตามแนวทางของกองทัพอากาศในการ

เตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป 

(DisruptiveTechnology)กรณีศึกษา: ปญญาประดิษฐ  (ArtificialIntelligent) ที่ ไดกําหนดไว  เพื่อให

กองทัพอากาศขับเคลื่อนไปไดอยางสอดคลองกับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ปที่วางไวไดอยางสมบูรณ 

และมคีวามพรอมรับมือกับสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การปรับปรุงหลักนิยม และโครงสรางองคกร ตลอดจนยุทธศาสตร นโยบาย 

และจัดทําแผนแมบทการพัฒนาปญญาประดิษฐ (AI)ของกองทัพอากาศใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมดาน

ความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในดานการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศ (Air Domain)

ขีดความสามารถดานสงครามไซเบอร (Cyber Domain)ขีดความสามารถดานกิจการอวกาศ (Space Domain)

และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติการเตรียมพัฒนากําลังพล และการใหความสําคัญตอการใชงานปญญา 

ประดิษฐ (AI) เปดโอกาสในการสงเสริมสนับสนุนใหกําลังพลในสายงานตางๆ ดําเนินการพัฒนาผลงานการนํา

ปญญาประดิษฐ (AI) มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถการปฏิบัติภารกิจ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาการสงเสริมผลงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมปญญาประดิษฐ (AI)จาก

สถานศึกษาหลักสูตรตางๆ ของกองทัพอากาศ ใหสถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรใหผูเขารับการศึกษามีขีด



 
๓๕ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ความสามารถดานปญญาประดิษฐ (AI) พรอมสําหรับการปฏิบัติงานในสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทาง

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
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Strategic Leadership: George Washington 
Prapad Sriprasert๑ 

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

Leadership is important for every organization.Particularly in a militaryorganization, it 

means the survival of the country. Sun Tzu said that “Warfare is of greatest affair of the state, 

the basis of life and death, the way (Tao) to survival or extinction. It must be thoroughly 

pondered and analyzed.”๒We know very well that we must have strategy to win the war. 

The military leader is the person who must have strategic leadership in order to implement 

the strategy to reach the goal. This essay will explain the strategic leadership by example 

from the great leader who is the father of the United States of America, George Washington. 

First, I will describe strategic leadership. Then, I will explain George Washington’s competencies, vision, 

and his traits in the level five leaders of Jim Collins. 

We divide war into three levels: tactical, operation, and strategic. So, with leadership 

in the military, we can divide it into the same three levels. The US Army Field Manual 22-

100shows the perspectives of the three levels of leadership: direct, organizational, and 

strategic.๓Strategic leaders are responsible for leading and influencing enormous numbers of 

people. This manual also shows that strategic leaders are generally responsible for large 

organizations and may influence several thousand to hundreds of thousands of people. As much as 

responsibility, it is about the competencies of strategic leaders that establish organizational structure, 

allocate resources,and communicate strategic vision. Strategic leaders work in an uncertain environment 

on highly complexproblems that affect and are affected by events and organizations outside their own. 

Strategic leadersapply many of the same leadership skills and techniques they mastered as direct 

and organizational leaders; however, strategic leadership requires other skills and techniques that 

are more complex and indirectly applied.   

                                            
๑Group Captain, RTAF. 
๒ Ralph D. Sawyer, Sun Tzu Art of War, (Colorado, Westview Press, 1994):p.167. 
๓ http://www.milum.net/strategic_leadership.htm 
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For the Air Force Leadership Development Model๔, it divides leaders into three levels. 

It explains the competencies of the leaders at the strategic level that airmen combine highly 

developed occupational and enduring competencies to apply broad professional leadership 

capabilities. They develop and integrate deep understanding of Air Force missions and how 

tactics, techniques, procedures, technology, and people achieve synergistic results and 

desiredeffects, and also how the mission operates with interagency and multilateral relationships. At this 

level,an airman's required competencies transition from the integration of people with missions, to 

leadingand directing exceptionally complex and multi-tiered operations.  Based on a thorough 

understanding of themselves as leaders and followers, and how they apply organizational and team 

dynamics, they apply an in-depth understanding of leadership at the institutional and interagency 

levels. They achieve a highly developed, insightful understanding of personal and team 

leadership, while mastering their institutional leadership competencies.  

George Washington demonstrated leadership competencies at the strategic level 

becausehe was the leader of the country on the battlefield as the colonies gained independence. He 

had to command and control tremendous numbers ofsoldiers. He was a strategic level 

thinker.His thinking was strategic thinking. He used his knowledge, experience, and his 

characteristics to lead his troops to fight against the powerful forces of the British Empire. On 

him was the responsibility for the survival of the newly declared country. If the country was 

to become independent, to fight off unfair British rule, Washington would be severely 

tested. These arethe qualifications of strategic leader. The beginning of the cooperation between the 

American coloniesto fight against the British Empire would not have been successful if there were 

no leader withhigh ability.  George Washington showed the competences of the leader at the 

strategic level.He had to lead his subordinates passed the difficulties because the vast area in each 

American colony was as large as some European countries, and each colony was set up 

independently.It was difficult for the colonists to work together because there were many opinions 

from the 13 colonies. 

George Washington was a man who had earned the confidence and trust from them 

and American people.He led them to follow what he thought that would be the right 

pathfor the future of the American people. His troops lacked of capability for fighting, 

armaments,and training. They were volunteers.They were patriots. That was the only one 

advantage whichAmerican troops have more than the enemy. Improvement of his armed forces 

                                            

๔http://leadership.au.af.mil/af/afldm.htm 
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was the evidenceto show his leadership at the strategic level. To win the war, the colonists must win 

in strategic level.With lack of the troops’ capability, he had to improve that.  

His experience that he was appointed to be an official surveyor made him have skills 

and expertise in the geography of the battlefield. It was useful for him to apply in planning 

and using the advantages of the geography to fight against the Britain.With his competencies 

from his knowledge and experiences, he could enhance morale the troops. He could motivate and 

inspirehis troops. It made his followers believe and have faith in him. It made the troops which 

were on the weaker sideable to beat the stronger enemy because of his strategic leadership. 

About the leader’s vision, the Strategic Leadership Primer 3rd edition points to the 

importance of vision that strategic leadership focuses on alignment, visioning, and change.๕As 

well as that, it defines the meaning of vision as “Vision is a leader-focused activity that gives 

a sense of identity, purpose, direction, and energy.This process exists at many levels and in 

every type of organization; its content is the desired future of the organization. For that reason, 

vision adds value by providing the means for the enterprise to anticipate and move toward 

the future.”๖ George Washington is a good example to show the vision of strategic leadership.Fighting 

alone against the powerful British Empire was not good way. More resources:men, money, 

materials and management were required if the struggle was to succeed. Washington soughtthe 

assistance from his allies.That was the good strategy. It increased his power and potentialof the 

troops in fighting in the war. That was one important reason that the colonies eventually wonthe 

Revolutionary War. He used the strong point of American troops; they fought for independence,fought 

for freedom, fought for the better future. He could enhance the morale of his subordinates.They 

eventually fought for the country with greater enthusiasm than their ability would suggest. 

Furthermore, Washington did not want to be the leader after the war ended. He 

wentback home to be a farmer. He wanted the civilians to control the military.That was great 

vision.It became the basisof the principle the country follows to this day.He wanted the 

country to be a democracy.He had a vision for the future of the country.He did not want to 

continue in his power.In addition, after being the American president in the first term for four 

years, he did not want to continue to be the president in the second term. He considered the 

situation of the country at that time.It was not yet in a stable condition.There were still the 

conflicts and some riots in many places. It was his accountability that helped to keep peace 

and create the security and stability of the country.So, he continued to be the president in 

the second term. He could do it very well. It made the need of American people want him to be 

                                            
๕ Stephen J. Gerras, Strategic Leadership Primer (Department of Command, Leadership, and 

Management United States Army War College, 2010): p. 3. 
๖Ibid: p. 25. 
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the presidentagain, but he rejected their wishes. He felt this was the good way to develop the 

country to bea democracy, to let the civilian government to control the military. This was 

the great vision of his thatmade the U.S. continue its use until now. 

George Washington did not want to have power.He went back to his hometown to 

be a farmer after the Revolutionary War.He did not want to be the president in the second 

term and rejected continuing in the third term.He was not enchantedwith power.Abraham 

Lincoln said about power that "Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a 

man's character, give him power."๗Napoleon was an example.He had power and neededit 

infinitely.  He failed, at last, because of the need of power. There are many cases nowadaysin 

which the authoritarian leaders are expelled or arrested for punishment, Egypt, Tunisia, and 

Libya, etc.George Washington showed the good vision and lack of enchantment with power 

two hundred years ago. While it made him a great leader, but many leaders in the recent time 

do not follow his good model.They eventually canno longer exist. George Washington had 

enormous troops, all of them wanted him to be a leader to rule the country, but with his vision 

and his characteristic that was not as ambitious as he declined the offer to his loyal soldiers. 

He was the person who originated the freedom of Americans. He founded the regime of the 

United States of America.  

George Washington was not just the first president of the United States, but he was 

alsothe first American Revolution commander of troops in the War of Independence and as a statesman, 

leader, and commander of the state to escape from a critical juncture in safely reshaping 

the country.If it were notWashington’s influence as leader of the military and the people’s 

having faith in Washington, the country which just gained independence mighthave fallen 

into the outlaw state. If that had been the case, there would have been no opportunity to 

establish democracy as a model country for another free world to imitate as today. He mightnot 

be as intelligent as any other CEO who was very famous in the world. In contrast, he was just an 

ordinary person who truly had the will, had the responsibility for his own mission, and who 

had done his duty to the best of his ability. He was an honest man. He wasfrankly and sincere. 

With these traits, he went ahead and ignored power or money. His strategic leadershipultimately 

enabled him to accomplish the great goal, and he became the father of the United States and 

the democratic regime that was used widely around the world.  

                                            
๗
“Abraham Lincoln quotes”, http://www.coolquotes.com/quotes/abraham_lincoln.html 
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From the level five leaders of Jim Collins, he explains the characteristics of this 

leaderthat the level five leaders embody a paradoxical mix of personal humility and professional 

will.๘George Washington showed that he had these things. His ability in fighting from his knowledge, 

experience,and his vision lead the country to the better future. He had professional will to 

reach the goalby his competencies and vision.He had personal humility from leaving the 

power.He did so for the success of the unity not for himself. His characteristic was ambitious, 

not for himself but for the institution, which stated inthe Strategic Leadership Primer 3rd 

edition which saysabout the level five leaders of Jim Collins,“It’s not that Level 5 leaders have no 

ego or self-interest.Indeed, they are incredibly ambitious-but their ambition is first and foremost for 

the institution, not themselves.”๙George Washington went back to his hometown to be a farmer after 

the RevolutionWar and subsequently rejected becoming president for a third term. These were the real 

characteristics of the level five leaders. 

In conclusion, strategic leadership is important for every organization, particularly so 

for themilitary.Strategic leadership means the security and survival of the country. Strategic 

leaders think at a strategic level, which requires having vision that connects to operational 

and tactical levels. The vision must be ready to face the new challenge in the new world 

which changes rapidly. Their competences can serve the vision to reach the goal. In addition,atthe 

same time they have personal humility. Strategic leaders are the persons who have professional will 

and personal humility. George Washington is the good example for strategic leadership.His 

traits of leadership are knowledge, experiences, and vision. He could enhance the moraleof the 

troops, as well as motivate and inspire them. These show his professional will.He was 

ambitious, not for himself but for the greater institution. It shows his personal humility.He is 

an example for the good leader to become the great leader. 

If there had been no man named George Washington, there may have been no 

UnitedStates in the world today. The world may not be the world as we see it today. If there 

had beenno U.S. to help the allies fight in World War II, Germany and Japan may have won 

the war at that time. We can think of that a person who helped form a country that would defeat 

Germanyand Japan each time we look at a dollar bill. George Washington looks back wisely at us 

and smiles.

                                            
๘ Jim Collins, Good to Great: Why Some Companies Make the Leap . . . and Others Don’t (New 

York:HarperCollins Publishers, Inc., 2001): p. 39. 
๙  Stephen J. Gerras, Strategic Leadership Primer (Department of Command, Leadership, and 

Management United States Army War College, 2010): p. 66. 
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การพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง  
ตอบสนองยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 

The development of Tactical Data Link on the basis of self-reliance 
corresponding to the Royal Thai Air Force Strategy 

กฤษณัส กาญจนกลุ๑ 

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

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง ระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link: TDL) บนพื้นฐานของการพึ่งพา

ตนเอง ตอบสนองยุทธศาสตรกองทัพอากาศ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะห เพื่อนําเสนอแนวทาง 

การพัฒนาระบบฯ ใหตอบสนองการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Operations: 

NCO) และการพัฒนาองคประกอบตางๆ ที่สงเสริมการพัฒนาระบบฯ ใหสําเร็จบนพื้นฐานของการพึ่งพา

ตนเอง สงผลใหการพัฒนาการปฏิบั ติการที่ ใช เครือขายเปนศูนยกลางของกองทัพอากาศประสบ 

ความความสําเร็จ ตอบสนองเปาหมายยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวมุงสูการเปน “กองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาค 

(One of the Best Air Forces in ASEAN)” บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอยางแทจริง  

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเอกสาร เปนการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ซึ่งเอกสารที่

นํามาใชในการศึกษาและวิเคราะห เปนเอกสารของทางราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ   การ

พัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศ รวมทั้ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของสงครามที่ใช

เครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Warfare: NCW) การปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง และ

ระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธี              

ผลการศึกษาขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ พบวาปจจุบันระบบเช่ือมโยงข อมูลทางยุทธวิธี 

ของกองทัพอากาศ ยังมีขอจํากัดในการพัฒนาและติดต้ังกับอากาศยานแบบตางๆ รวมทั้งยังไมสามารถบูรณา

การระบบฯ ที่แตกตางกันใหแลกเปลี่ยนขอมูลกันได  สงผลกระทบกับการปฏิบัติการที่ใชเครือขาย 

เปนศูนยกลาง ซึ่งมีสาเหตุจากการที่กองทัพอากาศยังไมสามารถพัฒนาระบบฯ บนพื้นฐานของการพึ่งพา

ตนเองไดอยางแทจริงจึงเกิดขอจํากัดหลายประการที่จําเปนตองไดรับ การแกไข เพื่อใหกองทัพอากาศสามารถ

พัฒนาระบบฯ บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองไดอยางแทจริง  

บทสรุปของงานวิจัยสามารถนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีบนพื้นฐาน

ของการพึ่งพาตนเอง ตอบสนองยุทธศาสตรของกองทัพอากาศ ประกอบดวย การพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูล

ทางยุทธวิธีใหสอดรับกับการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง และการพัฒนาองคประกอบซึ่งสงเสริม 

การพัฒนาระบบฯ ดวยตนเองอยางย่ังยืน ประกอบดวย การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ

กองทัพอากาศเพื่อรองรับการพัฒนาระบบฯ การปรับโครงสรางกองทัพอากาศเพื่อรองรับการพัฒนาระบบฯ

อยางย่ังยืน การพัฒนาระบบฯ ดวยตนเองผสมผสานกับความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาระบบ

ฯ กระบวนการ  

                                            
๑
นาวาอากาศเอก กองบัญชาการกองทัพอากาศ 



 
๔๓ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

จัดซื้อจัดจางที่สนับสนุนใหกองทัพอากาศสามารถรวมการพัฒนาระบบฯ กั บบริ ษัทผูผลิต 

ไดดวยตนเอง เพื่อใหกองทัพอากาศสามารถพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีดวยตนเอง ตอบสนอง 

การพัฒนาการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางตามยุทธศาสตรวาดวยการพึ่งพาตนเองอยางแทจริง 

Abstract  

Research of The Tactical Data Link (TDL) based on self-reliance corresponding the 

Royal Thai Air Force strategic. The purpose is to study and analyze to present the 

development of the system that corresponding the Network Centric Operations (NCO) and 

development of components to support the system development to succeed on the basis 

of self-reliance meet the strategic goals that have been set "One of the Best Air Forces in 

ASEAN" on the basis of true self-reliance. 

This research is a Document Research which Data from primary and secondary 

sources are used. The documents that used in the studying and analysis are the official 

document on the Air Force strategyincluding related academic documents Network Centric 

Warfare (NCW), Network Centric Operations and Tactical Data Link  

Researching results found that the Tactical Data Link system development has limits 

to the development and installation of aircraft, as well as the failure to integrate the 

different system that impact on the Network Centric Operations directly due to the inability 

of the Royal Thai Air Force to develop the system on the basis of true self-reliance. There 

are many limitations that need to be resolved in order for the Royal Thai Air Force to 

develop the system on the basis of true self-reliance. 

Summary of the Research can be presented the Tactical Data Link Development on 

the basis of self-reliance corresponding The Royal Thai Air Force Strategy which includes the 

development of the Tactical Data Link system and the Components that support the system 

development to accomplish the Royal Thai Air Force Network Centric Operations which 

consist of the development of the system, Personal and Structure development, Developing 

the cooperation with external agencies to support the research and development, The 

procurement process for Royal Thai Air Force can contribute to the development of the 

system to provide The Royal Thai Air Force with the ability to develop the Tactical Data Link 

System corresponding the development of Network Centric Operations in a truly self-

reliance strategy.  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การปฏิวัติแนวความคิดในกิจการทหาร (Revolution in Military Affairs: RMA)ทําใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและหลักนิยมทางทหารไปทั่วโลก มีการนําเทคโนโลยีดานสารสนเทศและ 

การสื่อสารมาประยุกตใชตามหลักนิยมสมัยใหม รวมทั้งการเกิดทฤษฎีทางทหารใหมๆ ในการปฏิบัติการทาง

ทหารเปนการเพิ่มศักยภาพและปจจัยทวีกําลัง (ForceMultiplier)เพื่อใหไดเปรียบตอฝายตรงกันขาม 

กองทัพอากาศไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตปรับใชตามสถานการณและแนวโนมภัยคุกคามในปจจุบัน 

ซึ่งมีความซับซอน ความรุนแรงมากข้ึน มีปจจัยที่เกี่ยวของหลายดาน และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประกอบ

กับความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหการพัฒนาอาวุธทั้งทางยุทธศาสตรและยุทธวิธีมีอํานาจในการทําลายสูง 

และแมนยํามากข้ึน สงผลใหมีเวลาดําเนินการเพื่อตอบโตภัยคุกคามลดนอยลง การรับรูและการรับ-สงขอมูล

ขาวสารใหเทาทันสถานการณ การประมวลผลขอมูลขาวสารอันนําไปสูการตัดสินตกลงใจของผูบังคับบัญชา 

ตลอดจนถึงการสั่งการและควบคุมใหถูกตอง ทันเวลา เปนปจจัยใหสามารถชว งชิงความได เปรียบ 

เหนือขาศึกไดโดยมีแนวความคิดพื้นฐานหลักในการใชเครือขายสื่อสารและสารสนเทศในการทําการยุทธ

สมัยใหม ในรูปแบบของการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง  

กองทัพอากาศนําแนวคิดการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางมาประยุกตใชในการพัฒนา 

ขีดความสามารถของกองทัพมุงสูการเปน “กองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาค (One of the Best Air Forces 

inASEAN)” ซึ่ ง เครือขาย (Network)น้ัน มีความสําคัญเปนอยาง ย่ิงในการปฏิบั ติการที่ ใช เครือขาย 

เปนศูนยกลาง เน่ืองจากเปนองคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดการเช่ือมโยงขอมูลระหวางทุกองคประกอบ 

ที่กําหนดไวในแนวคิดการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง ประกอบดวย สวนตรวจจับ (Sensor) 

ผูที่มีอํานาจตัดสินตกลงใจ (Decision Maker) และหนวยรบ/ผูปฏิบัติ (Shooter) แบบบูรณาการ  

ระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีถือเปนระบบหลักของเครือขายและเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลือ่น

การปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางใหประสบผลสําเร็จ เพราะระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีกอใหเกดิ

การแลกเปลี่ยนขอมูล ระหวาง Platform และ CooperatingSystems ในพื้นที่การรบแบบบูรณาการ  

สรางความหย่ังรูในสถานการณแบบเบ็ดเสร็จ (Total Situation Awareness) ทําใหหนวยรบสามารถตัดสินใจ

ใชอาวุธกับขาศึกไดดวยความถูกตอง และรวดเร็วลดโอกาสการทําลายฝายเดียวกัน (Fratricide)รวมทั้ง

กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลจากระดับยุทธวิธี จนถึงระดับยุทธการ และระดับยุทธศาสตร กอใหเกิดความ

รวดเร็วและแมนยําในการควบคุมและสั่งการ รวมทั้งสามารถติดตามผลการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เพิ่มขีดความสามารถในการบัญชาการและควบคุมในระดับสูง ทําใหผูบังคับบัญชากับหนวยรบ สามารถ 

สอดประสานการปฏิบัติกันไดอยางเปนรูปธรรมจากการรับรูภาพสถานการณการรบในแบบเดียวกัน  

โดยปจจุบันกองทัพอากาศอยูระหวางการศึกษา พฒันารวมทั้งจัดหาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธี มาใชงาน

เพื่อกอใหเกิดขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง แตยังไมสามารถพัฒนาบนพื้นฐาน 

ของการพึ่งพาตนเอง จึงทําใหยังมีขอจํากัดหลายประการที่สงผลตอการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง

ของกองทัพอากาศ   
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เอกสารวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะห การพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธี 

ของกองทัพอากาศ และองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของที่สงผลตอการพัฒนาบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 

ขับเคลื่อนการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางตอบสนองการพัฒนากองทัพอากาศสูการเปน 

“กองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” 

ขอบเขตของการศึกษา 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเอกสาร โดยได ศึกษาเอกสารของทางราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร

กองทัพอากาศ นโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ และการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธี 

ของกองทัพอากาศรวมทั้ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของสงครามที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง การปฏิบติัการที่

ใชเครือขายเปนศูนยกลางและระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีซึ่งเปนระบบหลักของเครือขาย และปจจัย

สําคัญซึ่งขับเคลื่อนการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางใหประสบผลสําเร็จ  

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

แนวทางการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีใหตอบสนองการปฏิบัติการที่ใชเครือขาย 

เปนศูนยกลาง และการพัฒนาองคประกอบตางๆ ที่ทําใหกองทัพอากาศสามารถพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูล

ทางยุทธวิธีไดบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอยางแทจริงและย่ังยืน สําเร็จตามเปาหมายยุทธศาสตร 

ที่ไดกําหนดไวเพื่อเปนองคความรูพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการดําเนินโครงการที่เกี่ยวของ 

ของกองทัพอากาศที่สนับสนุนพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 

อยางย่ังยืนสงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามโดยใชเครือขายเปนศูนยกลาง 

ของกองทัพอากาศโดยตรง 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

สงครามที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางเปนการเปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรม (Industrial Edge)  

สูยุคของขอมูลขาวสาร (InformationEdge) จากการใหความสําคัญในการใชกําลังรบในพื้นที่การรบ 

(Engagement) มากที่สุด ตามแนวคิดที่วา ใครมีกําลังพล และอาวุธยุทโธปกรณทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ที่เหนือกวายอมนําไปสูชัยชนะ โดยมิไดใหความสําคัญกับการบัญชาการและควบคุม (Commandand 

Control) และขอมูลขาวสาร ( Information) มาเปนการเฉลี่ยการใหความสําคัญกับ Engagement, 

Information และ Command and Control ในอัตราสวนเทาเทียมกัน เพราะความเช่ือที่วาหากฝายเรา 

มีขอมูลขาวสารที่เหนือกวาขาศึก (Information Superiority) จะทําใหเกิดความหย่ังรูในสถานการณรวมกัน

ในทุกระดับ ทั้งระดับยุทธศาสตร ระดับยุทธการ และระดับยุทธวิธี ทําใหการตัดสินตกลงใจจากสวนบัญชาการ

และควบคุมที่สั่งการไปยังหนวยรบเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว และแมนยํา กอใหเกิดความไดเปรียบเหนือ

ขา ศึกมากมายมหาศาล ซึ่ ง เปนปจจัยที่ สํ า คัญที่ นํ า ไปสู ชัยชนะในการทําสงคราม โดยสงคราม 

ที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางน้ัน มีองคประกอบหลักคือ Cognitive Domain (องคประกอบทางดานความคิด) 

Social Domain (องคประกอบทางดานสังคม) Physical Domain (องคประกอบทางดานกายภาพ) และ 



 
๔๖ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

Information Domain (องคประกอบทางดานขอมูลขาวสาร) ที่ตองสอดประสานกันเพื่อใหเกิดความหย่ังรู 

ในสถานการณรวมกัน ทําใหการสั่งการไปยังผูปฏิบัติน้ันกระทําไดถูกตอง รวดเร็ว และแมนยํา การใชกําลัง 

ทําไดถูกที่ ถูกเวลา และถูกเปาหมาย กอใหเกิดความไดเปรียบเหนือขาศึก 

การปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางเปนการปฏิบัติการทางทหารที่ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อตอบสนอง

ทฤษฎีการสงครามที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางเปนการประยุกตใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวาง Sensor Layer, Decision Maker Layer และ Shooter Layer โดยใชเครือขาย (Network)  

เปนศูนยกลาง ทั้งภายในและระหวางหนวยทหารทั้งระดับยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตร เพื่อใหขอมูล ขาว

สารภาพสถานการณ และคําสั่งผานการสื่อสารไดอยางถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา และทั่วถึง ทําใหผูบังคับบัญชา

สามารถตัดสินสั่งการไปยังผูปฏิบัติไดอยางถูกตอง และทันตอสถานการณ อันจะกอใหเกิดความไดเปรียบใน

การทําสงคราม ซึ่งความไดเปรียบที่กลาวมาน้ัน เกิดจากความกาวหนาในเทคโนโลยีทางการทหาร รวมทั้ง 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีเครือขาย ที่ทําใหการเช่ือมตอและการสื่อสารระหวาง Layerตางๆ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ แนวความคิดการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทาง

ทหาร ดวยการบูรณาการระบบตางๆ เขาไวดวยกันแบบ System of Systems เชน ระบบตรวจหาขอมูล

ขาวสาร (Intelligence Sensors) ระบบควบคุมบังคับบัญชา (Command and Control Systems) ระบบ

อาวุธที่แมนยํา (Precision Weapons) และระบบตางๆ ในสวนของเครือขาย (Network)เปนตน ซึ่งการ

รวมกัน น้ีทํ าให เกิ ดการขยายศักยภาพในการรั บรู ถึ งภาพสถานการณ  การประเมินเป าหมาย 

ที่รวดเร็วและการใช อาวุธที่ถูกตอง จากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพัฒนาระบบดังกลาว ทําให แนวคิด

ในการทําสงครามโดยใชเครือขายเปนศูนยกลางเปนที่ยอมรับจากหลายประเทศในการนําแนวคิดน้ีมาเปนหลัก

ในการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบตรวจจับ ระบบอาวุธ และระบบการสื่อสารของกองทัพ  

การปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางกอใหเกิดประสิทธิภาพในการรบผานการเช่ือมโยง 

เปนระบบเครือขาย ระหวางผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติในพื้นที่การรบ เพื่อใหมีความหย่ังรูในสถานการณ

รวมกัน กอใหเกิดความ รวดเร็วและถูกตองในการตัดสินใจ นําไปสูการปฏิบัติการที่ถูกจังหวะเวลา มีอํานาจ

ทําลายลางสูง ลดการสูญเสียของกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ รวมถึงสรางความเปนหน่ึงเดียวในการปฏิบัติ 

ระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีซึ่งถือเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการที่ใชเครอืขายเปน

ศูนยกลางใหประสบผลสําเร็จ โดยระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีเปนหน่ึงในระบบของการติดตอสื่อสาร 

(Communication System) สมัยใหม ที่นําเทคโนโลยี Digital มาประยุกตใชงาน โดยการ รับ-สง ขอมูล 

(Data) แทนเสียง (Voice) ผานคลื่นวิทยุในยานความถ่ีตางๆเพื่อกอใหเกิดการแสดงผล (Presentation)  

ใน Platform และ System ที่เช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีกัน ทําใหหนวยรบเห็นภาพสถานการณการรบ 

ในแบบเดียวกัน เพื่อการสรางความหย่ังรูในสถานการณรวมกัน สามารถสอดประสานการปฏิบัติระหวาง 

ผูมีอํานาจตัดสินตกลงใจกบัผูปฏิบัติที่สอดคลองกัน และการตัดสินตกลงใจรวมกัน เพื่อลดความผิดพลาดใน

การโจมตีกันเอง (Blue On Blue: Friendly Fire) และเพิ่มประสิทธิภาพในการรบดวยการใชขอมูลจากหนวย

รบมาชวยในการตัดสินใจหรือการดําเนินกลยุทธรวมทั้งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลจากระดับยุทธวิธี จนถึง

ระดับยุทธการ และระดับยุทธศาสตร กอใหเกิดความรวดเร็วและแมนยําในการควบคุมและสั่งการ สามารถ

ติดตามผลการปฏิบั ติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการบัญชาการและควบคุม 



 
๔๗ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ในระดับสูง ทําใหผูบังคับบัญชากับหนวยรบ สามารถสอดประสานการปฏิบัติกันไดอยางเปนรูปธรรมจากการ

รับรูและเขาใจในภาพสถานการณการรบในแบบเดียวกัน 

ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ มุงพัฒนาสูการเปน “กองทัพอากาศช้ันนําใน

ภูมิภาค”โดยนําแนวคิดการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาขีด

ความสามารถ ซึ่งกําหนดองคประกอบ ๖ องคประกอบหลัก ประกอบดวย ระบบบัญชาการและควบคุม 

(Command & Control) ระบบตรวจจับ (Sensor) หนวยปฏิบัติ/ผูปฏิบัติ (Shooter)ระบบเครือขาย 

(Network)ระบบสนับสนุนและบริการ (Support & Service)ทรัพยากรบุคคลและองคการ (Human & 

Organization) แบงการดําเนินการเปน ๓ ระยะ ประกอบดวย 

ระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ กองทัพอากาศดิจิตอล (Digital Air Force: DAF) มีขีดความสามารถ

ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใชการรบเพื่อตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบโดย

กองทัพอากาศตองสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิตอลเปนหลักและบูรณาการเทคโนโลยีกําลังทางอากาศ

เทคโนโลยี เครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศเปนไปอยางรวดเร็ว

เหมาะสม ทันตามความตองการในทุกสถานการณ  อันจะเปนพื้นฐานการพัฒนาสูการปฏิบั ติการ 

ที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง 

ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กองทัพอากาศที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Air 

Force:NCAF)มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใชการรบ เพื่อตอบสนอง 

ตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบรวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม ในยุคสงครามที่ใช เครือขายเปนศูนยกลาง 

โดยกองทัพอากาศตองสามารถประยุกตแนวคิดการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางไดอยางสมบูรณ 

และตองสามารถใชเทคโนโลยีเครือขายและระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีไดบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 

ระยะที่๓พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒กองทัพอากาศขับเคลื่อนไปสู “กองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาค”  

โดยสามารถใชเทคโนโลยีดิจิตอลและแนวคิดการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางในการปฏิบัติการรบ

และการปฏิบัติการที่มิใชการรบเพื่อตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบไดอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน

ของการพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด 

กองทัพอากาศจัดทํายุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙เพื่อใหทิศทางการพัฒนา

สอดคลองกับรางยุทธศาสตรชาติ สานตอการพัฒนามุงสูการปฏิบัติการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง 

เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองและดํารงวิสัยทัศน “กองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาค” โดยมุงเนนการเสริมสรางขีด

ความสามารถเพื่อพัฒนาสูการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง(RTAF NCO Combat Related 

Function Strengthening) และการพัฒนากองทัพอากาศใหทันสมัยโดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (RTAF Organization and Management Modernization) รวมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนา

ขีดความสามารถในมิติไซเบอร และริเริ่มวางรากฐานการพัฒนาขีดความสามารถในมิติอวกาศ สามารถสรุป

สาระสําคัญได ดังน้ี 

ระบบบัญชาการและควบคุม (Command & Control) 

พัฒนากา รบัญชาการ แล ะควบ คุม ในทุ กร ะ ดับ  ( ยุทธ วิ ธี  ยุท ธกา ร  และ ยุทธศาส ตร ) 

ใหมีขีดความสามารถในการเช่ือมโยงและบูรณาการขอมูลอยางครบถวน ถูกตอง ทันสมัยเพื่อการหย่ังรู



 
๔๘ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

สถานการณแบบเบ็ดเสร็จ และมุงพัฒนาสูการบัญชาการและควบคุมแบบ Multi Node Redundancy 

ระบบตรวจจับ (Sensor) 

พัฒนาขีดความสามารถของระบบตรวจจับใหครอบคลุมขอมูลขาวกรองทุกประเภท (Imagery/ 

Signal/CyberIntelligence)โดยมีคุณภาพและจํานวนที่เหมาะสม เพียงพอตอการใชงาน และมีระบบสํารอง

เพื่อใชงานทดแทนกันไดรวมทั้ งพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการรวบรวมขอมูลขาวกรอง 

การแปลความวิเคราะหขอมูล และการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการวางรากฐานการรักษา

ความปลอดภัยและการเฝาระวังหวงอวกาศ 

หนวยปฏิบัติ/ผูปฏิบัติ (Shooter) 

พัฒนาหนวยปฏิบัติ/ผูปฏิบัติใหมีความชาญฉลาด (SmartPlatform)อากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณ

มีความทันสมัย แมนยํา สามารถใชงานในระยะไกล (Smart, Precision & Stand-Off) รวมทั้งกําหนด

โครงสรางกําลังรบ อุปกรณ และอาวุธยุทโธปกรณ ซึ่งมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติภารกิจหลักของกองทัพอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบเครือขาย (Network) 

พัฒนาระบบเครือขายที่มีความเสถียร (Stability) เขมแข็ง (Robustness) และปลอดภัย (Security) 

ใหครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศและบริหารจัดการระบบเครือขายเพื่อรองรับการบูรณาการระบบ

ตรวจจับและระบบการปองกันทางอากาศกับการบัญชาการและควบคุมแบบ Multi NodeRedundancy 

รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของระบบระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีแบบ Link-Tทั้งในสวนการปฏิบัติการ

ทางอากาศ และการปฏิบัติการรวมโดยใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) ระหวางกองทัพอากาศและ

กองทัพเรือ 

ระบบสนับสนุนและบริการ (Support & Service) 

พัฒนาระบบสงกําลังบํารุง ระบบบริหารจัดการและบูรณาการขอมูลการสงกําลังบํารุง (Logistics 

Management Information System: LMIS) และระบบคลังพัสดุ ใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานเพื่อดํารงขีด

ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางของกองทัพอากาศ 

บุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Human &behaviour) 

พัฒนาสมรรถนะ(Competency) และความสามารถของบุคลากรในลักษณะCross-Functional และ 

Multi-Disciplined รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนปลูกฝง

คานิยมหลัก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางของกองทัพอากาศ 

 

 

มิติไซเบอร(Cyber Domain) 



 
๔๙ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และองคความรู รวมทั้งแสวงหาความรวมมือเพื่อปองกันภัยคุกคาม

ทางไซเบอรและเตรียมความพรอมในการปฏิบัติการเชิงรุก รวมทั้งใชประโยชนจากการปฏิบัติการไซเบอร 

เพื่อขยายขีดความสามารถการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้งแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ

เพื่อปองกันภัยคุกคามทางไซเบอร 

มิติอวกาศ (Space Domain) 

ริเริ่มวางรากฐานการปฏิบัติการดานอวกาศ เสริมสรางขีดความสามารถการสังเกตการณหวงอวกาศ

(Space Observation)การตรวจการณทางอวกาศ(SpaceSurveillance)และการปองกันทางอวกาศ (Space 

Defence) รวมทั้งพัฒนาระบบกลองโทรทรรศนใหสามารถติดตามดาวเทียมวัตถุอวกาศเพื่อพิทักษรักษา

ผลประโยชนของชาติในอวกาศ แจงเตือนภัยพิบัติ และการรวมเปนเครือขายสังเกตการณอวกาศกับนานาชาติ 

ตลอดจนยกระดับศักยภาพดานอวกาศของประเทศ 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

ศึกษาการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และ

วิเคราะหถึงสภาพปญหาที่เกิดข้ึน รวมทั้งปจจัยที่ทําใหการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธียังไมประสบ

ความสําเร็จ ไมสามารถติดต้ังกับอากาศยาน รวมทั้งระบบที่เกี่ยวของไดตามความตองการทางยุทธการ  

โดยวิเคราะหระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีในมิติทางเทคนิค และมิติองคประกอบที่เกี่ยวของที่สงเสริม 

การพัฒนาระบบฯ สรุปเปนแนวทางการพัฒนาที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อใหสามารถติดต้ังใชงานได

ตรงตามความตองการทางยุทธการ ตอบสนองการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางของกองทัพอากาศ 

วิธีดําเนินการวิจัย  

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเอกสาร เปนการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิซึ่งเอกสาร 

ที่นํามาใชในการศึกษาและวิเคราะห เปนเอกสารของทางราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ นโยบาย 

ผูบัญชาการทหารอากาศ และการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศรวมทั้ง เอกสาร

ทางวิชาการที่เกี่ยวของสงครามที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง การปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง และ

ระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธี ซึ่งเปนระบบหลักของเครือขาย และปจจัยสําคัญซึง่ขับเคลื่อนการปฏิบัติการ

ที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางใหประสบผลสําเร็จ ทั้งที่เปนสิ่งตีพิมพและเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

ผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศ 

๑.  ระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีแบบ Link-T ซึ่งเปนระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีหลักของ

กองทัพอากาศ ที่กองทัพอากาศตองการที่จะพัฒนาดวยตนเองเพื่อติดต้ังกับอากาศยานของกองทัพอากาศ 

แ ล ะ ร ะ บ บ บั ญ ช า ก า ร แ ล ะ ค ว บ คุ ม ท า ง อ า ก า ศ  (AirCommandandControlSystem:ACCS) 

ของกองทัพอากาศ ปจจุบันสามารถติดต้ังใชงานอยางเปนรูปธรรมกับอากาศยานเพียงแบบเดียว คือ เครื่องบิน 

Gripen 39 C/D และอยูระหวางการติดต้ังกับเครื่องบิน F-5 UPG และสามารถติดต้ังกับระบบบัญชาการและ



 
๕๐ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ควบคุมทางอากาศของกองทัพอากาศ แตการดําเนินการทางเทคนิคเปนการดําเนินการของบริษัทผูผลิต

ทั้งหมด เน่ืองจากกองทัพอากาศมีขีดความสามารถในการกําหนด Concept of Design ของระบบเทาน้ัน  

ไมมีขีดความสามารถในการดําเนินการในทางเทคนิคดวยตนเอง สาเหตุหลักเน่ืองจากกระบวนการ 

ในการกําหนดขอบเขตความตองการของโครงการจนถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจางไมไดกําหนดในเรื่อง 

การใหบุคลากรของกองทัพอากาศดําเนินการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีทางเทคนิคไดดวยตนเอง 

แตกําหนดเพียงการเขารับการถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผูผลิตเทาน้ัน ซึ่งทําใหไดรับความรูในการพัฒนา

ระบบ แตไมสามารถพัฒนาระบบดวยตนเองได และจากการที่กองทัพอากาศไมไดปรับโครงสรางเพื่อรองรับ

บุคลากรที่มีความรูและประสบการณ ทําใหไมสามารถดํารงองคความรูและขีดความสามารถที่สนับสนุนการ

พัฒนาดวยตนเอง รวมทั้ งจากการที่ โครงสรางไมรองรับการทํางานของบุคลากร ทําใหบุคลากร 

ที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบดวยตนเองกระจัดกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ หลายหนวยงาน 

ของกองทัพอากาศ แตไมสามารถรวบรวมไวในหนวยเดียวกันได  

๒.  การที่กองทัพอากาศไมสามารถพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีทางเทคนิคดวยตนเอง 

กอใหเกิดขอจํากัดในการขยายขีดความสามารถของระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีในทุกมิติ โดยเฉพาะ 

การติดต้ังระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีแบบ Link-T กับอากาศยานและระบบที่เกี่ยวของที่กองทัพอากาศ

กําหนดไว สงผลใหความหย่ังรูในสถานการณของผูที่มีอํานาจตัดสินใจกับหนวยรบอยูในระดับตํ่า กอใหเกิด

โอกาสการทําลายฝายเดียวกัน เกิดขอจํากัดในการบูรณาการขอมูลในระดับยุทธวิธี ระดับยุทธการ จนถึง

ยุทธศาสตร สงผลกระทบตอการตัดสินตกลงใจขอผูบังคับบัญชาและการสั่งการทีมีประสิทธิภาพซึ่งสงผล

กระทบโดยตรงตอการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางของกองทัพอากาศและการปฏิบัติการรวมกับ

เหลาทัพอื่นโดยใชเครือขายเปนศูนยกลาง 



 
๕๑ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

 

ภาพท่ี ๒ การพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมลูทางยุทธวิธี (TDL) ของกองทัพอากาศ 

แนวทางการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศบนพื้นฐานของการ
พึ่งพาตนเอง ตอบสนองการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง 

๑.  การพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีทางเทคนิค 

๑.๑Platform ทั้งหมดที่ ถูกกําหนดใหแลกเปลี่ยนขอมูลทางยุทธวิธีตองมี Waveform 

แบบเ ดียวกันบนพื้นฐานของ StandardMessage เดียวกันและภายในหวงเวลาของ UpdateRate 

ที่เหมาะสมซึ่ง Waveformน้ันจะข้ึนกับ WaveformCardที่เปนสวนประกอบในวิทยุที่ใชงานในระบบเช่ือมโยง

ขอมูลทางยุทธวิธีซึ่งในกรณี Waveformและ/หรือ StandardMessageมีความแตกตางกัน สามารถใช 

Gateway Technology ในการเช่ือมตอระบบที่แตกตางกันใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได  

๑.๒การพัฒนา Software ของระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีใน System Computer ของ 

Platform ที่ตองการใหเกิดการเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลไดครบถวนบูรณาการ

และเช่ือมตอกับระบบและอุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ที่ติดต้ังใน Platform น้ัน  

๑.๓ในการเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีระบบตองรับประกันการ รับ-สง ขอมูลแบบ End to End 

ไดครบถวน โดยเปนการเช่ือมตอระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีกับระบบเครือขายทั้งหมดที่เกี่ยวของ 

แบบบูรณาการ รวมทั้งการประยุกตใช Gateway Technology เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล 

ทางยุทธวิธีสําหรับระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีที่แตกตางกัน เชน Link-T กับ Link-16 เปนตน  

สถานภาพการปฏ◌ิบ◌ัต◌ิการท◌ี◌่ใช◌้เคร◌ือข◌่ายเป◌็นศ◌ูนย◌์กลางในส◌่วนของระบบ TDL ในป◌ัจจ◌ุบ◌ัน

Link-T
Link-16 Link-T 

Prototype

TIDLS

ElbitFTR Link
Pending

ม◌ี BVR Capability 
และต◌้องปฏ◌ิบ◌ัต◌ิภารก◌ิจร◌่วมก◌ัน

ต◌้องปฏ◌ิบ◌ัต◌ิภารก◌ิจจร◌่วมก◌นั

ย◌ังไม◌่สามารถต◌ิดต◌ั◌้งLink-T ได◌้

ไม◌่สามารถเช◌ื◌่อมต◌่อก◌นัได◌้ ไม◌่สามารถเช◌ื◌่อมต◌่อก◌ันได◌้

สาเหต◌ุ
1. การท ี  ทอ.ม ีข ีดความสามารถแค กำหนด Concept of Design แต ไม ม ีข ีด

ความสามารถในการพ ัฒนาได ด วยตนเอง ทำให ย ังต องพ ึ งพาบร ิษ ัทผ ู ผล ิต 

2. ทอ.ม ีบ ุคลากรท ี ม ีข ีดความสามารถ แต โครงสร างของ ทอ.ไม รองร ับ 

3. ความไม พร อม ตามข อ ๒ ทำให  ทอ.ม ีข ีดความสามารถแค ระด ับกำหนด Concept 
of Design ของระบบฯ แต ไม ม ีข ีดความสามารถในการพ ัฒนาในเช ิงว ิศวกรรม

4. ไม สามารถพ ัฒนา TDL ได ตามความต องการทางย ุทธการ ไม สามารถต ิดต ั งได ก ับ 

Platform ท ี ม ีความเหมาะสม รวมท ั งการเช ื อมต อระบบ TDL ท ี ม ีความแตกต างก ัน

5. ส◌่งผลกระทบโดยตรงต◌่อการปฏ◌ิบ◌ัต◌ิการท◌ี◌่ใช◌้เคร◌ือข◌่ายเป◌็นศ◌ูนย◌์กลาง

• Situation Awareness ของส วนบ ัญชาการและควบค ุม และหน วยรบอย ู 

ในระด ับต ำ 

• เก ิดโอกาสการทำลายฝ ายเด ียวก ัน 

• ข อจำก ัดในการบ ูรณาการข อม ูลในระด ับย ุทธว ิธ ี ส งถ ึงระด ับย ุทธการ 

จนถ ึงย ุทธศาสตร 

• ผลกระทบต อการต ัดส ินตกลงใจขอผ ู บ ังค ับบ ัญชาและการส ั งการท ีม ี

ประส ิทธ ิภาพ

• NCO Development Unsuccessful

Impact to the NCO

Analyzation Result

Problem Solvingการพ ัฒนาระบบ TDL ของ ทอ.

ระบบ องค3ประกอบ
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๑.๔การกําหนด Network Design ใหรองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลของ Platform ทั้งหมด 

ที่ตองการใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล โดยพิจารณาการกําหนดปริมาณขอมูลทางเทคนิคจาก IERและ KUR 

ผสมผสานกับ  Bandwidthของ Waveform และ UpdateRateที่ ตอง ไมช า เกินไปจนส งผลกระทบ 

ตอการใชงาน รวมทั้งการพิจารณาทํา StackNetConfigurationเพื่อเพิ่มจํานวน Platformที่สามารถ

แลกเปลี่ยนขอมูลทางยุทธวิธีกันไดในเครือขาย 

๑.๕การวางเครือขายสถานีภาคพื้นทั้งแบบ Fixed Site และ Mobile เพิ่มเติม เพื่อขยายรัศมี

ปฏิบัติการของระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีใหรองรับพื้นที่ปฏิบัติการที่กําหนดไวในแผนการใชกําลัง  

รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของสถานีภาคพื้นใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได รวมทั้งการพัฒนา

เครือขายที่ใชสําหรับการ Relay ขอมูลในระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธี 

๑.๖ในการบูรณาการขอมูลระหวางระบบบัญชาการและควบคุมของทุกเหลาทัพน้ัน 

มีความสําคัญมาก การพิจารณาใชเครือขายอื่นๆ ในการเช่ือมตอขอมูลน้ันจะทําใหเกิดการ Correlateอยาง

สมบูรณของขอมูลซึ่งจะทําให CommonOperationPicture(COP)ของทุกเหลาทัพเปนแบบเดียวกัน นําไปสู

ความเขาใจในภาพสถานการณที่ตรงกัน ซึ่งจําเปนตองพิจารณาจาก Legacy System ที่แตละเหลาทัพใชงาน 

เพื่อนําไปสูการแสวงหาแนวทางในการ Implementation ที่ถูกตองตามความตองการทางยุทธการ และใน

กรอบงบประมาณที่ไดรับ 

๒.  แนวทางการพัฒนาองคประกอบตางๆ ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาดวยตนเองอยางย่ังยืน 

๒.๑  การกําหนดรายละเอียดทางเทคนิคใหตรงกับความตองการทางยุทธการ โดยการกําหนด 

Concept of Design ของระบบ ใหรองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลทางยุทธวิธีสําหรับ Platform ทั้งหมด 

ที่กําหนดไวในตองการ นําไปสูการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบและการดําเนินการทางเทคนิคที่ถูกตอง 

ไดผลผลิตตรงตามความตองการทางยุทธการ 

๒.๒  การผลิตบุคลากรและ/หรือการคัดเลือกบุคลากรดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรและ

วิศวกรรมไฟฟา ผสมผสานกับการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรกลุมดังกลาว เพื่อรองรับการดําเนินการ

พัฒนาดวยตนเองอยางแทจริง โดยกําหนดกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรดวยการสงบุคลากรที่ไดรับการ

คัดเลือกเขารับการศึกษาในสถาบันช้ันนําทั้ งในประเทศและตางประเทศในสาขาวิชาที่ เกี่ยวของ  

รวมทั้งเขารับการฝกอบรมและฝกปฏิบัติจริงจากหนวยงานและองคกร ตลอดจนบริษัทช้ันนําทัง้ในประเทศและ

ตางประเทศที่มีความเ ช่ียวชาญชํานาญในการพัฒนาและสรางระบบเ ช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิ ธี 

เพื่อใหบุคลากรของกองทัพอากาศมีความรูความเขาใจ และเสริมสรางประสบการณในการพัฒนาระบบ 

อยางแทจริง สรางขีดความสามารถใหกับกองทัพอากาศในการวิจัยและพัฒนา เพื่อนําผลผลิตไปใช 

ในการใชงานจริงสนับสนุนการพัฒนาดวยตนเองอยางย่ังยืนตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 

๒.๓  การจัดต้ังหนวยงานเพื่อรองรับบุคลากรของกองทัพอากาศใหสามารถดํารงองคความรูและ

ขีดความสามารถในการพัฒนาอยาง ย่ังยืนดวยตนเอง เพื่อการบริหารจัดการความรู (Knowledge 

Management: KM) ตามหลักการขององคการแหงการเรียนรู (Learning Organization: LO)กอใหเกิดความ

ตอเน่ืองและย่ังยืนในการดํารงความรูและขีดความสามารถในการพัฒนาดวยตนเองอยางย่ังยืน โดยกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบทั้งการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการนําผลการวิจัยและพัฒนาน้ันไปใชงานจริง โดยการ

ดําเนินการดวยตนเองผสมผสานกับการแสวงหาความรวมกับอุตสาหกรรมปองกันประเทศทั้งภาครัฐและ
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เอกชนใหครอบคลุมทุกมิติ โดยสามารถบูรณาการกับการพัฒนา Key Technology อื่นๆ ที่กําหนดไว 

ในยุทธศาสตรกองทัพอากาศ และสามารถพิจารณาขยายผลเปนการจัดต้ังเปนศูนยปฏิบัติการเทคโนโลยี

สารสนเทศกองทัพอากาศเพื่อรองรับการศึกษา และพัฒนาดวยตนเองไดอยางเปนรูปธรรมรวมทั้ง 

จัดต้ังหนวยงานซึ่งทําหนาที่บริหารจัดการการใชงานระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธี ทั้งการจัดทํา Network 

Design การบริหารจัดการแลกเปลี่ยนขอมูลทางยุทธวิธี ตลอดจนการบริหารจัดการการเขาถอดรหัส 

แบบสมบูรณ 

๒.๔  การกําหนดความตองการในการพัฒนาระบบดวยตนเองอยางชัดเจนใน Scope of Project 

Requirement (SOPR),Term of Reference (TOR) ตลอดจนสัญญาจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจางตองดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจางตองเจรจาตอรองกับผูขายใหกองทัพอากาศสามารถเขารวม

การติดต้ังระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีกับบริษัทผูผลิตไดอยางไมมีขอขัดของ 
 

 

ภาพท่ี ๓ แนวทางการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมลูทางยุทธวิธี (TDL) ของกองทพัอากาศบนพื้นฐาน ของการ

พึ่งพาตนเอง ตอบสนองยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ระบบเ ช่ือมโยงขอมูลทาง ยุทธวิธี  ซึ่ ง เปนระบบหลักของเครือขาย และเปนปจจัยสํ าคัญ 

ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางสูความสําเร็จปจจุบันกองทัพอากาศอยูระหวาง

การศึกษา พัฒนา รวมทั้งจัดหาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีมาใชงานเพื่อกอใหเกิดขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง แตยังไมสามารถพัฒนาบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองได กอใหเกิด

ขอจํากัดในการขยายขีดความสามารถของระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีในทุกมิติ โดยเฉพาะการติดต้ังระบบ

เช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีแบบ Link-T กับอากาศแบบตางๆ และระบบที่เกี่ยวของที่กองทัพอากาศกําหนดไว 

ส งผลกระทบต อการปฏิบั ติก ารที่ ใช เครือข ายเปนศูนย กลางโดยตรง โดยสาเห ตุหลัก เกิดจาก 

การที่กองทัพอากาศไมสามารถพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองได 

อยางแทจริง มีสาเหตุที่สามารถไลเรียงเปนลําดับ เริ่มตนจากการกําหนดขอบเขตความตองการตลอดจน

กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมชัดเจนในเรื่องการเขารวมการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธี 

กับบริษัทผูผลิตและไมกําหนดใหบุคลากรของกองทัพอากาศสามารถดําเนินการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูล

ทางยุทธวิธีทางเทคนิคดวยตนเอง แตกําหนดเพียงการเขารับการถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผูผลิตเทาน้ัน 

และโครงสรางของกองทัพอากาศไมรองรับบุคลากรของกองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบ

ดวยตนเอง ทําใหไมสามารถดํารงองคความรูและขีดความสามารถที่สนับสนุนการพัฒนาดวยตนเองได  

หากกองทัพอากาศตองการพัฒนาและติดต้ังระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีกับอากาศยานและระบบ 

ที่เกี่ยวของตามความตองการทางยุทธการดวยตนเองน้ัน ตองเริ่มจากการออกแบบระบบเช่ือมโยงขอมูล 

ทางยุทธวิธีที่กอใหเกิดการเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธีแบบบูรณาการผสมผสานกับการสรางขีดความสามารถ 

ในการพัฒนาระบบดวยตนเอง โดยองคประกอบที่สนับสนุนการพัฒนาระบบดวยตนเองน้ันตองสามารถกระทาํ

ไดจริงและตองสอดประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการกําหนดนโยบายที่ผลักดันการพัฒนาระบบ

ดวยตนเองอยางแทจริงและการรวมพัฒนาและติดต้ังระบบรวมกับบริษัทผูผลิตเพื่อการเปนเจาของSource 

Code และเอกสารเทคนิคทุกอยางที่จะสามารถนําไปใชในการพัฒนากับ Platformตางๆ ไดอยางอิสระ 

การพัฒนาบุคลากรและการปรับโครงสรางแบบคูขนานพรอมรองรับการพัฒนาระบบดวยตนเองอยางสมบูรณ 

โดยบุคลากรของกองทัพอากาศน้ัน ตองมีความรูความเขาใจในทางเทคนิคอยางแทจริง และโครงสราง 

ของกองทัพอากาศจําเปนตองไดรับการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานโดยการจัดต้ังหนวยงานเพื่อ

รองรับบุคลากรของกองทัพอากาศใหสามารถดํารงองคความรูและขีดความสามารถในการพัฒนาดวยตนเอง

อยางย่ังยืน รวมทั้งกองทัพอากาศจําเปนตองมีขีดความสามารถในเชิงอุตสาหกรรมและวิศวกรรมดวยการ

ดําเนินการดวยตนเองผสมผสานการแสวงหาความรวมมือกับอุตสาหกรรมปองกันประเทศทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนนําไปใชงานจึงมีปจจัยทั้งดานนโยบาย ดานเทคนิค และ

งบประมาณเขามาเกี่ยวของที่ตองบูรณาการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม เพื่อตอบสนองการ

พัฒนาการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางตามยุทธศาสตรวาดวยการพึ่งพาตนเองอยางแทจริง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทัพอากาศ 
Royal Thai Air Force – ASEAN Security Cooperation Development Strategies 

เพชร ธรรมวิญญา๑ 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของ

กองทัพอากาศ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา วิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการพัฒนาความ

รวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทัพอากาศ สําหรับใชเปนกรอบแนวทางในการเสริมสราง

ความรวมมือดานความมั่นคงกับกองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียนในการเผชิญภัยคุกคามดานความมั่นคง 

ทุกรูปแบบ รวมทั้งการมีบทบาทนําในภูมิภาคอาเซียน รองรับแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมในการ

ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560-2564 และแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025 

โดยมุงหวังเพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและความสงบเรียบรอยในภูมิภาคอาเซียน 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเอกสาร โดยศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ทั้งน้ีเอกสารที่นํามาใช 

ในการศึกษาและวิเคราะห เปนเอกสารของทางราชการเกี่ยวกับแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน 2025 แนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560-2564 

และยุทธศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งบทความและบทวิเคราะหของนักวิชาการและผูเช่ียวชาญดาน 

ความมั่นคงจากศูนยศึกษาดานความมั่นคง เกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ผลจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของพบวา การเผชิญภัยคุกคามดานความมั่นคง 

ในปจจุบันที่มีความสลับซับซอน และมีความหลากหลาย ประเทศไทยอาจไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง 

จําเปนตองอาศัยความสัมพันธ และความรวมมือกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเสริมสรางความ 

ไวเน้ือเช่ือใจ เสถียรภาพ สันติภาพ และความสงบสุขแหงภูมิภาค ดังน้ันกองทัพอากาศในฐานะของเครื่องมือ

ดานความมั่นคงจึงจําเปนตองพัฒนาความสัมพันธ  และสรางความรวมมือทางทหารในทุกระดับ 

ของกองทัพอากาศภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของชาติ

สมาชิกอาเซียน ในการเผชิญภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ 

บทสรุปของการวิจัยไดนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน

ของกองทัพอากาศเพื่อดํารงขีดความสามารถ และความพรอมในการปฏิบัติการทางอากาศรวมกับ

กองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียน ในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งการมีบทบาทนําในดาน 

การสนับสนุนใหภูมิภาคอาเซียนปลอดอาวุธนิวเคลียร และการใชทรัพยากร ขีดความสามารถ กําลังพล  

ของกองทัพอากาศพัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางความรวมมือกับกองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียน  

เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนดวยการสรางความ 

ไวเน้ือเช่ือใจ ระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีเพื่อปองกันสงคราม และดํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และ 

ความสงบสุขในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
คําสําคัญ: ความรวมมือความมั่นคงภูมิภาคอาเซียน 

                                            
๑
นาวาอากาศเอก  กรมยุทธการทหารอากาศ 
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Abstract 

The objectives of the research were to study, analyze and plan the Royal Thai Air 

Force - ASEAN Security Cooperation Development Strategies, to set the way of the RTAF - 

ASEAN Security Cooperation Development Strategies. Especially on leading the ASEAN region, 

as well as to support the Ministry of Defense guidelines in 2017-2021 and APSC in 2025 

which tasked to promote regional cooperation and maintain peace, stability in Asean region. 

The research was a documentary by using Secondary data to study and analyze on 

Official document of APSC Blueprint 2025 and the Ministry of Defense guidelines in 2017 – 

2021, as well as articles and studies by subject matter experts from Asean academic 

institutions and security study centers on the strategic of the security cooperation 

development in Asean Air Force. 

The results of the study reviewed recently how the threat of confrontation has 

complicated with diversity tactics. Thailand could not solve by itself which is necessary to 

have relations and cooperation in region for trust, peace stability and security. Hence on 

behave of Royal Thai Air Force which is the government’s security instrument to develop 

the relationship and build the military cooperation in ASEAN. Also enhances our capacity to 

deal with existing and emerging challenges.     

The research proposed ways to deal with Royal Thai Air Force – ASEAN Security 

Cooperation Development Strategies especially on operational readiness, ASEAN Air Force 

combine operations capability enhancement to deal with existing and emerging 

challenges.Including our region remains free of nuclear weapons and used RTAF resource, 

personal develop relation and cooperation between an ASEAN Air Force.On behave of Royal 

Thai Air Force which is support thee governmentto drive APSC for enhance regional peace, 

security and stability, support AEC and ASCC. 

Keywords   ASEAN, Security, Cooperation  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงของโลก และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีการเปลี่ยนแปลง

ไปอยางรวดเร็ว และแมวาในภูมิภาคจะมีการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนต้ังแตป พ.ศ.2558ก็ตามแต 

การเผชิญกับภัยคุกคามในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความสลับซับซอนและมีความหลากหลาย รวมถึงภัยพิบัติ 

ตามธรรมชาติ การกอการราย การคายาเสพติด และปญหาการทับซอนของเขตแดน รวมทั้งผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงข้ัวอํานาจจากรูปแบบ 2 ข้ัวมหาอํานาจในชวงสงครามเย็น (Bipolar) มาเปนมหาอํานาจหลายข้ัว 

(Multipolar)ที่เขามามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการแขงขันสะสมอาวุธ การพัฒนาปรับปรุงกองทัพ

ในภูมิภาคอาเซียนดวยระบบอาวุธที่มีเทคโนโลยีสูงอยางตอเน่ือง ยังคงเปนปญหาที่ประเทศสมาชิกอาเซียน

ตองตระหนัก และเล็งเห็นความจําเปนของความสัมพันธและความรวมมือตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อลด
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ความหวาดระแวงตอกันดวยการสรางความไวเน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน และระงับขอพิพาทที่อาจเกิดข้ึนโดย

สันติวิธี กองทัพอากาศในฐานะเครื่องมือดานความมั่นคงของรัฐบาลจึงควรตองรีบดําเนินการสรางความรวมมอื

ดานความมั่นคง (SecurityCooperation)เพื่อเสริมสรางสันติภาพ และความสงบสุขของภูมิภาค รวมทั้งสราง

ความไวเน้ือเช่ือใจตอกันในกลุมมิตรประเทศอาเซียน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของประเด็นดังกลาว โดย

เห็นวาควรมีการศึกษา และกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของ

กองทัพอากาศเพื่อใชเปนกรอบการดําเนินการตางๆ ของกองทัพอากาศรวมกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ

อาเซียนทั้งในระดับพหุภาคี และทวิภาคี เพื่อสรางบรรยากาศความเปนมิตร รักษาความเปนกลาง ลดเงื่อนไข 

และลดโอกาสที่จะนําไปสูความขัดแยง รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน และสราง

ความสงบสุขแหงภูมิภาคอาเซียน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาและกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมสําหรับกองทัพอากาศในการพัฒนาความรวมมือ 

ดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทัพอากาศโดยใชทรัพยากร ขีดความสามารถ กําลังพล และ

คุณลักษณะของกําลังทางอากาศสนับสนุนภารกิจตางๆ พัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางความรวมมือกับ

กองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อสนับสนุนรัฐบาลขับเคลื่อนประชาคม

อาเซียนในมิติตางๆทั้งดานการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมผานกลไกความรวมมือ

ดานความมั่นคงของกองทัพอากาศ 

ขอบเขตของการศึกษา 

การสรางความรวมมือดานความมั่นคง (SecurityCooperation)เปนแนวคิดทางยุทธศาสตร 

ของกระทรวงกลาโหมในการใชทรัพยากรทางทหารในการสนับสนุนรัฐบาล โดยสรางความรวมมือ 

กับมิตรประเทศรอบบาน และประเทศมหาอํานาจ เพื่อสรางบรรยากาศความเปนมิตร ความไวเน้ือเช่ือใจ  

ลดเงื่อนไขและโอกาสที่จะนําไปสูความขัดแยง รวมทั้งการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมในปจจุบัน 

ที่ประเทศไทยอาจไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง ตองอาศัยความรวมมือที่ดีระหวางกัน ตลอดจน 

การใหความสําคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนผานเครื่องมือของกองทัพอากาศ ดังน้ันกองทัพอากาศ

ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงระหวางกองทัพอากาศมิตรประเทศในภูมิภาค

อาเซียนเพื่อเปนเครื่องมือใหกับรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพ สันติภาพ และความสงบสุข รวมทั้งขับเคลื่อน

ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญตอการศึกษา วิเคราะห และ

กําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมตอการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทพัอากาศ

เพื่อใชเปนกรอบในการปฏิบัติ และการบริหารเชิงยุทธศาสตรตามสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

จากที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือ

ดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทัพอากาศเพื่อดํารงขีดความสามารถและความพรอมในการ

ปฏิบัติการทางอากาศรวมกับมิตรประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้ง 

การมีบทบาทนําในภูมิภาคอาเซียน โดยคุณคาหรือประโยชนหลักที่ไดรับจากการวิจัยครั้งน้ี คือ ยุทธศาสตร 



 
๕๙ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

การพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทัพอากาศ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินการสรางความรวมมือกับกองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียนในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางความ 

ไวเน้ือเช่ือใจ การระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีเพื่อปองกันสงคราม และดํารงรักษาไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ 

และความสงบสุขแหงภูมิภาคอาเซียนรวมกัน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การเขาสูประชาคมอาเซียนของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศไทยต้ังแตป 2558 

ทําใหทหารซึ่งเปนหนวยงานหลักดานความมั่นคง และตองรับผิดชอบในการขับเคลื่อนเสาหลักดานการเมือง 

และความมั่นคงของประชาคมอาเซียนในนามของรัฐบาลไทย เพื่อการรักษาไวซึ่งสันติภาพ และความมั่นคง 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังน้ันการแสวงประโยชนจากโอกาส และความรวมมือทางทหาร 

กับมิตรประเทศอาเซียนจึงเปนยุทธศาสตรหรือแนวคิดที่ถูกนําไปใชเปนเครื่องมือหน่ึงในการขับเคลื่อน

ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน รวมทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม 

และวัฒนธรรมอาเซียน โดยใชทรัพยากร และบุคลากรของกองทัพอากาศผานกลไกของการเสริมสราง 

ความรวมมือดานความมั่นคงใหเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้งในลักษณะของ Hard Power และ  

Soft Power 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

เอกสารวิจัยฉบับน้ีผูว ิจัยไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลง

ไป กรอบการดําเนินการตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025 และผลการประชุม 

ADMM, ADMM-PLUS, ARFตลอดจนแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคม

อาเซียน พ.ศ.2560-2564 รวมทั้ งทฤษฎีการวิเคราะหแบบ SWOTAnalysis และ STEEP-MAnalysis  

มาวิเคราะหปจจัยภายนอก และปจจัยภายในที่เกิดข้ึน เพื่อกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการพัฒนาความ

รวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทัพอากาศ สําหรับใชเปนกรอบแนวทางในการเสริมสราง

ความรวมมือดานความมั่นคงกับกองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียนในการเผชิญภัยคุกคามดานความมั่นคง 

ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงภัยคุกคามรูปแบบใหมซึ่งเปนผลกระทบจากการเช่ือมโยงกันมากข้ึน 

ในประชาคมอาเซียนตลอดจนการมีบทบาทนําในกองทัพอากาศภูมิภาคอาเซียน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีใชการวิจัยเอกสาร (DocumentaryResearch)และนําเสนอดวยการ

วิเคราะหเชิงพรรณนา (DescriptiveAnalysis)โดยใชขอมูลในการศึกษาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Source) ไดแก เอกสาร รายงาน แผนงาน บทความ บทวิเคราะหที่ผานการ ตีพิมพเรียบรอยแลวรวมทั้งผล

การประชุมฯ ตางๆ ทั้งในสวนที่เปนสิ่งตีพิมพและเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดยการรวบรวมขอมูลจะตองมี

ความเกี่ยวของกับการตอบวัตถุประสงคการวิจัย และมีแหลงที่มาที่เช่ือถือได แลวนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห

เน้ือหา (Content Analysis) แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่นําเอา

ข อ มู ล ท า ง ด า น คุ ณภ า พ  ( ข อ มู ล ที่ ไ ม เ ป น ตั ว เ ล ข )  ม า วิ เ ค ร า ะห เ พื่ อ ห าข อ ส รุ ป  มุ ง เ น น ที่ 

การบรรยายหรืออธิบายเรื่องราวตางๆ โดยอาศัยความคิดประเมินผลหรือสรุปผลออกมา  



 
๖๐ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ผลการวิจัย  

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม และศึกษาขอมูลเบื้องตนจากแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม 

ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560-2564วิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงาน

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025 รวมทั้งขอมูลจากยุทธศาสตรกองทัพอากาศ และนโยบาย 

ผูบัญชาการทหารอากาศ ตลอดจนผลการประชุมADMM, ADMM-PLUS, ARFตางๆ ที่เกี่ยวของ และ

ดําเนินการทบทวนสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงที่อาจสงผลกระทบตอความรวมมือดานความมั่นคง 

นภูมิภาคอาเซียน แลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบสภาวะแวดลอมดานความมั่นคง รวมกับการใชทฤษฎี SWOT 

Analysis และ STEEP-M Analysis มาเปนแนวทางวิเคราะหปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก เพื่อนําไป

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทัพอากาศ ซึ่งสามารถ

สรุปผลการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลตางๆ ไดดังน้ี 

การตรวจสอบสภาวะแวดลอมดานความมั่นคง 

ภูมิภาคอาเซียนยังคงตองเผชิญความทาทายดานความมั่นคงในหลายประการ ทั้งปญหาการเมือง

ภายในของสมาชิกอาเซียน เชน ไทย เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงภายใน 

ของประเทศน้ันๆ  

ปญหาการกอการรายจากการเคลื่อนยายของกลุมไอเอสเขาสู ภูมิภาคอาเซียน ที่ผานมา 

มีชาวมาเลเซีย และอินโดนีเซียหลายรอยคน เดินทางไปยังซีเรีย และอิรักเพื่อรวมรบกับกลุมไอเอส และ

กลับมาสรางเครือขายกับกลุมหัวรุนแรงใน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนสทําใหภูมิภาคอาเซียน 

กําลังตกอยูในความเสี่ยงจากการกอการราย 

ปญหาความมั่นคงทางทะเลและการแยงชิงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ กรณีการอางสิทธิ 

ของกลุมประเทศในอาเซียนในการครอบครองพื้นที่หมูเกาะสแปรตลีย และหมูเกาะพาราเซล เน่ืองจาก

ผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลคามหาศาลในพื้นที่ดังกลาว 

ปญหาผูอพยพชาวโรฮีนจา จากการที่กองทัพเมียนมาไดเขากวาดลางชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข  

ทําใหชาวโรฮีนจาไดอพยพหนีความรุนแรงออกรัฐยะไขไปยังประเทศที่สามในอาเซียน และเอเซียใต ทําใหเกิด

ปญหาจากการอพยพดังกลาว  

ปญหาความทาทายจากประวัติศาสตรที่อาจนําไปสูความขัดแยง โดยเฉพาะปญหาเสนเขตแดน 

ที่ยังไมมีความชัดเจน และการรักษาผลประโยชนของแตละประเทศในพื้นที่ทับซอนทั้งทางบก และทางทะเล 

ปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไดแกนํ้าทวม แผนดินไหว สึนามิ ไฟปาและหมอกควัน ตลอดจน 

ภัยแลง ความเสียหายที่เกิดข้ึนมักสงผลทําใหเกิดความไรระเบียบทางสังคม ความอดอยาก โรคระบาด และ

ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม 

ปญหายาเสพติด ผลกระทบจากการเปดพรมแดนทําใหองคการคายาเสพติดขามชาติอาศัย

ชองวางจากมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนลักลอบขนยาย ลําเลียง และลักลอบคายาเสพติด

ภายในประเทศตางๆในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ งแหลงผลิตที่ ต้ังอยูในภูมิภาคน้ียังเ ปนปญหาสําคัญ 

ที่สงผลกระทบตอประเทศตางๆในภูมิภาคอาเซียนโดยตรง 

ปญหาอาชญากรรมขามชาติ และอาชญากรรมทางไซเบอร ซึ่งกระทบตอประเทศกําลังพัฒนา 

ในภูมิภาค เน่ืองจากความลาหลังทางกฎหมาย ขาดมาตรการในการปองกัน รวมทั้ งการขยายตัว 



 
๖๑ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ของอาชญากรรมขามชาติที่มีแนวโนมมากข้ึนจากโลกที่ไรพรมแดน 

จากปญหาและภัยคุกคามตางๆ ที่เกิดข้ึนในภูมิภาคในปจจุบัน ซึ่งมีความสลับซับซอน และมีความ

หลากหลายในทุกมิติ สงผลกระทบตอประเทศไทยทั้งทางตรง และทางออมทําใหประเทศอาจไมสามารถ

ดําเนินการแกไขไดโดยลําพังจําเปนตองอาศัยความสัมพันธ และความรวมมือกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค

อาเซียนในทุกระดับ ทุกภาคสวน  

วิสัยทัศนประชาคมอาเซียน แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน2025 

การกําหนดวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน 2025 มีคุณลักษณะสําคัญดังน้ี 

1.เปนประชาคมที่มีสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพพรอมดวยศักยภาพในการรับมือ 

กับความทาทายทุกรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงทีสงเสริมการหารือ และความรวมมือดาน

การทหาร และความมั่นคงอยางเปนรูปธรรมทั้งในมิติของความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ 

การฝกซอมดานการทหาร การตอตานการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ การคามนุษยและลักลอบขนคน

เขาเมือง ความมั่นคงทางทะเล การรักษาสันติภาพ ตอตานยาเสพติด ความรวมมือดานการคนหาและชวยชีวิต 

ตลอดจนความรวมมือดานการแพทยทหาร สงเสริมใหภูมิภาคอาเซียนปลอดจากอาวุธนิวเคลียรและอาวุธ 

ที่มีอํานาจทําลายลางสูงอื่นๆ  

2.เปนประชาคมที่มองออกไปนอกภูมิภาคดวยการเสริมสรางความรวมมือเชิงยุทธศาสตร 

กับคูเจรจาเพื่อการพัฒนาในอาเซียน รักษาและเสริมสรางความเปนศูนยกลางของอาเซียนภายใตภูมิรัฐศาสตร 

และภูมิยุทธศาสตรของภูมิภาคที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปและมีบทบาทนําที่สรางสรรคและมีความรับผิดชอบ 

ในเวทีโลกบนพื้นฐานของการมีจุดยืนรวมกันของอาเซียนในประเด็นระหวางประเทศตางๆ 

การขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  

นอกจากประชาคมอาเซียนจะดําเนินการตามวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงาน

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025 แลวยังใชการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียนผานกลไกที่เปนรูปธรรม คือ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers’ 

Meeting: ADMM) โดยเปนการยกระดับความรวมมือทางทหารของอาเซียนใหเทียบเทาความรวมมือ 

ทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน และการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง

ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum: ARF) กับกลุมประเทศ และหมูเกาะตางๆ ในมหาสมุทร

แปซิฟกนอกจากน้ียังมีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมคูเจรจา (ASEAN Defense 

Ministers’ Meeting-Plus: ADMM-Plus) เพื่อแสวงหาความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศนอกภูมิภาค

อาเซียน ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการดําเนินการตามหัวขอไดดังน้ี 

1. การดําเนินการตามเอกสารแนวความคิดของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN 

DefenseMinisters’ Meeting: ADMM) ประกอบดวย1) ความรวมมือดานการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและ

การบรรเทาภัยพิบัติ 2) ความรวมมือดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศในกรอบอาเซียน3) การจัดต้ังเครือขาย

ศูนยปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบอาเซียน 4) โครงการปฏิสัมพันธทางทหารระหวางประเทศสมาชิก

อาเซียน 5) การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงรวมในอาเซียน 6) ความรวมมือดานการจัดต้ังเครือขาย 

การติดตอสื่อสารดานความมั่นคงอาเซียน 7) กองกําลังเตรียมความพรอมอาเซียนในการใหความชวยเหลือ 
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ดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 8) การจัดต้ังศูนยแพทยทหารอาเซียน 

2. การดําเนินการตามกรอบการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง

ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก (ASEAN Regional Forum: ARF) ซึ่งประกอบดวย 1) การสรางความไวเน้ือเช่ือใจ 

(Confidence Building)2) การทูตเชิงปองกัน (Preventive Diplomacy)3) วิธีการแกไขความขัดแยง 

(Conflict Resolution) 

3. การดําเนินการตามเอกสารแนวความคิดของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี

กลาโหมประเทศคูเจรจา (ASEANDefenceMinisters’Meeting-Plus: ADMM-Plus)ที่สําคัญและเกี่ยวของกบั

กองทัพอากาศ ไดแกปฏิญญารวมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนวาดวยการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับความ

รวมมือดานการปองกันประเทศของอาเซียนในประชาคมโลกเพื่อเผชิญกับความทาทายรูปแบบใหม  และ

แผนงานในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมคูเจรจาวาดวยการจดัต้ังคณะทาํงาน

ผูเช่ียวชาญดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งเอกสารแนวความคิด

ดานการตอตานการกอการราย และดานความมั่นคงทางทะเล 

แนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนพ.ศ.2560-2564 

กระทรวงกลาโหมใชแนวทางการสรางความรวมมือดานความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคี 

และพหุภาคีเพื่อกระชับความสัมพันธ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหาร 

เพื่อเตรียมความพรอมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหารทั้งภัยคุกคามแบบด้ังเดิม (TraditionalThreat)  

และภัยคุกคามไมตามแบบ (Non Traditional Threat) ในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง 

ในภูมิภาครวมกันกับประเทศสมาชิกในอาเซียน รวมทั้งเปนเครื่องมือหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อน

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ตามวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของ

ไดแก การสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศที่มีองคประกอบ 6 ดาน ไดแก 1) การสราง

ความสัมพันธกับตางประเทศ 2) การพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงและความรวมมือทางทหาร  

3) การสรางความมั่นคงอาเซียน 4) การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ 5) การแกไขปญหาความไมชัดเจน 

ของเสนเขตแดน 6) การพัฒนาพื้นที่ขามแดน เปนกรอบในการดําเนินการของกระทรวงกลาโหม 

ยุทธศาสตรกองทัพอากาศในการเขาสูประชาคมอาเซียน พ.ศ.2556-2565 

กองทัพอากาศไดกําหนดยุทธศาสตรในการเขาสูประชาคมอาเซียนไว 4 ประเด็น ดัง น้ี  

1) การเสริมสรางสมรรถนะและความพรอมของกองทัพอากาศในประชาคมอาเซียน เพื่อรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 2)การพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงของประเทศในกลุม 3) การพัฒนาความสัมพันธ

ของกองทัพอากาศประเทศในกลุมอาเซียน 4) การสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม สังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน  

ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.2560 - 2579 

ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไวในประเด็น

ยุทธศาสตร 4การรักษาผลประโยชนแหงชาติ โดยมกีารเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือในประชาคม

อาเซียน ผานกลยุทธยอยในการดําเนินการทั้ง 4 ขอ ดังน้ี 1) เสริมสรางสมรรถนะของกองทัพอากาศ 

ใหมีบทบาทสําคัญในประชาคมอาเซียน โดยมุงเนนการพัฒนากําลังพลในทุกระดับ และศึกษาแนวทาง 

การจัดต้ังสถาบัน หรือหนวยงานเพื่อยกระดับความรูดานอาเซียน2) พัฒนาความรวมมือดานความมั่นคง 
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ของประเทศในกลุมอาเซียนในการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 3) พัฒนา

ความสัมพันธของกองทัพอากาศประเทศในกลุมอาเซียนของผูบังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนแลกเปลี่ยน

บุคลากรที่มีความชํานาญหรือเช่ียวชาญเฉพาะของกองทัพอากาศประเทศในกลุมอาเซียน 4) สนับสนุน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

นโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.2560- 2561 

การใชขีดความสามารถของกองทัพอากาศในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม และบรรเทา

ภัยพิบัติ (HADR) ทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน การรวมขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและ 

ความมั่นคงอาเซียน การสนับสนุนการดําเนินการตามกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) 

และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจา (ADMM-Plus) ตลอดจน 

การพัฒนากิจการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ และการวิจัยพัฒนาใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของ

กองทัพอากาศ 

ผูวิจัยไดพิจารณากรอบการวิเคราะหการจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาค

อาเซียนของ ทอ.ดวยการนํากรอบวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025 การขับเคลื่อนประชาคมการเมือง 

และความมั่นคงอาเซียนผานการประชุมADMM,ARF,ADMM-PLUS ตางๆ และแนวทางปฏิบั ติของ

กระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560-2564รวมทั้งยุทธศาสตรตางๆ ของ ทอ. 

เปนตัวกําหนดสิ่งที่ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงฯ ที่จะตองปฏิบัติตามเน่ืองจาก 

เปนนโยบาย และเปนสิ่งที่ตองทําตามขอตกลง แลวนําการตรวจสอบสภาวะแวดลอมดานความมั่นคง และ

ทฤษฎีการวิเคราะหตางๆ มาวิเคราะหปจจัยภายนอก และปจจัยภายในสําหรับการวิเคราะหเพื่อจัดทํา

ยุทธศาสตรความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของ ทอ.โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. กรอบการตรวจสอบสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงซึ่งสงผลกระทบตอปจจัยภายนอก  

และเปนภัยคุกคามตอภูมิภาคทั้ง 7 ดานไดแก 1) ปญหาการเมืองภายใน 2) ปญหาการกอการราย 3) ปญหา 

ความมั่นคงทางทะเล 4) ปญหาผูอพยพชาวโรฮีนจา 5) ปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 6) ปญหายาเสพติด  

7) ปญหาอาชญากรขามชาติ   

2. ทฤษฎีการวิเคราะหแบบ STEEP-M ที่นํามาใชวิเคราะหสภาวะภายนอกที่สงผลกระทบตอ

ความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของ ทอ.ไดดังน้ี 1) ภาคสังคม (Social: S) การสรางอัตลักษณ

อาเซียนดวยเครื่องมือของกองทัพอากาศเพื่อใหเกิดการยอมรับจากภาคสังคมและประชาชน 2) ภาคเทคโนโลยี 

(Technology:T)การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดานการบินและการปองกันประเทศ 3) ภาคเศรษฐกิจ 

(Economic:E)การใชอุตสาหกรรมการบินและการปองกันประเทศที่เกี่ยวของกับมิติของกองทัพอากาศ 

เพื่อขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4) ภาคสิ่ งแวดลอม (Environment:E)เราสามารถนํา 

กําลังทางอากาศที่มีไปพัฒนาสิ่งแวดลอมอาเซียนได ตัวอยางเชน การพัฒนาสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่ชายแดน 

หรือพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับเราดวยการทําฝนเทียม การโปรยเมล็ดพันธุพืชเพื่อปลูกปาอาเซียนพัฒนา

สิ่งแวดลอมใหชุมชนในพื้นที่ชายแดน ซึ่งถือเปนการสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนดวยอีกมิติหน่ึง 5) ภาคการเมือง (Political:P)ทอ.ตองใชเวทีการประชุมฯ ตางๆ ที่เกี่ยวของสนับสนุน

ใหภูมิภาคอาเซียนปลอดอาวุธนิวเคลียร 6) ภาคการทหาร (Military: M) การใชกําลังทหารเขาแกไขปญหา
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ตางๆ ดานความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน 

3. การใชทฤษฎีSWOT Analysis สํารวจปจจัยภายในทั้งจุดแข็ง และจุดออน รวมทั้งโอกาส และ

อุปสรรคจากปจจัยภายนอก ซึ่งสามารถวิเคราะหและสรุปไดดังน้ี 1) จุดแข็ง การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน

ทําใหเกิดความสมัพันธ และความรวมมือกันในหลายๆ ดาน รวมทั้งมีนโยบายภาครัฐที่ชัดเจนในทุกระดับ และ

ความสัมพันธอันดีตอกันในระดับผูบังคับบัญชาของ ทอ. 2) จุดออน ทอ.ยังขาดหนวยงานระดับกรมรับผิดชอบ

งานอาเซียนโดยตรง รวมทั้งกําลังพลที่มีขอจํากัดดานการใชภาษาอังกฤษ 3) โอกาส ทอ.สามารถใชโอกาส 

ของการเปดประชาคมอาเซียนสนับสนุนภูมิภาคใหปลอดอาวุธนิวเคลียร สนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผานอุตสาหกรรมการบิน และการปองกันประเทศ สนับสนุนประชาคมสั งคมและวัฒนธรรม 

ดวยขีดความสามารถของกําลังทางอากาศ รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธระหวางมิตรประเทศอาเซียนใหดี

ย่ิงๆข้ึนไปอีก 4) อุปสรรค ที่เกิดข้ึนจากปญหาเขตแดนที่ยังไมชัดเจน ปญหาที่อาจกระทบจากมหาอํานาจ

หลายข้ัว และความฝงใจจากประวัติศาสตร รวมทั้งปญหาตางๆ จากภัยคุกคามรูปแบบใหม อาจสงผลกระทบ

โ ด ย ต ร ง 

ตอความมั่นคงในภูมิภาค 

ทั้งน้ีจากการวิเคราะหดวยเครื่องมือทั้งหมดตามที่ผูวิจัยไดกลาวมา กองทัพอากาศจําเปนตอง

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของ ทอ .เพื่อเสริมสราง 

ความไวเน้ือเช่ือใจ รักษาดุลยภาพแหงอํานาจในภูมิภาค ผสมผสานการใชทั้ง Hard Power และ Soft Power 

ผานความรวมมอืทางทหาร โดยสามารถสรุปเปนประเด็นยุทธศาสตรฯ ไดดังน้ี  

1. ดํารงการแลกเปลี่ยนการเยือนและพัฒนาความสัมพันธในทุกระดับต้ังแตระดับผูบังคับบัญชา 

และฝายเสนาธิการ จนถึงระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติการ เพื่อสรางเสริมความสัมพันธทางการทูตเชิงปองกัน และ

ความรวมมือในมิติของ ทอ.มิตรประเทศอาเซียนเปนการดําเนินการเชิงรุกเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

กําลังพลในทุกระดับ 

2. พัฒนาการฝกรวม/ผสมกับมิตรประเทศอาเซียนรอบบาน โดย ทอ.ควรใหความสําคัญ 

ตอประเทศรอบบานที่ยังไมมีการฝกผสมรวมกันและมีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย เชน กัมพูชา พมา ลาว 

และเวียดนาม ผานการฝกผสมที่มิใชการรบเต็มรูปแบบแตใชการฝกผสมดานการคนหาและชวยชีวิต  

การอพยพประชาชน การสงกลับผูปวยทางอากาศ และการตอตานการกอการรายบนอากาศยานที่ตองมี 

ความเช่ือมโยงระหวางนานฟาของแตละประเทศ และกําหนดข้ันตอนการประสานการปฏิบัติหากเกิดเหตุ 

จี้อากาศยานข้ึน จากการฝกรวม/ผสมน้ีจะนํามาซึ่งการเรียนรูระหวางกัน และพัฒนาไปสูความไวเน้ือเช่ือใจกัน 

ลดความหวาดระแวงตอกัน และจะเปนโอกาสในการขยายความรวมมือไปสูภารกิจอื่นๆ ตอไป  

3. พัฒนาการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ผานการจัดหลักสูตรการศึกษาทางวิชาชีพทหาร 

(ProfessionalMilitaryEducation:PME)ดวยการพัฒนา เ น้ือหาภาคภาษาอั งกฤษในหลั กสูตร  PME  

ใหมากข้ึนเพื่อความเปนมาตรฐานสากลรองรับนายทหารนักเรียนตางชาติ และการจัดหลักสูตรเฉพาะทาง 

ภาคภาษาอังกฤษในลักษณะหลักสูตรนานาชาติที่ใชภาษาอังกฤษเปนหลักสําหรับการเรียนการสอน 

แทนภาษาไทยในหลักสูตรที่มีความพรอม เชน หลักสูตรนิรภัยการบิน หลักสูตรสรีรวิทยาการบิน และ 

เวชศาสตรการบิน รวมทั้งเปดหลักสูตรภาษาอาเซียนเพื่อเปนศูนยกลางในการศึกษาภาษาอาเซียน 

โดยศูนยภาษา ยศ.ทอ.ตลอดจนจัดสงนายทหารนักเรียน ทอ.เขารวมศึกษาในหลักสูตรตางๆ ของ ทอ. 
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มิตรประเทศอาเซียนเชนกัน 

4. สนับสนุนใหภูมิภาคอาเซียนเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร ตามสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ

นิว เคลี ยร ใน ภูมิ ภาค เอ เ ชียตะ วันออก เ ฉียง ใต  (TheSoutheastAsiaNuclear-Weapon-FreeZone: 

SEANWFZ) ปจจุบัน ทอ.ไมมีแผนงาน/โครงการในการจัดหาอาวุธนิวเคลียรอยูแลว แตควรมีบทบาทนําในการ

รณรงคให ทอ.มิตรประเทศอาเซียนงดการจัดหาอาวุธนิวเคลียร เพื่อสันติสุข และความสงบสุขในภูมิภาค 

5. สนับสนุนจัดต้ังกองกําลังอาเซียนผานเวทีการประชุมฯ ตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนเครื่องมือ

สําหรับแกไขปญหาเฉพาะหนา เชน การใชกองกําลังอาเซียนในการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม และการบรรเทา

ภัยพิบัติในกลุมประเทศอาเซียน การใชกองกําลังอาเซียนเขาระงับขอพิพาทตางๆระหวางประเทศสมาชิก 

ในลักษณะของการเขาควบคุมพื้นที่ขัดแยง รักษาความเปนกลาง และสนับสนุนใหเกิดการเจรจาขอพิพาท

ระหวางประเทศสมาชิกที่เปนคูขัดแยง รวมทั้งการใชกองกําลังอาเซียนรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมตางๆ 

ที่เกิดข้ึน  

6. แสวงหาความรวมมือดานอุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมปองกันประเทศเพื่อสนับสนุน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย ทอ.ควรใชโอกาสจากความสัมพันธที่ดีกับมิตรประเทศอาเซียนที่มีเทคโนโลยี 

และขีดความสามารถดานอุตสาหกรรมการบิน และการปองกันประเทศ เชน สิงคโปร มาเลเซีย เพื่อพัฒนา

และถายทอดเทคโนโลยีดังกลาวสูประเทศไทยผานความรวมมือของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด  

(ThaiAviationIndustries:TAI)ทั้ งในดานการถายทอดเทคโนโลยี  การปรับปรุ งองคกรให เปนสากล  

การแลกเปลี่ยนบุคลากรดานการซอมบํารุง และบริหารระดับกลาง 

7. พัฒนาความรวมมือในภารกิจการบินเพื่อสรางอัตลักษณอาเซียน และสนับสนุนประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เชน ASEAN Air-policing mission (การบินลาดตระเวนเพื่อปองกันภัย 

ทางอากาศเหนือนานฟาอาเซียนระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน และการแขงขันกีฬาซีเกมสรวมกับ  

ทอ.มิตรประเทศอาเซียน) หรือการบินสนับสนุนการปลูกปาอาเซียนรวมกับ ทอ.มิตรประเทศอาเซียน 

ที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย และการปฏิบัติภารกิจการทําฝนเทียมบริเวณพรมแดนเพื่อสรางบทบาท 

ของ ทอ.ในฐานะผูใหที่สงผลโดยตรงตอสภาพสังคมในประเทศรอบบาน  

8. พัฒนาความรวมมือดานการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติอาเซียนรวมทั้ง

ความรวมมือด านการขาวด านการตอตานการกอการราย เพื่ อการเตรียมความพรอมของ ทอ . 

ในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวรวมกับ ทอ.มิตรประเทศอาเซียนโดยการกําหนดรูปแบบและข้ันตอนการประสาน

และการปฏิบัติรวมกัน รวมทั้งจัดใหมีการฝกรวม/ผสมในการใหความชวยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติรวมกัน 

อยางตอเน่ือง 

ทั้งน้ีผูวิจัยไดนําการวิเคราะหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคง 

ในภูมิภาคอาเซียนของ ทอ.มาแสดงเปน Conceptualized Model ไดตามภาพดานลางน้ี 
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ภาพท่ี ๔การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซยีนของ ทอ. 

และจากการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรฯ ดังกลาวทั้ง 8 ดานมาวิเคราะหตามหลักการทํายุทธศาสตร

ของ Bartlett Model โดยเขียนในลักษณะของ End Way Mean ไดดังน้ี 

 

 

ภาพท่ี ๕ยุทธศาสตรการพฒันาความรวมมอืดานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของ ทอ. 

องคความรูที่ไดรับจากงานวิจัย นอกจากตรวจสอบสภาวะแวดลอมดานความมั่นคง รวมกับการใช

ทฤษฎี SWOTAnalysisและ STEEP-MAnalysisเพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตรสําคัญทั้ง 8 ประเด็น  

แลวยังสามารถแบงเปนการกําหนดยุทธศาสตรในรูปแบบ Hard Power 4 ประเด็น ไดแก 1) การพัฒนา 

การฝกรวม/ผสม 2) การสนับสนุนใหภูมิภาคอาเซียนปลอดอาวุธนิวเคลียร 3) การสนับสนุนจัดต้ังกองกําลัง

อาเซียน 4) การสนับสนุนความรวมมือดานอุตสาหกรรมการบิน และในรูปแบบ SoftPower4ประเด็น  

1) การแลกเปลี่ยนการเยือนของผูบัง คับบัญชาและเจาหนาที่ ทอ . 2) การพัฒนาหลักสูตรสําหรับ 
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การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 3) การพัฒนาความรวมมือดานการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม และการบรรเทา

ภัยพิบัติ รวมทั้งการตอตานการกอการราย 4) การพัฒนาความรวมมือในภารกิจการบินเพื่อสรางอัตลักษณ

อาเซียน โดยนํามาเขียนเปนความสัมพันธไดดังน้ี 

 

ภาพท่ี ๖องคความรูที่ไดรับจากงานวิจยั 

ขอเสนอแนะ  

เพื่อการปฏิบัติประเด็นยุทธศาสตรทั้ง ๘ ประเด็นควรนําไปดําเนินการใหเปนรูปธรรม โดยเฉพาะ 

อยางย่ิงในประเด็นการพัฒนาการฝกรวม/ผสมกับมิตรประเทศอาเซียนรอบบานที่มีพรมแดนติดตอกับ 

ประเทศไทย และการสนับสนุนใหภูมิภาคอาเซียนเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร การจัดต้ังกองกําลังอาเซียน

รวมทั้งความรวมมือดานการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม บรรเทาภัยพิบัติ และการตอตานการกอการราย  

เปนความเรงดวนในลําดับแรกๆ ที่ตองดําเนินการตามสถานการณของภูมิภาคในปจจุบัน 

เชิงนโยบายการเลือกใชพลังอํานาจแบบแข็ง (Hard Power)และพลังอํานาจแบบออน (Soft Power) 

เพื่อเปนกลไกการสรางความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาคควรพิจารณาเลือกใชตามสถานการณ และ 

ความเหมาะสมเพื่อดํารงไวซึ่งสันติภาพ และความสงบสุขแหงภูมิภาคอาเซียน 
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การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการ 
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรกองทัพอากาศ  20  ป 

The development of System and Information technology of the Inspection 
to drive the 20 years Royal Thai Air Force Strategy 

ศักด์ิสิทธ์ิ  เจรญิพจน๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการในการขับเคลือ่น

ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ  20 ป มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

สารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ ที่สามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและ

นาเช่ือถือ เปนเครื่องมือในการตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบังคับบัญชาระดับสูง ทําใหเกิดความพรอมในการ

ปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเอกสาร เปนการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งเอกสารที่นํามาใช 

ในการศึกษา และวิเคราะหเปนเอกสารที่เกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ นโยบาย  

ผูบัญชาการทหารอากาศ บทความวิชาการ แนวคิดเชิงระบบ แนวคิดการพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ 

แนวคิดตามหลักธรรมมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง แนวคิดทางนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แลวนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาระบบการตรวจและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการตรวจการปฏิบัติราชการ 

ผลการศึกษาและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของพบวาแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจการปฏิบัติ

ราชการในอนาคตตองพัฒนาทั้งระบบ ไดแก (1) การปรับปรุงโครงสรางใหสมดุล และมีความยืดหยุน 

(2) พัฒนาแนวทางการฝกอบรมผูตรวจ (3) พัฒนาผูตรวจใหมีคุณลักษณะ (4) พัฒนากระบวนการตรวจ   

(5) พัฒนาการวางแผนการตรวจ (6) พัฒนาระบบการติดตามผลการแกไขขอขัดของของหนวยอยางเปนระบบ 

(7) พัฒนาระบบวิเคราะหปญหา การคาดการณ การจัดการความเสี่ยง และการจัดการความรู (8) พัฒนา

แนวทางสรางความรวมมือที่ทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

สําหรับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการจะตองพัฒนา

องคประกอบที่สําคัญ ดังน้ี (1) พัฒนาดานกําลังพล (People) ที่มีประสิทธิภาพ (Smart People) เกิดการ

ทํางานรวมกัน (Collaboration) (2) พัฒนาฮารตแวร และซอฟตแวรใหทันสมัยและใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ปลอดภัย (3) พัฒนาระบบฐานขอมูล (Database) ใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันและ 

(4) พัฒนาระบบเครือขาย (Network) ใหสามารถเช่ือมตอคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ เขาดวยกัน 

ใหมีการบูรณาการขอมูลขาวสาร (Information Integration) กับสวนเกี่ยวของกันเขามาเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสาร (Information Sharing) กันไดอยางสมบูรณ  
 

คําสําคัญการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจการปฏิบัติราชการ  

                                            
๑
นาวาอากาศเอก, กรมจเรทหารอากาศ 
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Abstract 

The research studies were to study and analyzethe development of System and 

Information technology of the Inspection to drive the 20 years Royal Thai Air Force Strategy 

The research was a documentary study on the secondary data source. Air Force 

Strategies, Air Commander Policy Academic articles Including systematic approach, the 

concept of organizational development for excellence, the concept of good governance, 

Risk management, Innovation and information technology approach are also used for 

analysis. This is to determine the development of the system of inspection and application 

of information technology in the inspection. 

The results of the study and analysis of related documents show that the system of 

future inspection must be developed in the following ways: (1) Structural improvement to 

balance and flexibility; (2) Development of the inspection training program; (3) Development 

of the inspectors; (4) Development of the inspection program; (5) Development of the 

inspection plans; (6) Develop a system to monitor the system's failure to correct problems; 

(7) Develop a problem analysis for forecasting and risk mornitoring system; (8) Develop a 

collaborative approach that enables service recipients and stakeholders. 

The research proposed the ways for guidance on the development of information 

technology for inspection. The key elements are as follows: (1) Developing People to be 

Smart People and Collaboration (2) Development of hardware and software (3) 

Development of a database system and (4) Development of network to connect computers 

for make the information integration and Information Sharing with completely. 
 
KeywordsDevelopment of System, Information technology, Inspection  

บทนํา 

ยุทธศาสตรชาติ  20 ป เพื่อการพัฒนาประเทศไปสูความ “มั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน” ใหความสําคัญ

กับการติดตาม ประเมินผลอยางเปนระบบและตอเน่ือง ทําใหกระทรวงกลาโหม และกองทัพไทย ตองปรับปรุง

ยุทธศาสตร และนโยบายที่เกี่ยวของใหสอดคลองโดยยุทธศาสตรการปองกันประเทศกระทรวงกลาโหม  

มุงตอบสนองวัตถุประสงคมูลฐานดานความมั่นคงของประเทศ ประกอบดวย 3แนวคิดทางยุทธศาสตรไดแก 

การสรางความรวมมือดานความมั่นคง การผนึกกําลังปองกันประเทศ และการปองกันเชิงรุก ยุทธศาสตรทหาร

กองทัพไทย 20 ป มุงเสริมสรางความพรอมรบของกองทัพไทยในการปฏิบัติภารกิจหลักในการปองกันประเทศ 

พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย รวมทั้งตองสามารถสนับสนุนรัฐบาลในการแกไขปญหาสําคัญ

ของชาติ โดยใชการปฏิบัติการรวมเชิงรุก เสริมสรางกองทัพใหเปนกําลังอเนกประสงคที่มีความหลากหลาย 

พร อม เผ ชิญ ภัย คุกคามทุ กรู ปแบบ ส วน ยุทธศาสตร กองทัพอากาศ 20  ป  มี เป าหมายไว เ พื่ อ 

ใหกองทัพอากาศมีขีดความสามารถที่เพียงพอ และเหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี
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ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศมุงสูวิสัยทัศน "กองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาค”มุงเนนการ

เสริมสรางขีดความสามารถในการพัฒนาสูการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO)และการพัฒนา

กองทัพอากาศใหทันสมัย โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (RTAFOrganizationand 

Management Modernization)ซึ่งกรมจเรทหารอากาศมีหนาที่ ดําเนินการดานการตรวจสอบ ตรวจติดตาม 

และประเมินผล การปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ ตามนโยบายและภารกิจที่ไดรับมอบใหเปนไปตามระเบียบ

แบบธรรมเนียมของทหาร  โดยที่ระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลของกองทัพอากาศ 

ยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ ขาดความรวดเร็วในการดําเนินการและการรายงานผล ขาดการบูรณาการขอมูล

กับหนวยเกี่ยวของ เพื่อเปนเครื่องมือในการพิจารณาสั่งการ หรือตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบังคับบัญชา 

รวมทั้งเปนขอมูลใหกับหนวยเกี่ยวของเพื่อใชในการแกไขปรับปรุงการทํางาน และชวยขับเคลื่อนการพัฒนา

กองทัพอากาศ เปนตน  

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ และเทคโนโลยี

สารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ จะชวยแกไขปญหา และเปนเครื่องมือชวยเหลือ

ผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของสวนราชการกองทัพอากาศใหปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และเกิดความโปรงใส รวมทั้งการมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

คุณภาพ มีความทันสมัย รวดเร็ว และนาเช่ือถือ และชวยขับเคลื่อนการพัฒนากองทัพอากาศมุงสูวิสัยทัศน 

“กองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาค” 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการ 

ของกองทัพอากาศ ที่สามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและนาเช่ือถือ เปนเครื่องมือในการตัดสินใจ 

เชิงนโยบายของผูบังคับบัญชาระดับสูง ทําใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 

ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศของกรมจเรทหารอากาศ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

แนวทางในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการตรวจการปฏิบัติราชการ เพื่อการสรางผลงาน 

ที่มีคุณภาพมีความนาเช่ือถือ มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็วและถูกตอง สําหรับเปนเครื่องมือในการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบังคับบัญชา และเปนการเตรียมความพรอมเขาสูยุค “Thailand 4.0” 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) 

ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 20 ป พัฒนามุงสูการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) 

สูวิสัยทัศน “กองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาค” โดยมุงเนนการเสริมสรางขีดความสามารถเพื่อพัฒนาสูการ

ปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (RTAF NCO Combat Related Function Strengthening) และการ

พัฒนากองทัพอากาศใหทันสมัย โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (RTAF Organization and 
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Management Modernization)เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ และการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลการ

ปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง๒ จะทําใหการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุดเปน

การเพิ่มความรวดเร็วของวงรอบการตัดสินใจ (OODA Loop) โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

( Information)และความตระหนักรูสถานการณ (SituationAwareness)รวมกันผานระบบเครือขาย 

(Network) ที่มีประสิทธิภาพ ทําใหผูบังคับบัญชามีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา สามารถตัดสินตกลงใจ

และสั่งการไปยังผูปฏิบัติหรือหนวยปฏิบัติ (Shooter) ไดถูกตองและทันเวลา นอกจากน้ีขอมูลขาวสารและ

ความตระหนักรูสถานการณรวมกันยังชวยเพิ่มขีดความสามารถใหแกผูปฏิบัติหรือหนวยปฏิบัติเพิ่มข้ึนเปน

ทวีคูณ สามารถปฏิบัติภารกิจไดหลากหลาย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มุงเนนการพัฒนาใน 3 มิติ 

ประกอบดวย(1)มิติทางอากาศ (AirDomain) (2) มิติไซเบอร (Cyber Domain) และ (3) มิติอวกาศ (Space 

Domain)การติดตามและประเมินผลตองมีฐานขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อติดตามความกาวหนาการพัฒนา 

ตามแผนยุทธศาสตรอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งตองบูรณาการระบบการประเมินผลอืน่ๆ โดยกรมจเรทหารอากาศ

และหนวยสายวิทยาการมีหนาที่ ติดตามความคืบหนาของการพัฒนาตามบริบทการบริหารราชการ 

ของกองทัพอากาศ 

 แนวคิดเชิงระบบ  

การตรวจการปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูตรวจจะตองเขาใจ 

ในระบบงาน และความสัมพันธสอดคลองกัน โดยเช่ือวาผลสัมฤทธ์ิ (Output and Outcome) และสมรรถนะ

ของการปฏิบัติที่ดีจะเกิดจากการนําเขา (Input) ของทรัพยากรดี กระบวนการดําเนินการที่ดี (Process) และ

การควบคุมที่ดี รวมทั้งจะตองพิจารณาถึงผลกระทบหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และตรวจสอบหาสาเหตุ 

ของปญหาตางๆ ในทุกข้ันตอนของระบบ และจะนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการตรวจอยางตอเน่ือง  

ตามหลักของวงจรการพัฒนาคุณภาพPDCA  

แนวคิดการพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ (PMQA) 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนการดําเนินการภายใตความคิดที่วา “ผลลัพธที่ดี

และย่ังยืน” จะตองข้ึนอยูกับการบริหารจัดการที่ดีในทุก ๆ ดาน ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

หรือ PMQA (Public Sector Management Quality Award) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางาน

ของหนวยงานภาครัฐไปสูมาตรฐานสากล๓ ใน 7 ดาน (1) การนําองคกร (2) การวางแผนเชิง (3) การให

ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (4) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (5) การ

มุงเนนทรัพยากรบุคคล ระบบงาน ระบบการเรียนรู (6) การจัดการกระบวนการ และ (7) ผลลัพธการ

ดําเนินการ  

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนการประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพโดยรวม 

และการสรางความความสําเร็จขององคการจากสภาวะแวดลอมขององคการ ดวยการนําองคการอยางมี

วิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสงัคม ใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ปรับปรุงการบริหาร

จัดการใหมีความยืดหยุนและคลองตัว การสงเสริมใหขาราชการพัฒนาตนเองใหมีความคิดริเริ่ม และเรียนรู

                                            
๒
Royal Thai Air Force. The RTAF Strategy 2008 – 2019, Bangkok, 2014,page 21 

 
๓
Office of the Public Sector Development Commission.PMQA the Development for the 

Organization Excellence, Bangkok, 2009,page3 



 
๗๓ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

อยางตอเน่ือง การตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ โดยมุงเนนผลลัพธเปนสําคัญ ดวยการจัดการ

กระบวนการที่ดี ในการผลักดัน และขับเคลื่อนใหองคการประสบผลสําเร็จอยางย่ังยืน โดยยึดถือคานิยมหลัก

ของกองทัพอากาศ คือ (1) ความเปนทหารอากาศ (Airmanship) (2) ยึดมั่นในระบบเกียรติศักด์ิและ 

ความจงรักภักดี (Integrity and Allegiance) และ (3) ความรับผิดชอบ(Responsibility)  

แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) 

การบริหารราชการของกระทรวงกลาโหมจะตองดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี๔ กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติ ดังน้ี๕ (1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ 

ที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย (2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการ

กํากับดูแลที่ดี (3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด (4) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) การปฏิบัติราชการ 

ตองสามารถตอบคําถามและช้ีแจงไดเมื่อมีขอสงสัยและการใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการ

แกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน (5) หลักการเปดเผย/โปรงใส (Transparency)  

การปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา (6)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

การปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด (7) หลัก

ความเสมอภาค (Equity) การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยาง เทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยก  

(8) หลักการมีสวนรวม การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) รับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน (9) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) การมอบอํานาจและความรับผิดชอบ

ในการตัดสินใจ และ(10) หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) ตองมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาที่อยางมีศีลธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

การบริหารความเสี่ยง(Risk Management) 

การบริหารความเสี่ยง๖ หมายถึง การบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ

ดําเนินงานตางๆ โดยลดมูลเหตุแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการดําเนินงานที่ไมเปนไป 

ตามแผน เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได  

ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

ของหนวยงานเปนสําคัญ 

ก ร ะ บ ว นก า ร บ ริ ห า ร ค ว าม เ สี่ ย ง ต า ม ม าต ร ฐ า น ๗COSO(CommitteeofSponsoring 

OrganizationoftheTreadwayCommission)มีข้ันตอนการดําเนินการ หลักเกณฑ ในการวิเคราะห ประเมิน 

และจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม โดยดําเนินการครอบคลุม 7 ข้ันตอน คือ การกําหนดเปาหมายการ

บริหารความเสี่ยง (Objective Setting) การระบุความเสี่ยงตางๆ (Event Identification) การประเมินความ

เ สี่ ย ง  ( RiskAssessment)ก ล ยุ ท ธ ที่ ใ ช ใ น ก า ร จั ด ก า ร กั บ แ ต ล ะ ค ว า ม เ สี่ ย ง  ( RiskResponse) 

                                            
 

๔
The official organization of Ministry of Defence Act in 2008, Bangkok, 2008,page 3 

 
๕
The Strategy for the Transparent Coordination Center 2015 – 2019, Bangkok, 2016, page 9 - 10 

 
๖
Ministry of Digital for Economy and Society. The Risk Management Plan of the MDES Permanent 

Secretariat Office in FY2017, Bangkok, 2017,page 1 
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๗๔ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (ControlActivities)ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง (Information 

and Communication)และการติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ (Monitoring) 

นโยบายและยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554 - 2563 ของประเทศไทย 

(National ICT Policy Framework 2011 - 2020: ICT 2020) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา สรุปไดวา 

ประเทศไทยจะพัฒนาอยางฉลาด นําไปสูการเติบโตอยางสมดุล และย่ังยืน (Smart Thailand 2020)๘ 

ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทอ. พ.ศ.2557 -2562๙ประกอบดวย 4 

ยุทธศาสตร ดังน้ี  (1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหคุมคาและพอเพียง (Optimal 

Technology)โดยพัฒนาและใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ประกอบดวย Network, 

Hardware, Software, Sensor และ Security ใหคุมคาและพอเพียง (2) การพัฒนากระบวนการทํางานใหใช

เครือขายเปนศูนยกลาง (Network CentricProcess)โดยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของแตละ

หนวยงานใหมีการบูรณาการขอมูลขาวสาร (Information Integration) ของแตละระบบงานที่มีความ

เกี่ ยวของกั นเข ามาเ ช่ือมโยงแลกเปลี่ ยนข อมูลข าวสาร  ( Information Sharing) กันได อย า ง 

สมบูรณแบบ (3) การพัฒนากําลังพลใหสามารถปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(Smart People) โดยพัฒนาบุคลากรในแตละหนวยงานใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานโดย 

ใชเครือขายที่เปนศูนยกลางไดจริง อยางครบถวน ถูกตอง ปลอดภัยและทันตอสถานการณ และ (4) การ

พัฒนากองทัพอากาศใหเปนองคกรที่ชาญฉลาด (Smart Organization) โดยพัฒนาหนวยงานใหมีการทํางาน

รวมกัน (Collaboration) และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันระหวางหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยในระบบ

บัญชาการและควบคุมที่ตองทําใหสามารถรับรู เทาทันสถานการณ (SharedSituationAwareness)  

มีความเร็วในการสั่งการ มีจังหวะของการปฏิบัติการที่ถูกตอง (Tempo of Operation) และมีการปฏิบัติ 

ที่สอดประสานกันไดอยางสมบูรณแบบ 

นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Innovation and Information System)   

นวัตกรรมหมายถึงสิ่ งใหมที่ เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชน 

ตอเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันระบบสารสนเทศที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชถือเปนการ

นําสิ่งใหมมาประยุกตใชกับระบบงานเดิม กอใหเกิดนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) สงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตหรืองานบริการในรูปแบบใหมๆ ข้ึน ดังน้ันระบบสารสนเทศจึงจัดเปนนวัตกรรม

ชนิดหน่ึงที่มีสวนชวยในการลดตนทุน เพิ่มผลผลิต สรางความมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน รวมถึงการสราง 

ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการหรือประชาชน 

องคประกอบตางๆ ของระบบสารสนเทศที่เปนองคประกอบพื้นฐานหลักที่สําคัญ ประกอบดวย 

(1) คน (People) (2) ฮารตแวร (Hardware) (3) ซอฟตแวร (Software) (4) ฐานขอมูล (Database) และ (5) 

ระบบเครือขาย (Network)โดยดําเนินการผานกิจกรรมตางๆ ของระบบสารสนเทศ ไดแก การนําเขาขอมูล 

กระบวนการเปลี่ยนขอมูลใหเปนสารสนเทศ การจัดเก็บขอมูล และกิจกรรมการควบคุมระบบ ทําใหไดผลผลิต

                                            
 

๘
Ministry of ICT. The Policy Framework for ICT during 2011 – 2020 in Thailand (ICT2020), Bangkok, 

2011,page10 

 
๙
The Royal Thai Air Force Plan for ICT Development 2014 – 2019, Bangkok, 2014, page20 



 
๗๕ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ที่ออกมาเปนสารสนเทศ๑๐ ระบบสารสนเทศที่นํามาใชสนับสนุนการดําเนินงานขององคการในการปฏิบติังานที่

สําคัญในองคการ ไดแก (1)  ระบบประมวลผลรายการประจําวัน (Transaction Processing Systems: 

TPS)(2) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems:OAS) เปนระบบสนับสนุนการทํางานแก

พนักงานธุรการ เจาหนาที่ระดับกลางและระดับตน รวมทั้งกลุมพนักงานที่มีความรูระดับมืออาชีพ 

(Knowledge Workers) โดยใชระบบในการสรางและจัดการเอกสาร การจัดตารางเวลา การสื่อสารผานอีเมล 

วีดีโอคอนเฟอรเรนซ และกรุปแวร หรือเรียกระบบสํานักงานอัตโนมัติวาระบบทํางานรวมกันในองคการ 

(Enterprise Collaboration Systems)  (3) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information 

Systems: MIS)เปนระบบที่ชวยในการเตรียมรายงานเพื่อใหผูบริหารระดับตางๆ ใชในการวางแผน ควบคุมการ

ปฏิบัติงาน การตัดสินใจ รวมทั้งใชสารสนเทศที่ไดจัดการกับปญหาแบบโครงสราง (4) ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) เปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ แตอํานาจการตัดสินใจยัง

เปนหนาที่ของผูบริหาร (5)  ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง (Executive Information Systems: EIS) 

มีปจจัยสําคัญคือความงายตอการใชงาน ดวยการนําเสนอขอมูลแบบตาราง รูปภาพ แบบจําลอง และ

มัลติมีเดีย ปรับใชใหมีความเหมาะสมตามความตองการไดและ (6) ระบบระบบผูเช่ียวชาญ(Expert Systems : 

ES) หรือเรียกวาระบบฐานความรู (Knowledge Based)  

การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Securing Information Systems)  

การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศมีเปาหมาย ดังน้ี (1) ลดความเสี่ยงของระบบ

สารสนเทศ (Risk to Information Systems) ที่อาจสงผลตอการหยุดปฏิบัติงานในองคการ ไดแก ความเสี่ยง

ดาวนไทม ความเสี่ยงดานฮารดแวรที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ไฟฟาดับหรือไฟตก และการทําลายของมนุษย 

ความเสี่ยงดานขอมูลและซอฟแวรที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และฝมือมนุษย เชน การโจรกรรมสารสนเทศ และ

การสวมรอย การดัดแปลงหรือทําลายขอมูลและการเปลี่ยนโฉมหนาเว็บ ไวรัสคอมพิวเตอร เวิรมและลอจิก

บอมบ รวมทั้งอุบัติเหตุจากความสะเพรา เปนตน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการออนไลน เชน การโจมตีเพื่อ

ปฏิเสธการให บริการ และการถูกโจรกรรมโดยไฮแจ็ค เปนตน (2) รักษาความลับของขอมูล (3) รับประกัน

ความสมบูรณของระบบ และความหนาเช่ือถือของแหลงขอมูล (4) สรางความพรอมใหกับแหลงขอมูล และ

การปฏิบัติงานออนไลนอยางตอเน่ือง และ (5) ปฏิบัติตามนโยบายที่เห็นพองตองกัน และกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการรักษาความปลอดภัย และความเปนสวนตัว จึงตองมีการกําหนดมาตรการตางๆ ในการความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศไดแก มาตรการควบคุม (Control Measures) เพื่อบังคับใชกับผูใชหรือระบบมาตรการดาน

การรักษาความปลอดภัย (Security Measures) และมาตรการกูคืน (Recovery Measures) 

 

 

นโยบายประเทศไทย 4.0  

นโยบายประเทศไทย 4.0 มุงเนนการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจมาสูระบบเศรษฐกิจที่

                                            
 ๑๐James A. O'Brien, George M. Marakas. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS. Tenth Edition. NY. 
USA: 2011, p.65. 



 
๗๖ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

เนนการสรางมูลคา (Value-Based Economy) โดยมีการปรับเปลี่ยนใน 4มิติ๑๑ ไดแก ความมั่งค่ังทาง

เศรษฐกิจ ความอยูดีมีสุขของผูคนในสังคม การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย และการรักษ

สิ่งแวดลอม การปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับ Thailand 4.0๑๒ภาครัฐน้ันจะตองทํางานโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก โดยคุณลักษณะของ “ราชการไทย 4.0”มีดังน้ี (1)ตอง

เปดกวางและเช่ือมโยงเขากับทุกฝาย (Open & Connected Government)เปดเผยโปรงใสในการทํางาน(2)  

ตองใหประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government)และ (3) ตองมีความฉลาดและรูจักคิดริเริ่ม 

(Smart & Innovative Government)ตองทํางานอยางเตรียมการณไวลวงหนามีการวิเคราะห 

ความเสี่ยงสรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบ

โตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันเพื่อสรางคุณคามีความยืดหยุนและความสามารถในการตอบสนอง

กับสถานการณตาง ๆไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความ

เปนสํานักงานแบบดิจิตอลรวมทั้งทําใหขาราชการมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ 

กรอบแนวความคดิในการศกึษา 

 

 

ภาพท่ี ๗กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเอกสาร เปนการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งเอกสารที่นํามาใช 

                                            
 

๑๑
 The Prime Minister Secretariat Office. Thailand 4.0 driving the future to Security Wealth and 

Sustainability, Thai Ku Fah Magazine (No 33) January – March 2017: page 4 
 

๑๒The blueprint Thailand 4.0 Model to drive Thailand to Security Wealth and Sustainability, 
November 2016.,page 99  



 
๗๗ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ในการศึกษาคนควาในการดําเนินการวิจัย เปนเอกสารที่เกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 

นโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ และการพัฒนาขีดความกําลังทางอากาศ รวมทั้งบทความและบทวิเคราะห

ของนักวิชาการและผูเช่ียวชาญดานความมั่นคงจากสถาบันการศึกษา และศูนยศึกษาดานความมั่นคง เกี่ยวกับ

การตรวจการปฏิบัติราชการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่เปนสิ่งตีพิมพและเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมและศึกษาขอมูล จากการสังเคราะหเอกสาร บทความ และ 

บทวิเคราะหที่เกี่ยวของ แลวจึงนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงเน้ือหา เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาและการดําเนินการ

เกี่ยวกับระบบการตรวจการปฏิบัติราชการในอนาคต โดยมุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใหเกิด

ประสิทธิภาพ ลดขอจํากัด และชวยขับเคลื่อนการพัฒนากองทัพอากาศ  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรกองทัพอากาศ  20  ปเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจการปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศที่สามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและนาเช่ือถือ  

เปนเครื่องมือในการตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบังคับบัญชาระดับสูง ทําใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ

ของกองทัพอากาศพบวาในปจจุบันระบบการตรวจการปฏิบัติราชการและเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมจเร

ทหารอากาศยังมีประสิทธิภาพไมที่เพียงพอ เพื่อรองรับการตรวจการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร  20  ป ซึ่งอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ และความพรอมในการปฏิบัติภารกิจของหนวย 

และกองทัพอากาศจึงขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการ

ดังน้ี 

1. แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจการปฏิบัติราชการในอนาคต ควรมีการดําเนินการพัฒนา

ปรับปรุงทั้งระบบ ดังน้ี (1) การปรับปรุงโครงสรางกรมจเรทหารอากาศใหหัวหนาสวนราชการกรมจเรทหาร

อากาศใหมีช้ันยศอยางนอยเทียบเทากับหัวหนาสวนราชการของหนวยรับตรวจ และมีผูตรวจใหครอบคลุม  ใน

ทุกโดเมน และมีระดับช้ันยศที่เหมาะสม รวมทั้งตองมีสวนสนับสนุนงานของผูตรวจ (2) พัฒนาแนวทางการ

ฝกอบรมหรือหลักสูตรที่เปนมาตรฐาน โดยนําแนวทางการฝกอบรมผูตรวจที่เปนสากลมาประยุกตใชในการ

เรียนรูและพัฒนาผูตรวจ เชน แนวคิด หลักการ มาตรฐาน กฎระเบียบ คุณลักษณะของผูตรวจ กระบวนการ

ตรวจ การวิเคราะหปญหา การประเมินความเสี่ยง และการใชงานระบบสารสนเทศ รวมทั้งนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนากองทัพอากาศเปนตน เพื่อใหผูตรวจมีความรูความสามารถที่เพียงพอในการตรวจการ

ปฏิบัติราชการ และการใหคําแนะนําชวยเหลือหนวยรับตรวจไดอยางถูกตองเหมาะสม (3) พัฒนาการฝกอบรม

ผูตรวจใหมีมาตรฐานและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด (4) ปรับปรุงกระบวนการตรวจ เพื่อใหสามารถ

รองรับกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในอนาคต โดยสอดคลองตามหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) การตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล (GoodGovernance) การตรวจราชการที่ประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology and Information) และการบูรณาการ (Integration) เช่ือมโยงขอมูล

กับสวนเกี่ยวของกันทั้งระบบ(5)  ปรับปรุงแนวทางการวางแผนการตรวจ โดยบูรณาการรวมกับสายวิทยาการ

ตางๆ และควรจัดทําแผนการตรวจโดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงของหนวยมาประกอบการ(6) พัฒนา

ระบบการติดตามผลการแกไขขอขัดของของหนวยอยางเปนระบบ รวมทั้งการสรางระบบติดตามความกาวหนา



 
๗๘ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

การแกไขของหนวยและสวนเกี่ยวของ เพื่อเปนการชวยเหลือหนวยปฏิบัติในการแกไขปญหาและการพัฒนา

ของหนวย (7)  พัฒนาระบบวิเคราะหปญหา การคาดการณและการเฝาระวังและจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง

ระบบจัดการความรู เพื่อการพัฒนางานดานการตรวจการปฏิบัติราชการ และการเสนอแนะในการแกไขปญหา 

การพัฒนากฎ ระเบียบ และมาตรฐานตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสมและ (8) การพัฒนาแนวทาง 

การมีสวนรวม เพื่อสรางความรวมมือที่ทําใหประชาชน ผูบังคับบัญชา ขาราชการกองทัพอากาศ และผูมีสวน

ไดสวนเสียใหเกิดความพึงพอใจ และความเช่ือมั่นศรัทธาในระบบการตรวจ รวมทั้งการสรางความเขาใจ  

ทําใหเกิดความรวมมือในการแกไขขอขัดของ รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของผูรับบริการ และผูมีสวนได 

สวนเสียในการตรวจการปฏิบัติราชการ  

2. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการในอนาคต จากการวิเคราะห

ลักษณะโครงสรางและระบบงานดานการตรวจการปฏิบัติราชการพบวา ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับ

นํามาประยุกตใชสนับสนุนการดําเนินงานดานการตรวจการปฏิบัติราชการประกอบดวย (1) ระบบสํานักงาน

อัตโนมัติ (OAS) (2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) (3)ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) (4)  ระบบ

ผูเช่ียวชาญ(ES) หรือระบบฐานความรู (Knowledge Based) และ (5) ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร

ระดับสูง (EIS) โดยจะตองพัฒนาองคประกอบพื้นฐานของระบบสารสนเทศที่เปนหลักที่สําคัญ ไดแก (1) พัฒนา

ดานกําลังพล (People) ใหมีความรู และสามารถปฏิบัติงานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจการ

ปฏิบัติราชการไดอยางชาญฉลาด (Smart People) ทําใหเกิดการทํางานที่มุงเนนการมีเปาหมายรวมกัน 

(Collaboration) (2) พัฒนาฮารตแวร และซอฟตแวร (Hardware and Software)ใหทันสมัย และใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย โดยเกิดประโยชนสูงสุด คุมคากับงบประมาณ (3) พัฒนาระบบฐานขอมูล 

(Database) ใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน (Information Sharing) ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

และสามารถนําขอมูลขาวสารไปใชสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการตรวจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การ

คาดการณ การตัดสินใจของผูบังคับบัญชา และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกองทัพอากาศ รวมทั้งเปนองคกร

ผูตรวจที่ชาญฉลาด (Smart IG) และ (4) พัฒนาระบบเครือขาย (Network) ใหสามารถเช่ือมตอคอมพิวเตอร

และอุปกรณตางๆ เขาดวยกัน โดยใหสามารถบูรณาการขอมูลขาวสาร (Information Integration) และ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information Sharing) กับสวนเกี่ยวของกันไดอยางสมบูรณ  

จากผลการวิจัย สามารถสรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ และขอเสนอแนะ

เพื่อการศึกษา ดังน้ี 

1.ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กฎระเบียบและกฎหมาย

ตางๆ จึงมีขอเสนอใหกองทัพอากาศ เรงรัดปรับปรุง กฏ ระเบียบ คําสั่ง ใหทันสมัยอยูเสมอ และครอบคลุม

การปฏิบัติงานในดานตางๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยที่กฎ ระเบียบจะตองไมเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงาน และการพัฒนาขีดความสามารถของกําลังทางอากาศในอนาคต เพื่อใชในการอางอิงในการปฏิบัติที่

เปนมาตรฐานในการตรวจการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ 

2.ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติ

ราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 20 ป เพื่อใหการตรวจการปฏิบัติราชการเปนไปตาม

นโยบาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับแบบธรรมเนียมของทหาร จึงมีขอเสนอใหทุกสายวิทยาการ และหนวย

เกี่ยวของจะตองรวมมือดําเนินการปรับปรุง กฎ ระเบียบ และคําแนะนําทางเทคนิคในรูป แบบอิเล็กทรอนิกส 



 
๗๙ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใชเปนมาตรฐานในการตรวจการปฏิบัติราชการ และใหการสนับสนุนกําลังพลที่เปนผูที่

มีความรูความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณจากสายวิทยาการมารวมปฏิบัติงานดานการตรวจการปฏิบัติ

ราชการกองทัพอากาศ โดยจะตองดูแลความเจริญกาวหนาของบุคคลากรดังกลาวอยางเหมาะสมและทุกสาย

วิทยาการตองปรับปรุงแนวทางการตรวจกิจการในสายงานที่รับผิดชอบ รวมทั้ง ควบคุม ประเมินผล และตรวจ

ตรากิจการในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ ตลอดจนหัวหนาหนวยรับตรวจในทุกระดับจะตองปกครองบังคับ

บัญชา ตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในหนวยตามหนาที่และความรับผิดชอบ ใหเปนไป

ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ แบบธรรมเนียมของทหาร และหลักการบริหารปกครองบานเมืองที่ดี   

3. ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษา เห็นควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทบทวนกรอบแนวคิดที่นํามาใชในการ

กําหนดกรอบการตรวจการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ และขยายขอบเขตการวิจัยใหครอบคลุมในทุกเหลา

ทัพ รวมทั้งศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับใชงานในระบบการตรวจสอบ ควบคุม กํากับ

ดูแล การตรวจกิจการในสวนของกองทัพอากาศโดยละเอียด เพื่อใหสามารถออกแบบระบบสารสนเทศ 

ที่สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการกํากับองคกรที่ดีในอนาคตตอไป  
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบกํากับกิจการการบินของกองทัพอากาศใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงระบบกํากับกิจการการบินของสากลและของประเทศอื่นที่มีความกาวหนา 

ทางการบินและศึกษาการกํากับกิจการการบินของกองทัพอากาศในปจจุบันเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนา

ระบบกิจการการบินของกองทัพอากาศตอไป 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงเอกสารซึ่งผูวิจัยไดจํากัดขอบเขตเน้ือหา เฉพาะที่เกี่ยวของกับระบบ

กํากับกิจการการบินทางทหาร และการจัดต้ังองคกรในบริบทของโครงสรางหนวยงานอํานาจหนาที่อัตราและ

คุณสมบัติของเจาหนาที่ในหนวยงาน รวมทั้งกฎระเบียบและขอบังคับในการกํากับกิจการการบนิทางทหารทัง้น้ี

ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางที่จะนํามาศึกษาไดแกขอมูลของกองทัพอากาศและขอมูลหนวยงานทางทหารที่ใช

ระบบกํากับกิจการการบินที่เปนไปตามมาตรฐานของสากล 

ผลการศึกษาและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของพบวาการกํากับกิจการการบินเปนสิ่งทีป่ระชาคมการบนิ

ไดดําเนินการมาเปนเวลานานแลว ทั้งในระดับสากลและภายในประเทศไทยเอง กองทัพอากาศซึ่งเปน

หนวยงานทางทหารที่ไมอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยแตมี 

อากาศยาน หนวยงานและบุคลากรทางการบินประกอบกันเขาเปนกําลังทางอากาศที่ตองไดรับการดูแลใหมี

ความปลอดภัยและพรอมรบอยูตลอดเวลา  

บทสรุปของการวิจัยเสนอแนวทางการพัฒนาระบบกํากับกิจการการบินของกองทัพอากาศ 

ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อลดการสูญเสียและคงประสิทธิภาพของกําลังรบทางอากาศไวใหมี 

ความพรอมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อมุงสูวิสัยทัศน “กองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาค” ประกอบดวยการให

ความสําคัญกับการกํากับกิจการการบิน, การพิจารณาทบทวน เพิ่มเติมในยุทธศาสตร นโยบาย และแผนแมบท

ในการจัดต้ังระบบและหนวยงานกํากับกิจการการบินการเตรียมบุคคลากรในสายงานกํากับกิจการการบินและ

การทบทวน ปรับปรุง แกไข ระเบียบกองทัพอากาศที่เกี่ยวของกับการกํากับกิจการการบิน และสรางระเบียบ

กองทัพอากาศวาดวยการกํากับกิจการการบิน   

คําสําคัญ:การกํากับกิจการการบิน ความปลอดภัยในการบิน  
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๘๒ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

The objectives of the research were to study and analyze the global aviation 

regulatory system and other countries with advanced military aviation oversight and to study 

the current aviation oversight of the Royal Thai Air Force. 

This research was a documentary study on aviation authority, specifically related to 

the military aviation regulatory system. Including establishment of aviation oversight 

organizations in the context of the organization structure, authority, number and 

qualifications of staff in the agency. The researcher had focused on the air force and the 

foreign military agency using international standards to assure their safety, regularly, and 

effective of the air power.  

Review and analysis of related documents, researcher found that aviation 

governance was something that the aviation community had done for a long time. The 

RTAF, a military unit, is not under the supervision of the Civil Aviation Authority of Thailand. 

However, the RTAF own many aviation resources which are integrated into the air power. 

These air power need to be maintained to be safe and ready at all times. 

Finally, the research proposed the guidelines for the development of the Royal Thai 

Air Force's aviation oversight system harmonized with international standards. Aviation 

oversight system can reduce the loss of man and equipment due to accident, maintain the 

effectiveness of air power, and enhance combat readiness to achieve the RTAF’s vision 

“One of the best Air Forces in ASEAN”. The suggestions of the research were review and 

adjustment of strategy, policy and master plan for establishing RTAF Aviation Authority, 

Preparation of personnel in aviation oversight authority, and review and amendment of the 

Air Force Regulation related to aviation regulatory system 

Keyword: Military Aviation Authority, Aviation safety 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากการที่กองทัพอากาศ มีภารกิจในการเตรียมและใชกําลังทางอากาศ และมีวิสัยทัศนในการเปน

กองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาคน้ัน หากเกิดการสูญเสียและดอยประสิทธิภาพของกําลังรบทางอากาศ 

ยอมสงผลกระทบตอกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจและไมอาจเปนของทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาคได  

การกํากับดูแลกิจการการบินโดยการกําหนดมาตรฐานและตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดจะชวย

ลดการสูญเสียและคงประสิทธิภาพของของกําลังรบทางอากาศไวใหเปนไปตามที่กําหนดได 

ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ไดกําหนดใหการเตรียมกําลังทางอากาศ 

มีความพรอมในการปองกันประเทศไดทันที และสามารถเผชิญกับภัยคุกคามอยางมีประสิทธิภาพ จึงตอง

เตรียมกําลังทางอากาศทุกดานใหเพียงพอหรือใกลเคียงกับกําลังทางอากาศที่ใชในการปฏิบัติการจริง 

มากที่สุด๒ ถึงแมในปจจุบันกองทัพอากาศไดจัดทํายุทธศาสตรกองทัพอากาศ 20 ป และกําหนดแนวความคิด

                                            
๒
Royal Thai Air Force. RTAF’s Strategy 2017-2036. Bangkok, 2016. 
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ความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness) ของกองทัพอากาศ และพิจารณาจัดต้ังหนวยงาน เพื่อขับเคลื่อน

การปฏิบัติไวในยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) แตการดําเนินการในปจจุบันยังอยู 

ในระหวางการศึกษาและกําหนดแนวทางการดําเนินการทําใหการดําเนินการที่ผานมายังไมมีแนวทางที่ชัดเจน 

หากกองทัพอากาศพัฒนาระบบกํากับกิจการการบินของกองทัพอากาศใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลแลว

กองทัพอากาศจะสามารถรกัษาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของกําลังทางอากาศไวไดตามที่กําหนด 

วัตถุประสงคการวิจัย 

ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบกํากับกิจการการบินของกองทัพอากาศ 

ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล จําเปนตองศึกษาถึงระบบกํากับกิจการการบินของสากลและของประเทศอื่น 

ที่มีความกาวหนาทางการบินและศึกษาการกํากับกิจการการบินของกองทัพอากาศในปจจุบันเพื่อกําหนด

แนวทางในการพัฒนาระบบกิจการการบินของกองทัพอากาศตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบกํากับกิจการการบินรวมทั้งศึกษาหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับกิจการ 

การบินจากน้ันนําขอมูลมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบในประเด็น โครงสรางหนวยงาน อํานาจหนาที่ อัตรา

และคุณสมบัติของเจาหนาที่ รวมทั้งกฎระเบียบขอบังคับและกระบวนการในการกํากับกิจการการบิน 

ของหนวยงานตางๆที่ไดรวบรวมขอมูลไว และสุดทายผูวิจัยจะทําการสรุปผลแนวทางในการพัฒนาระบบ 

การกํากับกิจการการบินของกองทัพอากาศที่ไดจากการวิจัย 

การกํากับกิจการการบินทางทหารของประเทศอื่นๆ และของสากล 

ระบบกํากับกิจการการบินขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 

องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization:ICAO) 

ไดมีการกําหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศตองมีหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับกิจการการบนิทางพลเรอืนให

ครอบคลุมทุกดานของการบิน ดวยการออกหนังสืออนุมัติ รับรอง อนุญาตใหแกบุคลากร หนวยงาน อากาศ

ยานและบริภัณฑ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย ราบรื่น และคุมคาในการบินทางพลเรือน แตไมบังคับครอบคลุม

ถึงอากาศยานของรัฐซึ่ งหมายความรวมถึงอากาศยานทางทหารดวย๓( InternationalCivilAviation 

Organization,1994)โดยระบบการกํากับกิจการการบินตามแนวคิดขององคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศสามารถเขียนเปนแผนผังได ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

                                            
๓
International Civil Aviation Organization. Convention on International Civil Aviation. Montreal, 

Canada. 1944 



 
๘๔ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

 

ภาพท่ี ๘แนวคิดการกํากับกิจการการบินของ ICAO 

การกํากับกิจการการบินทางทหารของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (United States Air Force: USAF) 

กองทัพอากาศสหรัฐฯไดมุงเนนการกํากับดูแลความสมควรเดินอากาศของอากาศยานเปนหลัก  

โดยไดมีการแตงต้ัง คณะกรรมการความสมควรเดินอากาศข้ึน โดยมีประธานทําหนาที่ เปนผูรับรอง 

ความสมควรเดินอากาศ (Technical Airworthiness Authority:TAA) ทําหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานความ

สมควรเดินอากาศของอากาศยานและบริภัณฑ รวมทั้ งการใหการรับรองความสมควรเดินอากาศ 

แกอากาศยานและบริภัณฑ การตรวจสอบขอบกพรองในความสมควรเดินอากาศ การออกไปรับรองความ

สมควรเดินอากาศทางทหารใหกับอากาศยานทางทหารและการอนุญาตการบินทางทหารอื่นๆ 

การกํากับกิจการการบินทางทหารของสหราชอาณาจักร (Military Aviation Authority: MAA) 

เดิมการกํากับกิจการการบินของกองทัพสหราชอาณาจักรเปนไปในลักณะกระจัดกระจายในหนวยงาน

ตางๆ ของกระทรวงกลาโหมทําใหการกํากับดูแลไมครอบคลุมทุกดาน จนกระทั่งเกิดอุบัติกับ บ.NIMROD๔เมื่อ 

พ.ศ.2549 ผลการสอบสวนพบวาไมมีหนวยงานใดตรวจสอบความปลอดภัยกรณีมีเ ช้ือรั่วไหลในปก  

ในป พ.ศ.2553 จึงไดมีการจัดต้ังสํานักงานกํากับกิจการการบินทางทหารข้ึน โดยกํากับกิจการการบิน

ครอบคลุมทุกดานและมุงเนนการกํากับความสมควรเดินอากาศของอากาศยานหนวยงานน้ีเปนหนวยข้ึนตรง

ของกระทรวงกลาโหมแหงสหราชอาณาจักรทําหนาที่ในการกําหนดระเบียบปฏิบัติมาตรฐานของอากาศยาน

และบริภัณฑรวมทั้งการออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศดวย 

การกํากับกิจการการบินทางทหารของประเทศออสเตรเลีย(Defence Aviation Safety Authority) 

ในประเทศออสเตรเลียเดิมมีการกํากับกิจการการบินในลักษณะเดียวกับประเทศอังกฤษตอมาในป

พ.ศ.2558ไดมีการปรับโครงสรางใหสอดคลองกับมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศและ

ขอกําหนดความสมควรเดินอากาศของการบินทางทหารของสหภาพยุโรปโดยการจัดต้ังสํานักงานกํากับกิจการ

การบินทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมข้ึนมีผูบัญชาการทหารอากาศเปนเปนผูอํานวยการสํานักงานโดยตําแหนง 

มีหนาที่กํากับดูแลกิจการการบินทางทหารของทุกเหลาทัพในทุกดานรวมทั้งดานนิรภัยการบิน โดยมี 

ผังโครงสรางหนวยดังแสดงในภาพที่ 7 

                                            
๔
Charles Haddon-Cave QC. The Nimrod Review. London, UK. 2009 



 
๘๕ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

การกํากับกิจการการบินทางทหารของประเทศสวีเดน 

กระทรวงกลาโหมของประเทศสวีเดนไดต้ังสํานักงานกํากับความปลอดภัยดานการบิน(The Swedish 

National Military Airworthiness Authority:FLYGI) ข้ึนเมื่อปพ.ศ.2540 เพื่อทําหนาที่กํากับกิจการ 

การบินทางทหารของประเทศโดยการออกระเบียบในการกํากับกิจการการบินการตรวจสอบและรับรอง 

เพื่อบรรจุอากาศยานและบริภัณฑเขาประจําการการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานดานการบิน  

การวิเคราะหและแกไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศยานและบริภัณฑ รวมตลอดถึงการปลดประจําการ

อากาศยานและบรภัิณฑ สํานักงานกํากับความปลอดภัยดานการบินประกอบดวย3กองหลักไดแกกองนิรภัย

การบินกองนิรภัยทาอากาศยานและการจราจรทางอากาศและกองสมควรเดินอากาศ 

การกํากับกิจการการบินทางทหารของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย 

กองทัพอากาศสหพันธรัฐมาเลเซียได ต้ังสํานักงานกํากับกิจการการบินของรัฐข้ึนพรอมทั้งกําหนด 

ผูมีอํานาจรับรองความสมควรเดินอากาศของอากาศยานของรัฐ (State Airworthiness Authority: SAA)  

โดยผูบัญชาการทหารอากาศไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงน้ี นอกจากน้ียังมีการแตงต้ังคณะกรรมการความ

สมควรเดินอากาศของอากาศยานของรัฐข้ึนเพื่อเปนที่ปรึกษาใหกับ TAAจากคําสั่งน้ีทําใหกองสมควร

เดินอากาศ กรมชางอากาศ ไดรับภารกิจในการรับรองความสมควรเดินอากาศของอากาศยานของรัฐทั้งหมด

โดยคณะกรรมการความสมควรเดินอากาศมีผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศเปนประธานและมีกรรมการ 

เปนผูแทนจากกองบินตางๆ 

การกํากับกิจการการบินของกองทัพอากาศในปจจุบัน 

กองทัพอากาศเปนองคกรที่ตองสามารถดํารงอยูไดดวยตนเองและตองมีความพรอมในการปฏิบัติ

ภารกิจตลอดเวลา กองทัพอากาศจึงตองจัดหา พัฒนา และกํากับดูแลใหอากาศยานมีความปลอดภัยในการบิน

ปจจุบันกองทัพอากาศมีแนวทางในการดําเนินการกํากับกิจการการบินทั้งการควบคุมมาตรฐานและ 

การอนุญาตใหทําหนาที่ดานการบินของบุคคลากรดานการบินและการควบคุมมาตรฐานอากาศยานและ

บริภัณฑเพื่อรับรองใหใชงานในราชการ  

การควบคุมมาตรฐานและการอนุญาตใหทําหนาท่ีนักบิน 

การควบคุมมาตรฐานของนักบินเริ่มต้ังแตการคัดเลือก การฝกบิน การตรวจสอบมาตรฐาน จนถึง

การอนุญาตใหทําการบิน โดยการคัดเลือกศิษยการบินเปนไปตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการคัดเลือก

ศิษยการบินพ.ศ.2555 ซึ่งกําหนดคุณสมบัติและข้ันตอนการคัดเลือกศิษยการบินเมื่อผานการคัดเลือกแลวศิษย

การบินจะไดรับการฝกที่โรงเรียนการบินตามหลักสูตรที่โรงเรียนการบินกําหนดทั้งภาควิชาการและภาคอากาศ 

เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวศิษยการบินจะไดรับการบรรจุเขาเปนนักบินประจํากองเพือ่ทาํการฝกบนิ

เปลี่ยนแบบตามหลักสูตรของเครื่องบินแตละแบบตอไป เมื่อผานการตรวจสอบมาตรฐานทั้งภาควิชาการและ

ภาคอากาศแลวจะไดรับการเลื่อนฐานะเปนนักบินวัฏภาค 3 หรือนักบินพรอมรบเพื่อทําหนาที่หรือภารกิจ 

ที่ไดรับมอบหมายตอไปอยางไรก็ตาม ถึงแมนักบินกองทัพอากาศจะสามารถทําการบินไดอยางปลอดภัย 

แลวแตเพื่อใหเกิดความมั่นใจวานักบินเหลาน้ันทําการบินอยางมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติภารกิจ 

ไดตลอดเวลาจะมกีารตรวจสอบมาตรฐานการบินรายบุคคลเปนประจําทุกป 



 
๘๖ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

การควบคุมมาตรฐานอากาศยานและบริภัณฑ 

การรับรองแบบ (TypeCertification)และการรับรองใหผลิตประจําการ (Production 

Approvals)เมื่อกองทัพอากาศมีโครงการจัดสรางอากาศยานข้ึนทั้งเพื่อการทดลองและการบรรจุประจําการ  

กองทัพอากาศจะจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาและสรางอากาศยานข้ึนมาเพื่อดําเนินการตามภารกิจน้ัน โดย

มอบหมายใหกรมชางอากาศเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเพราะกรมชางอากาศมีวิศวกรผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับ

ระบบตางๆ ของอากาศยาน เมื่อกรมชางอากาศดําเนินการออกแบบเสร็จจะสงรายงานใหกับคณะกรรมการ

เพื่อขออนุมัติดําเนินการสรางอากาศยานตนแบบ (Prototype) ข้ึน เมื่อไดรับอนุมัติแลว กรมชางอากาศ 

จะดําเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ จากทั้งตางประเทศและในประเทศ โดยใชเครื่องมือและสิ่งอํานวย 

ความสะดวกของกองโรงงาน กรมชางอากาศ หากมีการทดสอบในอุโมงคลมจะใชอุโมงคของโรงเรียนนายเรือ

อากาศ เมื่อจัดสรางอากาศยานตนแบบเสร็จแลวจะดําเนินการทดสอบทั้งภาคพื้นและภาคอากาศภายในพื้นที่

หนวยบินของกองทัพอากาศ หากผลการทดสอบทดลองเปนไปตามที่ไดออกแบบไว กรมชางอากาศจะจัดทํา

รายงานตอผูบัญชาการทหารอากาศเพื่อขออนุมัติทําการผลิตอากาศยานน้ันเพื่อเขาประจําการ (Production 

Approvals) ตอไป 

การคงความสมควรเ ดินอากาศ (ContinuingAirworthinessFunctions)การกํ ากับ ดูแล 

ใหอากาศยานมีความปลอดภัยและพรอมปฏิบัติภารกิจอยูเสมอ กองทัพอากาศกําหนดใหเปนความรับผิดชอบ

รวมกันของผูเกี่ยวของทุกระดับต้ังเจาหนาที่ซอมบํารุงอากาศยาน นักบิน ฝูงบิน กองบิน หนวยสายวิทยาการ 

และหนวยงานดานสงกําลังบํารุง ทั้งน้ีภายใตการประสานงานกับสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ เมื่อ

กองทัพอากาศไดบรรจุอากาศยานเขาประจําการแลว  สายวิทยาการตางๆ ทั้งชางอากาศ สื่อสารอิเลกทรอนิกส 

และสรรพาวุธ จะรับผิดชอบในการแกไขปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดกับอากาศยานน้ัน  โดยสายวิทยาการ 

ที่เกี่ยวของกับอากาศยานทั้ง 3 สายจะสงเจาหนาที่ไปประจําการ ณ กองบินตางๆ ทั้งระดับฝายและแผนก เพื่อ

ดําเนินการแกไขขอขัดของที่ตรวจพบหากเจาหนาที่ของแตละสายวิทยาการในระดับกองบินไมสามารถ

ดําเนินการเองได จะสงรายงานแจงหนวยสายวิทยาการเพื่อขอความชวยเหลือในการแกปญหาน้ัน  

หากสายวิทยาการไมสามารถดําเนินการแกไขไดจะรายงานใหกรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศหรือผูบัญชาการ

ทหารอากาศทราบเพื่อหาทางแกไขปญหาน้ันตอไป  

องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศไดกําหนดใหหนวยงานที่กํากับดูแลกิจการการบิน 

ของประเทศสมาชิกตองดําเนินการกํากับกิจการการบินใหกับอากาศยานพลเรือนที่จดทะเบียนในประเทศน้ันๆ 

ใหเกิดความปลอดภัย ราบรื่นและคุมคาในการปฏิบัติการบินในประเทศไทย สํานักงานการบินพลเรือน 

แหงประเทศไทยเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการกํากับกิจการการบิน โดยมีสํานักงานการบินพลเรือน 

แหงประเทศไทยเปนผูมีอํานาจในการกําหนดกฎ ระเบียบดานการบินและออกหนังสืออนุมัติ หนังสือรับรอง 

และใบอนุญาตตางๆ ดานการบิน รวมทั้งการตรวจติดตามเพื่อใหมั่นใจวาผูประจําหนาที่ องคกรทางการบิน 

รวมทั้งอากาศยานและบริภัณฑมีการดําเนินการเปนไปตามที่กําหนด อยางไรก็ตาม อนุสัญญาวาดวยการบิน

พลเรือนไมบังคับครอบคลุมถึงอากาศยานของรัฐ ดังน้ันประเทศสมาชิกจึงตองออกมาตรการในการกํากับ

กิจการการบินอากาศยานของรัฐเองเพื่อไมใหกระทบตอความปลอดภัยของการบินทางพลเรือน 

ในการออกมาตรการกํากับกิจการการบินอากาศของรัฐใหมีประสิทธิภาพมีความคลองตัวมีความ

เปนอิสระและไมมีผลประโยชนทับซอนในการทําหนาที่น้ัน ตองมีการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ มีโครงสราง
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องคกรที่เหมาะสม กําหนดอํานาจหนาที่ชัดเจนรวมทั้งจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบ

มาตรฐานความปลอดภัยดานการบินจะตองเพียงพอตอขนาดและความซับซอนของกิจกรรมดานการบิน 

ขององคกรน้ันๆ อีกทั้งตองไดรับการฝกอบรมตามมาตรฐานที่กําหนดอยางตอเน่ืองและครบถวนซึ่งจําเปน

จะตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอในการวิเคราะหเปรียบเทียบการกํากับกิจการการบิน 

ของหนวยงานตางๆ พบวา 

ดานโครงสรางหนวยงาน 

องคการการบินพลเรือนกําหนดใหประเทศสมาชิกตองจัดต้ังหนวยงานกํากับกิจการการบิน 

พลเรือนที่เปนอิสระและไมมีผลประโยชนทับซอนกับองคกรผูปฏิบัติการดานการบิน จากตัวอยางโครงสราง

องคกรที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศแนะนําจะพบวา โครงสรางองคการเปนแบบแบนราบ 

(Flat structure) เปนโครงสรางองคการที่มีสายการบังคับบัญชาไมมากนักเมื่อเทียบกับขนาดขององคการ  

มีชวงการควบคุมกวางข้ึน โครงสรางไมสูง มีการกระจายอํานาจ๕ใหกับหนวยงานภายใน สวนการจัดโครงสราง

หนวยงานภายในเปนการจัดแบงตามหนาที่  (Functional classification) คือการแบงตามหนาที่ 

ของหนวยงานภายในโดยจะเนนความชํานาญเฉพาะดาน เชน ฝายกํากับการปฏิบัติการบิน ฝายกํากับ 

ความสมควรเดินอากาศ ฝายใบอนุญาต เปนตน การแบงโครงสรางตามหนาที่จะเหมาะสมภายใตสถานการณ 

ที่คงที่ลักษณะเทคโนโลยีเปนงานประจํา การพึ่งพาอาศัยระหวางหนวยงานตางๆ มีไมมากนัก โดยมีขอดี คือ 

ทําใหเกิดการประหยัด (Economy of scale) เพราะทําใหคนทํางานหนาที่เดียวกันอยูดวยกันเพื่อใชประโยชน

จากทรัพยากรรวมกันและสงเสริมใหเกิดทักษะความชํานาญ ขอจํากัดของโครงสรางแบบน้ี คือการเห็น

วัตถุประสงคของหนวยงานตนเองสําคัญกวาวัตถุประสงคขององคการ 

กองทัพอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดโครงสรางการกํากับกิจการการบินเปนแบบ

คณะกรรมการ(The committee type) รูปแบบโครงสรางสวนราชการแบบน้ีมีขอดีคือเกิดการประสานงาน 

ที่ดี และใหมีความรับผิดชอบรวมกันแทนที่คนใดคนหน่ึงตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว แตมีคณะบุคคล

ชวยเหลือในการวางนโยบาย หรือตัดสินวินิจฉัย ซึ่งบุคคลเดียวอาจกระทําไมไดหรือไมเหมาะที่จะกระทํา 

กองทัพอากาศสหรัฐไดแตงต้ังคณะกรรมการสมควรเดินอากาศ (AirForceAirworthinessBoard:AB) เพื่อให

คําแนะนําปรึกษาแกผูรับรองความสมควรเดินอากาศทางเทคนิค (TechnicalAirworthiness Authority: 

TAA) ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการฯ ดวย 

กระทรวงกลาโหมของประเทศอังกฤษจัดต้ังสํานักงานกํากับกิจการการบินทางทหาร(Military 

Aviation Authority: MAA)ข้ึนโดยจัดต้ังข้ึนเปนหนวยงานข้ึนตรงกับกระทรวงกลาโหม มีสายการบังคับบัญชา

กับสวนงานภายในสํานักงาน การจัดสวนงานภายในแบงออกเปน 3 กลุมงานที่มีอํานาจหนาที่ 

เฉพาะดานแตมีการประสานงานรวมกันทั้งกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกสํานักงานฯ 

กระทรวงกลาโหมประเทศออสเตรเลีย จัดต้ังสํานักงานกํากับกิจการการบินทหาร(Defence 

Aviation Safety Authority)เปนหนวยข้ึนตรงของกระทรวงกลาโหม มีสายการบังคับบัญชาที่แบนราบ  

โดยมีการจัดสวนงานภายในออกเปน 6 สวนงาน ทํางานประสานสอดคลองและเช่ือมโยงขอมูลถึงกันกับทั้ง

ภายในและภายนอกสํานักงาน 

                                            
๕
TippawanLorsuwannarat. Modern Organization Theory. Bangkok. 2007 
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กระทรวงกลาโหมของประเทศสวีเดนมีการจัดต้ังสํานักงานกํากับความปลอดภัยดาน 

การบินทางทหาร(The Swedish National Military Airworthiness Authority :FLYGI)เปนหนวยงานที่มี

โครงสรางแบบแบนราบ แบงสวนงานภายในออกเปน 3 สวนงาน โดยแตละสวนงานมีอํานาจเต็มในสวนงาน

ของตนเอง 

กระทรวงกลาโหมประเทศมาเลเซีย ไดกอต้ังสํานักงานกํากับกิจการการบินของรัฐ (State 

Airworthiness Authority) เปนหนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหมและแบงสวนงานภายในออกเปน 3 สวนงาน 

โดยมีการประสานงานอยางใกลชิดทั้งกับหนวยงานภายในและสํานักงานกํากับกิจการการบินพลเรือน 

ของประเทศมาเลเซีย 

ดานขอบเขตอํานาจ บทบาท หนาท่ีของหนวยงาน 

สํานักงานการบินพลเรือนของประเทศสมาชิกองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศมีอํานาจ 

ในการกํากับดูแลครอบคลุมทุกมิติของกิจการการบิน รวมทั้งผูประจําหนาที่ อากาศยาน และหนวยงาน 

ดานการบิน แตไมครอบคลุมถึงการบินของรัฐอันไดแก การบินทางทหาร การบินของศุลกากร และหนวยงาน

อื่นที่ประเทศสมาชิกกําหนดใหเปนการบินของรัฐคณะกรรมการสมควรเดินอากาศของกองทัพอากาศสหรัฐ 

มีขอบเขตอํานาจจํากัดอยูเพียงภายในกองทัพอากาศเทาน้ัน หากขอมีขอขัดแยงหรือตองการการใหการบิน 

พลเรือนดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง คณะกรรมการฯ จะใชวิธีการประสานงานกันโดยใกลชิดกับสํานักงาน

บริหารการบินกลาง(Federal Aviation Administration: FAA) สํานักงานกํากับกิจการการบินทางทหาร 

(Military Aviation Authority: MAA) มีขอบเขตอํานาจในการกํากับดูแลครอบคลุมกิจการการบิน 

ของทุกเหลาทัพในสังกัดกระทรวงกลาโหมและประสานงานโดยใกลชิดกับสํานักงานการบินพลเรือนและ

สํานักงานกํากับความสมควรเดินอากาศทางทหารของสหภาพยุโรป (EDA'sMilitaryAirworthiness 

Authorities:MAWA)สํานักงานกํากับความปลอดภัยดานการบินทางทหารของประเทศสวีเดนมีขอบเขต

อํานาจในการกํากับดูแลกิจการการบินของทุกเหลาทัพในสังกัดกระทรวงกลาโหมของสวีเดนรวมทั้ง

ประสานงานโดยใกลชิดกับหนวยงานหรือประเทศที่ใชอากาศยานทางทหารของประเทศสวีเดนดวย สํานักงาน

กํากับกิจการการบินทหารของประเทศออสเตรเลียมีขอบเขตอํานาจในการกํากับดูแลกิจการการบิน 

ของทุกเหลาทัพในสังกัดกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียและประสานงานโดยใกลชิดกับพลเรือนและ

หนวยงานทางทหารของสหภาพยุโรปสวนสํานักงานกํากับกิจการการบินของรัฐของกระทรวงกลาโหมมาเลเซยี 

(State Airworthiness Authority) มีขอบเขตอํานาจกํากับดูแลอากาศยานของรัฐที่สังกัดในทุกหนวยงาน 

ของรัฐซึ่งหมายความรวมถึงอากาศยานทางทหารและพลเรือนของรัฐ 

ดานอัตราและคุณสมบัติของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

องคการการบินเรือนระหวางประเทศไดกําหนดคุณสมบัติของเจาที่ตรวจสอบความปลอดภัย 

ของสํานักงานการบินพลเรือนวาตองมีคุณสมบัติทั้งความรูและประสบการณไมนอยกวาบุคคลที่ถูกตรวจสอบ

รวมทั้งตองมีจํานวนที่เพียงพอกับกิจกรรมดานการบินของประเทศน้ันๆดวยโดยองคการการบินพลเรือน

ระหวางประเทศ กําหนดอัตราของเจาที่ตรวจสอบความปลอดภัยดานการบินไวที่1คนตออากาศยาน 10 ลํา

และอัตราของเจาที่ตรวจสอบความปลอดภัยดานความสมควรเดินอากาศไวที่อัตรา1 คนตออากาศยาน  
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5 ลํา๖ในสวนอัตราและคุณสมบัติของเจาหนาที่ของหนวยงานกํากับกิจการการบินทางทหารของประเทศตางๆ 

น้ันไมเปนที่เปดเผยเปนการทั่วไป ผูวิจัยจึงไมมีขอมูลสวนน้ีในการวิเคราะห 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ในการกํากับกิจการการบิน 

สํานักงานการบินพลเรือนของประเทศสมาชิกองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศมีอํานาจ 

ในการออกกฎระเบียบขอบังคับตางๆในการกํากับกิจการการบินไดทุกมิติอันไดแก บุคคลผูประจําหนาที่ 

ผูดําเนินการเดินอากาศ ทาอากาศยาน หนวยงานบริการจราจรทางอากาศหนวยฝกอบรมดานการบิน ผูผลิต

และซอมบํารุงอากาศยาน รวมทั้งขอบังคับอื่นๆ ที่จะทําใหการบินทางพลเรือนมีความปลอดภัย ราบรื่น และ

คุมคาในการปฏิบัติการบินคณะกรรมการสมควรเดินอากาศของกองทัพอากาศสหรัฐมีหนาที่ในการ 

ออกขอบังคับเฉพาะเรื่องความสมควรเดินอากาศของอากาศยานและบริภัณฑเทาน้ัน สํานักงานกํากับกิจการ

การบินทางทหารของประเทศอังกฤษออกขอบังคับในการกํากับกิจการการบินไดทุกมิติแตเนนในเรื่องความ

สมควรเดินอากาศของอากาศยานและบริภัณฑกอน สํานักงานกํากับความปลอดภัยดานการบินทางทหารของ

ประเทศสวีเดนเนนออกขอบังคับในเรื่องความสมควรเดินอากาศเชนเดียวกัน และยังไดออกขอบังคับดาน

ปฏิบัติการบิน สนามบิน และการบริการจราจรทางอากาศดวยสํานักงานกํากับกิจการการบินทหาร 

ของประเทศออสเตรเลียมีอํานาจออกขอบังคับครอบคลุมทุกมิติดานการบินโดยเนนเรื่องความสมควร

เดินอากาศเปนหลัก สํานักงานกํากับกิจการการบินของรัฐของกระทรวงกลาโหมมาเลเซียเนนการออกขอบงัคับ

ที่ เกี่ยวของกับความสมควรเดินอากาศของอากาศยานและบริ ภัณฑเชนเดียวกับประเทศอังกฤษ 

และออสเตรเลีย 

ผลการวิจัย 

แนวทางการพฒันาระบบกํากบักจิการการบนิของกองทพัอากาศใหสอดคลองมาตรฐานสากล 

กา รที่ ก อง ทั พอ ากาศกํ าหนดแนวความ คิดความส มควร เ ดิน อ าก าศ ( Airworthiness) 

ของกองทัพอากาศ และพิจารณาจัดต้ังหนวยงาน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติไวในยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 20 

ป (พ.ศ.2560 - 2579) หากจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุยุทธศาสตรที่กําหนดไว ประกอบกับผลการวิเคราะห

ขอมูลจะเห็นไดวากองทัพอากาศควรดําเนินการจัดต้ังหนวยงานที่รับผิดชอบการกํากับกิจการการบินข้ึน 

ในกองทัพอากาศ โดยหนวยงานที่รับผิดชอบการกํากับกิจการการบินของกองทัพอากาศควรมีลักษณะดังน้ี 

ดานโครงสราง 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบการกําหนดโครงสรางหนวยงาน ขอบเขต บทบาท หนาที่ของ

หนวยงาน อัตราและคุณสมบัติของเจาหนาที่ในหนวยงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ในการกํากับ

กิจการการบินของแตละหนวยงาน กองทัพอากาศควรจัดต้ังหนวยงานกํากับกิจการการบิน (RTAF Aviation 

Authority) และแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทําหนาที่ในการกํากับกิจการการบินในทุกมิติ 

ของกองทัพอากาศ ทั้งน้ีบุคคลดังกลาวควรมีช้ันยศเทียบเทาหรือสูงกวาหัวหนาสายวิทยาการที่เกี่ยวของกับ

ระบบอากาศยาน ทั้งน้ี อาจเปนผูบัญชาการทหารอากาศเองก็ไดนอกจากน้ีควรจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมา 

                                            
๖
International Civil Aviation Organization. Doc 8335, Manual of Procedures for Operations 

Inspection, Certification and Continued Surveillance. Montreal, Canada. 2010 
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ชุดหน่ึงเพื่อใหคําแนะนําตอผูมีอํานาจในการกํากับกิจการการบิน โดยอาจเรียกวาคณะกรรมการในการกํากับ

กิจการการบิน (RTAF Aviation Authority Board) ซึ่งมีสมาชิกประกอบดวยผูมีอํานาจในการกํากับกิจการ

การบิน เปนประธาน กรรมการอื่นประกอบดวยผูแทนจากสายวิทยาการที่เกี่ยวของกับการบินและหนวยบิน

ระดับกองบิน และมีผูอํานวยการสํานักงานกํากับกิจการการบินทหารอากาศเปนเลขานุการคณะกรรมการ  

โดยมีโครงสรางสํานักงานกํากับกิจการการบินทหารอากาศดังแสดงในภาพที่ 2 

 

ภาพท่ี ๙โครงสรางสํานักงานกํากับกจิการการบินทหารอากาศ 

ดานบุคลากร 

นอกจากผูมีอํานาจในการกํากับกิจการการบินคณะกรรมการฯ และเจาหนาที่ในสํานักงานกํากับ

กิจการการบินทหารอากาศแลว  กองทัพอากาศควรแตงต้ังผูตรวจสอบกิจการการบินดานตางๆ โดยแตงต้ังผูมี

คุณสมบัติตามที่กําหนดจากสายวิทยาการที่เกี่ยวของเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและใหความคิดเห็นตอผูมีอํานาจ

ในการผูมีอํานาจในการกํากับกิจการการ โดยที่ผูตรวจสอบเหลาน้ียังสังกัดอยูกับตนสังกัดเดิมของตนเอง 

ดานกระบวนการบริหาร 

กองทัพอากาศควรดําเนินการบริหารระบบรับรองความสมควรเดินอากาศในรูปแบบ

คณะกรรมการเพื่อสรางประสิทธิภาพในการทํางานสรางความรวมมือและการประสานงานที่ดีระหวาง

หนวยงานตางๆ ในกองทัพ โดยมีสํานักงานกํากับกิจการการบินทหารอากาศเปนฝายอํานวยการและ

ดําเนินการดานธุรการใหกับคณะกรรมการ 

สรุป 

จากการศึกษาการกํากับกิจการบินของสากลและหนวยงานทางทหารของประเทศตางๆ รวมทั้งการกํากับ

กิจการการการบินในปจจุบันและยุทธศาสตรของกองทัพอากาศพบวาการกํากับกิจการการบินเปนสิ่งที่

ประชาคมการบินไดดําเนินการมาเปนเวลานานแลวกองทัพอากาศเปนหนวยงานทางทหารที่ไมอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยแตมีกําลังรบทางอากาศทั้งนักบินเจาหนาที่ซอมบํารุงและ

ปฏิบัติงานกับอากาศยานอากาศยานและบริภัณฑสนามบินการบริการจราจรทางอากาศและระบบอาวุธ 
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อากาศยานที่ตองไดรับการดูแลใหมีความปลอดภัยและพรอมรบอยูตลอดเวลา การพัฒนาระบบกํากับกิจการ

การบินของกองทัพอากาศใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลจะทําใหลดการสูญเสียและคงประสิทธิภาพของกาํลงั

ทางอากาศไวใหมคีวามพรอมในการปฏิบัติภารกิจและบรรลวิุสัยทัศน “กองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาค” 
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การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับสถานศึกษาทางทหาร 
DEVELOPMENTOF EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM 

FOR MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTES 
สิรริัตน  เนียมอินทร ร.น.๑ 

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

บทคัดยอ 
เอกสารว ิจัยฉบับน ี้เปนการวิจัยเอกสาร (DocumentaryResearch)มี วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อใหไดขอเสนอแนะที่สามารถนําไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

สําหรับสถานศึกษาทางทหารโดยมีขอบเขตในการศึกษาจากสถานศึกษาทางทหารระดับสูง สถาบันวิชาการ

ปองกันประเทศ ในการวิเคราะหขอมูลใชแนวคิดแบบจําลอง 7-S ของ แมคคินซีร (McKinsey 7-S Frame work) 

เปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล 

ผลการว ิจัยพบวา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาทางทหาร  

ควรมีการพัฒนาดังน้ี 1) การจัดโครงสรางหนวยงานที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 

2) การกําหนดและถายทอดตัวบงช้ีงานประกันคุณภาพการศึกษา3) การพัฒนาบุคลากรและผูตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 4) การสงเสริมใหบุคลากรทุกภาคสวนมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

5) การจัดการความรูเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินงาน6) 

การพัฒนาทักษะที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา7) การกําหนดคานิยมรวมกันเกี่ยวกับ 

งานประกันคุณภาพ เพื่อใหมีทิศทางและขอบเขตในการดําเนินงานที่มีความเขาใจตรงกันโดยจะตองมีการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ืองตามวงจรคุณภาพ PDCA (Deming Cycle) ทั้งน้ี การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพใหบรรลุผลสําเร็จ จําเปนจะตองมีการดําเนินงานทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย 

ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติ ควบคูกันไป 
 

คําสําคัญ ประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา สถานศึกษาทางทหาร  

Abstract 

The purpose of this documentary research was to identify recommendations to be used 

in the development ofEducational Quality Assurance System(EQAS) appropriate for Military 

Education Institutes in Thailand.Obtained from Thailand National Defence College, the data 

were analyzed using McKinsey 7S Framework. 

The findings indicated that effective EQAS for Military Educational Institutes need 

toincorporate important steps namely: 1) Establishing an organizational structure with a unit 

directly responsible for  EQAS;  2) Identifying and determining levels of EQA indicators;  3) 

Providing EQA Personnel (Inspectors and Assessors) training and development; 4) Encouraging 

involvementfromallpartiesintheEQAprocesses; 5) Management of  EQA knowledge and using 

                                            
๑
นาวาเอกหญิง  กองบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
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technologies to support EQA processes; 6) Development of skills deemed necessary for EQA 

work ; and 7) Determining a set of common principles and values for EQAS and working to 

accomplish the set goal by fully committing to the Deming Cycle.   

Nonetheless, in order to ensure that the EQA objectives are achieved,  

a collaborative endeavour at all levels – from policy decision and strategic planning phases 

into tactical planning and execution phases – is required. 

Keywords:EducationalQualityAssurance,Education and Military Educational Institutes 

บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๔๕ ไดกําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๒:๑๔)สถานศึกษาทางทหารจึงจําเปนตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยนําระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจน 

ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก มาเปน 

กรอบแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษา แตทวาโดยแทจริงแลวบริบทการดําเนินงานของสถานศึกษา

ทางทหาร มีความแตกตางจากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงทําใหการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาทางทหารไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ตลอดจนในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย

การประกันคุณภาพการศึกษา เชน มีการออกกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้ง

ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ไดจัดทําแผนปฏิรูปเรงดวนในการแกปญหาเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เน่ืองจากพบปญหาในการดําเนินงาน 

เชน เกณฑมาตรฐานและตัวบงช้ีไมยืดหยุน ไมสามารถสะทอนคุณภาพและบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษา 

ไดอยางแทจริง ผูประเมินขาดความรู ความสามารถ ไมเขาใจบริบทของสถานศึกษา สิ้นเปลืองงบประมาณ 

และเปนภาระในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เปนตน  

(สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, ๒๕๖๐:๙-๑๒)หากไมดําเนินการแกไขปญหา จะทําใหกําลังพล 

เกิดทัศนคติที่ไมดีตองานประกันคุณภาพการศึกษา ไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งผูบริหารจะขาดโอกาสสําคัญที่จะใชงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือในการบรหิารเพือ่พฒันา

คุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งเปนผลเสียที่รายแรง 

จากที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่ อ 

ใหไดขอเสนอแนะที่สามารถนําไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

สําหรับสถานศึกษาทางทหารโดยดําเนินการศึกษาจากการวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสังเคราะหเปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสําหรับ

สถานศึกษาทางทหาร โดยมีขอบเขตในการศึกษาจากสถานศึกษาทางทหารระดับสูง สถาบันวิชาการปองกัน

ประเทศ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 



 
๙๔ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

เพื่อใหไดขอเสนอแนะที่สามารถนําไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ เหมาะสม  

และมีประสิทธิภาพสําหรับสถานศึกษาทางทหาร 

ขอบเขตของการวิจัย 
กําหนดขอบเขตในการศึกษาจากสถานศึกษาทางทหารระดับสูง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  

ซึ่งประกอบดวย ๔ สถาบัน ไดแก วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันจิตวิทยา

ความมั่นคง และศูนยศึกษายุทธศาสตร  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑. สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ไดแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษาทางทหารระดับสูง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     

๒. กรมยุทธศึกษาเหลาทัพ และสถานศึกษาทางทหารสามารถนําแนวทางในการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา ที่ไดจากงานวิจัยไปประยุกตใชในงานประกันคุณภาพการศึกษาตอไป  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

งานประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๕ กําหนดไวในหมวด ๖ มาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพภายใน และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเน่ือง รวมทั้งจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและ

เปดเผยตอสาธารณชน และกําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการ

มหาชน (สมศ.) ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด

การศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกอยาง

นอย ๑ ครั้งในทุกหาป และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๒: ๑๔) สําหรับสถานศึกษาทางทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ผลิตบุคลากร 

เพื่อใชงานในกองทัพ ซึ่งมีการเทียบเคียงหลักสูตรกับกระทรวงศึกษาธิการ และมีความจําเปนตองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. มีจํานวน ๑๙ สถาบัน แบงออกเปน ๓ ระดับ ดังน้ี 

๑. สถานศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีจํานวน ๘ สถาบัน ไดแก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  

(สวนบัณฑิตศึกษา)  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท 

กษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  วิทยาลัยพยาบาล

กองทัพเรือ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  

๒. สถานศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี มีจํานวน 10 สถาบัน ไดแก โรงเรียนชางฝมือทหาร โรงเรียน

แผนที่ทหาร โรงเรียนจาอากาศ โรงเรียนชางกรมอูทหารเรือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ โรงเรียนดุริยางคทหารบก 

โรงเรียนดุริยางคทหารเรือ โรงเรียนดุริยางคทหารอากาศ โรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนชุมพล

ทหารเรือ  

 

 

๓.สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจํานวน ๑ สถาบัน คือ โรงเรียนเตรียมทหาร  



 
๙๕ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

นอกจากน้ียังมีสถานศึกษาทางทหารระดับสูง จํานวน ๔ สถาบัน ไดแก  วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ศูนยศึกษายุทธศาสตร  และ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงซึ่งไมไดมี

การเทียบเคียงหลักสูตรกับกระทรวงศึกษาธิการ สมศ.จึงยังไมมีหลักเกณฑในการประเมินคุณภาพภายนอก  

แตอยางไรก็ตาม สถานศึกษาเหลาน้ีมีความจําเปนตองจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเน่ือง 

ปจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยไดออกระเบียบกองทัพไทย วาดวยคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย 

พ.ศ.๒๕๕๘(กองทัพไทย, ๒๕๕๘) มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและอนุมัติใชมาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาทางทหารในสังกัด

กระทรวงกลาโหมสําหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กระทรวงกลาโหมไดแตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ (กระทรวงกลาโหม, 

๒๕๕๙) ทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ และรายงานผล

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม/นายกสภาการศึกษาวิชาการ

ทหารทราบ ทุกสิ้นปงบประมาณ 

จากการดําเนินงานที่ผานมาและผลการวิจัยการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยนาวาอากาศเอกนริศ มณีนัย และนาวาโทหญิง สิริ

รัตน เนียมอินทร (นาวาอากาศเอก นริศ มณีนัย และ นาวาโทหญิง สิริรัตน  เนียมอินทร,๒๕๕๕: ๔๗-๕๐) 

พบวา ปญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีดังน้ี  

๑.ดานทรัพยากรสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑.๑ ดานบุคลากร/เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

บุคลากร/เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษามีจํานวนไมเพียงพอ และบางสวนขาด

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา มีเจตคติที่ไมดีตองานประกันคุณภาพการศึกษา จึง

ไมใหการสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งยังไมมีอัตราและตําแหนงสําหรับบุคลากร/

เจาหนาที่ที่ทํางานประกันคุณภาพในโครงสรางของสถานศึกษา ทําใหไมเห็นความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรจึงขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ขาดความทุมเทและความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน 

๑.๒ งบประมาณและวัสดุ อุปกรณ สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษามีจํานวนไมเพียงพอ 

๑.๓ ระบบสารสนเทศ ยังไมสามารถสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาสวนใหญ 

อยูระหวางการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

๒.ดานกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๒.๑ การปรับตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา มีความลาชา มีจํานวนตัวบงช้ีมาก

เกินไป ตัวบงช้ีบางตัวไมใชภารกิจหลักของสถานศึกษา จึงไมสามารถสะทอนคุณภาพไดอยางแทจริง 

๒.๒ การจัดทําเอกสารอางอิงและรายงานการประเมินตนเอง เพื่อประกอบการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาเปนการเพิ่มภาระ และมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานเปนอยางมาก ตองการใหมกีาร

ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงโดยไมตองใชเอกสาร 

 

๓.ดานการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 



 
๙๖ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

๓.๑ การนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาปรับปรุงขาดความตอเน่ือง และขาดการถายทอด

ถึงผูปฎิบัติสวนใหญของสถานศึกษา 

๓.๒ ผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาบางสวนขาดความเปนกัลยาณมิตร 

ทั้งน้ีไดมีการใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในดานการจัดหลักสูตรอบรม

เพื่อพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการ

ประเมินของหนวยตรวจสอบและประเมินตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตอยางไรก็ตามยังไมสามารถ

แกปญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไดทั้งหมด อีกทั้งการแกปญหาดังกลาวตองอาศัยความ

รวมมือจากหลายหนวยงานทั้งสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยตรวจสอบและประเมิน  

นอกจาก น้ีคณะกรรมาธิการขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ไดจัดทํ ารายงาน 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เรื่อง แผนปฏิรูปเรงดวนในการแกปญหาเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เสนอตอสภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ ซึ่งรายงานผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกท่ีผานมา(สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, ๒๕๖๐: ๙-๑๒) ดังน้ี  

๑. การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่

ผานมาไมชวยใหบรรลุจุดมุงหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

๒.ขัดตอนโยบาย “คืนครูให นัก เรียน”เพราะภาระงานในการดําเ นินการประกันคุณภาพ 

ทําใหผูสอนตองทิ้งหองเรียนมาเพื่อเตรียมเอกสารรองรับการประเมิน ซึ่งเปนการดึงครูออกจากหองเรียน 

๓. เปนอุปสรรคตอเปาหมายของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ”เพราะครูไมมี เวลา 

ในการจัดเตรียมสื่อหรือชุดการสอนที่เหมาะสมที่จะเพิ่มการเรียนรูใหแกนักเรียน เน่ืองจากถูกดึงเวลาจากการ 

ทําหนาที่สอน ใหไปทํากิจกรรมอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการสอน รวมทั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ดังกลาว กอใหเกิดภาระงาน เกินความจําเปน 

๔. ผลการประเมินไมสะทอนคุณภาพการศึกษา 

๕. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ไมทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เห็นไดจากผลการจัดอันดับทางการศึกษาจากสถาบันตางๆ ของโลก

ที่ตกตํ่า เปนตน 

ขอเสนอแนวทางแกไขดังน้ี 

๑. ชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด และการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอกรอบสี่ ออกไป ๒ ป จนกวาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่เหมาะสมจะแลวเสร็จ  

๒. จัดการประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมแนวคิดจากหนวยงาน 

ที่รับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน  

๓. ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกดวยการวิจัย

แบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อเก็บขอมูลจากหนวยงานที่รับผิดชอบและ 

ผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน  

๔. นําระบบประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใช และเก็บรวบรวมขอมูล นํามาปรับปรุง



 
๙๗ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

และสรุปจัดทําเปนแนวทางข้ันตอนและคูมือการประกันคุณภาพเพื่อใหสถานศึกษานําไปปฏิบัติ 

ในสวนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ.  

ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาทุกระดับ ไดกําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๓) 

(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), ๒๕๖๐: ๑-๒๐)โดยมีแนวคิด

หลักที่มุงเนนใหการประเมินคุณภาพภายนอกมีความเช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

และหนวยงานตนสังกัด ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหบรรลุถึงเปาหมายมาตรฐานที่กําหนด และ 

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาที่เกิดข้ึน (Accountability) รวมทั้งตองมีความทาทาย และชวยกระตุน

หนวยงานที่เกี่ยวของใหเกิดการสงเสริม การยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสูสากล ตามนโยบายปฏิรูป

การศึกษาของรัฐบาล เพื่อการบรรลุเปาหมายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Empowerment)แนวทาง

พัฒนาหลักเกณฑการประเมินมีจํานวน ๕ ดาน ดังน้ี 

ดานที่ ๑ ผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

ของประเทศ  

ดานที่ ๒  คุณภาพบัณฑิต   

ดานที่ ๓  คุณภาพงานวิจัย  

ดานที่ ๔  ผลของการบริการวิชาการ  

ดานที่ ๕  ผลของการประกันคุณภาพภายใน  

นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

ข้ึน (กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา, ๒๕๖๑: ๓-๕) เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติที่สงเสริมใหมี

การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ดังน้ี 

๑.ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ พรอมทั้งจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัด หรือ

หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 

๒. ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา 

ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเน่ือง 

๓. เมื่อหนวยงานตนสังกัดหรือหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาไดรับรายงานการประเมนิตนเอง

ของสถานศึกษาแลว ใหจัดสงรายงานดังกลาวพรอมประเด็นตางๆ ใหแก สมศ. เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทาง

ในการประเมินคุณภาพภายนอก 

๔. ให สมศ. ดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแก

สถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาน้ันๆ เพื่อใหสถานศึกษา 

ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 



 
๙๘ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

จากขอมูลที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นวางานประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือหน่ึง 

ของผูบริหารที่ใชในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย ระบบและแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ตัวบงช้ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมการดําเนินงานในภาพรวม

ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามตัวบงช้ีการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดตามลําดับช้ันจนถึงผูบัญชาการสถาบันวิชาการ

ปองกันประเทศทุกสิ้นปการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี ผลการดําเนินงาน 

ที่ผานมาพบวายังไมสามารถสะทอนคุณภาพการจัดการศึกษาไดอยางแทจริง โดยเฉพาะการกําหนดตัวบงช้ี 

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาบางตัวยังไมสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

ในการจัดต้ังสถานศึกษา จึงเปนปจจัยสําคัญในการปรับปรุงเพื่อใหไดตัวบงช้ีที่สามารถสะทอนคุณภาพการจัด

การศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา โดยจะตองคํานึงถึงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  

(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561มาเปนแนวทางในพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับสถานศึกษาทางทหารตอไป โดยสรุปเปนกรอบแนวความคิดในการศึกษา  

ดังภาพที่ ๑ 

  กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 

 

ภาพท่ี ๑๐กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

วิธีดําเนินการวิจัย  

เอกสารว ิจัยฉบับน ี้เปนการวิจัยเอกสาร (DocumentaryResearch)โดยวิเคราะหแนวคิด กฎหมาย 

และระเบียบที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแบบจําลอง 7-S ของ แมคคินซีร (McKinsey 7-S 

Frame work)เพื่อใหไดขอเสนอแนะที่สามารถนําไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพสําหรับสถานศึกษาทางทหารโดยมีขอบเขตในการศึกษาจากสถานศึกษาทางทหารระดับสูง 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  

แนวคิด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

๑.ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทางทหาร  

๑.๑สภาพปจจุบันของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๑.๒ ปญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๑.๓ตัวบงช้ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาทางทหารระดับสูง



 
๙๙ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

๒.แนวคิดที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๒.๑ วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคในการจัดต้ังสถานศึกษาทางทหารระดับสูงสถาบัน

วิชาการปองกันประเทศ  

๒.๒กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)ของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือ สมศ. 

๒.๓กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒.๔ รายงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เรื่อง แผนปฏิรูปเรงดวน 

ในการแกปญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดโดยใชแนวคิดแบบจําลอง 7-Sของ แมคคินซีร 

(McKinsey 7-S Frame work) ทําใหไดแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ทางทหารระดับสูง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ดังน้ี 

๑. Structure: โครงสราง  

ควรมีการจัดโครงสรางหนวยงานที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาไวอยางชัดเจน เพื่อ 

ใหสอดคลองกับการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

ผูบริหารควรตระหนักถึงความสําคัญในการนํางานประกันคุณภาพการศึกษามาเปนเครื่องมือหน่ึงในการติดตาม 

ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง 

๒. Strategy: กลยทุธ  

ควรมีการถายทอดตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับหนวยงานตางๆ ในสถานศึกษา 

ใหสอดคลองกับภารกิจที่หนวยปฏิบัติ ตลอดจนเปดโอกาสใหทุกคนในหนวยมีสวนรวมและมีความเขาใจ

เกี่ยวกับตัวบงช้ีที่ไดรับการถายทอด ทั้งน้ี ตัวบงช้ีที่กําหนดข้ึนควรมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคในการจัดต้ังสถานศึกษา เพื่อใหผลการดําเนินงานสะทอนคุณภาพที่แทจริงของสถานศึกษา  

โดยคํานึงถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

ดานที่ ๑ผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองตอการพัฒนากองทัพ และ

ประเทศชาติ (ตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรชาติ และผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานดานการบริหารสถานศึกษา 

รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา) 

ดานที่ ๒คุณภาพบัณฑิต (ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด) 

ดานที่ ๓คุณภาพงานวิจัย (ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด) 

ดานที่ ๔ผลของการบริการวิชาการ (มุงเนนการพัฒนาองคความรูตามความเช่ียวชาญตามเอกลักษณ

ของสถานศึกษา ที่สามารถนําไปใชประโยชนตอกองทัพ และประเทศชาติ) 

ดานที่ ๕ผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน 

และการนําผลที่ไดจากการประกันคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาหนวยงาน) 

๓. Staff: บุคลากร  
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ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจทั้งงานการจัดการเรียนการสอนและงานประกัน

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง รวมทั้งคัดสรรผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีความเปน

กัลยาณมิตรและมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนจัดใหมี 

การพัฒนาผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

๔. Style of Management: รูปแบบการจัดการ 

ควรจัดรูปแบบของการจัดการโดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

เปดโอกาสและใหอิสระในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการทํางาน 

๕. System: ระบบการทํางาน  

ควรมีการจัดการความรูเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดทํา Flow Chart ข้ันตอน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ืองตลอดจนมีการนําเทคโนโลยี 

มาสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. Skill: ทักษะ  

บุคลากรควรไดรับการพัฒนาทักษะที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๗. Shared and Value: คานิยมรวม  

ผูบริหารและบุคลากรควรกําหนดคานิยมรวมเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน เพื่อใหมี

ทิศทางและขอบเขตในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มีความเขาใจตรงกัน 

จากผลการวิเคราะหขอมูล ดังกลาวนํามาเ ขียนเปน ConceptualizeModelแนวความคิด 

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังภาพที่ 2  
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ภาพท่ี ๑๑แนวความคิดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 จากภาพที่ ๒ จะเห็นวาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สําหรับสถานศึกษาทางทหารระดับสูง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ประกอบดวย ขอสรุปผลการดําเนินงาน

จากการวิเคราะหตามแบบจําลอง 7-S ของแมคคินซีร (McKinsey7-S Frame work) โดยจะตองมีการ

ดําเนินงานอยางตอเ น่ืองตามวงจรคุณภาพ PDCA(DemingCycle)ของ W.Edward Demingต้ังแต 
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การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบผลการปฏิบัติ และการนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงผล 

การดําเนินงานในวงรอบตอไป เพื่อใหมีการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินการดําเนินงานอยางตอเน่ือง รวมทั้ง

จําเปนตองคํานึงถึงกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ซึ่งเปนไป

ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 

มาตรา ๒๑ ที่กําหนดให กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐอาจจัดการศึกษาเฉพาะ

ทางตามความตองการและความชํานาญของหนวยงานน้ันไดโดยคํานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

ของชาติ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 

๒๕๔๒:๗-๘)ทั้งน้ี การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับสถานศึกษา

ทางทหารระดับสูง สถาบันวิชาการปองกันประเทศดังกลาวที่จะสามารถนําไปประยุกตใชกับสถานศึกษาทาง

ทหารอื่นๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ จําเปนจะตองมีการดําเนินงานทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับนโยบาย (กห. บก.ทท. 

และ สปท. )  ระดับบริหาร (  สปท.  และ หนวยงานตนสั งกัด )  และระดับปฏิบั ติ  (สถานศึกษา)  

ที่เกี่ยวของกัน โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังภาพที่ ๓ 

 

ภาพท่ี ๑๒การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

สําหรับสถานศึกษาทางทหาร 

ขอเสนอแนะ 

๑. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

๑.๑สถาบันวิชาการปองกันประเทศ และกรมยุทธศึกษาเหลาทัพ ควรนําแนวทางในการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาทางทหารระดับสูง ที่ไดจากการวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

๑.๒ หนวยงานตนสั งกัดและสถานศึกษา ควร เร งพัฒนาบุคลากร ระบบและกลไก 

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ใหงานประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของงานประจํา อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒.ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
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๒.๑ควร ศึกษาวิจัย เพื่ อพัฒนาตัวบง ช้ีการประกันคุณภาพการ ศึกษาของสถานศึกษา 

ทางทหารในแตละระดับ ที่สอดคลองกับบริบทและสะทอนคุณภาพที่แทจริงของสถานศึกษา   

๒.๒ ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อชวยลดภาระงานใหกับผูที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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อุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 
Defence Industry 4.0 

อนุชา เครือประดับ๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง อุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 มีวัตถุประสงคเพื่อ จัดทําโมเดลอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศ 4.0 เพื่อใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย  

ผลการศึกษาและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ พบวา ยุทธศาสตรและนโยบายของประเทศและ

กระทรวงกลาโหม กําหนดใหสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ กิจการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศ โดยใหบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคสวน สนับสนุนใหภาคเอกชนทําการผลิต 

เพื่อใชในราชการและเพื่อการพาณิชย เพื่อการพึ่งพาตนเองอยางย่ังยืน และลดการนําเขาจากตางประเทศ

อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย ตองไดรับการพัฒนาขีดความสามารถอยางมาก  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสําคัญที่ตองพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกิจการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศ ไดแก บุคลากรดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ เทคโนโลยีปองกันประเทศ และภาคเอกชน

ในอุตสาหกรรมปองกันประเทศ จึงไดจัดทําโมเดลอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กําหนดวาระการขับเคลื่อน 4 วาระ ดังน้ี วาระที่ ๑ การ

เตรียมบุคลากรอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 วาระที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศดวยการวิจัย

และพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมอุตสาหกรรมปองกันประเทศเปาหมาย วาระที่ ๓ การสงเสริมผูประกอบการ

ดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศในการตอยอดผลงานวิจัยและพัฒนาสูการผลิตเพื่อใชงานในประเทศ เพือ่การ

พึ่งพาตนเอง และลดการนําเขา และวาระที่ ๔ การสงออกอุตสาหกรรมปองกันประเทศ เพื่อสรางรายได 

ไหประเทศ เมื่อขีดความสามารถภายในประเทศมีความเขมแข็งเพียงพอ 
 
คําสําคัญอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

Abstract 

The objective of the research was to develop Thailand defence industry model 4.0 

to serve as a guideline to drive the development of Thailand's defence industry.  

The study and analysis of related documents showed that Government and Ministry 

of Defence strategies and policies intend to promote defence technology research and 

development and defence industry by integrating the capabilities of all sectors. Encourage 

private sector to produce for government and commercial use for sustainable self-

sufficiency and reduce imports. However, the defence industry of Thailand has to be greatly 

developed.  

The research found that Key factors to strengthen defence industry include defence 

                                            
๑
นาวาอากาศเอกกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 



 
๑๐๔ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

industry personnel, defence technology and the private sector in defence industry. 

Consequently, defence industry 4.0 model was developed to serve as a guideline for driving 

the development of defence industry. Defence industry 4.0 model has 4 Agendas; Agenda 1: 

Prepare defence industry people 4.0 Agenda 2: Development of defence technology through 

research and development to create innovative targeted defence industry. 3: Promotion of 

the defence industry entrepreneurs in enhancing research and development to production 

for domestic use for self-reliance and reduce imports. Agenda 4: Export defence industry 

products to make income to the country, when the domestic capability is strong enough. 

 
Keyword Defence Industry 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อุตสาหกรรมปองกันประเทศมีความสําคัญเปนอยางย่ิง ตอความมั่นคงของชาติและผลประโยชน 

ของชาติ ทั้งน้ีในยามที่ประเทศประสบกับปญหาภัยความมั่นคงที่ตองใชปฏิบัติการทางทหาร และในยามสงบ 

อุตสาหกรรมปองกันประเทศสงผลดีตอการพัฒนาประเทศและการแกปญหาภัยคุกคามรูปแบบ รัฐบาลจึงตอง

มุงพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศใหมีความเขมแข็งเพื่อเปนหลักประกันในความมั่นคงดานการทหาร 

ที่สามารถพึ่งพาตนเองไดลดการสูญเสียรายไดใหแกตางประเทศ และเปนแหลงหารายไดเขาสูประเทศสําหรับ

ประเทศไทยอุตสาหกรรมปองกันประเทศไดเริ่มตนมาเปนเวลานานกวา ๙๐ ป แตในปจจุบันการดําเนินการยัง

เปนแคการซอมบํารุ ง ข้ันตนและการผลิตอาวุธยุทโธปกรณบางประเภทที่ ไมตอง ใช เทคโนโล ยี 

ข้ันสูงเทาน้ัน ซึ่งสวนใหญอยูในภาครัฐมากกวาภาคเอกชน และมีความกาวหนานอยกวาหลายประเทศ 

ในภูมิภาค 

อุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย ยังไมมีโมเดลการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีทิศทาง และ 

เปนข้ันเปนตอนในระยะยาว โมเดลดังกลาวตองอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรและนโยบายของกระทรวงกลาโหม 

จากเหตุผลดังกลาวน้ี ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของโมเดลการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศของไทย ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมจะสามารถใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ จึงไดดําเนินการวิจัยเรื่อง“อุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0” 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําโมเดลอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย 

ขอบเขตของการศึกษา 

 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเอกสาร เปนการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทุ ติยภูมิ  ทั้ ง เอกสาร 

ของทางราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร นโยบาย และแผนแมบท ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

และบทวิเคราะหของนักวิชาการและผูเช่ียวชาญดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศการศึกษาขอมลูอตุสาหกรรม

ปองกันประเทศของประเทศที่ประสบความสําเร็จ เฉพาะประเทศที่มีความเหมาะสมที่ประเทศไทยจะใชเปน
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ตัวอยางในการกําหนดแนวทางพัฒนาไดแก เกาหลีใต ญี่ปุน สิงคโปร มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ประโยขนที่ไดรับจากการวิจัย 

 โมเดล“อุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0”จะสามารถพิจารณาใชเปนแนวทางของรัฐบาลและ

กระทรวงกลาโหมในการกําหนดนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทยใหมี 

ความเขมแข็ง กาวหนา และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งความเจริญกาวหนาของอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

จะสงผลดีตอภารกิจของกระทรวงกลาโหมและกองทัพ ทําใหเกิดการพึ่งพาตนเองเปนหลักประกันในการ

ปองกันประเทศ สรางความเขมแข็งในดานเศรษฐกิจจากการลดการนําเขา และสรางรายไดจากการสงออก 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยน้ีศึกษาขอมูลยุทธศาสตร นโยบาย และแผนแมบทที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศ การดําเนินการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศของประเทศไทยและประเทศที่ประสบความสําเร็จ 

นําขอมูลมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบและการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

ของประเทศไทย (SWOT Analysis) โดยปจจัยภายในใชหลักการ 7S McKinsey Framework และปจจัย

ภายนอกใช PEST Analysis และนําผลการวิเคราะหมาจัดทํา TOWS Matrix เพื่อหามาตรการที่เหมาะสม 

และจัดสรางโมเดลเพื่อเปนแนวทางในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษายุทธศาสตร นโยบาย และแผนแมบทอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย พบวา 

รัฐบาลและกระทรวงกลาโหม ใหความสําคัญและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ กจิการ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ กําหนดใหบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคสวน มุงเนนการสนับสนุน 

ใหภาคเอกชนสามารถทําการผลิตเพื่อใชในราชการและเพื่อการพาณิชย เพื่อการพึ่งพาตนเองอยางย่ังยืนและ

ลดการนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ใหรัฐสนับสนุน

การพัฒนาและสรางนวัตกรรมรวมทั้งจัดระบบเศรษฐกิจใหประชาชนไดรับประโยชน และไมแขงขันกับเอกชน 

อยางไรก็ตามกฎหมายดานความมั่นคงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปองกันประเทศ จําเปนตองไดรับการปรับปรุง

เพื่อใหเกิดความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 ผลการศึกษาอุตสาหกรรมปองกันประเทศของประเทศไทยและประเทศที่ประสบความสําเร็จพบวา 

อุตสาหกรรมปองกันประเทศของประเทศไทย ยังตองมีการพัฒนาขีดความสามารถอยางมาก เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายในการพึ่งพาตนเอง ลดการนําเขา และสรางรายไดใหกับประเทศ สําหรับประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จในกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศน้ัน ภาครัฐจะทําหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล กําหนด

นโยบายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งอุตสาหกรรมปองกันประเทศทั้งการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สงเสรมิ

และสนับสนุนใหภาคเอกชนทําการผลิตเพื่อตอบสนองตอการพัฒนากองทัพ และเพื่อการสงออก 

 

 

 

การวิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศของประเทศท่ีประสบ
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ความสําเร็จกับประเทศไทย 

 การวิเคราะหเปรียบเทียบนโยบายและแนวทางการดําเนินการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

ของประเทศที่ประสบความสําเร็จกับประเทศไทย เพื่อใชเปนกรณีศึกษาสําหรับประเทศไทยในการพิจารณา

กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ แสดงในตารางที่ ๑ 

 

ตารางท่ี ๑การเปรียบเทียบการดําเนินการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศของประเทศ 

ที่ประสบความสําเร็จกับประเทศไทย 
การดําเนินการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

นโยบาย/แนวทางประเทศท่ีประสบความสําเร็จ นโยบาย/แนวทางประเทศไทย 
การจัดต้ังหนวยงานรับผิดชอบดานการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีปองกันประเทศ เชน DAPA, TDRI, STRIDE 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ(องคการมหาขน) 
ทําหนาที่วิจัยและพฒันายุทโธปกรณดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย นําไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

นโยบายประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม 

กห.มกีารเช่ือมโยง ประสานงานและสรางเครือขาย 
แตการจัดซือ้จัดจางยุทโธปกรณที่ผูประกอบการ
สามารถผลิตไดเองภายในประเทศยังมีนอยมาก 

นโยบายสงเสรมิและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา กห.สงเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ แตมีขีดจํากัดการบรหิาร นักวิจัย 
งบประมาณ และเทคโนโลยี 

นโยบายสรางสภาวะแวดลอมเพือ่สงเสรมิการแขงขัน การสรางแรงจูงใจในการลงทุน และแผนการสราง
ทรัพยากรมนุษยทัง้ในการศึกษาและพฒันาทักษะ 
ยังไมมีความชัดเจน 

นโยบายสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) 

ประเทศไทยมีนโยบายสงเสรมิ SMEs ใน
ภาคอุตสาหกรรม แตผูประกอบการดาน
อุตสาหกรรมปองกันประเทศยังมีนอย 

นโยบายชดเชยทางยุทธพาณิชย(Offset Policy)   กห.สนใจนโยบายน้ี แตดําเนินการเพียงบางโครงการ 
เปนการถายทอดองคความรูและใหทุนการศึกษา ไม
มีการลงทุนรวมเปดสายการผลิต รวมมือวิจัยพฒันา 

นโยบายชวยเหลือบริษัทในการเขาสูหวงโซอุปทานโลก นโยบายน้ียังไมมกีารดําเนินการ  

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลตอกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย  



 
๑๐๗ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

การวิเคราะหปจจัยภายใน 

การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) และจุดออน(Weakness) ของกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

โดยนําหลักการ 7SMcKinsey Frameworkซึ่งเปนกรอบความคิดที่ใชพิจารณาปจจัยภายในจากความสัมพันธ

ของปจจัยตางๆ ๗ ประการ มาใชเปนแนวทางในการวิเคราะห ดังน้ี  

ยุทธศาสตร (Strategy) -ยุทธศาสตรปองกันประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและแผนแมบทอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กห. กําหนดเปาหมายและประเด็น

ยุทธศาสตรในการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยบูรณาการทุกภาคสวน มุงเนนการสนับสนุน

ใหภาคเอกชนสามารถทําการผลิตเพื่อใชในราชการและเพื่อการพาณิชย 

โครงสราง (Structure) - กห.มีหนวยงานอุตสาหกรรมปองกันประเทศครบทุกดานทั้งในสังกัด สป. 

เหลาทัพ และสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ แตยังขาดการบูรณาการ และการกําหนดบทบาทหนาที่ในการ

เปนผูกําหนดนโยบาย(Policy Maker) ผูควบคุมกฎ(Regulator) และผูปฏิบัติ(Operator) ยังไมชัดเจน, ขาด

หนวยงานรับรองมาตรฐานทางทหารที่มีศักยภาพทั้งดานบุคลากรและอุปกรณภาคเอกชนอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของกระทรวงกลาโหม ซึ่งปจจุบันมีจํานวนผูประกอบการไมมากนัก 

ระบบ (System) - อุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทยมีขีดความสามารถในระดับการซอมบํารุง

และผลิตเพื่อใชในกองทัพโดยตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศขาดการพัฒนานวัตกรรมเปนเพียงการ

ประกอบรวมไม เปนอุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคตของประเทศ การผลิตสวนใหญอยูภายใน

กระทรวงกลาโหมซึ่งมีขอจํากัดทั้งการจัดการ บุคลากร โครงสรางพื้นฐาน งบประมาณ และไมสามารถ

ดําเนินการเพื่อการพาณิชยภาคเอกชนผลิตยุทโธปกรณที่ไมใชเทคโนโลยีสูง และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

มีขอจํากัดทั้งดานการบริหารจัดการ งบประมาณ และบุคลากร  

รูปแบบ (Style) - รมว.กห. มีนโยบายเรงดวนในการสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาและอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศใหทัดเทียมในภูมิภาคและสามารถพึ่งพาตนเอง แสวงหาความรวมมือการรับถายทอด

เทคโนโลยีจากตางประเทศ สวนนโยบายอื่นๆเชน นโยบาย Offset การสรางแรงจูงใจในการลงทุน และการ

สนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณที่ผลิตในประเทศยังมีจํากัดและไมเปนรูปธรรม  

บุคลากร (Staff) - บุคลากรเทคโนโลยีปองกันประเทศของไทยสวนใหญจะอยูใน กห. ซึ่งมีจํานวน

จํากัดและมีแนวโนมที่จะลดลง โดยเฉพาะอยางย่ิงนักวิจัย เน่ืองจากงานวิจัยไมใชภารกิจหลักของเหลาทัพ 

รวมทั้งขาดแรงจูงใจในการทําวิจัย และไมมี Career Path ในการเจริญเติบโต  

ทักษะความชํานาญ (Skill) - กห. เปนแหลงความรูเทคโนโลยีปองกันประเทศที่สําคัญของประเทศ, 

ขาดกระบวนการถายทอดและจัดการองคความรูทําใหขาดการตอยอดองคความรู และนักวิจัยยังขาดทักษะ

ความชํานาญทําใหผลงานวิจัยขยายไปสูสายการผลิตไดนอยมาก   

คานิยม (Shared Value) - หนวยผูใชนิยมใชอาวุธยุทโธปกรณที่จัดหาจากตางประเทศซึ่งอาจเปน

เพราะยุทโธปกรณที่ผลิตในประเทศสวนใหญจะมีประสิทธิภาพดอยกวา ไมไดการรับรองมาตรฐานทางทหาร 

ใชเทคโนโลยีไมสูงและไมทันสมัย ทําใหขาดความเช่ือถือและไมยอมรับไปใชงาน   

การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

การวิเคราะหโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค(Threat) โดยใช PEST Analysis เปนเครื่องมือ 

ในการวิเคราะหภาพรวมของกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก  



 
๑๐๘ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ซึ่งประกอบดวย P-Political, E-Economic, S-Social และ T-Technology  

ดานการเมือง (Politic) -ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงตอภัยคุกคามโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม 

จึงตองการเทคโนโลยีปองกันประเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศเนนการ

สงเสริมการวิจัยและพัฒนาควบคูกับการสรางความรวมมือภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศนโยบายความ

มั่นคงแหงชาติกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยพัฒนา มาตรฐานทางทหาร และอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

เพื่อสรางหลักประกันใหกับกองทัพในการพึ่งพาตนเอง สนับสนุนภาคเอกชนใหทําการผลิตเพื่อใชในราชการ

และเพื่อการพาณิชย, นโยบายประเทศไทย 4.0 เนนการสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจภายในขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรมเทคโนโลยี สําหรับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปองกันประเทศตองแกไขปรับปรุง 

ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ดานเศรษฐกิจ (Economic) - ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยแตดวยภาวะเศรษฐกิจของประเทศทําให

งบประมาณการวิจัยและพัฒนาของประเทศมีสัดสวนตอ GDP ที่ตํ่ามาก, สําหรับดานการลงทุนในป พ.ศ.2561 

ประเทศไทยไดรับการจัดใหเปนประเทศที่นาเริ่มตนธุรกิจอันดับ ๑ และนาลงทุนอันดับ ๘ ของโลก๒ 

จึงมีแนวโนมที่บริษัทเจาของเทคโนโลยีตางประเทศจะมาลงทุนในไทย  

ดานสังคม (Social) –สังคมไทยเริ่มมีการตอตานการซื้ออาวุธจากตางประเทศซึ่งอาจสงผลกระทบ 

ในเชิงบวกตออุตสาหกรรมภายในประเทศ, ระบบการศึกษาของไทยยังขาดกระบวนการสรางคนใหมีทักษะ

ดานการศึกษาวิจัยขาดแคลนสาขาวิชาพื้นฐานที่จําเปนตออุตสาหกรรม เชน การพัฒนาซอฟทแวร และนักวิจัย

ไมเปนอาชีพที่นิยมในสังคมไทย  

ดานเทคโนโลยี (Technology) -ไทยมีเครือขายความรวมมือที่ดีกับมิตรประเทศเจาของเทคโนโลยี 

การรับถายทอดเทคโนโลยีและสงบุคลากรไปรับการศึกษาในสาขาขาดแคลนจึงสามารถทําไดไมยากหนวยงาน

เทคโนโลยีดานอื่นๆ ภายในประเทศมีนักวิจัยและบุคลากรที่มีความรูความชํานาญและประสบการณ 

ที่สนับสนุนงานวิจัยของ กห.ได แตขาดการบูรณการเครือขาย 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ และนําผลการวิเคราะหมาจัดทํา 

TOWS Matrix เพื่อหามาตรการดานตางๆ แสดงในภาพที่ ๒ 
 
 

                                            
๒
U.S. News Best Countries, Source: https://www.usnews.com/news/best-countries/thailand (สืบคนเม่ือ 6 

เมษายน 2561). 



 
๑๐๙ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

 

ภาพท่ี ๒SWOT Analysis และ TOWS Matrix 

การจัดทําโมเดลอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 

เน่ืองจากงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ จึงให

ความสําคัญกับมาตรการเชิงรุกและมาตรการปรับปรุง ซึ่งความสําเร็จของมาตรการดังกลาวจะเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมปองกันประเทศ เมื่อวิเคราะหถึงปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอความสาํเรจ็ของมาตรการ

เหลาน้ี ไดแก บุคลากรดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ เทคโนโลยีปองกันประเทศ และภาคเอกชน 

ในอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ปจจัยทั้ง ๓ น้ี สงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

อยางเห็นไดชัด จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองพัฒนาใหมีความเขมแข็ง ซึ่งสอดประสานเปนแนวทางเชนเดียวกันกับ

โมเดลประเทศไทย 4.0 ดังน้ันจึงไดนําโมเดลประเทศไทย 4.0 มาเทียบเคียง เพื่อกําหนดวาระการขับเคลื่อน

และสรางแผนภาพโมเดลอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0แสดงในตารางที่ ๒ และภาพที่ ๒ ตามลําดับ 
 
 
 

 

ตารางท่ี ๒วาระการขับเคลื่อนโมเดลอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 เทียบเคียงกับประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 



 
๑๑๐ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

การตระเตรียมเมล็ดพันธุชุดใหม ดวยการเตรียม  
“คนไทย 4.0” ใหพรอมในการกาวสูโลกที่หน่ึง 

การเตรียมบุคลากรอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0  

การเปลี่ยนจากการปกชําสูการมีรากแกวที่แข็งแรง
ดวย“การพัฒนาคลัสเตอรเทคโนโลย/ีอุตสาหกรรม
เปาหมาย” 

การพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศดวยการวิจัยพัฒนา
สรางนวัตกรรมอุตสาหกรรมปองกันประเทศเปาหมาย 

การมีลําตนที่แข็งแกรงสามารถงอกงามแผกิ่งกาน 
สาขาดวย“การบมเพาะผูประกอบการและพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและ
การเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจในประเทศ” 

การสงเสรมิผูประกอบการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
ใหสามารถตอยอดผลงานวิจัยและพฒันา สูการผลิตที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเพื่อใชงานในประเทศ เพื่อการ
พึ่งพาตนเองและลดการนําเขา 

การเปนสวนหน่ึงของระบบนิเวศนโลกดวย “การ
บูรณการอาเซียนเชื่อมไทยสูประชาคมโลก” 

การสงออกอุตสาหกรรมปองกันประเทศเมื่อขีดความ 
สามารถในประเทศเขมแข็ง เพื่อสรางรายไดใหประเทศ  

 
 

 

ภาพท่ี ๒โมเดลอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 

 
 แนวทางในการขับเคลื่อนโมเดลอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0  

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 เปนโมเดลขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศของ

ไทยอยางย่ังยืน โดยมีทิศทางการขับเคลื่อนเชนเดียวกับประเทศไทย 4.0 เนนการสรางความเขมแข็งจาก

ภายในประเทศ การวิจัยพัฒนาและการผลิตเชิงนวัตกรรม การใชทุนมนุษยและเทคโนโลยี การกระจายความ

มั่งค่ังและโอกาส สูการเช่ือมโยงกับประชาคมโลก มีวาระการขับเคลื่อนไว 4 วาระ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับบุคลากร เทคโนโลยี และภาคเอกชน โดยแตละวาระจะตองดําเนินการใหสําเร็จในระดับที่มีความ

สมบูรณเพียงพอกอนที่จะดําเนินการในวาระตอไป และองคความรูที่เกิดข้ึนของแตละวาระจะสามารถนํา

กลับมาพัฒนาวาระกอนหนาไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

วาระที่ ๑ :การเตรียมบุคลากรอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 ทั้งนักวิจัย นักพัฒนา และ 



 
๑๑๑ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ชางเทคนิค โดยภาครัฐกับภาคการศึกษาตองรวมมือพัฒนาระบบการศึกษาใหมีทักษะการวิจัย เปดสอน

สาขาวิชาที่ตองการ และใหทุนการศึกษาตางประเทศในสาขาขาดแคลน บูรณาการหนวยงานเทคโนโลยี 

ในประเทศเพื่อเพิ่มจํานวนนักวิจัยเทคโนโลยีปองกันประเทศ สงเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

ข้ันพื้นฐานในทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาทักษะและสรางองคความรูพื้นฐานที่จําเปน  

วาระที่ ๒ :การพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศดวยการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรม

อุตสาหกรรมปองกันประเทศเปาหมาย วาระน้ีจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูและทักษะความชํานาญ 

ในสาขาวิชาที่จะทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศที่เนนการสรางนวัตกรรม ในชวงแรก 

อาจจําเปนตองรับถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศเจาของเทคโนโลยี โดยใชนโยบาย Offset การรวมลงทุน 

หรือรวมวิจัยพัฒนา รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บองคความรู และควรกําหนดนวัตกรรมอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศใหสอดคลองกับ ๑๐ อุตสาหกรรมแหงอนาคตของไทย เพื่อใหไดรับการการสงเสริมและสนับสนุน

ย่ิงข้ึน 

วาระที่ ๓ : การสงเสริมผูประกอบการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ในการตอยอดผลงานวิจัยพัฒนา 

สูการผลิตที่ ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเพื่อใชงานในประเทศ เน่ืองจากอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

มีความแตกตางจากอุตสาหกรรมทั่วไป การใหภาคเอกชนดําเนินการน้ัน ภาครัฐตองใชนโยบายสงเสริมใหเกิด

แรงจูงใจในการลงทุน และสงเสริม SMEs เพื่อใหมีการพัฒนาใหผลิตภัณฑผานการรับรองมาตรฐาน และ 

ที่สําคัญตองมีนโยบายใหจัดหายุทโธปกรณที่ผลิตไดในประเทศเปนลําดับแรก ความสําเร็จของวาระน้ีจะทําให

เกิดการพึ่งพาตนเองและลดการนําเขา 

วาระที่ ๔ : การสงออกอุตสาหกรรมปองกันประเทศเพื่อสรางรายไดใหประเทศ เมื่อขีดความสามารถ

ภายในประเทศมีความเขมแข็งเพียงพอที่จะสงออก ภาครัฐตองดําเนินนโยบายชวยเหลือผูประกอบการในการ

เขาสูหวงโซอุปทานโลก และบูรณาการเครือขายอุตสาหกรรมปองกันประเทศอาเซียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

การแขงขันกับประเทศพัฒนาแลวที่เปนเจาของตลาดในปจจุบัน  

เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนอยางเต็มประสิทธิภาพ กลไกภาครัฐตองปฏิรูปปรับเปลี่ยนไดแก การสรางรฐั

ที่นาเช่ือถือ การกําหนดบทบาทภารกิจอํานาจหนาที่ใหชัดเจน การปรับสัดสวนงบประมาณการวิจัยตอ GDP 

การแกไขปรับปรุงกฎหมายอุตสาหกรรมปองกันประเทศ และระเบียบที่เกี่ยวของใหเหมาะสมและทันสมัย เชน 

ระเบียบงบประมาณการวิจัย และมาตรการดานภาษี เปนตน 

 

การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําโมเดลอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 เพื่อใชเปนแนวทาง 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย โดยไดทําการศึกษายุทธศาสตรนโยบาย และ

แผนแมบทดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ และอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทยและประเทศ 

ที่ประสบความสําเร็จ จากน้ันนําขอมูลดังกลาวขางตน มาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและ

ภายนอกที่สงผลตออุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย รวมทั้งนําผลการวิเคราะหหามาตรการที่เหมาะสม 

ในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย ซึ่งพบวา ปจจยัสาํคัญทีส่งผล

ตอความสําเร็จ ไดแก บุคลากรดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ เทคโนโลยีปองกันประเทศ และภาคเอกชน
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ในอุตสาหกรรมปองกันประเทศ จึงไดจัดทําโมเดลอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 ตามวัตถุประสงค 

ของงานวิจัยน้ี โดยกําหนดวาระการดําเนินการอยางเปนข้ันตอน เพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

อุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

การนําโมเดลอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 ไปใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

อุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี 

๑. การขับเคลื่อนของโมเดลอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 ไดนําเสนอนโยบายและแนวทาง 

การขับเคลื่อนที่สําคัญ ซึ่งสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได โดยนํานโยบายของประเทศที่ประสบความสําเร็จ 

ในกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศมาเปนแนวทาง 

๒. การวิจัยและพัฒนามีความสําคัญอยางย่ิงตออุตสาหกรรมปองกันประเทศ รัฐควรกําหนดนโยบาย

กระตุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนา และปรับสัดสวนงบประมาณการวิจัยตอ GDP 

๓. รัฐบาลควรกําหนดนโยบายใหอุตสาหกรรมปองกันประเทศเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

ของประเทศ เพราะมีความสําคัญตอความมั่นคงของชาติ ทั้งในยามที่ประเทศประสบกับปญหาที่ตองใช

ปฏิบัติการทางทหาร และในยามสงบที่สงผลดีตอการพัฒนาประเทศ 

๔. นโยบายจัดหาอาวุธยุทโธปกรณที่ผลิตจากอุตสาหกรรมปองกันประเทศในประเทศเปนลําดับแรก 

เปนนโยบายที่สําคัญมากในการสงเสริมผูประกอบการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการบริหาร  

การนําโมเดลอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จําเปนตองอยูภายใต 

การบริหารงานของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการบริหาร ดังน้ี 

๑. การสงเสริมอุตสาหกรรมปองกันประเทศของภาครัฐตองทําอยางจริงจัง โปรงใส นาเช่ือถือ และ

ตองกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศใหชัดเจน 

๒. การเสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมปองกันประเทศตองทําอยางเปนข้ันตอนและใชเวลา 

ภาครัฐตองยอมรับเงื่อนไขดังกลาว และปรับปรุงระเบียบในการบริหารใหรองรับและเอื้ออํานวยตอ 

การดําเนินการ เชน ระเบียบบริหารบุคลากรดานการวิจัย ระเบียบการใชจายงบประมาณในการวิจัย ระเบียบ

การใหสิทธิพิเศษทางภาษี ฯลฯ 

๓. การพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ สามารถนําโมเดลอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศ 4.0 ไปเปนแนวทางในการพิจารณา โดยกอนอนุมัติโครงการตองพิจารณาความพรอม 

ของปจจัยดานบุคลากร เทคโนโลยี และขีดความสามารถภาคเอกชน  

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาตอยอด 

โมเดลอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 ไดกําหนดวาระและแนวทางในการขับเคลื่อนไวอยางชัดเจน 

อยางไรก็ตามเพื่อใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน มีขอเสนอแนะการศึกษาตอยอดดังน้ี 

๑. บุคลากรอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 4.0 

๒. อุตสาหกรรมปองกันประเทศเปาหมายของไทย 
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บทความจัดทําขึ้นโดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเทาน้ัน บทความท่ีนํามาลงในวารสาร ตองไมเคยตีพิมพหรือ 
อยูระหวางตีพิมพ ในหนังสือหรือวารสารใดมากอน  

กระบวนการคัดเลือกบทความโดยใชวิธีการประเมินแบบ Blinded Review บทความจะถูกสงไปยัง
นักวิชาการ/ ผูเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาน้ันๆ เพ่ืออานประเมินบทความ (Peer Review)และจะไมนําสงไปเพ่ือพิจารณา
ลงตีพิมพในวารสารอ่ืนอีก นับจากวันท่ีไดสงผลงานตนฉบับน้ีมายังกองบรรณาธิการนภยาธิปตย (เวนแตไดรับหนังสือ
ยืนยันปฏิเสธการตีพิมพอยางเปนทางการจากบรรณาธิการวารสารนภยาธิปตย) 

บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ บทวิจารณบทความ และบทความท่ัวไป เปนความ
คิดเห็นของผูเขียน มิใชของคณะผูจัดทําและมิใชความรับผิดชอบของวิทยาลัยการทัพอากาศ ในกรณีการทําวิจัยใน
มนุษย ผูวิจัยตองผานการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

รูปแบบการพิมพ 
1) การต้ังคาหนากระดาษใชแบบอักษรTH SarabunPSKขนาด 16 ท้ังบทความพิมพหนาเดียว 

ในกระดาษขนาดA4 ประมาณ 26 บรรทัดตอ 1 หนา ตั้งขอบกระดาษทุกดาน 1 น้ิว (2.54 เซนติเมตร) ใสเลขหนา
กํากับทุกหนาท่ีมุมขวาดานบนใหใชตัวเลขอารบิกตลอดท้ังบทความ 

2) ความยาวของบทความ 
 2.1 บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ความยาว10 - 12 หนา (รวมบรรณานุกรม) 
 2.2 วิจารณบทความ / วิจารณหนังสือ ความยาวไมเกิน 10 หนา(รวมบรรณานุกรม) 
 2.3 บทความท่ัวไป ความยาวไมเกิน 5 หนา(รวมบรรณานุกรม) 
3) การเขียนบรรณานุกรม (ใหนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ) 

ใหใชรูปแบบ APA Style (5th ed.) ใหเรียงลําดับอักษร A - Z (กรณีภาษาไทย ใหแปลเปน
ภาษาอังกฤษ) เชน 
 1. การเขียนอางอิงประเภทหนังสือ (Book) 
  ชื่อ นามสกุล ผูแตง. (ป พ.ศ.). ชื่อเร่ือง. สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 2. การเขียนอางอิงประเภทวารสาร (Journal) 
  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 

 1.รูปแบบการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพในวารสารนภยาธิปตย 
 

ช่ือเรื่องภาษาไทย 
ช่ือเรื่องภาษาองักฤษ (Title)(ใหใชตัวพิมพใหญท้ังหมด) 

ชื่อ และนามสกุล (ผูเขียน)1 



 
๑๑๖ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

กรณีมีผูรวมเขียนบทความใหใสชื่อ และนามสกุลทุกคน2 

บทคัดยอ (Abstract) ตองมีบทคัดยอภาษาไทยและบทคัดยอภาษาอังกฤษ มีคําสําคัญ(Keywords) 3 - 5คํา  
ในบรรทัดสุดทาย 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) การนําเสนอประเด็นเน้ือหาตางๆอาจ
ประกอบดวยหลายยอหนา การขึ้นยอหนาใหมอาจปรับชื่อหัวขอในเน้ือหาสาระของการนําเสนอไดตามความ
เหมาะสม 

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

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

เปนภาษาไทยใหแปลเปนภาษาอังกฤษ 
การอางอิงภายในสาระบทความ (ถามี)กําหนดใหใชระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ 
 

1ระบุรายละเอียด ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงปจจุบัน หนวยงานที่สงักัด และที่อยูทีส่ามารถตดิตอได (เปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 
2ระบุรายละเอียดตางๆ ของผูรวมเขียนบทความเชนเดียวกับคนแรก 
 

2.รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพในวารสารนภยาธิปตย 
ช่ือเรื่องภาษาไทย 

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

กรณีมีผูรวมเขียนบทความใหใสชื่อ และนามสกุลทุกคน2 

บทคัดยอ (Abstract) ตองมีบทคัดยอภาษาไทยและบทคัดยอภาษาอังกฤษ มีคําสําคัญ(Keywords) 3 - 5คํา  
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 
 



 
๑๑๗ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

1ระบุรายละเอียด ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงปจจุบัน หนวยงานที่สงักัด และที่อยูทีส่ามารถตดิตอได (เปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 
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 ป ท่ีพิมพ 

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 
 

1ระบุรายละเอียด ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงปจจุบัน หนวยงานที่สงักัด และที่อยูทีส่ามารถตดิตอได (เปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

4. รูปแบบการเขียนบทความท่ัวไป เพ่ือลงตีพิมพในวารสารนภยาธิปตย 
ช่ือบทความทั่วไป…………………………(ภาษาไทย) 

ช่ือบทความทั่วไป…………………………(ภาษาอังกฤษ)(ใหใชตัวพิมพใหญท้ังหมด) 
 ช่ือ นามสกุล(ผูเขียน)1 
สวนบทนํา กลาวถงึประเด็นสําคญัของบทความท่ัวไปใหครบทุกสาระสําคัญท่ีตองการนําเสนอ 
สวนเน้ือเรือ่ง ขยายความประเด็นสําคญั ใหครบทุกประเด็นโดยมีการเชือ่มโยง แตละสาระสําคญัใหเปนเร่ืองราวเดยีวกัน

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

ใหแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
การอางอิงภายในสาระบทความ (ถามี)กําหนดใหใชระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ 
 
 

1ระบุรายละเอียด ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงปจจุบัน หนวยงานที่สงักัด และที่อยูทีส่ามารถตดิตอได (เปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

 

การนําเสนอตารางและภาพประกอบ 
ตารางและภาพท่ีผูเขียนไมไดสรางขึ้นมาดวยตนเอง จะตองระบแุหลงท่ีมาเสมอ กรณีสรางขึ้นมาดวย

ตนเองใหระบุท่ีมาคือโดยผูวิจัย/ผูเขยีน และระบุปท่ีจัดทํา  
1. การนําเสนอตาราง ตองมีชื่อตารางและท่ีมา ตัวอักษรในตารางตองคมชดั สามารถมารถอานได ขนาด

อักษรไมเล็กจนเกินไป (ตามตวัอยาง) 



 
๑๑๘ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๒ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๖๑ 

ตารางที.่.... : ............................(ชือ่ตาราง).............................. 
   
   
   

ที่มา : ............................(แหลงท่ีมา และป).............................. 
 

2. การนําเสนอภาพประกอบ ตองมีชื่อภาพและท่ีมา ตัวอักษรในภาพตองสามารถมารถอานได ถา
สาระสาํคญัคือขอความในภาพน้ัน  ๆ(ตามตัวอยาง) 
 
 
 
 

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

ตัวอยางการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารนภยาธิปตย 
 

ช่ือเรือ่ง (ภาษาไทย) 
ช่ือเรือ่ง (ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อ และนามสกุล (ผูเขียน)1 

กรณีมีผูรวมเขียนบทความใหใสชื่อ และนามสกุลทุกคน2 

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

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