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บทบรรณาธิการ

วารสารนภยาธิปัตย์ ฉบบันีเ้ป็นฉบบัท่ี ๓ นบัจากก่อตัง้วารสาร และในฉบบันี ้ได้ปรับวงรอบการเผยแพร่ให้เป็นสากลนิยม โดยใช้

วงรอบจามปีปฏิทิน ดงันัน้ ฉบบันีจ้งัเป็น ฉบบัป่ีท่ี ๒ เลม่ท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธนัวาคม ๒๕๖๑) นอกจากนีแ้ล้วกองบรรณาธิการได้รับความ

กรุณาเป็นอยา่งย่ิง จากผู้บญัชาการวิทยาลยัการทพัอากาศ พลอากาศตรี เสนห์่ บวัช่ืน ท่ีกรุณาให้ความอนเุคราะห์งบประมาณเพ่ิมเตมิ 

เพ่ือเป็นขวญัก�าลงัใจส�าหรับ ข้าราชการ พนกังาน ลกูจ้าง สงักดัวิทยาลยัการทพัอากาศ ท่ีได้เขียนบทความทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ท่ีได้แผยแพร่ในวารสารนภยาธิปัตย์ อีกทัง้ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒิุประจ�าวารสารท่ีกรุณาอนเุคราะห์การตรวจประเมินบทความใน

ครัง้นี ้จนส�าเร็จลลุว่งมาได้ และขอบคณุผู้ เก่ียวข้องทกุคน ณ โอกาศนี ้

ฉบบันีไ้ด้ตีพิมพ์บทความวิจยัและบทความวิชาการ เก่ียวกบัความมัน่คงแหง่ชาตทิางด้านการทหาร ด้านสงัคมศาสตร์และด้าน

เศรษฐศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายและลกึซึง้ในเนือ้หาวิชาการ อีกทัง้เป็นบทความท่ีสมสมยัย่ิง จ�านวนรวมทัง้หมด ๙ บทความ มีทัง้

บทความภาษาไทยและบทความภาษาองักฤษ ซึง่ถือปฏิบตัมิาตัง้แตฉ่บบัปฐมฤกษ์จงึหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่วารสารนภยาธิปัตย์จะสามารถ

เอือ้หนนุ สง่เสริม สนบัสนนุความก้าวไกลของวิทยาลยัการทพั อากาศได้ตลอดไปตอ่ไป

                      นาวาอากาศเอก ดร.อมัพร  เพช็ราช

          บรรณาธิการวารสารนภยาธิปัตย์
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ความส�าคญัของอตุสาหกรรมอากาศยานกบั

การชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตัิ
พงษ์ภเูมศ  หนนิูล1

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. 

กลา่วน�า

นกัวิชาการหลายทา่นชีใ้ห้เหน็วา่ สิง่ท่ีท�าให้เกิดการสญูเสยีชีวิตในปัจจบุนันัน้มาจากอบุตัภิยัมากกวา่มาจากการสู้รบ การสู้รบด้วยก�าลงั

ตดิอาวธุเชน่สงครามท่ีเคยเกิดขึน้ ต้องใช้เวลาหลายเดือน ปี หรือเป็นทศวรรษ จงึจะท�าให้เกิดการสญูเสยีดงัเชน่ท่ีปรากฏในประวตัศิาสตร์ 

ในทางตรงข้าม อบุตัิภยัสามารถท�าให้เกิดการสญูเสียอยา่งมากมายภายในวนัเดียว ชัว่โมงเดียว หรือแม้เพียงแคน่าทีเดียว ด้วยเหตผุล

ดงักล่าว การเตรียมก�าลงัทหารในปัจจบุนัจึงมุ่งน�า้หนกัไปท่ีการช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตัิ (Humanitarian  

Assistance and Disaster Relief: HADR) เป็นหลกัมากกวา่เตรียมการเพ่ือแก้ไขความขดัแย้งด้วยอาวธุท่ีอาจเกิดขึน้ และยทุโธปกรณ์

ทางทหารท่ีสามารถน�าความชว่ยเหลือไปถงึผู้ประสบภยัได้ด้วยความรวดเร็วก็คืออากาศยาน

เอกสารฉบบันีจ้ะศกึษาแนวโน้มของภยัคกุคาม บทบาทของก�าลงัทหารในอนาคต บทบาทของก�าลงัทางอากาศตอ่การชว่ยเหลอื

ด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตัิ และอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ จากนัน้จะเสนอแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมป้องกนั

ประเทศด้านอากาศยาน อนัเป็นหลกัประกนัวา่ก�าลงัทางอากาศจะพร้อมส�าหรับภารกิจช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมและบรรเทาภยัพิบตัิ

ตลอดเวลา

ภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงมนษุย์

Peter Hough นกัวิชาการด้านการเมืองระหว่างประเทศ ได้อธิบายไว้ในหนงัสือช่ือ Understanding Global Security ว่ามี

เหตกุารณ์ ๙ อยา่งท่ีเป็นภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงของมนษุย์ ภยัคกุคามเหลา่นัน้มีทัง้ท่ีเกิดจากรัฐ (state) ซึง่เป็นภยัคกุคามแบบดัง้เดมิ 

(traditional threats) และไมไ่ด้เกิดจากรัฐ (non-state) ซึง่เป็นภยัคกุคามรูปแบบอ่ืน (non-traditional threats) ภยัคกุคามเหลา่นีส้ามารถ

ก่อให้เกิดความสญูเสียตอ่มนษุย์ได้อยา่งมากมาย อนัได้แก่

1 นาวาอากาศเอก, นายทหารปฏิบตักิาร ประจ�ากรมก�าลงัพลทหารอากาศ
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ภยัคกุคามด้วยก�าลงัทหารจากรัฐ

ในประวตัิศาสตร์ของมนษุยชาติ มกัมีสงครามอยูเ่สมอ สงครามก็คือรูปแบบของความขดัแย้งแบบหนึง่ท่ีใช้ก�าลงัติดอาวธุหรือ

กองทหารเข้าคลี่คลายความขดัแย้งระหวา่งกนั โดยผลลพัธ์ท่ีได้นัน้ต้องแลกมาด้วยความสญูเสียและหายนะ จากตารางท่ี 1 แสดงถึง 

สบิอนัดบัสงครามนองเลอืดในประวตัศิาสตร์ ท่ีแม้จะมีความสญูเสยีมากมาย แตท่วา่ห้วงเวลาของสงครามนัน้ก็ต้องใช้เวลานานหลายปี  

หรือมากกวา่ศตวรรษในกรณีของสงครามศาสนา (สงครามครูเสด)

ตารางท่ี 1 สบิอนัดบัสงครามนองเลือดในประวตัศิาสตร์

ภยัคกุคามด้วยก�าลงัทหารท่ีไมใ่ชรั่ฐ

ก�าลงัทหารในลกัษณะนีไ้มใ่ชก่�าลงัทหารของรัฐโดยตรง แตเ่ป็นกองก�าลงัตดิอาวธุท่ีอาจคุ้นเคยในช่ือ “กลุม่ก่อการร้าย” แตท่วา่

กลุม่ตดิอาวธุบางกลุม่อาจเป็นกลุม่อิทธิพลท้องถ่ิน (subnational) เชน่ กลุม่ เฮซบอลลาห์ ในประเทศเลบานอน ซึง่เกิดมาจากแนวความคดิ

ในเร่ืองของความไมเ่ทา่เทียมกนัของขีดความสามารถทางทหาร การใช้ก�าลงัทหารของรัฐโดยตรงตอ่ฝ่ายตรงข้ามนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ย จ�าเป็น

ต้องใช้การรบแบบกองโจรท�าสงครามยืดเยือ้เพ่ือการบอ่นท�าลายฝ่ายตรงข้ามดจูะมีโอกาสได้รับชยัชนะมากกวา่ เหตผุลของภยัคกุคาม

เชน่นีอ้าจเกิดมาจากความแตกตา่งทางความคดิระหวา่งคูก่รณี หรืออาจมาจากความขดัแย้งทางด้านการเมือง อาจมีกลุม่ตดิอาวธุบาง

กลุม่ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐ ในขณะท่ีบางกลุม่ไม่ขึน้กบัใคร การใช้ก�าลงัในสภาพแวดล้อมปฏิบตัิการท่ีมีความสามารถไม่เทา่เทียม

กนันี ้เรียกวา่ “hybrid warfare” ซึง่ภยัคกุคามรูปแบบนีม้กัไมก่่อให้เกิดความสญูเสียมากนกั

ภยัคกุคามจากเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจนัน้สะท้อนให้เหน็ถงึความเป็นอยูข่องประชาชนในชาตหินึง่ ๆ เศรษฐกิจท่ีไมดี่อาจท�าให้ประชาชนต้องอดอยากจนถงึ

อาจเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก อนัเน่ืองมาจากการขาดแคลนเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจท่ีจะซือ้หรือผลติอาหารให้เพียงพอตอ่การประทงัชีวิต 

ซึง่หลกั ๆ แล้วมีเหตผุลอยู ่3 ประการคือ 1) ผลติอาหารได้ไมเ่พียงพอ 2) ความต้องการอาหารเพ่ิมมากขึน้ และ 3) การกระจายอาหาร

ถกูรบกวน ภยัคกุคามในลกัษณะนีม้กัถกูใช้เป็นเคร่ืองมือก�าลงัอ�านาจแหง่ชาตขิองประเทศมหาอ�านาจบางประเทศเพ่ือลงโทษหรือบีบบงัคบั

ให้ปฏิบตัติามท่ีประเทศนัน้ต้องการ มกัมุง่ผลสมัฤทธ์ิทางอ้อมโดยกระท�าตอ่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนกดดนัผู้น�าอีกที และไมส่ามารถ

บรรลผุลได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว

ภยัคกุคามจากสภาพแวดล้อม

ภยัคกุคามลกัษณะนีเ้กิดขึน้จากสภาพแวดล้อมอนัเป็นผลของสภาวะโลกร้อนซึ่งท�าให้เกิดภยัคกุคามอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง 

เชน่ ความแห้งแล้ง น�า้ทว่มชายฝ่ังจากระดบัน�า้ทะเลท่ีสงูขึน้ การระบาดของโรคเขตร้อนในซีกโลกเหนือและใต้ รวมทัง้ อตัราท่ีเพ่ิมขึน้ของ 

ไฟป่า  และการหมดไปของโอโซน การจดัการกบัภยัคกุคามนีมี้คา่ใช้จ่ายสงูและประเทศใดประเทศหนึง่ไมส่ามารถจดัการได้โดยล�าพงั  

ต้องใช้ความร่วมมือระดบัโลก ภยัคกุคามด้านสภาวะแวดล้อมนัน้ไมไ่ด้มีเพียงแคส่ภาวะโลกร้อนเพียงอยา่งเดียว แตย่งัมีมลภาวะทางอากาศ 

การหมดไปของป่า และการสญูเสียพืน้ดนิอดุมสมบรูณ์ โดยท่ีปัญหาอนัเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมนัน้ไมส่ามารถแยกออกจากปัญหาท่ีเกิด

จากการพฒันาและเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การพฒันาเขตชมุชน หรือการพฒันาอตุสาหกรรม
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ภยัคกุคามจากอตัลกัษณ์ในสงัคม

ภยัคกุคามนีเ้ป็นรูปแบบความรุนแรงของชาตนิิยม ในประเทศประชาธิปไตยบางประเทศ เม่ือถงึชว่งการเลือกตัง้ พรรคการเมือง

ตา่งก็คดิแผนการรณรงค์ท่ีจะเอาชนะพรรคตรงข้าม และหนึง่ในบรรดาแผนเหลา่นัน้จะมีความเก่ียวข้องกบัความเป็นชาตนิิยม ซึง่ผลท่ีตามมา

อาจท�าให้มีการรวมตวัของผู้ ท่ีมีอดุมการณ์เดียวกนั ในบางกรณีอาจเกิดการท�าร้ายหรือสงัหารผู้คนนบัล้านเช่นในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

แม้ถงึปัจจบุนั ภยัคกุคามรูปแบบนีก็้ยงัคงปรากฏให้เหน็ และในบางสถานการณ์พวกเขาสามารถแยกตวัและสถาปนาเป็นรัฐใหมไ่ด้ หรือ

ในบางกรณีสามารถก่อให้เกิดความเกลียดชงัในสงัคม เช่น การเหยียดสีผิว หรือการกีดกนัชนกลุ่มน้อยในสงัคม เป็นต้น ตารางท่ี 2 

แสดงถงึภยัคกุคามรูปแบบนีท่ี้สง่ผลให้เกิดการท�าลายล้างเผา่พนัธุ์ฝ่ายตรงข้ามท่ีตนเองเกลยีดชงั ซึง่ท�าให้มีการสงัหารชีวิตผู้คนนบัล้านคน

ตารางท่ี 2 สบิอนัดบัการสงัหารล้างเผา่พนัธุ์ในประวตัศิาสตร์

ภยัคกุคามจากปัญหาสขุภาพ

ภยัคกุคามท่ียาวนานและใหญ่ท่ีสดุในประวตัศิาสตร์มนษุยชาตก็ิคือ “โรคระบาด” บางโรคคร่าชีวิตผู้คนมากมายย่ิงกวา่การสู้รบ 

บางโรคแพร่ระบาดไปทัว่โลกจนกลายเป็นโรคระบาดข้ามชาต ิเชน่ ไข้หวดัซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) หรือไข้

หวดัตะวนัออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS)  ภยัคกุคามรูปแบบนีม้กัเกิดขึน้ตามฤดกูาล และบางครัง้เกิดจาก

ธรรมชาตกิารอพยพย้ายถ่ินฐานของสตัว์ เชน่ไข้หวดันก H5N1 ซึง่สง่ผลกระทบตอ่วงจรอาหารของมนษุย์ได้ หรือแม้แตก่ารเดนิทางทอ่งเท่ียว

และการอพยพถ่ินฐานของผู้คนก็เป็นสาเหตท่ีุท�าให้โรคสามารถแพร่กระจายข้ามถ่ินก�าเนิดได้เช่นกนั ในตารางท่ี 3 แสดงถึงสิบอนัดบั

โรคระบาดท่ีคร่าชีวิตประขากรโลก  ซึง่สว่นใหญ่มกัเกิดในบริเวณพืน้ท่ีแห้งแล้ง เชน่ อฟัริกา และในประเทศท่ีด้อยพฒันา

ตารางท่ี 3 สบิอนัดบัโรคระบาดท่ีคกุคามตอ่โลก
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ภยัคกุคามจากธรรมชาติ

สาเหตหุลกัของภยัคกุคามตอ่ประชากรโลกมกัเก่ียวข้องกบัธรรมชาต ิธรรมชาตนิอกจากเป็นต้นก�าเนิดแหง่ทรัพยากรท่ีใช้เพ่ือการพฒันา

เศรษฐกิจแล้ว ยงัเป็นสาเหตหุลกัของภยัพิบตัซิึง่สว่นใหญ่ถกูท�าลายลงโดยมนษุย์อนัเน่ืองมาจากความหนาแนน่ของประชากรท่ีย้ายถ่ินฐาน

เข้าไปอยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนัท�าให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรสงูขึน้ โดยตวัธรรมชาตเิองแล้วสามารถแบง่ภยัพิบตัท่ีิก่อให้เกิดคลืน่สนึามิเป็น

ภยัธรรมชาตท่ีิก่อให้เกิดการสญูเสยีรายปีมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 แผน่ดนิไหว และอณุหภมิู เป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 ตามตารางท่ี 4 ทัง้นีย้งัไมร่วม

ภยัแล้งซึง่สง่ผลกระทบตอ่หว่งโซอ่าหารและท�าให้เกิดความอดอยากรุนแรงในบางพืน้ท่ี

ตารางท่ี 4 จ�านวนผู้ เสียชีวิตจากภยัธรรมชาตเิฉลี่ยรายปีระหวา่ง ค.ศ.2000-2006

ภยัคกุคามจากอบุตัเิหตุ

ภยัคกุคามรูปแบบนีส้ว่นใหญ่เป็นอบุตัิเหตอุนัเกิดจากมนษุย์ เชน่ การคมนาคมขนสง่ โครงสร้างสิง่ปลกูสร้าง อตุสาหกรรม หรือ 

สว่นบคุคล อนัสามารถหลกีเลีย่งได้ด้วยเคร่ืองมือทางการเมืองซึง่ก็คือ “มาตรฐานความปลอดภยั” อบุตัเิหตสุว่นบคุคลนัน้คือสาเหตสุว่นใหญ่

ของการเสยีชีวิตมากกวา่สามสาเหตท่ีุเหลอื โดยแหลง่ท่ีมาของสาเหตใุนการเกิดอบุตัเิหตนุัน้ อบุตัเิหตท่ีุเป็นเร่ืองของบคุคลมีสถิตกิารเกิด

ตอ่ปีมากท่ีสดุ ดงัแสดงในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 จ�านวนการเกิดอบุตัเิหตเุฉลี่ยตอ่ปีท่ีมีสาเหตมุาจากคน

ภยัคกุคามจากอาชญากรรม

อาชญากรรมล้วนปรากฏอยู่ในทกุประเทศและเป็นตวัแทนของภยัคกุคามต่อความมัน่คงของมนษุย์ อีกทัง้ยงัเพ่ิมจ�านวนขึน้

เม่ือเทียบกบัอดีต สาเหตขุองภยัคกุคามนีม้กัเป็นเร่ืองของการแก่งแยง่ไขวค่ว้าเพ่ือให้มีชีวิตท่ีดีขึน้ ซึง่ก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจ อาชญากรรม

เป็นภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงของโลกท่ีนบัวนัย่ิงเลวร้ายลงเร่ือย ๆ และต้องใช้ความร่วมมือระดบัสากลในการรับมือให้เกิดประสทิธิภาพ
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ภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงโลก

ในลกัษณะท่ีคล้ายกบัปีเตอร์ โฮ ซึง่ได้แยกแยะรูปแบบของภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงมนษุย์โดยเน้นท่ีการสญูเสยีชีวิตซึง่มีหลากหลาย

สาเหตรุวมทัง้การคกุคามจากก�าลงัทหาร คริส แอ๊บบอ็ต, พอล โรเจอร์, และ จอห์น สโลโบดา นกัวิจยัจากกลุม่วิจยัอ๊อกซ์ฟอร์ดได้ชีใ้ห้เหน็

ถงึมมุมองท่ีกว้างขึน้ โดยมองวา่ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองความขดัแย้งและท�าให้เกิดความไมม่ัน่คงตอ่โลกนัน้มี 4 กลุม่ โดยท่ีภยัคกุคามเหลา่

นีมี้แนวโน้มท่ีจะน�าไปสูก่ารขาดเสถียรภาพทัง้ระดบัภมิูภาคและระดบัโลก อีกทัง้สามารถก่อให้เกิดการสญูเสยีชีวิตจ�านวนมากในขณะท่ีอาจไมมี่

สิง่บอกเหตใุห้ทราบลว่งหน้านานนกั จ�าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขและเตรียมการตัง้แตต่อนนี ้อนัได้แก่

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศ

การเผาผลาญน�า้มนัและการตดัไม้ท�าลายป่าน�าไปสู่การสญูหายขนาดใหญ่ของความหลากหลายทางชีวภาพและอณุหภมิู

เฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึน้ สง่ผลให้มีก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เพ่ิมมากขึน้ในชัน้บรรยากาศ สถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสดุก็คือการท�าลายสมดลุ

ของธรรมชาตจิะท�าให้อณุหภมิูโลกเพ่ิมขึน้ 1.5 ถงึ 5 องศาเซลเซียสภายในปี ค.ศ.2100 ท�าให้น�า้แขง็ขัว้โลกละลายสง่ผลให้ระดบัน�า้ทะเล

สงูขึน้ สิ่งท่ีตามมาก็คือ เมืองใหญ่ ๆ ของโลกท่ีมกัตัง้อยู่ตามชายฝ่ังอาจจมอยู่ใต้ทะเล จ�านวนผู้อพยพจากแนวชายฝ่ังและปากแม่น�า้ 

จะเพ่ิมขึน้ถงึหลกัร้อยล้านคน จากนัน้ความหายนะจากเร่ืองเศรษฐกิจและสงัคมก็จะตามมา นอกจากนัน้แล้ว การสญูเสียน�า้แข็งขัว้โลก

ยงัจะก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงของฝนตก โดยท่ีในอีกห้าสบิปีข้างหน้า ฝนมีแนวโน้มจะตกมากในเขตขัว้โลกและมหาสมทุร แตล่ดการตก 

ในพืน้ท่ีเขตร้อน เหตกุารณ์นีจ้ะท�าให้มนษุย์ต้องประสบกบัความทกุข์ยาก สงัคมจะมีแตค่วามวุน่วาย วิถีชีวิตเปลีย่นไป รวมทัง้จะเกิดการโยกย้าย

ถ่ินฐานอยา่งมหาศาลทัว่โลก

การแยง่ชิงทรัพยากร

สมดลุของธรรมชาตใินระบบนิเวศน์ของโลกเป็นปัจจยัท่ีมีความส�าคญัย่ิงตอ่การคงอยูข่องทรัพยากรธรรมชาตอินัสง่ผลกระทบตอ่

กิจกรรมของมนษุย์ในแงข่อง มลภาวะ การหมดไปของทรัพยากร และการขาดแคลนอาหาร โดยท่ีปัญหาเร่ือง การหมดไปของทรัพยากร

ทางทะเล, การสญูหายของความหลากหลายทางชีวภาพ, มลภาวะของโลก เชน่ การหมดไปของโอโซน, และ ปัญหาการท�าลายป่าไม้  

การขาดแคลนทรัพยากรน�า้รวมทัง้การขาดแคลนโภชนาการท่ีดี ตา่งก็มีแนวโน้มเป็นปัญหาหลกัในอนาคต โดยเฉพาะเชือ้เพลงิจากฟอสซลิ 

เชน่ น�า้มนั และก๊าซธรรมชาตท่ีิก�าลงัหมดไปในไมช้่า เชน่เดียวกบัทรัพยากรอ่ืน ๆ  น�า้คือแหลง่ของความมัน่คงและมัง่คัง่ การเสยีสมดลุของ

ระบบนิเวศน์โดยเฉพาะการท�าลายป่าไม้ จะเป็นสาเหตท่ีุท�าให้เกิดการขาดแคลนน�า้ซึง่จะสง่ผลอยา่งร้ายแรงตอ่การผลติอาหาร ประชาชน 

383 ล้านคนในอฟัริกา และ 327 ล้านคนในเอเชีย ต้องทรมานจากความอดอยาก และในบางพืน้ท่ี ปรากฏการณ์เชน่นีน้�าไปสูค่วามตงึเครียดและ

สามารถกลายเป็นความขดัแย้งด้วยอาวธุเตม็รูปแบบได้ 

การผลกัดนัให้คนสว่นใหญ่อยูร่อบนอก

ในขณะท่ีความเจริญก�าลงัเพ่ิมขึน้แตท่วา่ความต้องการขัน้พืน้ฐานและการเติบโตของเศรษฐกิจกลบัไม่ได้ถกูแบง่ปันอย่างเท่า

เทียม ตรงกนัข้าม ความเจริญนัน้ถกูแบง่ปันอยูเ่ฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ ท่ีประชากรไมไ่ด้อดอยากอีกทัง้คา่ครองชีพยงัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

โดยค่าครองชีพท่ีสงูนัน้เป็นปัจจยัส�าคญัต่อการตดัสินใจของประชาชนว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบท ซึง่โดยมากประชาชนมกัชอบท่ีจะ

เข้าไปท�างานในเมืองใหญ่แตพ่กัอาศยัอยูต่ามชนบทท�าให้รู้สกึถงึความไมเ่ทา่เทียม และการแบง่แยกเชน่นีก้�าลงัเลวร้ายลงเร่ือย ๆ จากการ

เพ่ิมขึน้ของมาตรการบีบบงัคบัทางการเมือง ประกอบกบัความรู้สกึท่ีเพ่ิมขึน้ของความรู้สกึถกูแบง่แยกอาจน�ามาซึง่ความรุนแรงทางการ

เมืองท่ีเพ่ิมขึน้เชน่กนั

การแขง่ขนักนัปฏิรูปกองทพั

รัฐชาต ิ(ประเทศ ) “เป็นรูปแบบหนึง่ขององค์กรทางการเมืองท่ีกลุม่ของประชาชนผู้ซึง่มีประวตัศิาสตร์ ขนบธรรมเนียม หรือภาษาร่วมกนั 

อาศยัอยูใ่นบริเวณเฉพาะท่ีอนัหนึง่โดยอยูภ่ายใต้การปกครองจากผู้ปกครองเดียวกนั” หรือก็คือ รัฐชาตปิระกอบไปด้วยอยา่งน้องสามสิง่

คือ ประชาชน ผืนแผ่นดิน และอ�านาจอธิปไตย ผลประโยชน์อนัส�าคญัย่ิงของรัฐชาติคือการด�ารงอยู่ของอ�านาจอธิปไตยเหนือแผ่นดิน

ของตน และการท่ีจะท�าเช่นนัน้ได้จ�าเป็นต้องมีกองทพัอนัเข้มแข็ง ในอดีต วตัถปุระสงค์ของกองทพัก็คือการปกป้องคุ้มครองประเทศ 

ของตนจากภยัคกุคามนอกประเทศ การพฒันาขีดความสามารถของกองทพัจึงมีเหตมีุผลตามสถานการณ์ แต่ทว่าบางประเทศอาจมี

ความขดัแย้งด้านอดุมการณ์ระหวา่งประชาชนของตนเอง หรือมีความตัง้ใจท่ีจะรุกรานประเทศอ่ืนอนัอาจน�ามาซึง่สงคราม (ในกรณีท่ี

เลวร้ายท่ีสดุคือการพฒันาอาวธุนิวเคลยีร์) เพ่ือปอ้งกนัสงคราม ประเทศไมมี่หนทางเลอืกมากนกัถ้าไมส่ามารถพฒันากองทพัของตนเอง

ได้ก็ต้องแสวงหาพนัธมิตรท่ีเข้มแข็ง
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จากการอภิปรายข้างต้นแสดงให้ทราบว่าภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคตนัน้ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มมาจาก 

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศอนัสง่ผลให้เกิดภยัพิบตัจิากธรรมชาต ิอนัเป็นสาเหตหุลกัท่ีท�าให้เกิดการสญูเสยีชีวิตมากมายในชัว่เวลา

ข้ามคืนตา่งจากสงครามท่ีต้องใช้เวลาเป็นปี อีกทัง้ต้องใช้ก�าลงัคนและอปุกรณ์จ�านวนมากในการตอบสนองรับมืออย่างเร่งดว่นเพ่ือลด

การสญูเสียและลดความเสียหายให้ได้มากท่ีสดุ ซึง่ทหารเป็นเพียงหน่วยเดียวท่ีมีทัง้ก�าลงัพลและยทุโธปกรณ์ท่ีสามารถปฏิบตัิภารกิจนี ้

ได้สมบรูณ์ท่ีสดุ บางประเทศท่ีมีศกัยภาพและทรัพยากรพร้อมสามารถเตรียมก�าลงัพลและยทุโธปกรณ์ส�าหรับภารกิจเฉพาะด้านได้ ในขณะท่ี

มีอีกหลายประเทศไมส่ามารถท�าได้เช่นนัน้ จงึต้องใช้ก�าลงัรบบางสว่นพร้อมส�าหรับภารกิจช่วยเหลือภยัพิบตัิ และมีอีกหลายประเทศท่ี

ต้องแสวงหาพนัธมิตรเพ่ือร่วมมือกนัเม่ือประเทศใดประเทศหนึง่ได้รับผลกระทบจากภยัพิบตั ิเชน่ประเทศในกลุม่อาเซียนท่ีมีการก�าหนด 

ข้อตกลงในการให้ความชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัยามท่ีเกิดภยัพิบตัขิึน้ รวมทัง้มีการก�าหนดให้จดัตัง้กองก�าลงัเตรียมพร้อมเพ่ือให้การตอบสนอง

ตอ่ภยันัน้เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและทนัตอ่เหตกุารณ์

การชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมและบรรเทาภยัพิบตัิ

ไมว่า่ภยัท่ีเกิดขึน้มีความเก่ียวข้องกบัภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ(เชน่ น�า้ทว่ม พาย ุภยัแล้ง แผน่ดนิไหว ไฟไหม้ป่า) หรือเป็นภยัท่ีเกิดจาก

น�า้มือมนษุย์ (เชน่ อบุตัเิหตท่ีุเก่ียวข้องกบัเทคโนโลย่ีและอตุสาหกรรม) ก็ตาม การท่ีจะรับมือตอ่อนัตรายท่ีท�าให้เกิดความเสยีหายจะต้อง

เป็นไปโดยปราศจากเจตนาอ่ืนแอบแฝงจงึจะสามารถตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

ศนูย์วิจยัทางระบาดวิทยาจากอบุตัภิยั (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters: CRED) รายงานจ�านวน

ความเสียหายและเสียชีวิตตัง้แตปี่ ค.ศ. 1995 ถงึ 2015 นัน้มีสาเหตมุาจากภยัธรรมชาตสิงูท่ีสดุ  และภยัธรรมชาตท่ีิเกิดบอ่ยท่ีสดุท�าให้

ประชาชนได้รับผลกระทบมากท่ีสดุนัน้เก่ียวข้องกบัภมิูอากาศ ก็คือน�า้ทว่ม รวมทัง้จ�านวนประชาชนท่ีเสยีชีวิตสงูท่ีสดุมีสาเหตมุาจากพาย ุ 

อบุตัภิยัเหลา่นัน้จ�าเป็นต้องมีการตดิตามอยา่งใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลา

ทหารถือว่าเป็นก�าลงัเพียงหนึ่งเดียวท่ีสามารถช่วยเหลือสงัคมได้ทัง้ยามฉกุเฉินมีอบุตัิภยั ไม่ว่าเกิดจากมนษุย์หรือเกิดจาก

ธรรมชาต ิหวัใจส�าคญัของการปฏิบตัคืิอ ความรวดเร็ว พร้อมเพรียง และถกูต้องตรงตามสถานการณ์ เพ่ือความมัน่ใจวา่วิกฤตกิารณ์นัน้ ๆ  ได้รับ

การบรรเทาอยา่งมีประสทิธิภาพ ขีดความสามารถของทหารสามารถใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการชว่ยเหลอืด้านมนษุยธรรมและบรรเทาภยัพิบตัิ

เม่ือเกิดเหตวุิกฤตโิดยไมมี่การแจ้งเตือนได้ทนัที ดงันัน้การเตรียมการจงึเป็นสิง่จ�าเป็นในการรับมือกบัเหตกุารณ์เชน่นัน้

กรณีศกึษาถงึการใช้เคร่ืองมือทางทหารในภารกิจชว่ยเหลอืด้านมนษุยธรรมและบรรเทาภยัพิบตัไิด้อยา่งดีก็คือเหตกุารณ์พายไุห่

เย่ียนในประเทศฟิลปิปินส์เม่ือปี ค.ศ.2013 ซึง่แสดงให้เหน็วา่การประสานความชว่ยเหลือระหวา่งประเทศนัน้ นอกจากจะชว่ยลดจ�านวน

ผู้ เสียชีวิตจากพายแุล้ว ยงัเป็นการชว่ยสง่เสริมสนัตภิาพและเสถียรภาพของภมิูภาคด้วยเชน่กนั

ก�าลงัทางอากาศท่ีใช้ในภารกิจ HADR ประเทศฟิลปิปินส์

พฤศจิกายน ค.ศ.2013 ประเทศฟิลิปปินส์ถูกกระหน�่าจากพายุลูกใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ “ซูบเปอร์ไต้ฝุ่ นไห่เย่ียน”  

ท่ีมีความเร็วลมสงูถงึ 315 กม/ชม. แรงลมกระโชกท่ี 380 กม/ชม. ประชาชน 25 ล้านคนอยูใ่นเส้นทางการเคลือ่นท่ีของพาย ุพายไุหเ่ย่ียน 

คร่าชีวิตผู้คนจ�านวนมากและท�าลายสิง่ปลกูสร้างตลอดเส้นทางเคลือ่นท่ี ประชาชนนบัล้านไร้ท่ีอยูอ่าศยัและต้องการความชว่ยเหลอือยา่ง

เร่งด่วน แต่ทว่ารัฐบาลกลบัมีก�าลงัพลและอปุกรณ์ไม่เพียงพอท่ีจะให้ความช่วยเหลือได้ เขาใช้อากาศยานเข้าไปถึงพืน้ท่ีเปา้หมายได้ 

แตไ่มส่ามารถให้ความชว่ยเหลือได้รวดเร็วทกุเมืองอยา่งท่ีต้องการ คา่ยทหารบางแหง่ก็ได้รับผลกระทบจากพายเุชน่กนั

หลงัพาย ุ1 วนั กองทพัอากาศฟิลปิปินส์ได้สง่ เฮลคิอปเตอร์ UH-1H และ บ.ล�าเลยีง C-130 พร้อมสิง่ของชว่ยเหลอืเข้าไปยงัพืน้ท่ี

ประสบภยั แตท่วา่ความพยายามนัน้ยงัไมเ่พียงพอ อากาศยานของฟิลปิปินส์ท่ีเข้าปฏิบตัภิารกิจทัง้หมดมีเพียง C-130, W-3A, และ UH-1H 

ซึง่ก็ยงัไมเ่พียงพอ ภาพท่ี 1 แสดงรายการยทุโธปกรณ์จากนานาชาติท่ีให้ความช่วยเหลือ  ซึง่จะเห็นวา่อากาศยานท่ีมีความจ�าเป็นตอ่

ภารกิจเชน่นี ้คือ บ.ล�าเลยีง และเฮลคิอปเตอร์เพ่ือขนสง่สิง่ของและความชว่ยเหลอืเข้าสูพื่น้ท่ีประสบภยัให้เร็วท่ีสดุ รวมทัง้ล�าเลยีงผู้บาดเจ็บ

ออกจากพืน้นัน้ ๆ ได้อยา่งรวดเร็ว
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ภาพท่ี 1 ยทุโธปกรณ์จากตา่งประเทศท่ีให้ความชว่ยเหลือแก่ประเทศฟิลปิปินส์ ปี ค.ศ.2013

บทบาทของกองทพัอากาศสหรัฐอเมริกาในภารกิจ HADR

จาก Joint Publication 3-29 Foreign Humanitarian Assistance ได้ระบบุทบาทของก�าลงัทางอากาศท่ีเป็นสว่นหนึ่งของ

ภารกิจ HADR ไว้ดงันี ้ 1) การล�าเลียงทางอากาศ เป็นวิธีการท่ีส�าคญัตอ่การเคลื่อนย้ายสิง่ของบรรเทาทกุข์ ก�าลงัพล และยทุโธปกรณ์ 

เชน่ โรงพยาบาลสนาม และเคร่ืองกรองน�า้ 2) สนามบนิอาจเตม็ไปด้วยอากาศยานท่ีขนย้ายสิง่ของชว่ยเหลือ ชดุควบคมุการบนิสามารถ

อ�านวยความสะดวกตอ่การขนสง่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ อีกทัง้ชา่งโยธาสามารถซอ่มแซมสนามบนิท่ีได้รับความเสยีหายได้อยา่งรวดเร็ว 

3) สนามบินถือเป็นจดุศนูย์ดลุส�าหรับการบรรเทาทกุข์ ดงันัน้จงึต้องมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภยัด้วย 4) หากต้องการเพ่ือ

สนบัสนนุภารกิจหลกั อาจร้องขอขีดความสามารถด้านอวกาศ เช่น ISR ได้ 5) เฮลิคอปเตอร์เป็นทรัพยากรท่ีมีความส�าคญัตอ่ภารกิจ  

หากถนน ทางรถไฟ หรือสะพานถกูท�าลาย 6) กองทพัอากาศอาจใช้ขีดความสามารถด้านวิศวกรรมให้การสนบัสนนุสิง่จ�าเป็นตอ่ภารกิจได้

บทบาทของ ทอ.ASEAN ในภารกิจ HADR

ในเอกสาร ASEAN Air Forces Standard Operating Procedure for Humanitarian Assistance and Disaster Relief (AAF 

SOP-HADR) ระบไุว้วา่ทรัพยากรและขีดความสามารถทางทหารท่ีใช้ในภารกิจคือ (1) MEDEVAC (Medical Evacuation) (2) Airlifts / 

Airdrops / Resupply (การสนบัสนนุ/น�าสง่ อาหาร เคร่ืองนุง่หม่ และบริการสาธารณสขุ) (3) SAR (Search and Rescue) / SAL (Search 

and Locate) (4) Military Medicine (Emergency Aid) (5) Aerial Survey (6) Cloud Seeding / Rainmaking (7) Aerial Fire Control 

/ Fighting (8) Special capabilities (9) Mobile Air Traffic Control และ (10) Mobile Air Movement Team.

ซึ่งขีดความสามารถทางทหารเหล่านีเ้ป็นภาระอันหนักหน่วงเกินกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศหนึ่งประเทศใด 

จะสามารถแบกไว้โดยล�าพงัได้ จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและสนบัสนนุจากประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ตามข้อตกลงการจดัการภยัพิบตัิ

และเผชิญเหตุฉุกเฉินอาเซียน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response: AADMER)  

ท่ีได้ลงนามไว้เม่ือ 26 ก.ค.2548 ได้ระบรุายละเอียดถงึขีดความสามารถทางทหารท่ีจะใช้ในภารกิจ HA/DR ไว้วา่มี (1) ชนิดของหนว่ย เป็น

ได้ทัง้ แพทย์ วิศวกร หรือทหารราบ ไม่ว่าจะมาจาก ทบ. ทร. หรือ ทอ. (2) ระดบัของหน่วย เป็นได้ทัง้ระดบั กองร้อย หรือกองพนั 

(3) จ�านวนและขีดความสามารถ เป็นได้ทัง้ สร้างการคมนาคมได้ด้วยตัวเองเพ่ือการน�าส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรือ 
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การบรรเทาภยัพิบตัิ หรือสามารถให้การสนบัสนนุในการเคลื่อนย้ายความช่วยเหลือ (4) จนท.ผู้ เช่ียวชาญในด้านจดัการภยัพิบตัิและ

เทคโนโลยี (5) สิง่ส�ารองเพ่ือบรรเทาภยัพิบตัฉิกุเฉิน (6) ความชว่ยเหลือทางทหารในปฏิบตักิาร HADR ซึง่เป็นได้ทัง้ เคร่ืองจกัรกลหนกั 

เคร่ืองยนต์ท่ีเคลือ่นย้ายได้ สิง่สนบัสนนุด้านสิง่โครงสร้างและการสง่ก�าลงับ�ารุง การอพยพ การกู้ภยั การบริการทางการแพทย์ ท่ีพกัอาศยั 

และสิง่สนบัสนนุท่ีจ�าเป็น (7) ยทุโธปกรณ์ทางทหารส�าหรับเผชิญเหตฉุกุเฉิน รวมถงึ ยทุโธปกรณ์และสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรับงานหนกั 

การขนสง่ฉกุเฉิน การสื่อสารฉกุเฉิน เคร่ืองก�าเนิดไฟฟา้ฉกุเฉิน โรงพยาบาลสนาม การอพยพและท่ีหลบภยัชัว่คราว

ความรุนแรงและความเสียหายอนัเกิดจากภยัพิบตัิมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้จากอดีต หากมีการตอบสนองต่อเหตกุารณ์ได้เร็วเท่าไร  

นัน่ก็เทา่กบัสามารถลดการสญูเสยีและความเสยีได้มากขึน้ ทรัพยากรทางอากาศจงึเป็นทางเลอืกท่ีดีและเหมาะสมท่ีสดุในอนัท่ีจะน�าพา

ความชว่ยเหลอืเข้าไปสูใ่จกลางพืน้ท่ีประสบภยั การพฒันากองทพัในอนาคตจงึดจูะมุง่ไปท่ีการพฒันาทรัพยากรทางอากาศเป็นล�าดบัแรก

ภารกิจของทรัพยากรทางอากาศกบัปฏิบตักิาร HADR

ทรัพยากรทางทหารท่ีร่วมปฏิบตัิในภารกิจ HADR นัน้ส่วนใหญ่คืออากาศยาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง อากาศยานท่ีใช้ส�าหรับ 

การขนสง่ทางอากาศ จากกรณีศกึษาสามารถสรุปชนิดของอากาศยานและการใช้งานได้คือ (1) การประเมินผลความเสยีหาย (Damage 

Assessment) ใช้ เฮลคิอปเตอร์ โดรน UAV ดาวเทียม (2) การค้นหาและชว่ยชีวิต (Search and Rescue) ใช้ เฮลคิอปเตอร์ (3) การน�าสง่

สิง่สนบัสนนุ (Relief supply delivery) ใช้ บ.ล�าเลียง เฮลคิอปเตอร์ (4) การสนบัสนนุด้านการแพทย์ (Medical support) ใช้ บ.ล�าเลียง 

เฮลคิอปเตอร์ (5) การอพยพ (Evacuation) ใช้ บ.ล�าเลียง เฮลคิอปเตอร์ (6) ISR ใช้ เฮลคิอปเตอร์ โดรน UAV ดาวเทียม (7) การด�ารง 

การสือ่สาร (Communication Sustainability) ใช้ อากาศยานควบคมุและแจ้งเตือน (Airborne Warning And Control System: AWACS) 

และ (8) การปฏิบตัิภารกิจพิเศษ 

แนวโน้มการรุกรานชาติอ่ืนด้วยก�าลงัทหารไม่ค่อยมีโอกาสเกิดขึน้ แต่การใช้ขีดความสามารถทางทหารช่วยเหลือชาติอ่ืน 

ในภารกิจ HADR ดจูะเป็นสิง่ส�าคญัมากท่ีสดุซึง่มีโอกาสเกิดได้สงูกวา่ แตท่วา่หลกัการใน “Oslo Guidelines” ซึง่เป็นคูมื่อท่ีวา่ด้วยการ

ใช้ก�าลงัทหารตา่งชาตแิละทรัพยากรในการปอ้งกนัเทศทางพลเรือนในภารกิจ HADR กลบัระบไุว้วา่ “การจะร้องขอก�าลงัทหารตา่งชาติ

และทรัพยากรในการปอ้งกนัเทศทางพลเรือน สามารถกระท�าได้ก็ตอ่เม่ือการใช้ก�าลงัทหารและทรัพยากรในการปอ้งกนัเทศทางพลเรือน

ของตนเองนัน้ไม่สามารถรองรับความต้องการได้เพียงพอ” ซึง่ในความเป็นจริง ขีดความสามารถทางทหารมกัเป็นสิ่งแรกท่ีรัฐบาลใช้  

เช่นเดียวกบัก�าลงัทหารต่างชาติท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาภยัพิบตัิด้วยจิตใจของความเป็นเพ่ือน อีกทัง้การรอเวลาเพ่ือ

ร้องขอ/ตอบสนองค�าร้องขอความชว่ยเหลือนัน้ ไมไ่ด้ชว่ยให้สามารถชว่ยชีวิตผู้ประสบภยัได้เพ่ิมมากขึน้แตอ่ยา่งใด เพียงแตอ่าจจะชว่ย

ให้ค้นพบร่างผู้ประสบภยัได้มากขึน้เท่านัน้เอง ด้วยเหตผุลนีอ้ตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศจงึเปรียบเสมือนสิ่งเติมเต็มในข้อบกพร่องนัน้ 

ทัง้ท่ีเป็นการประกอบการด้วยตนเองหรือสร้างจากความร่วมมือ

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ

อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศดจูะเป็นธุรกิจท่ีจ�าเป็นส�าหรับโลกท่ีเต็มไปด้วยความขดัแย้งและความแตกต่างของอดุมการณ์ 

เชน่ทกุวนันี ้ในขณะท่ียทุโธปกรณ์ท�าให้กองทพัมีขีดความสามารถเพ่ิมขึน้ในแงข่องการสู้รบ มนัก็ยงัสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือส�าหรับภารกิจ

ชว่ยเหลือทางมนษุยธรรมได้อีกด้วย วตัถปุระสงค์หลกัของอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศก็คือการพฒันาและสร้างผลติภณัฑ์ท่ีสามารถใช้

ในการปอ้งกนัประเทศได้

ริชาร์ด เอ บทิซงิเกอร์ บรรณาธิการหนงัสือ The Modern Defense Industry: political, economic, and technological issues  

ได้ชีใ้ห้เห็นว่ามีปัจจัยพืน้ฐานอยู่ 5 ประการท่ีจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศของโลกซึ่งอาจจะเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงในอนาคตหากมนัลงมาเก่ียวข้องกบั โครงสร้าง การจดัองค์กร กิจกรรม และ กระบวนการ ของอตุสาหกรรมนี ้ ปัจจยัเหลา่นี ้

มีอิทธิพลและเป็นตวัก�าหนดทิศทางของอตุสาหกรรมอาวธุโลก ได้แก่ (1) ธรรมชาติของกระบวนการผลิตอาวธุ (2) ผลจากการใช้จ่าย 

งบประมาณทางทหารท่ีมีตอ่อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ (3) ผลกระทบของการค้าอาวธุระหวา่งประเทศ (4) กระบวนการโลกาภิวฒัน์

ของอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ และ (5) การเกิดขึน้ของเทคโนโลยีข้อมลูขา่วสารในกิจการทหาร 

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศนัน้ถกูเข้าใจว่าเป็นอตุสาหกรรมท่ีคอยปอ้นยทุโธปกรณ์และการซ่อมบ�ารุงโดยเฉพาะสิ่งท่ีใช้โดย

มนษุย์เพ่ือ เตรียมการ ป้องกนั ปกป้อง ตอบโต้ ลด บรรเทา และรับมือ กบัภยัคกุคามรวมทัง้ผลท่ีไม่ได้คาดคิดอนัอาจจะเกิดขึน้กบั

สงัคมของตน ผลท่ีตามมาเหลา่นีอ้าจสรุปรวมได้วา่เป็นความเสียหายตอ่ชีวิตประชาชน สขุภาพ ทรัพย์สนิ หรือสิง่อ่ืน ๆ รวมถงึขา่วสาร  

วตัถปุระสงค์ของอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศคือการด�ารงไว้ซึง่พลงัอ�านาจแห่งชาติและขีดความสามารถในการปกป้องประเทศจาก

ภยัคกุคามทัง้มวล อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศนัน้เป็นระบบความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐและบริษัทผู้ผลิต โดยตัง้อยู่บนฐาน

ของความมัน่คงแหง่ชาติ และเป็นเศรษฐกิจเพียงสาขาเดียวท่ีขึน้อยูก่บัรัฐในผลติภณัฑ์ทัง้หมดท่ีจ�าหน่าย อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 

ไม่ได้รับแรงกดดนัทางตลาด ในขณะท่ีสามารถแข่งขนัและสง่ออกสูต่ลาดโลกซึง่สร้างมลูคา่เพ่ิมและเป็นคูค้่าอนัซ่ือสตัย์ทัง้ในยามสงบ 
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เกิดวิกฤตกิารณ์ หรือแม้กระทัง่ยามสงคราม กบัคูร่่วมการค้า ซึง่อาจมองได้วา่เป็นการกระจายทรัพยากร รักษาไว้ซึง่สายการผลติ ย่ิงกวา่

นัน้แล้ว อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศยงัอาจรวมหน้าท่ีเหลา่นีเ้ข้าไว้ด้วย คือ (1) โรงงานผลติสิง่อปุกรณ์ท่ีใช้เพ่ือการปอ้งกนัประเทศและ

ความมัน่คง (2) การซอ่มบ�ารุงสิง่อปุกรณ์ท่ีใช้เพ่ือการปอ้งกนัประเทศและความมัน่คง และ (3) การจดัหาเตรียมการสิง่ท่ีมีความจ�าเป็น

ส�าหรับยามวิกฤตหิรือยามสงคราม 

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศเป็นนวตักรรมชัน้สงูท่ีต้องการวิศวกรรมและเทคโนโลยีขัน้ก้าวหน้า การค้นคว้าวิจยัขัน้สดุยอดนัน้ 

ได้สง่ผลกระทบส�าคญัตอ่ภาคอ่ืน ๆ เชน่ อิเลก็ทรอนิกส์ อวกาศ การบนิพลเรือน และธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัมนัก่อให้เกิดการสร้างงานจ�านวนมาก 

รวมไปถงึการสร้างงานทางอ้อมอีกมหาศาล

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของเกาหลีใต้

เดือนมกราคม ค.ศ.1968 ทหารเกาหลีเหนือได้บกุจูโ่จม Blue House ท่ีพกัประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในกรุงโซล ยดึเรือหาขา่ว รวม

ทัง้ยิง บ.สอดแนม EC-121 ของสหรัฐตกในทะเลจีนตะวนัออก ล้วนเป็นเหตผุลในการสร้างอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศทัง้สิน้ 

สมาคมอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศเกาหล ี(Korea Defense Industry Association: KDIA) ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1976 เป็นองค์กร

ไมห่วงัผลก�าไรภาคพลเรือนขึน้ตรงตอ่กระทรวงกลาโหม เพ่ือก�ากบัดแูลกิจการด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศทัง้ปวง โดยควบคมุทกุ

บริษัทท่ีระบวุา่เป็นโรงงานผลติชิน้สว่นยทุธภณัฑ์ด้านปอ้งกนัประเทศท่ี มีหน้าท่ี 1) สนบัสนนุงานและดแูลสง่เสริมอตุสาหกรรม และ 2) 

เป็นตวัแทนของกระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงพลงังาน ณ ปัจจบุนั มีสมาชิกทัง้หมด 741 

บริษัท ซึง่ผลติยทุธบริภณัฑ์ 541 ชนิด 

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของเกาหลใีต้ในอดีตสง่ออกเพียงแคก่ระสนุและวตัถรุะเบดิเทา่นัน้ แตปั่จจบุนัสร้างและผลติชิน้สว่น

ยทุโธปกรณ์นานาชนิดปอ้นสูต่ลาดโลก เชน่ ปืนใหญ่อตัตาจร K-9, รถถงั K-2 , รถหุ้มเกราะ, จรวดปอ้งกนัภยัทางอากาศ, ปืนและระเบดิ

หลากหลายชนิด อากาศยานตา่ง ๆ เชน่ T-50, KT-1, FA-50, เฮลคิอปเตอร์, UAV, เคร่ืองยนต์ใบพดัของ บ.ฝึก รวมไปถงึการซอ่มบ�ารุง 

ส�าหรับระบบทางทะเล เชน่ เรือพิฆาต, เรือฟริเกต, เรือสนบัสนนุการรบ, เรือด�าน�า้, จรวดและตอร์ปิโด เป็นต้น 

ในมมุมองด้านอากาศยานนัน้จะพบวา่ อตุสาหกรรมอากาศยานเป็นอตุสาหกรรมท่ีต้องใช้เทคโนโลยีขัน้สงูและมีความซบัซ้อน 

อีกทัง้สง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมอ่ืน ๆ อยา่งมากมาย ต้องใช้การลงทนุจ�านวนมหาศาล อากาศยานเป็นระบบท่ีมีความสลบัซบัซ้อน

ซึง่ประกอบด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบไฟฟ้า ระบบกลไก และระบบย่อยอ่ืน ๆ ท่ีต้องท�างานให้สอดคล้องซึง่กนัและกนั การสร้าง

อากาศยานจะเป็นไปได้ก็ต่อเม่ืออตุสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้รับการพฒันาแล้ว โดยท่ีคณุลกัษณะของอตุสาหกรรมอากาศยาน

สามารถสรุปได้ดงันี ้ (1) อากาศยานเป็นระบบท่ีมีความสลบัซบัซ้อนไปด้วยระบบย่อย ๆ อีกหลายระบบ เน่ืองจากระบบย่อย ๆ ท่ีมี

ขนาดกะทดัรัด น�า้หนกัเบา และท�างานได้หลายอยา่ง จะต้องถกูประกอบเข้าด้วยกนัอยา่งดี หรืออาจกลา่ววา่ การสร้างอากาศยาน คือ  

การบรูณาการ ของระบบย่อย ๆ เข้าด้วยกนั โดยต้องมีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีชัน้สงู (2) อากาศยานต้องมีความน่าเช่ือถือได้

สงู เพราะเพียงแม้แตข้่อบกพร่องเลก็น้อยในชิน้สว่นก็อาจท�าให้เกิดอบุตัเิหตไุด้ จงึไมมี่ความผิดพลาดทางเทคนิคท่ียอมรับได้แม้เพียงเลก็

น้อยก็ตาม (3) อตุสาหกรรมอากาศยานเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีมลูคา่เพ่ิมสงูขึน้อยูก่บัแรงงานท่ีมีความเช่ียวชาญและช�านาญในเทคโนโลยีมาก  

การพฒันาและผลติอากาศยานนัน้ ต้องการโรงงานผลติขนาดใหญ่ท่ีเอือ้ตอ่การลงทนุรวมไปถงึพนกังานด้านเทคนิคเฉพาะเป็นสิง่จ�าเป็น 

เพ่ือให้มีความสามารถในการผลิตให้ได้ตามจ�านวนสัง่ซือ้และอยู่ในกรอบเวลาการผลิตท่ีผู้สัง่ซือ้ยอมรับได้ จึงต้องการการลงทุนใน 

ระยะยาวและการสนบัสนนุจากรัฐ และ (4) อตุสาหกรรมอากาศยานมีความจ�าเป็นตอ่การปอ้งกนัประเทศ จากในอดีตท่ีผลติเพียงชิน้สว่น 

หลกัของอากาศยาน มาจนถงึปัจจบุนัท่ีกองทพัอากาศกลายเป็นหนึง่ในเสาหลกัของการปอ้งกนัประเทศ อตุสาหกรรมอากาศยานจงึได้

รับการพฒันาจนกลายเป็นแกนหลกัของอตุสาหกรรมทางทหาร 

อตุสาหกรรมอากาศยานไม่สามารถเกิดขึน้ได้ชัว่ข้ามคืนเช่นเดียวกบัการพฒันาก�าลงัทางอากาศ อีกทัง้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง

ก็ไมส่ามารถบรรลขุัน้เช่ียวชาญได้ด้วยล�าพงัตวัคนเดียว หากแตต้่องได้รับการสัง่สมบม่เพาะประสบการณ์อยา่งเป็นขัน้เป็นตอน ซึง่โดย

ทัว่ไปแล้วคือ (1) ขัน้การซอ่มบ�ารุงระดบัโรงงาน (2) ขัน้การผลติภายใต้สญัญาจ้าง (3) ขัน้การประกอบชิน้สว่นภายใต้สญัญาลขิสทิธ์ิ 

(4) ขัน้การผลติระบบภายใต้สญัญาลขิสทิธ์ิ (5) ขัน้การผลติชิน้สว่นเฉพาะ (6) ขัน้การร่วมมือพฒันา และ (7) ขัน้การพฒันาด้วยตนเอง

อตุสาหกรรมอากาศยานของเกาหลีใต้

ในชว่งแรกนัน้ เร่ิมจากการผลติอากาศยานภายใต้ลขิสทิธ์ิคือ ในปี 1978 ผลติเฮลคิอปเตอร์ 500-MD ในปี 1982 ผลติ F-5E/F 

ในปี 1991 ผลติเฮลคิอปเตอร์ UH-60 และในปี 1994 ผลติ KF-16

ปลาย ค.ศ.1980 รัฐบาลเกาหลใีต้ได้เร่ิมโครงการ Korean Fighter Program (KFP) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้แก่กองทพัอากาศ 

โดยการจดัหา บ.รบหลกั (ผลติ F-16 ภายใต้ลขิสทิธ์ิ ไมใ่ชก่ารซือ้โดยตรง) จากโครงการ KFP เกาหลใีต้สามารถขยายความสามารถในการผลติ
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จนถงึขัน้ได้รับเทคโนโลยีหลกัของการวิจยัและพฒันา บ.รบ กระทัง่ชว่งต้นปี 1990 เกาหลีใต้สามารถพฒันา บ.Chang-Kong 91 และ 

บ.KTX-1 เป็นของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากประเทศอ่ืน จากการพฒันา บ.KTX-1 ท�าให้เกาหลีใต้สามารถพฒันา 

ขีดความสามารถในการปอ้งกนัประเทศและอตุสาหกรรมอากาศยาน รวมทัง้ยงัสามารถออกแบบและพฒันาอากาศยานขัน้สงูอีกด้วย

เกาหลีใต้นัน้มีความก้าวหน้าในเร่ืองการพฒันาและผลติอากาศยานอยา่งเห็นได้ชดั การพฒันานัน้ได้กระท�าอยา่งตอ่เน่ืองจาก

การออกแบบ บ.ใบพดั ไปสู ่บ.ไอพน่ โดยกลางปี 1990 เกาหลีใต้เร่ิมโครงการพฒันา T-50 ซึง่เป็นการร่วมลงทนุ โดยบริษัทอตุสาหกรรม

การบนิ (KAI) 17 เปอร์เซน็ต์ โดยบริษัท Lockheed Martin 13 เปอร์เซน็ต์ และ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ 70 เปอร์เซน็ต์  หลงัเสร็จสิน้โครงการ 

บ.T-50 จ�านวน 142 เคร่ืองถกูสง่มอบให้แก่ ทอ.เกาหลีใต้ และมีการสัง่ซือ้จากประเทศอ่ืนอีกคือ อิรัก จ�านวน 24 เคร่ือง ฟิลปิปินส์ จ�านวน 

12 เคร่ือง อินโดนีเซีย จ�านวน 16 เคร่ือง และ ประเทศไทย จ�านวน 12 เคร่ือง 

โครงการพฒันาเฮลคิอปเตอร์ (Korean Helicopter Program: KHP) เร่ิมเม่ือปี 2006 และตัง้ช่ือวา่ Korean Utility Helicopter 

(KUH) โดยในปี 2009 ได้ปรากฏช่ือวา่ “Suri-on” (suri=eagle, on=perfection)  โครงการพฒันาเฮลคิอปเตอร์นี ้จะท�าให้เกาหลีใต้เป็น

หนึง่ในเจ็ดประเทศของโลกท่ีมีเทคโนโลยีด้านการพฒันาและผลติเฮลคิอปเตอร์เป็นของตนเอง

ส�าหรับอากาศยานไร้นกับินนัน้ เกาหลีใต้มีสามโครงการหลกัคือ (1) Stand-in surveillance UAV ห้วงเวลาพฒันาระหว่าง 

2004-2009 (2) Smart UAV ห้วงเวลาการพฒันาระหวา่ง 2002-2012 และ (3) Medium Altitude long endurance (MALE) UAV ห้วง

เวลาพฒันาระหวา่ง 2009-2016 

ปัจจบุนัการพฒันาระบบปอ้งกนัประเทศมุง่ความสนใจไปท่ีระบบเรดาห์และจรวด (การใช้ห้วงอวกาศ) และเทคโนโลยีตอ่ต้านการรบกวน 

(anti-jamming) ส�าหรับโครงการพฒันาอากาศยานตอ่ไปนัน้คือ KF-X บ.รบลอ่งหนยคุใหม ่ ซึง่เร่ิมร่างแนวความคิดมาตัง้แตปี่ ๒๐๐๘ 

และคาดวา่จะเป็นการร่วมมือกบัประเทศอินโดนีเซีย โดยท่ีคาดวา่ผลผลติจะเป็น บ.รบยคุใหม ่120 เคร่ือง ส�าหรับเกาหลใีต้ และอีก 80 เคร่ือง 

ส�าหรับอินโดนีเซีย 

ในแผนของ กห.เกาหลีใต้ท่ีประกาศไว้เม่ือปี 2017 ระบวุา่ การปรับปรุงระบบปอ้งกนัตนเองปัจจบุนันัน้ จะมุง่ไปท่ี “3K” คือ (1) 

Kill-chain คือระบบปอ้งกนัตนเองท่ีจะเฝา้ตรวจจบัจรวดและขีปนาวธุในแบบเวลาจริง (real time) (2) Korea Air and Missile Defense 

(KAMD) เป็นระบบท่ีใช้ส�าหรับสกดักัน้จรวดพิสยัใกล้  และ (3) Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR) ซึง่มีจดุมุง่หมาย

ท่ีการก�าจดัผู้น�าของข้าศกึ  ทนัทีท่ีเกาหลเีหนือใช้อาวธุนิวเคลยีร์ ระบบ “3K” นัน้ต้องพึง่พาทัง้อากาศยานและขีดความสามารถทางอวกาศ

สรุป

ส�าหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมตใิห้จดัตัง้บริษัทอตุสาหกรรมการบนิ (Thai Aviation Industries: TAI) เม่ือ กนัยายน 2547 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือซอ่มบ�ารุงอากาศยานของทางราชการเป็นหลกั ซึง่ปัจจบุนัการให้บริการได้ขยายขอบเขตครอบคลมุอากาศยาน

พาณิชย์ด้วย 

ส�าหรับ KAI นอกจากการผลติอากาศยานแล้ว ยงัเป็นอตุสาหกรรมซอ่มบ�ารุงอากาศยาน (maintenance, repair, and overhaul: MRO) 

ให้แก่อากาศยานของเกาหลีอีกเชน่กนั ลกูค้าท่ีเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้จากการสง่ออก บ.T-50 และ บ.KT-1 ย่ิงมี 

ผู้ ใช้งานเพ่ิมขึน้มากเทา่ไร ความต้องการการซอ่มบ�ารุงและอะไหลก็่มากขึน้เชน่กนั

ภารกิจ HADR มีความต้องการทรัพยากรทางอากาศจ�านวนมาก ซึ่งหมายถึงต้องมีการเตรียมการ แต่ก�าลงัทางอากาศนัน้ 

ต้องใช้เวลานบัปีในการจดัหาอากาศยาน ระบบซอ่มบ�ารุง และฝึกบคุลากร การซอ่มบ�ารุงท่ีดีหมายถงึมีความต้องการอะไหลเ่พ่ือคงความพร้อม

ปฏิบตักิาร การพฒันาขีดความสามารถของก�าลงัทางอากาศนัน้มีความหมายตอ่ความมัน่คงของชาตใินสถานการณ์วิกฤตอิยา่งมีนยัส�าคญั 

และในขณะเดียวกนัก็มีความหมายตอ่ชีวิตประชาชนท่ีจะสามารถรักษาไว้ได้ในยามเกิดภยัพิบตัิ

แนวโน้มการเกิดของภยัธรรมชาติมีมากขึน้ในยคุของโลกร้อนเช่นปัจจบุนั และเม่ือเกิดภยัธรรมชาติขึน้ ทรัพยากรทางอากาศก็

เป็นหนทางเดียวท่ีจะน�าความชว่ยเหลอืไปยงัพืน้ท่ีประสบภยัได้ทนัทว่งที ย่ิงกวา่นัน้แล้ว การรับมือกบัภยัธรรมชาตใิห้ได้ผลต้องการความร่วม

มือไมส่ามารถกระท�าได้เพียงล�าพงั ดงันัน้ประเทศสมาชิกอาเซียนจงึเหน็ด้วยกบัการจดัตัง้ ASEAN Military Ready Group on Human-

itarian Assistance ขึน้เม่ือ 16 มี.ค.2558 เพ่ือสนบัสนนุและชว่ยเหลือประเทศท่ีประสบภยัในด้าน (1) ค้นหาและชว่ยชีวิต (2) ชว่ยเหลือ

ทางแพทย์ฉกุเฉิน (3) การแจกจา่ยสิง่ของจ�าเป็น (4) การขนสง่และอพยพ และ (5) การแลกเปลี่ยนและแบง่ปันประสบการณ์และขา่วสาร 

เพ่ือเตมิเตม็ภารกิจ HADR จ�าเป็นต้องมีจ�านวนทรัพย์สนิทางอากาศท่ีเพียงพอ แตท่วา่การสร้างทรัพย์สนิทางอากาศด้วยตนเอง

โดยไมมี่ค�าชีแ้นะจากผู้ เช่ียวชาญนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ย ความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศสามารถเตมิเตม็ในสว่นนีไ้ด้ ไทยจ�าเป็น

ต้องแสวงหาหุ้นสว่นทางยทุธศาสตร์ท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองอตุสาหกรรมอากาศยานอย่างเช่นสาธารณรัฐเกาหลี รวมทัง้ปรับเปลี่ยน

สถาบนัและอตุสาหกรรมท่ีมีอยูด่งันี ้
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1) ขยายขอบเขตการด�าเนินกิจกรรมของบริษัทอตุสาหกรรมการบนิไทย (TAI) ท่ีเป็นเพียงหนว่ยซอ่มบ�ารุงให้เป็นโรงงานผลติชิน้

สว่นอากาศยานด้วย รวมทัง้จดัตัง้ให้มีแผนกวิจยัและพฒันาในเร่ือง Cutting-edge และเทคโนโลย่ีชัน้สงูท่ีต้องใช้กบัอากาศยาน เพ่ือเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการผลติอากาศยานในอนาคต

2) เพ่ิมบทบาทของสถาบนัวิจยัเพ่ือการปอ้งกนัประเทศ (DTI) ให้มีหนว่ยวิจยัเทคโนโลย่ีด้านอากาศยานท่ีเป็นลกัษณะ Dual-use 

เพ่ือสนบัสนนุภารกิจ HADR 

3) จดัตัง้หน่วยงานวิจยัด้านการปอ้งกนัประเทศท่ีไม่ใช่งานวิจยัเทคโนโลย่ี เพ่ือท�าหน้าท่ีเสนอรายงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ปอ้งกนัประเทศให้แก่รัฐสภาและกระทรวงกลาโหม ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดความต้องการยทุโธปกรณ์ของกองทพั

4) จดัตัง้หนว่ยงานควบคมุและก�าลบัดแูลอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศทัง้ปวง (แยกบางสว่นออกมาจาก DTI และศนูย์การอตุสาหกรรม

ปอ้งกนัประเทศและพลงังานทหาร) โดยท�าหน้าท่ีประสานระหวา่งรัฐบาลกบับริษัท เป็นผู้ก�าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือนโยบายท่ี

เก่ียวข้องกบัการด�าเนินธรุกิจด้านอาวธุยทุธภณัฑ์

5) โอนงานหรือแปรรูปหนว่ยงานของกองทพัท่ีท�าหน้าท่ีวิจยัพฒันาและผลติยทุธภณัฑ์ (ท่ีไมใ่ชเ่ร่ืองลบั) ให้เป็นบริษัทหรืออยูภ่ายใต้ 

DTI โดยกองทพัจะเป็นเพียงผู้ก�าหนดความต้องการเทา่นัน้ และ 

6) สนบัสนนุการจดัตัง้โรงงานผลติชิน้สว่นอากาศยาน ให้ครอบคลมุระบบของอากาศยานทัง้หมด

การจดัตัง้อตุสาหกรรมอากาศยานท่ีผลติเชิงพาณิชย์นัน้มีคา่ใช้จา่ยท่ีสงูมาก อีกทัง้การน�าเสนอผลติภณัฑ์เข้าสูต่ลาดโลก จ�าเป็น

ต้องได้รับการสนบัสนนุรวมทัง้การควบคมุจากรัฐบาล การเร่ิมต้นด�าเนินกิจกรรมท่ีมองวา่เป็นไปไมไ่ด้หรือเป็นไปได้ยากโดยยงัมิได้ลอง 

แม้เพียงแตจ่ะคดิหาวิธีลงมือ คงไมมี่วนัประสบความส�าเร็จ หากแตก่ารด�าเนินกิจกรรมด้วยความร่วมมือจากมิตรตา่งหาก จงึจะเป็นการสร้าง

โอกาสให้ประสบความส�าเร็จได้
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บริบทของกองทพัอากาศในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงทางเทคโนโลยี 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) กรณีศกึษา : ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligent)
วชิราภรณ์  เชาว์ศริิ1  

บทคดัยอ่

บริบทของกองทพัอากาศในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัสภาวะแวดล้อมด้านมัน่คงของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

(Disruptive Technology) กรณีศกึษา : ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligent) มีวตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัในการปรับตวั 

เข้าสูย่คุปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึง่เป็นผลมาจากเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) 2) เพ่ือให้เกิดการตระหนกัรู้

ถงึความส�าคญัของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยการให้ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบั AI ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และความสามารถของ  

ปัญญาประดษิฐ์ (AI) โดยจะน�ามาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ร่วมกบัยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี 3) เพ่ือก�าหนดแนวทางของกองทพัอากาศ 

ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology)

ผลการศกึษาจากการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง พบวา่ปัญญาประดษิฐ์ (AI) มีความสามารถในการเรียนรู้ ประมวลผล และตดัสนิใจได้

โดยวิธีการเรียนรู้จากกลไกภายใน ยกตวัอยา่งเชน่ Machine Learning ซึง่น�าไปสูก่ารแก้ปัญหาและการสร้างนวตักรรมใหม ่ๆ  ในปัจจบุนั

ปัญญาประดษิฐ์ (AI) ถือได้วา่เป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ทัว่ทกุประเทศและทกุองค์กรเร่ิมตระหนกัรู้และเตรียมความพร้อมในการรับมือ

กบัการเปลี่ยนแปลงในครัง้นี ้

สรุปผลการวิเคราะห์ พบวา่ แนวทางของกองทพัอากาศในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คง

ของเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นแปลงไป (Disruptive Technology) มาจากพลงัขบัเคลือ่นการพฒันาตามยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี ซึง่เป็น

ปัจจยัแหง่ความส�าเร็จ โดยมีองค์ประกอบดงันี ้ 1) การพฒันาก�าลงัพลทกุระดบัเพ่ือรับมือกบัเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึง่ได้แก่ 

ระดบัผู้น�าองค์กร ระดบัผู้ปฏิบตักิาร และระดบัผู้เข้ารับการศกึษาในสถานศกึษา สถานศกึษาประกอบด้วย โรงเรียนหลกัขัน้ต้น โรงเรียนหลกั

ขัน้ปลาย โรงเรียนเหลา่หรือโรงเรียนสายวิทยาการ รวมทัง้การอบรมพิเศษ 2) การน�าเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ (AI) เป็นเคร่ืองมือในการ

พฒันาให้เข้ากบัลกัษณะงานตามภารกิจและสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี

ค�าส�าคญั ปัญญาประดษิฐ์ เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป

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 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 20-year 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

1 นาวาอากาศเอก หญิง, อาจารย์อาวโุส กองการศกึษา วิทยาลยัการทพัอากาศ กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ
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บทน�า

การเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สง่ผลกระทบทัว่โลกตอ่ทกุประเทศ ทกุองค์กร และทกุภมิูภาค 

เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ท่ีเรียกว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) เห็นได้ชดัเจนจากสื่อสงัคมผ่าน

อินเทอร์เน็ต (Social Network) ท่ีสง่ผา่นข้อมลูแสดงผลอยา่งรู้ใจ หรือเวบ็ไซต์ยอดนิยมอยา่งกเูกิล้ (Google) ประมวลผลหาสิง่ท่ีเราต้องการ 

การใช้เสยีงพดูแทนการพิมพ์ตวัอกัษรในสมาร์ทโฟน Chatbot สามารถพดูคยุและตอบค�าถามกบัลกูค้าแทน Call center ท่ีเป็นคนจริงได้ 

ระบบผู้ช่วยตอบค�าถามต่าง ๆ Google Assistant SIRI ใน iPhone รถไร้คนขบัท่ีเร่ิมทดลองว่ิงแล้วในหลาย ๆ เมืองทัว่โลก เป็นต้น  

ซึง่เทคโนโลยีตา่ง ๆ เหลา่นี ้เก่ียวข้องกบัปัญญาประดษิฐ์ (AI) ด้วยกนัทัง้สิน้

ปัญญาประดษิฐ์ (AI) เป็นประเดน็ส�าคญับนเวทีการเมืองระดบัโลก เม่ือประธานาธิบดี วลาดเิมียร์ ปตูนิ แหง่รัสเซีย ได้แสดงปาฐกถา

ตอ่สาธารณชนวา่ปัญญาประดษิฐ์ (AI) คือ อนาคตของมนษุยชาตท่ีิสร้างโอกาสมหาศาลในอนาคต ใครท่ีเป็นผู้น�าด้านปัญญาประดษิฐ์ (AI) 

จะเป็นผู้น�าของโลกอนาคต และรัสเซียก็พร้อมท่ีจะทุม่เททรัพยากรตา่ง ๆเพ่ือพฒันารัสเซียในด้านนีอ้ยา่งเตม็ท่ี ในขณะท่ีนโยบาย Made 

in China 2025 & Innovated in China ของจีน ได้ตัง้เปา้หมายจะเป็นผู้น�าโลกด้านเทคโนโลยี ทัง้ทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม  

(Telecommunications) รถยนต์ไฟฟา้ และหุน่ยนต์ รวมทัง้แผนยทุธศาสตร์การพฒันาปัญญาประดษิฐ์ (AI) แหง่ชาต ิเพ่ือผลกัดนัให้จีน

เป็นผู้น�าด้านปัญญาประดษิฐ์ (AI) ของโลกภายในปี 2030 ส�าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจดัตัง้คณะอนกุรรมาธิการเก่ียวกบัเร่ือง 

Machine Learning และปัญญาประดษิฐ์ AI ภายใต้สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ (National Science and Technology 

Council: NSTC) เพ่ือชว่ยประสานงานด้านกิจกรรมของรัฐบาลกลางสหรัฐ ส�าหรับการวิจยัเก่ียวกบัปัญญาประดษิฐ์ (AI) ท่ีได้รับการสนบัสนนุ

โดยรัฐบาลกลางทัง้งานวิจยัท่ีเกิดขึน้ภายในรัฐบาลเองและท่ีไมใ่ชรั่ฐบาล

จากข้อมลูข้างต้น ท�าให้ทราบวา่มนษุย์ต้องตระหนกัถงึสภาวะแวดล้อมของเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นแปลงไป (Disruptive Technology) 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หากมนษุย์ไมเ่ตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสิง่ท่ีเกิดขึน้จากเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป

อยา่งรวดเร็วนัน้ ก็จะสง่ผลตอ่การด�าเนินชีวิตประจ�าวนั และสง่ผลกระทบด้านความมัน่คงของประเทศ ซึง่ในปัจจบุนัประเทศมหาอ�านาจ

ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ (AI) พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ในภารกิจทางทหารเพ่ือความมัน่คงแหง่ชาต ิการศกึษาในครัง้นี ้น�าไปสูก่ารก�าหนด

แนวทางของกองทพัอากาศในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

(Disruptive Technology) 

วตัถปุระสงค์การศกึษา

1. เพ่ือศกึษาถงึความส�าคญัในการปรับตวัเข้าสูย่คุปัญญาประดษิฐ์ (AI) ซึง่เป็นผลมาจากเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นแปลงไป (Disruptive 

Technology) 

2. เพ่ือให้เกิดการตระหนกัรู้ถงึความส�าคญัของปัญญาประดษิฐ์ (AI) ด้วยการให้ความรู้พืน้ฐานและความสามารถของปัญญาประดษิฐ์ 

(AI) โดยน�ามาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ร่วมกบัยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี 

3. เพ่ือก�าหนดแนวทางของกองทพัอากาศในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงทางเทคโนโลยี

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology)

กรอบแนวคดิและขอบเขตการศกึษา

การด�าเนินการศกึษา จากเอกสารวิชาการ ข้อมลูสถิต ิมมุมองนกัวิชาการ และบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัของปัญญาประดษิฐ์ (AI) 

ด้านการพฒันาประสทิธิภาพของความมัน่คง โดยเร่ิมจากแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย นิยามความหมาย จดุเร่ิมต้น ห้วงเวลา 

และข้อมลูด้านเทคนิคเบือ้งต้นของปัญญาประดษิฐ์ (AI) โดยมีเนือ้หาส�าคญั คือ Machine learning (ML) Deep Learning (DL) และ 

Neural Network (NN) โดยมีขอบเขตการศกึษาของปัญญาประดษิฐ์ (AI) ในเนือ้หา Machine Learning (ML) และน�าข้อมลูมาวิเคราะห์

ตามกรอบยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพ่ือก�าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมของกองทพัอากาศเพ่ือรับมือกบั

สภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) ของปัญญาประดษิฐ์ (AI) 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง

นิยามของปัญญาประดษิฐ์ (AI)

ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI คือ การสร้างเคร่ืองจกัรให้เกิดปัญญาและความคดิ ซึง่เราอาจพดูได้วา่เป็นการจ�าลอง

ความฉลาดให้กบัเคร่ืองจกัรนัน่ก็คือ การท�าให้สิง่ท่ีไร้ชีวิตมีความคดิเสมือนสิง่มีชีวิตเพ่ือแก้ปัญหาตา่ง ๆ  ให้แก่มนษุย์ (McCarthy, 1955) 

กลา่วใน Dartmouth conference
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ปัญญาประดษิฐ์ (AI) เป็นหนึง่ในศาสตร์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer science) ซึง่สร้างเป็นซอฟท์แวร์หรือระบบท่ีท�าให้เคร่ืองจกัร

ท�างานอยา่งชาญฉลาด ซึง่ความแตกตา่งระหวา่งปัญญาประดษิฐ์ (AI) กบัหุน่ยนต์นัน้ ปัญญาประดษิฐ์ (AI) เป็นสมองท่ีคอยควบคมุหุน่ยนต์ 

แตไ่มใ่ชหุ่น่ยนต์ 

จดุเร่ิมต้นของปัญญาประดษิฐ์ (AI)

Turing นกัคณิตศาสตร์ชาวองักฤษ ระบวุา่เคร่ืองจกัรมีกระบวนการท่ีซบัซ้อนเหมือนสมองคน หากสอนให้เหมือนกบัการสอนเดก็ จะ

เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีท�าให้เคร่ืองจกัรเกิดกระบวนการคดิเหมือนคนได้ ตอ่มาแนวคดินีไ้ด้กลายมาเป็นวิธีการสร้างปัญญาประดษิฐ์ (AI) แบบ 

Machine Learning (ML) (Turing, 1950) ทวัร่ิงได้สร้างแบบทดสอบช่ือวา่ “การทดสอบทวัร่ิง” หรือ “Turing’s Test” ทดสอบวา่มีความคดิ 

เหมือนคนหรือไม ่โดยให้คอมพิวเตอร์สือ่สารกบัมนษุย์ ถ้าหากวา่เราไมส่ามารถแยกได้วา่นัน่เป็นคอมพิวเตอร์หรือมนษุย์ก็จะผา่นการทดสอบ 

ห้วงเวลาของปัญญาประดษิฐ์ (AI)

ภาพท่ี 1 ห้วงเวลาปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ท่ีมา : https://www.facebook.com/theaheadasia/posts/-ตัง้แตต้่น-กบั-ai-timeline-วนันี-้เราคงทราบกนัแล้ว-วา่-เทคโนโลยีด้าน-ai-

ก�าลงัใส/2338011126429605/
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ข้อมลูด้านเทคนิคเบือ้งต้นของปัญญาประดษิฐ์ (AI)

ภาพท่ี 2 แผนภาพจ�าแนกศาสตร์ในแตล่ะแขนงของปัญญาประดษิฐ์ (AI)

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

การท�าให้เคร่ืองจกัรมีความคดิและตดัสนิใจด้วยตวัเองได้ หรือท่ีเราเรียกวา่ปัญญาประดษิฐ์ (AI) เราจะต้องท�าการสอนเคร่ืองจกัร

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ซึง่ไมต่า่งกบัคนเราท่ีเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ 

สว่นเคร่ืองจกัรนัน้เรียนรู้ผา่นข้อมลูโดย 2 ศาสตร์ท่ีเป็นท่ีนิยมกนั นัน่คือ

1. Symbolic learning ซึง่เป็นการเรียนรู้ผา่นสญัลกัษณ์ซึง่ท�าเกิดการเคลือ่นไหวทา่ทางของเคร่ืองจกัร (Robotics) และการจดจ�า

ภาพ (Computer vision) 

2. Machine learning เป็นการเรียนรู้ผา่นข้อมลูท่ีเรามีซึง่ถกูแปลงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ โดยศาสตร์นีก็้มีวิธีการสอนเคร่ืองจกัร

หลากหลายแบบเพ่ือสร้างอลักอริทมึแก้ปัญหาท่ีเราต้องการได้ 

Machine learning (ML)

คือวิธีการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยท�าให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึง่มนษุย์มีหน้าท่ีเพียงแค่เขียนโปรแกรมให้

ปัญญาประดษิฐ์ (AI) เรียนรู้จากข้อมลูจนเกิดเป็นขัน้ตอนวิธีในการคดิหรือแก้ปัญหา (Algorithm) โดยตวัเอง เพ่ือการท�านายหรือตดัสนิใจ

ในภายหลงั แทนท่ีจะท�างานตามล�าดบัของค�าสัง่โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประเภทของ Machine Learning

1. Supervised Learning การเรียนรู้แบบมีผู้สอน ในการเรียนรู้แบบนีคื้อ เราจะคอยสอน Machine วา่ Inputs แบบนี ้แล้วจะได้ 

Outputs แบบไหน

2. Unsupervised Learning การเรียนรู้แบบไมมี่ผู้สอน จะมีแต ่Inputs ให้ แล้วบอก Machine วา่ต้องการอะไร เชน่ การแบง่กลุม่

โดยบอกเพียงวา่ให้แบง่เป็น 2 กลุม่ ผลลพัธ์จะไมส่ามารถรู้ได้วา่ 2 กลุม่นัน้คืออะไร ผู้ เขียนโปรแกรมต้องเป็นคนรู้เอง คอมพิวเตอร์จะท�า

หน้าท่ีแคแ่บง่กลุม่

3. Reinforcement Learning การเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อม เชน่ Alpha Go เง่ือนไขของหมากล้อมคือ ใช้หมากของตนล้อมพืน้ท่ี

บนกระดานมากกวา่คูต่อ่สู้  Alpha Go จงึเรียนรู้ด้วยตวัมนัเองผา่นการจ�าลองการแขง่ขนัเป็นแสนล้านรอบ เพ่ือให้รู้วา่ถ้าหากคูต่อ่สู้ เดิน

หมากนี ้ตวัมนัเองจะเดนิหมากไหนเพ่ือให้บรรลเุง่ือนไขท่ีก�าหนดไว้ให้ นัน่คือการยดึพืน้ท่ีบนกระดานให้ได้มากท่ีสดุ

Deep Learning (DL) และ Neural Network (NN)

Deep learning เป็นวิธีการสร้าง Machine learning โดยเพ่ิมความลกึและความซบัซ้อนของอลักอริทมึ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้

แยกแยะและวิเคราะห์ข้อมลูจ�านวนมากและหลายประเภทได้ โดยวิธีการจ�าลองระบบประสาทของคน (Neural network : NN) ซึง่ถกูสร้างเป็น 

เครือขา่ยหลายชัน้ (Layer) และถกูแบง่ออกเป็น 3 ชว่ง คือ 1) Input layer สว่นรับข้อมลู 2) Hidden layer สว่นการประมวลผลข้อมลูและ

วิเคราะห์ท่ีหลากหลาย 3) Output layer สว่นแสดงผลข้อมลู
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ภาพท่ี 3 แผนภาพระดบัชัน้การท�างานของ Deep Neural Network

ท่ีมา : https://blog.finnomena.com/deep-learning-คืออะไร-อาชีพไหนจะตกงานบ้าง-499o250784a1

จากการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์แบบ Neural Network มีความซบัซ้อนมาก ท�าให้ในบางครัง้เราไม่อาจรู้ได้ว่าเพราะอะไร

คอมพิวเตอร์จงึมีการตดัสินใจหรือมีผลลพัธ์เช่นนัน้ออกมา ซึง่เหมือนกบัท่ีได้กลา่วไปข้างต้นว่าเป็นการจ�าลองระบบประสาทเพราะว่า

เราเองก็ไมรู้่วา่สมองอนัซบัซ้อนของเรานัน้แท้จริงแล้วมีการประมวลผลอยา่งไร

ภาพท่ี 4 แสดงถงึความแตกตา่งระหวา่ง AI Machine Learning และ Deep Learning

ท่ีมา : https://blogs.nvidia.com/blog/2016/29/whats-difference-artificial- intelligence-machine-   learning-deep-learning-ai/
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ระดบัความฉลาดของ AI 

1. Artificial Narrow Intelligence (ANI) หรือ Weak AI เป็นระดบัปัญญาประดษิฐ์ (AI) ท่ีมีสตปัิญญาหรือความสามารถในการท�างานได้ใน

วงจ�ากดั เชน่ SIRI ของ Apple สามารถสือ่สารพดูคยุกบัคนได้ ยงัไมมี่ความสามารถ และมีสตปัิญญาคดิไปท�าอยา่งอ่ืนให้ใกล้เคียงมนษุย์ได้

2. Artificial General Intelligence (AGI) หรือ Strong AI เก่ียวข้องกบัความสามารถในการเรียนรู้ วางแผน การแก้ปัญหา การคดิ

เชิงนามธรรม การคดิท่ีสลบัซบัซ้อน เรียนรู้ได้เร็ว เรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นปัญญาประดษิฐ์ (AI) ท่ีมีความสามารถในการท�างานเทียบ

เทา่กบัสมองมนษุย์ โดยในระดบั AGI จะสามารถท�าได้เหมือนกบัมนษุย์

3. Artificial Super Intelligence (ASI) หรือ Super AI เป็นปัญญาเหนือมนษุย์ มีความฉลาดและมีปัญญามากกวา่สมองมนษุย์ 

รวมไปถงึความคดิสร้างสรรค์ในทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการใช้ชีวิตและการเข้าสงัคม

ตารางท่ี 1 แสดงโอกาสท่ีการสร้าง AGI จะส�าเร็จในแตล่ะปีจากผู้ เช่ียวชาญด้านปัญญาประดษิฐ์ (AI)

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

ในปัจจบุนัเรายงัไมส่ามารถสร้าง AGI ซึง่เป็นสติปัญญาเทียบเทา่มนษุย์ มีความสามารถท่ีเก่ียวข้องกบัจิตใจความรู้สกึนกึคิด 

โดยจากตารางท่ี 1 แสดงให้เหน็วา่โอกาสท่ีการสร้าง AGI จะส�าเร็จในแตล่ะปี จากผู้ เช่ียวชาญด้านปัญญาประดษิฐ์ (AI) ซึง่เกือบสมบรูณ์

ร้อยละ 90 จะเกิดขึน้ในปี ค.ศ.2065

ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI)

1. เรียนรู้ข้อมลูและท�านายข้อมลูได้อยา่งชาญฉลาด 

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จ�าเป็นต้องเรียนรู้ผ่านข้อมลูตา่ง ๆ และมีข้อมลูจ�านวนมาก (Big data) โดยน�าข้อมลูเหลา่นัน้มาผ่าน

กระบวนการสอนและการสร้างอลักอริทมึ (Algorithm) ด้วยวิธี Machine Learning เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีต้องการ

2. ชว่ยในการตดัสนิใจ (Decision Management)

ชว่ยในการวิเคราะห์ ตดัสนิใจเพ่ือหาทางเลอืกท่ีคุ้มคา่ท่ีสดุ มีความเสีย่งน้อยท่ีสดุ หรือใช้เวลาน้อยท่ีสดุได้ โดยเรียกวา่การค้นหา

ทางเลือกท่ี Optimize ท่ีดีท่ีสดุบนข้อมลูท่ีมีอยู ่

3. แยกแยะสิง่ท่ีมีความซบัซ้อนสงู 

ด้วยการจ�าลองวิธีการท�างานของสมองมนษุย์ Artificial Neural Network (ANN) โดยสามารถน�า Deep Learning มาใช้ในการสร้าง

ระบบแยกแยะสิง่ของหรือใบหน้า และระบบแยกแยะหรือจดจ�าเสียงได้ 

4. ประมวลผลเฉพาะทางด้วยอปุกรณ์พิเศษส�าหรับปัญญาประดษิฐ์ (AI - Optimized Hardware) 

ปัญญาประดษิฐ์ (AI) ประมวลผลด้วยการน�าฮาร์ดแวร์ท่ีมีหนว่ยประมวลผลจ�านวนมากมาใช้ เพ่ือการประมวลผลได้เร็วขึน้ ยกตวัอยา่ง 

ระบบตรวจจบัใบหน้าแบบ Real-time มีระบบท่ีวิเคราะห์และประเมินภาพ ด้วยการน�า Graphics Processing Units (GPU) มาใช้เพ่ือ

ให้ระบบสามารถตรวจจบัใบหน้าได้ทนัเวลา 

5. ระบตุวัตนด้วย Biometric

เป็นสว่นหนึง่ของการน�าเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ (AI) ท่ีใช้ Biometric ได้แก่ มา่นตา เสยีง ลายนิว้มือ หน้า ภาษากาย ถือเป็นการ

จดจ�ารูปแบบ และแยกแยะออกมาใช้เพ่ือยืนยนัตวัตน
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6. รู้จกัภาษาท่ีมนษุย์ใช้ ด้วยระบบประมวลภาษาธรรมชาต ิ(Natural Language Processing : NLP)

NLP คือ เทคโนโลยีท่ีจะชว่ยท�าให้เรามีปฏิสมัพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์ได้อยา่งเป็นธรรมชาต ิ โดยเทคโนโลยี NLP จะวิเคราะห์ค�าสัง่ 

หรือความต้องการของผู้ใช้ผา่นภาษาธรรมชาต ิอาทิเชน่ Google น�า NLP มาชว่ยให้การค้นหาเอกสารใน Google Drive สะดวกและ

แมน่ย�าขึน้ ผา่นการพิมพ์ค�าสัง่งา่ย ๆ

7. ตอบโต้ด้วยเสียง จากระบบรู้จ�าและสงัเคราะห์เสียงพดู (Speech Recognition and Synthesis)

เป็นระบบท่ีสามารถท�างานร่วมกบัระบบ NLP เพ่ือให้เราสามารถตอบโต้กบัคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็น

ธรรมชาตย่ิิงขึน้ ยกตวัอยา่ง Siri สามารถฟังค�าสัง่ของเราผา่นการพดูได้ และตอบสิง่ท่ีเราต้องการผา่นการสร้างรูปประโยคท่ีต้องการ และ

พดูประโยคนัน้ให้เราได้ยิน

8. ผู้ชว่ยเสมือนจริง (Virtual Agents)

คือ เทคโนโลยีท่ีท�าให้เราสามารถเข้าถงึคลงัความรู้หรือบริการตา่ง ๆ ได้อยา่งไมรู้่จบบนสมาร์ทโฟนของเรา สามารถเข้าถงึและ

เข้าใจตารางงาน อีเมล ปฏิทิน นาฬิกา ด้วยความสามารถในการค้นหาเพ่ือตอบสนองสิง่ท่ีเราต้องการได้ ซึง่ก็คือสิง่ท่ีทกุวนันีเ้รารู้จกัผา่น

เทคโนโลยี Chatbot

9. ระบบอตัโนมตัิด้วยเทคโนโลยีหุน่ยนต์ (Robotic Process Automation)

หุน่ยนต์ท�าความสะอาด หุน่ยนต์พนกังานต้อนรับ รถท่ีสามารถขบัเคลื่อนได้ด้วยตวัเอง ซึง่ทัง้หมดนีส้ามารถเช่ือมโยงปัญญา

ประดษิฐ์ (AI) ท่ีเป็นสมองกลของระบบเข้ากบัโลกแหง่ความเป็นจริงได้

10. ระบบ Military AI 

การน�าปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาใช้ทางทหาร ได้แก่ อากาศยานไร้คนขบั (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) อากาศยานจูโ่จม

ทางทหาร (Unmanned combat aerial vehicle : UCAV) อาวธุอตัโนมตั ิ(Autonomous weapon) และอาวธุท่ีใช้ปัญญาประดษิฐ์ (AI) 

ท�างานแทน (Full AI weapon)

11. พฒันาปัญญาประดษิฐ์ (AI) เฉพาะทาง

ปัญญาประดษิฐ์ (AI) สามารถน�ามาพฒันาให้เข้ากบังานได้ทกุด้าน ยกตวัอยา่งเชน่ ชว่ยแพทย์วินิจฉยัโรค ระบบเก็บค�าพิพากษา

ของศาล ระบบ Logistic & Delivery หาหนทางไหนเร็วท่ีสดุ ประหยดัท่ีสดุ ระบบรักษาความปลอดภยั หรือแม้แต ่Drone ฉีดยาศตัรูพืช 

Drone สง่อาหาร เป็นต้น

กรอบการวิเคราะห์

ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

มุง่เน้นแนวทางการเสริมสร้างและพฒันากองทพัอากาศ ดงันี ้

1. เสริมสร้างขีดความสามารถกองทพัอากาศท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางโดยตรง

1.1  พฒันาขีดความสามารถทางอากาศ (Air Domain) ประกอบด้วย เสริมสร้างขีดความสามารถการบญัชาการและควบคมุ 

(Command and Control : C2) ขีดความสามารถระบบตรวจจบั (Sensor) ขีดความสามารถผู้ปฏิบตั/ิหนว่ยปฏิบตั ิ(Shooter) ขีดความ

สามารถระบบเครือขา่ย (Network) ขีดความสามารถการสนบัสนนุและบริการ (Support and Service) และ ขีดความสามารถบคุลากร

และพฤตกิรรมการปฏิบตังิาน (Human & Behavior) 

1.2  พฒันาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ (Cyber Domain)

1.3  พฒันาขีดความสมารถด้านกิจการอวกาศ (Space Domain)

2. พฒันากองทพัอากาศให้ทนัสมยั โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตังิาน ประกอบด้วย 

เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการขา่วและความร่วมมือด้านความมัน่คง ขีดความสามารถด้านการยทุธ ขีดความสามารถการสง่ก�าลงับ�ารุง  

ปฏิบตักิารกิจการพลเรือน พฒันาสมรรถนะก�าลงัพล พฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารวิจยัและพฒันานวตักรรมก�าลงัทางอากาศ 

พฒันาความสมัพนัธ์และความร่วมมือในประชาคมอาเซียน บรูณาการความร่วมมือกบัหนว่ยงานภาครัฐ/เอกชน และเสริมสร้างกองทพัอากาศ

ให้เป็นองค์การแหง่การเรียนรู้
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พลงัขบัเคลื่อนการพฒันาตามยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ

การพฒันากองทพัอากาศตามยทุธศาสตร์จ�าเป็นต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกบัธรรมชาต ิคณุลกัษณะ และข้อจ�ากดัของก�าลงั

ทางอากาศ รวมทัง้ทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ีมีในครอบครอง ทัง้นี ้พลงัขบัเคลือ่นการพฒันาตามยทุธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจยัแหง่ความส�าเร็จ 

ได้แก่ 1) ก�าลงัพลเป็นแกนน�า 2) เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา

ผลการวิเคราะห์

แนวทางของกองทพัอากาศในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงทางเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นแปลงไป 

(Disruptive Technology) กรณีศกึษา : ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligent)

น�าพลงัขบัเคลือ่นการพฒันาตามยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ ซึง่มีปัจจยัแหง่ความส�าเร็จ ได้แก่ 1) ก�าลงัพลเป็นแกนน�า 2) เทคโนโลยี

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา มาเป็นตวัก�าหนดกรอบแนวทางของกองทพัอากาศในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัสภาวะแวดล้อมด้าน

ความมัน่คงทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) กรณีศกึษา : ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligent) โดยมุง่เน้น

ไปท่ีการพฒันาก�าลงัพลในทกุระดบัให้มีความพร้อมรับมือกบัปัญญาประดษิฐ์ (AI) และการน�าปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการพฒันากองทพัอากาศ สรุปได้ดงันี ้

1. การพฒันาก�าลงัพลในทกุระดบัให้มีความพร้อมรับมือกบัปัญญาประดษิฐ์ (AI)

1.1 ระดบัผู้น�าองค์กร 

ความรู้ ความคดิสร้างสรรค์ และประสบการณ์ เป็นสิง่ส�าคญัส�าหรับผู้น�าองค์กร มีมมุมองตอ่กลยทุธ์ท่ีปรับตวั มุง่เน้น

การตดัสนิใจท่ีถกูต้องและรวดเร็ว โดยมีปัญญาประดษิฐ์ (AI) ชว่ยให้ข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ เพ่ือให้องค์กรสามารถท�างานเป็นทีม

และมีความสามารถเชิง Design Thinking หากผู้น�าองค์กรปรับตวัยอมรับเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นแปลงไป โดยน�าปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาใช้

ในการท�างาน น�ามาซึง่ความเข้าใจและน�ามาใช้ประโยชน์จากปัญญาประดษิฐ์ (AI) ได้มากขึน้

1.2 ระดบัผู้ปฏิบตัิการ

นโยบายหรือภารกิจท่ีมีความยากและความซ�า้ซ้อน ผู้ปฏิบตักิารต้องท�างานโดยใช้ความคดิสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลผุลส�าเร็จ 

ซึง่ปัญญาประดษิฐ์ (AI) มีโอกาสจะเข้ามาแทนท่ีการท�างานท่ียากนี ้แตง่านภาคบริการปัญญา ประดษิฐ์ (AI) ไมส่ามารถท�าได้ดีเทา่มนษุย์ 

ดงันัน้ หากผู้ปฏิบตักิารมีความเข้าใจและท�างานร่วมกบัปัญญาประดษิฐ์ (AI) รวมทัง้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและอปุกรณ์สมยัใหม ่จะสร้าง

ประโยชน์ให้กบังานมากท่ีสดุ และตอ่ยอดเป็นผลลพัธ์ในการแก้ไขปัญหาได้จริง รวมถงึการใช้งานร่วมกบัด้าน cyber security ไปด้วย

1.3 ระดบัผู้ รับการศกึษา

1.3.1 ระดบัโรงเรียนหลกัขัน้ต้น เป็นโรงเรียนท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือให้การศกึษา และอบรมแก่บคุคลพลเรือนท่ีสมคัรเข้าเป็น

ข้าราชการของกองทพัอากาศ มีทัง้สิน้ 7 สถาบนั ประกอบด้วย โรงเรียนจา่อากาศ โรงเรียนนายทหารประทวน โรงเรียนดริุยางค์ทหาร

อากาศ วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ โรงเรียนผู้หมวด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทร์กษัตราธิราช และโรงเรียนการบนิ

สถานศกึษาควรออกแบบหลกัสตูรให้รองรับ Disruptive Technology มีการปลกูฝังทกัษะ Digital literacy ในเร่ืองของ

ปัญญาประดษิฐ์ (AI) การคดิแบบมีตรรกะ (Logical Thinking) และเรียนรู้การสร้างอลักอริทมึ (Algorithm) ผา่นภาษาโปรแกรมอยา่ง 

Python ให้ปัญญาประดษิฐ์ (AI) สามารถท�างานได้กบัเทคโนโลยีท่ีมี และสามารถพฒันาสร้างสรรค์นวตักรรมเพ่ือใช้งานในกองทพัอากาศ 

โดยเฉพาะด้าน Cyber Security 

1.3.2 ระดบัโรงเรียนหลกัขัน้ปลาย เป็นโรงเรียนหรือสถาบนัการศกึษาท่ีจดัตัง้ขึน้ เพ่ือให้การศกึษาอบรมให้กบันายทหาร 

สญัญาบตัรชัน้ยศเรืออากาศเอกขึน้ไป การศกึษาประเภทนี ้เรียกวา่ “การศกึษาวิชาชีพทางทหาร” (Professional Military Education : PME) 

อยูใ่นความรับผิดชอบของกรมยทุธศกึษาทหารอากาศ มี 4 สถาบนั ประกอบด้วย โรงเรียนนายทหารชัน้ผู้บงัคบัฝงู โรงเรียนนายทหารอากาศ

อาวโุส โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และวิทยาลยัการทพัอากาศ

สถานศกึษาควรออกแบบหลกัสตูรให้ผู้ เข้ารับการศกึษา ได้มีความเข้าใจในเร่ืองของปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

สามารถออกแบบการน�าปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน เน้นการท�างานเป็นทีม และแบ่งหน้าท่ีสร้างสรรค์ผลงาน

พฒันาปัญญาประดษิฐ์ (AI)  

1.3.3 ระดบัโรงเรียนเหลา่หรือโรงเรียนสายวิทยาการ เป็นโรงเรียนท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในวิชาการสาขางานท่ี

ปฏิบตัอิยูแ่ก่นายทหารสญัญาบตัร นายทหารประทวน และข้าราชการกลาโหมพลเรือน ตลอดจนลกูจ้าง และพนกังานราชการสถานศกึษาควร

ออกแบบหลกัสตูรให้ผู้เข้ารับการศกึษาได้มีความเข้าใจการน�าปัญญาประดษิฐ์ (AI) ไปใช้ประโยชน์เพ่ิมพนูความรู้ในวิชาการสาขางานท่ีปฏิบตัอิยู่
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1.3.4 ระดบัการอบรมพิเศษ หน่วยงานบางหน่วยท่ีกองทพัอากาศก�าหนดให้จดัการอบรมพิเศษหรือเป็นความริเร่ิม 

ของหนว่ยจดัขึน้ตามความจ�าเป็น หลกัสตูรมีความหลากหลาย ระยะเวลาขึน้อยูก่บัเนือ้หาของการอบรม

หนว่ยงานควรจดัให้มีหลกัสตูรปัญญาประดษิฐ์ (AI) เฉพาะทางด้านความมัน่คงปลอดภยั Cyber Security ระยะสัน้ 

เน่ืองจากบคุลากรด้าน Cyber คอ่นข้างขาดแคลนประกอบกบัเข้าสูย่คุปัญญาประดษิฐ์ (AI) หากน�าความรู้ทัง้ 2 ด้านนีม้าผนวกใช้งาน

ร่วมกนัจะดีย่ิง

2. การน�าปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันากองทพัอากาศ 

โดยกองทพัอากาศน�าความสามารถของปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาพฒันาให้เข้ากบัลกัษณะงานและสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

กองทพัอากาศ ดงันี ้

2.1 เสริมสร้างขีดความสามารถกองทพัอากาศท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางโดยตรง 

 2.1.1 พฒันาขีดความสามารถทางอากาศ (Air Domain)

อากาศยาน ถือวา่เป็นขีดความสามารถท่ีส�าคญัของกองทพัอากาศ ปัจจบุนัปัญญาประดษิฐ์ (AI) เข้ามามีสว่นส�าคญั

ในการพฒันาอากาศยาน ซึง่ได้แก่ อากาศยานไร้คนขบั (Unmanned aerial vehicle: UAV) หรือโดรน (drone) ในทางทหารแล้วนบัเป็น

อปุกรณ์ท่ีทนัสมยัและมีประโยชน์ท่ีหลากหลายไมว่า่จะใช้ในการส�ารวจหาเปา้หมาย สือ่สารและท�าภารกิจเสีย่งภยัอ่ืน ๆ  เชน่ การกู้ระเบดิ 

การกู้ภยั ซึง่การใช้โดรนเข้ามาท�างานนัน้เป็นการลดความเสี่ยงตอ่บคุลากรและงบประมาณ นอกจากนีย้งัสามารถเข้าไปท�างานในพืน้ท่ี 

ท่ีเข้าถงึได้ยากอีกด้วย (Scharre, 2018) โดยในปัจจบุนัประเทศไทยได้มีการพฒันาและใช้งานโดรนประเภทนีแ้ล้ว ในขณะท่ีโดรนอีกประเภท 

คือ โดรนท่ีใช้ในการจูโ่จมทางการทหาร (Unmanned combat aerial vehicle : UCAV) นัน้ ยงัไมไ่ด้มีการน�าเข้ามาใช้ ซึง่โดรนประเภทนี ้

จะมีการตดิอาวธุท่ีสามารถควบคมุได้ด้วยมนษุย์หรือบางรุ่นเป็นระบบอาวธุอตัโนมตั ิ“Autonomous Weapon System” ซึง่รวมถงึโดรน

รถถงัและปืนกลท่ีสามารถท�างานได้เองโดยไมมี่ผู้ควบคมุหรือตดัสินใจก็สามารถท�างานได้ด้วยตวัมนัเอง นบัเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

นัน่เอง และในตอนนีห้ลายประเทศก็ก�าลงัพฒันาเทคโนโลยีนีเ้พ่ือความมัน่คงทางการทหารท่ีก้าวหน้าย่ิงขึน้ไป

2.1.2 พฒันาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ (Cyber Domain)

สงครามไซเบอร์มีการโจมตีหลายรูปแบบ ตัง้แต่ชนิดเบาจนถึงรุนแรงท่ีสดุ อาทิเช่น การโจมตีเว็บไซต์ หรือ

บลอ็กเวบ็ไซต์ การโฆษณาชวนเช่ือเผยแพร่ข้อมลูผา่นอินเตอร์เน็ต การเจาะข้อมลูโดยแฮกเกอร์ ซึง่สามารถเปลีย่นแปลงข้อมลูสง่กลบัไป

ท�าลายอปุกรณ์ด้านการทหาร ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ควบคมุระบบการท�างานของอาวธุนัน้ สง่ผลตอ่การท�างาน ท�าให้การโจมตีระบบโครงสร้าง 

พืน้ฐานผิดพลาด เชน่ ไฟฟา้ ประปา การสื่อสาร คมนาคม 

ในเนือ้หาสว่นนีมี้การใช้ปัญญาประดษิฐ์ (AI) เพ่ือเตรียมปอ้งกนัการโจมตีในรูปแบบสงครามไซเบอร์ ท่ีเรียนรู้

พฤตกิรรมการใช้งานของคนท่ีใช้คอมพิวเตอร์และเซร์ิฟเวอร์ เม่ือมนัตรวจพบพฤติกรรมท่ีไมส่อดคล้องกบัรูปแบบการใช้งานปกติของคน 

ปัญญาประดษิฐ์ (AI) จะเตือนและบลอ็กการใช้งานก่อนท่ีจะเกิดความเสียหาย

2.1.3 พฒันาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ (Space Domain)

กิจการอวกาศมีศกัยภาพในการปฏิบตักิารด้านความมัน่คงอยา่งไร้ขีดจ�ากดัของพรมแดน ซึง่จะเป็นข้อได้เปรียบ

ในการปฏิบตักิารด้านความมัน่คงและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบตัภิารกิจของกองทพัอากาศ อาทิเชน่ การสงัเกตการณ์ห้วงอวกาศ 

การตรวจการณ์จากอวกาศ และการสื่อสารและโทรคมนาคมจากอวกาศ 

ตวัอยา่งการใช้งานปัญญาประดษิฐ์ (AI) ท่ีเก่ียวข้องกบักิจการอวกาศ ได้แก่ การพฒันาโปรแกรมการวางแผน

และการจดัตารางเวลาอตัโนมตัิ Autonomous Planning and Schedule โปรแกรมควบคมุยานอวกาศระยะไกลขององค์การนาซา 

นอกจากนีมี้การพฒันา CIMON (Crew Interactive Mobile Companion) เป็นระบบอจัฉริยะแบบอินเตอร์แอคทีฟ พดูคยุตอบสนองกบั

นกับนิอวกาศได้ทนัที 

ปัจจบุนัปัญญาประดษิฐ์ (AI) เข้าไปเก่ียวข้องกบักิจการอวกาศมากขึน้ โดยได้ผนวกรวมกบัอปุกรณ์เทคโนโลยี

อวกาศหลายชนิด โดยกองทพัอากาศมีแนวคิดน�าเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ ทัง้ในด้านการสื่อสาร การหาข่าวเพ่ือวางแผนทางยทุธการ  

โดยใช้ประโยชน์จากดาวเทียม การพฒันาบุคลากรด้านกิจการอวกาศ จึงเป็นเร่ืองส�าคญัท่ีจะต้องสร้างดาวเทียม และการควบคมุ

ดาวเทียมให้สามารถปฏิบตัิการในอวกาศเพ่ือสนับสนุนภารกิจของกองทพัอากาศ พฒันาและใช้งานดาวเทียมของกองทพัอากาศ 

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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2.2 พฒันากองทพัอากาศโดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตังิาน

2.2.1 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการขา่วและความร่วมมือด้านความมัน่คง

น�าการประมวลภาพดจิิทลั (Digital Image Processing) มาใช้เป็นกระบวนการ (algorithms) หนึง่ของคอมพิวเตอร์ 

ท�าการแปลงข้อมลูภาพให้เป็นข้อมลูดจิิทลั (structured data) ซึง่จะท�าให้เราสามารถน�าข้อมลูนัน้ไปใช้ร่วมกบัปัญญาประดษิฐ์ (AI) เพ่ือท�าการ

วิเคราะห์ข้อมลูและน�าไปสร้างประโยชน์ตอ่ไป อาทิเชน่ การท�าให้กล้องวงจรปิด (CCTV) รับข้อมลู วิเคราะห์และยืนยนัตวับคุคลในการหาขา่ว

ผา่นเทคโนโลยีเป็นการเพ่ิมความปลอดภยั

2.2.2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยทุธ

ปัญญาประดษิฐ์ (AI) มีโอกาสแปรสภาพกลายเป็นเคร่ืองมือและอาวธุรูปแบบหนึง่ของมนษุย์ในการก่อสงครามได้ 

แตไ่มถ่งึขนาดก่อการริเร่ิมสงครามด้วยตวัเอง เพราะยงัไมมี่ Intention หรือความอยากสว่นตวั และยงัเป็นแคน่ามธรรมเทา่นัน้ (ธนารักษ์  

ธีระมัน่คง, 2561) ดงันัน้ การเรียนรู้ตดิตามวิวฒันาการอาวธุยทุโธปกรณ์สมยัใหม ่ชว่ยในการคดัเลอืกน�ามาใช้ได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม

          ตวัอยา่งหนึง่ท่ีนา่สนใจ มีการน�า ALPHA ปัญญาประดษิฐ์ (AI) บงัคบัเคร่ืองบนิรบอจัฉริยะ ชนะครูฝึกนกับนิระดบัหวักะทิ

ในการสู้รบบนระบบจ�าลอง (simulation) ได้เป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์แล้ว ด้วยประสทิธิภาพเชน่นี ้ALPHA จะสามารถควบคมุฝงูบนิ

ไร้คนขบั (UCAV) ทัง้ฝงู เพ่ือคอยคุ้มกนันกับนิท่ีเป็นมนษุย์ได้ในอนาคต โดยเรียนรู้และปรับตวัตามกลวิธีของศตัรูระหวา่งการสู้รบได้ทนัที

2.2.3 ปฏิบตักิารกิจการพลเรือน

น�า Text & Social Mining การค้นหาความรู้จากข้อมลูท่ีเป็นตวัอกัษรจ�านวนมากซึง่มาจากแหลง่ข้อมลูทางสงัคม

ออนไลน์ วิเคราะห์รูปแบบและความสมัพนัธ์ผา่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยวิธี Machine Learning เชน่ ใช้หาการพดู การโพสต์ท่ีหม่ิน

ประมาทหรือความหมายในแงล่บ (Hate speech) ท่ีผิดกฎหมาย หรือพระราชบญัญตัคิอมพิวเตอร์ตา่ง ๆ รวมถงึการแฝงตวัตนเข้าไปหาข้อมลู

ในสงัคมออนไลน์เพ่ือปฏิบตักิารกิจการพลเรือน

2.2.4 พฒันาสมรรถนะและความสามารถของก�าลงัพลในองค์กร ด้วยการเปลี่ยนแนวทางการรับสมคัร

ก�าลงัพลใหม ่มุง่เน้น ความคดิสร้างสรรค์ ความสามารถในการท�างานเป็นทีม ความมีสว่นร่วม และความสามารถ

ในการตดัสนิใจ ซึง่เป็นกลุม่ความสามารถท่ีจะน�าข้อมลูและความรู้จากปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาใช้ได้อยา่งเกิดประโยชน์สงูสดุ     

2.2.5 เสริมสร้างกองทพัอากาศให้เป็นองค์การแหง่การเรียนรู้

ในด้านการศกึษาปัญญาประดษิฐ์ (AI) เป็นสว่นหนึง่ของวิดีโอเกมมานานแล้ว โดยท�าหน้าท่ีเป็นคูแ่ขง่ โดยถกูสอน

ให้มีปฏิสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั หลบกระสนุ และเลอืกใช้อาวธุท่ีดีกวา่ ปัญญาประดษิฐ์ (AI) เปิดโอกาสใหม ่ๆ 

มากมาย ซึง่เกมต่าง ๆ เหล่านีส้ามารถน�ามาพฒันาให้เหมาะสมเพ่ือเป็นแบบฝึกการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทของ 

กองทพัอากาศ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียนได้อย่างรวดเร็ว ระบุจุดแข็งและจุดอ่อน  

แล้วปรับโปรแกรมการศกึษาให้สอดคล้องกบัความรู้ของผู้ เรียน จะชว่ยให้ผู้ เรียนมุง่เน้นสิง่ท่ีพวกเขาท�าได้ดีท่ีสดุ สามารถวิเคราะห์โปรแกรม

การศกึษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตามสถิติปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคการศกึษาของสหรัฐจากปี 2018 ถงึ 2023 คาดวา่จะเติบโต 

ร้อยละ 47 ผู้ เช่ียวชาญสว่นใหญ่ตา่งเหน็พ้องต้องกนัวา่ครูยงัเป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นและไมอ่าจถกูแทนท่ีได้ แตง่านของครูจะเปลีย่นไปอยา่งแนน่อน

2.2.6 พฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

น�าปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาเสริมสร้างระบบการจดัการข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิง่ 

(The Internet of Things) ระบบประมวลผลแบบกลุม่เมฆ (Cloud Computing) และเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ เพ่ือประยกุต์ใช้ส�าหรับ

การปฏิบตัภิารกิจของกองทพัอากาศ

2.2.7 วิจยัและพฒันานวตักรรมก�าลงัทางอากาศ

สง่เสริมการวิจยัด้านปัญญาประดษิฐ์ (AI) ของข้าราชการและหนว่ยงานของกองทพัอากาศ เพ่ือพฒันาองค์ความรู้

ภายในองค์กรและเผยแพร่ไปสูภ่ายนอกองค์กร โดยก�าหนดกรอบการวิจยัและพฒันานวตักรรมทางอากาศ ให้มีความสอดคล้องกบัภารกิจหลกั

ของกองทพัอากาศ สนบัสนนุผลงานวิจยัและการพฒันาด้านปัญญา ประดิษฐ์ (AI) สูก่ระบวนการผลติใช้งานในกองทพั และการผลติ

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศได้อยา่งเป็นรูปธรรม

2.2.8  พฒันาความสมัพนัธ์และความร่วมมือในประชาคมอาเซียน

โดยเร่ิมจากการศกึษาและเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยีของปัญญาประดษิฐ์ (AI) ผา่นการฝึกร่วมตา่ง ๆ สามารถใช้

ปัญญาประดษิฐ์ (AI) ร่วมกนัเพ่ือให้เกิดความพร้อมและการใช้งานอยา่งมีประสทิธิภาพ
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2.2.9  บรูณาการความร่วมมือกบัหนว่ยงานภาครัฐ/เอกชน

กองทพัอากาศควรร่วมมือกบัเหลา่ทพั หนว่ยงานภาครัฐ และเอกชนเพ่ือสร้างฐานความรู้และความเช่ียวชาญ

ให้เกิดกบัก�าลงัพล จดัให้มีกิจกรรมทางวิชาการและการฝึกอบรม รวมทัง้การจดัการแขง่ขนั เพ่ือเป็นพลงัขบัเคลือ่นท่ีจะยกระดบัสมรรถนะ

การพฒันาการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ (AI) สูม่าตรฐานสากล

จะเหน็ได้วา่ การน�าเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเสริมสร้างขีดความ สามารถกองทพัอากาศ  

ในการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง จากตวัอยา่งของประเทศตา่ง ๆ  ท่ีมีการพฒันาปัญญาประดษิฐ์ (AI) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการปฏิบตักิาร ซึง่กองทพัอากาศสามารถเรียนรู้และพฒันาบคุลากร น�าปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาประยกุต์ใช้งานร่วมกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของกองทพัอากาศ เพ่ือให้กองทพัอากาศก้าวสู ่One of the best in ASEAN

บทสรุป

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในยคุนีมี้ความรวดเร็วและรุนแรงมากกวา่ท่ีเคยเป็น ซึง่ในปัจจบุนันีเ้ป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ

ก้าวกระโดด เราเรียกวา่ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Disruptive technology นัน่ก็คือ การท่ีเรามีเทคโนโลยีใหม ่ๆ  มาทดแทนสิง่เดิมท่ีมีอยูแ่ละ

สง่ผลให้ผู้ ใช้งานได้มีอะไรท่ีดี สะดวกสบายมากกวา่เดิมแบบชดัเจน ขณะเดียวกนัสภาวะแวดล้อมท่ีเตม็ไปด้วยการแขง่ขนัของประเทศ

มหาอ�านาจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในมิตขิองความมัน่คงของประเทศชาตเิป็นสิง่ท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วเชน่กนั กองทพัอากาศ

ควรต้องเตรียมการและปรับตวัรับมือให้ทนักบัสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ปัญญาประดษิฐ์ (AI) ถือได้วา่เป็นหนึง่ในเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นโลก (Disruptive Technology) ปัญญาประดษิฐ์ (AI) เป็นกญุแจส�าคญั

ของโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยปัญญาประดษิฐ์ (AI) เกิดจากการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถคดิและวิเคราะห์

หาเหตผุลได้ เรียนรู้ได้ การท�างานใกล้เคียงกบัระบบการประมวลผลและการตอบสนองของมนษุย์ ด้วยการมี Machine Learning และ 

Deep Learning ใช้งานร่วมกบั Big Data และสามารถเช่ือมโยงข้อมลูมหาศาลผา่น Cloud Computing เป็นต้น

ปัญญาประดษิฐ์ (AI) มีความสามารถจดัการกบัข้อมลูจ�านวนมากและซบัซ้อนได้ดี ท�าให้ AI สามารถหาข้อสรุปในการตดัสนิใจ 

บนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีมีหรือผลท่ีเคยเกิดขึน้ในอดีตได้ง่ายและรวดเร็ว จงึเป็นไปได้ท่ีเห็นการน�า AI มาช่วยในการตดัสินใจแทนมนษุย์ 

นอกจากนี ้ความสามารถในการคดิค้นกระบวนการใหม ่ๆ  ท่ีมากกวา่ขีดความสามารถของสมองมนษุย์ และปัญญาประดษิฐ์ (AI) สามารถท�างาน

ในรูปแบบเดิมซ�า้ ๆ ได้ดีโดยไมมี่ความเบ่ือหนา่ย นบัได้วา่เป็นความสามารถท่ีโดดเดน่ของปัญญาประดษิฐ์ (AI) 

การพฒันากองทพัอากาศตามแผนยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี จงึจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัปัญญาประดษิฐ์ (AI) โดยใช้

พลงัขบัเคลือ่นการพฒันาตามยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี ซึง่เป็นปัจจยัแหง่ความส�าเร็จ มุง่เน้นไปท่ีการพฒันาก�าลงัพลในทกุระดบั 

ให้มีความพร้อมรับมือกบัปัญญาประดษิฐ์ (AI) และการน�าปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันากองทพัอากาศ ตามแนวทาง

ของกองทพัอากาศในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Disruptive 

Technology) กรณีศกึษา : ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligent) ท่ีได้ก�าหนดไว้ เพ่ือให้กองทพัอากาศขบัเคลื่อนไปได้อยา่งสอดคล้อง

กบัยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปีท่ีวางไว้ได้อยา่งสมบรูณ์ และมีความพร้อมรับมือกบัสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงทางเทคโนโลยี

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การปรับปรุงหลกันิยม และโครงสร้างองค์กร ตลอดจนยทุธศาสตร์ นโยบาย และจดัท�าแผนแม่บท 

การพฒันาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของกองทพัอากาศให้สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

ทัง้ในด้านการพฒันาขีดความสามารถทางอากาศ (Air Domain) ขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ (Cyber Domain) ขีดความสามารถ

ด้านกิจการอวกาศ (Space Domain) และการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตังิาน

ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบตั ิการเตรียมพฒันาก�าลงัพล และการให้ความส�าคญัตอ่การใช้งานปัญญา ประดษิฐ์ (AI) เปิดโอกาส 

ในการสง่เสริมสนบัสนนุให้ก�าลงัพลในสายงานตา่ง ๆ  ด�าเนินการพฒันาผลงานการน�าปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา

และเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบตัภิารกิจ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศกึษา การสง่เสริมผลงานวิจยัและการพฒันานวตักรรมปัญญาประดษิฐ์ (AI) จากสถานศกึษาหลกัสตูรตา่ง ๆ  

ของกองทพัอากาศ ให้สถานศกึษามีการปรับปรุงหลกัสตูรให้ผู้ เข้ารับการศกึษามีขีดความสามารถด้านปัญญาประดษิฐ์ (AI) พร้อมส�าหรับ

การปฏิบตังิานในสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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Strategic Leadersship : George Washington
Prapad Sriprasert1

Leadership is important for every organization. Particularly in a military organization, 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.” We 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 22-100 shows the perspectives of the three levels of leadership:  direct, 

organizational, and strategic. Strategic 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 complex problems that affect and are affected by events and organizations outside their 

own. Strategic leaders apply 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. 

For the Air Force Leadership Development Model , 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 desired effects, 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 leading and 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 because he was the leader of the country  

on the battlefield as the colonies gained independence.  He had to command and control tremendous numbers of soldiers.  

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 are the qualifications of strategic leader. The beginning of the cooperation between the American colonies to fight against 

the British Empire would not have been successful if there were no leader with high 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 path for 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 which  

1  นาวาอากาศเอก, นายทหารปฏิบตักิาร ประจ�ากรมก�าลงัพลทหารอากาศ 
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American troops have more than the enemy. Improvement of his armed forces was the evidence to 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 

inspire his troops. It made his followers believe and have faith in him. It made the troops which were on the weaker side 

able 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. As 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.” 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 sought the assistance from his allies. 

That was the good strategy. It increased his power and potential of the troops in fighting in the war. That was one important 

reason that the colonies eventually won the 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 went back home to be a farmer.  

He wanted the civilians to control the military. That was great vision. It became the basis of 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 the president again, but he rejected their wishes. He felt this was the 

good way to develop the country to be a democracy, to let the civilian government to control the military. This was the great 

vision of his that made 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 enchanted with 

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.” Napoleon was an example. He had power and needed it infinitely. He failed, at last, because of the need 

of power. There are many cases nowadays in 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 

can no 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 also the 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 not Washington’s influence as leader of the military and the 

people’s having faith in Washington, the country which just gained independence might have 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 might not be as intelligent as any other CEO who was very famous in the world. In contrast, 



วารสารนภยาธิปัตย์ ปีท่ี 2  ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2561 หน้า 27

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 was frankly and sincere. With these traits, he went ahead and ignored 

power or money. His strategic leadership ultimately 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.

From the level five leaders of Jim Collins, he explains the characteristics of this leader that the level five leaders 

embody a paradoxical mix of personal humility and professional will. George 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 goal by 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 in the 

Strategic Leadership Primer 3rd edition which says about 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.” George Washington went back to his hometown to be a farmer after the Revolution War 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 the military. 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, at the 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 morale 

of 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 United States in the world today. The world 

may not be the world as we see it today. If there had been no 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 Germany 

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

The development of Tactical Data Link on the basis of self reliance corresponding to  

the Royal Thai Air Force Strategty 
กฤษณสั กาญจนกลุ1

บทคดัยอ่

การวิจยั เร่ือง ระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธี (Tactical Data Link : TDL) บนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเองตอบสนองยทุธศาสตร์

กองทพัอากาศมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์เพ่ือน�าเสนอแนวทางการพฒันาระบบฯ ให้ตอบสนองการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ย

เป็นศนูย์กลาง(NetworkCentricOperations:NCO) และการพฒันาองค์ประกอบตา่งๆท่ีส่งเสริมการพฒันาระบบฯให้ส�าเร็จบนพืน้ฐาน

ของการพึง่พาตนเองสง่ผลให้การพฒันาการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางของกองทพัอากาศประสบความความส�าเร็จตอบสนอง 

เปา้หมายยทุธศาสตร์ท่ีได้ก�าหนดไว้มุ่งสูก่ารเป็น “กองทพัอากาศชัน้น�าในภมิูภาค (OneoftheBestAirForcesinASEAN)” บนพืน้ฐานของ

การพึง่พาตนเองอยา่งแท้จริง 

งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเอกสารเป็นการศกึษาข้อมลูจากแหล่งข้อมลูปฐมภมิูและทตุิยภมิูซึ่งเอกสารท่ีน�ามาใช้ในการศกึษาและ

วิเคราะห์เป็นเอกสารของทางราชการเก่ียวกบัยทุธศาสตร์กองทพัอากาศการพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีของกองทพัอากาศ

รวมทัง้เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องสงครามท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง(Network Centric Warfare : NCW) การปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ย

เป็นศนูย์กลาง และระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวธีิ             

ผลการศกึษาข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้องพบวา่ปัจจบุนัระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวธีิของกองทพัอากาศยงัมีข้อจ�ากดัในการ

พฒันาและตดิตัง้กบัอากาศยานแบบตา่งๆรวมทัง้ยงัไมส่ามารถบรูณาการระบบฯท่ีแตกตา่งกนัให้แลกเปลีย่นข้อมลูกนัได้สง่ผลกระทบกบั

การปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางซึง่มีสาเหตจุากการท่ีกองทพัอากาศยงัไมส่ามารถพฒันาระบบฯบนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเอง

ได้อยา่งแท้จริงจึงเกิดข้อจ�ากดัหลายประการท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพ่ือให้กองทพัอากาศสามารถพฒันาระบบฯบนพืน้ฐานของการ

พึง่พาตนเองได้อยา่งแท้จริง 

บทสรุปของงานวิจยัสามารถน�าเสนอแนวทางการพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีบนพืน้ฐานของการพึ่งพาตนเองตอบ

สนองยทุธศาสตร์ของกองทพัอากาศประกอบด้วยการพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีให้สอดรับกบัการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ย

เป็นศนูย์กลางและการพฒันาองค์ประกอบซึง่สง่เสริมการพฒันาระบบฯด้วยตนเองอยา่งยัง่ยืนประกอบด้วยการพฒันาขีดความสามารถ

บคุลากรของกองทพัอากาศเพ่ือรองรับการพฒันาระบบฯการปรับโครงสร้างกองทพัอากาศเพ่ือรองรับการพฒันาระบบฯอยา่งยัง่ยืนการ

พฒันาระบบฯด้วยตนเองผสมผสานกบัความร่วมมือกบัหนว่ยงานภายนอกในการพฒันาระบบฯกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างท่ีสนบัสนนุให้

กองทพัอากาศสามารถร่วมการพฒันาระบบฯกบับริษัทผู้ผลติได้ด้วยตนเองเพ่ือให้กองทพัอากาศสามารถพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทาง

ยทุธวิธีด้วยตนเองตอบสนองการพฒันาการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางตามยทุธศาสตร์วา่ด้วยการพึง่พาตนเองอยา่งแท้จริง

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 strategy including 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.

1  นาวาอากาศเอก, รอง ผอ.กนผ.สนผ.ยก.ทอ.
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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.

ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา

การปฏิวตัิแนวความคดิในกิจการทหาร (Revolution in Military Affairs : RMA) ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคดิและ 

หลกันิยมทางทหารไปทัว่โลก มีการน�าเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสือ่สารมาประยกุต์ใช้ตามหลกันิยมสมยัใหม ่รวมทัง้การเกิดทฤษฎี

ทางทหารใหม ่ๆ  ในการปฏิบตักิารทางทหารเป็นการเพ่ิมศกัยภาพและปัจจยัทวีก�าลงั (Force Multiplier) เพ่ือให้ได้เปรียบตอ่ฝ่ายตรงกนัข้าม 

กองทพัอากาศได้น�าเทคโนโลยีสมยัใหมม่าประยกุต์ปรับใช้ตามสถานการณ์และแนวโน้มภยัคกุคามในปัจจบุนั ซึง่มีความซบัซ้อน  ความรุนแรง

มากขึน้ มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหลายด้าน และเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี ท�าให้การพฒันาอาวธุ

ทัง้ทางยทุธศาสตร์และยทุธวิธีมีอ�านาจในการท�าลายสงู และแมน่ย�ามากขึน้ สง่ผลให้มีเวลาด�าเนินการเพ่ือตอบโต้ภยัคกุคามลดน้อยลง 

การรับรู้และการรับ-สง่ข้อมลูขา่วสารให้เทา่ทนัสถานการณ์ การประมวลผลข้อมลูขา่วสารอนัน�าไปสูก่ารตดัสนิตกลงใจของผู้บงัคบับญัชา 

ตลอดจนถงึการสัง่การและควบคมุให้ถกูต้อง ทนัเวลา เป็นปัจจยัให้สามารถชว่งชิงความได้เปรียบเหนือข้าศกึได้ โดยมีแนวความคดิพืน้

ฐานหลกัในการใช้เครือขา่ยสื่อสารและสารสนเทศในการท�าการยทุธสมยัใหม ่ในรูปแบบของการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง 

กองทพัอากาศน�าแนวคิดการปฏิบตัิการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศนูย์กลางมาประยกุต์ใช้ในการพฒันาขีดความสามารถของกองทพั 

มุง่สูก่ารเป็น “กองทพัอากาศชัน้น�าในภมิูภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” ซึง่เครือขา่ย (Network) นัน้ มีความส�าคญั

เป็นอย่างย่ิงในการปฏิบตัิการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศนูย์กลาง เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบส�าคญัท่ีก่อให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างทกุ

องค์ประกอบท่ีก�าหนดไว้ในแนวคดิการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง ประกอบด้วย สว่นตรวจจบั (Sensor) ผู้ ท่ีมีอ�านาจตดัสนิ

ตกลงใจ (Decision Maker) และหน่วยรบ/ผู้ปฏิบตั ิ(Shooter) แบบบรูณาการ 

ระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีถือเป็นระบบหลกัของเครือขา่ยและเป็นปัจจยัส�าคญัในการขบัเคลือ่นการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ย

เป็นศนูย์กลางให้ประสบผลส�าเร็จ เพราะระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีก่อให้เกิดการแลกเปลีย่นข้อมลู ระหวา่ง Platform และ Cooperating 

Systems ในพืน้ท่ีการรบแบบบรูณาการ สร้างความหยัง่รู้ในสถานการณ์แบบเบด็เสร็จ (Total Situation Awareness) ท�าให้หน่วยรบ

สามารถตดัสนิใจใช้อาวธุกบัข้าศกึได้ด้วยความถกูต้อง และรวดเร็ว ลดโอกาสการท�าลายฝ่ายเดียวกนั (Fratricide) รวมทัง้ก่อให้เกิดการ

แลกเปลีย่นข้อมลูจากระดบัยทุธวิธี จนถงึระดบัยทุธการ และระดบัยทุธศาสตร์ ก่อให้เกิดความรวดเร็วและแมน่ย�าในการควบคมุและสัง่การ รวมทัง้

สามารถตดิตามผลการปฏิบตัไิด้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการบญัชาการและควบคมุในระดบัสงู ท�าให้ผู้บงัคบับญัชา

กบัหน่วยรบ สามารถสอดประสานการปฏิบตัิกนัได้อยา่งเป็นรูปธรรมจากการรับรู้ภาพสถานการณ์การรบในแบบเดียวกนั โดยปัจจบุนั

กองทพัอากาศอยูร่ะหวา่งการศกึษา พฒันารวมทัง้จดัหาระบบเช่ือมโยงข้อมลู ทางยทุธวิธี มาใช้งานเพ่ือก่อให้เกิดขีดความสามารถใน

การปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง แตย่งั ไมส่ามารถพฒันาบนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเอง จงึท�าให้ยงัมีข้อจ�ากดัหลายประการ

ท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางของกองทพัอากาศ 

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั

เอกสารวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์ การพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีของกองทพัอากาศ และองค์ประกอบ

ตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาบนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเอง ขบัเคลื่อนการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางตอบสนอง

การพฒันากองทพัอากาศสูก่ารเป็น “กองทพัอากาศชัน้น�าในภมิูภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” 

ขอบเขตของการศกึษา

งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร โดยได้ศกึษาเอกสารของทางราชการเก่ียวกบัยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ นโยบายผู้บญัชาการ

ทหารอากาศ และการพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีของกองทพัอากาศ รวมทัง้ เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องสงครามท่ีใช้เครือขา่ย

เป็นศนูย์กลาง การปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง และระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธี ซึง่เป็นระบบหลกัของเครือขา่ย และปัจจยั

ส�าคญัซึง่ขบัเคลื่อนการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางให้ประสบผลส�าเร็จ 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั

แนวทางการพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีให้ตอบสนองการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง และการพฒันาองค์

ประกอบตา่ง ๆ ท่ีท�าให้กองทพัอากาศสามารถพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีได้บนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเองอย่างแท้จริง

และยัง่ยืน ส�าเร็จตามเปา้หมายยทุธศาสตร์ท่ีได้ก�าหนดไว้เพ่ือเป็นองค์ความรู้พืน้ฐานในการวิจยัและพฒันา รวมทัง้การด�าเนินโครงการ

ท่ีเก่ียวข้องของกองทพัอากาศท่ีสนบัสนนุพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีบนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเองอยา่งยัง่ยืน สง่เสริมการพฒันา

ขีดความสามารถในการปฏิบตักิารสงครามโดยใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางของกองทพัอากาศโดยตรง 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

สงครามท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางเป็นการเปลีย่นแปลงจากยคุอตุสาหกรรม (Industrial Edge) สูย่คุของข้อมลูขา่วสาร (Information  

Edge) จากการให้ความส�าคญัในการใช้ก�าลงัรบในพืน้ท่ีการรบ (Engagement) มากท่ีสดุ ตามแนวคดิท่ีวา่ ใครมีก�าลงัพล และอาวธุยทุโธปกรณ์

ทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพท่ีเหนือกวา่ยอ่มน�าไปสูช่ยัชนะ โดยมิได้ให้ความส�าคญักบัการบญัชาการและควบคมุ (Command and Control) 

และข้อมลูขา่วสาร (Information) มาเป็นการเฉลี่ยการให้ความส�าคญักบั Engagement, Information และ Command and Control  

ในอตัราสว่นเทา่เทียมกนั เพราะความเช่ือท่ีวา่หากฝ่ายเรามีข้อมลูขา่วสารท่ีเหนือกวา่ข้าศกึ (Information Superiority) จะท�าให้เกิดความหยัง่รู้ 

ในสถานการณ์ร่วมกนัในทกุระดบั ทัง้ระดบัยทุธศาสตร์ ระดบัยทุธการ และระดบัยทุธวิธี ท�าให้การตดัสนิตกลงใจจากสว่นบญัชาการและ

ควบคมุท่ีสัง่การไปยงัหนว่ยรบเป็นไปด้วยความถกูต้อง รวดเร็ว และแมน่ย�า ก่อให้เกิดความได้เปรียบ เหนือข้าศกึมากมายมหาศาล ซึง่เป็น

ปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีน�าไปสูช่ยัชนะในการท�าสงคราม โดยสงครามท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางนัน้ มีองค์ประกอบหลกั คือ Cognitive Domain  

(องค์ประกอบทางด้านความคดิ), Social Domain (องค์ประกอบทางด้านสงัคม), Physical Domain (องค์ประกอบทางด้านกายภาพ) 

และ Information Domain (องค์ประกอบทางด้านข้อมลูขา่วสาร) ท่ีต้องสอดประสานกนัเพ่ือให้เกิดความหยัง่รู้ในสถานการณ์ร่วมกนั ท�าให้

การสัง่การไปยงัผู้ปฏิบตันิัน้กระท�าได้ถกูต้อง รวดเร็ว และแมน่ย�า การใช้ก�าลงัท�าได้ถกูท่ี ถกูเวลา และถกูเปา้หมาย ก่อให้เกิดความได้เปรียบ

เหนือข้าศกึ

การปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางเป็นการปฏิบตักิารทางทหารท่ีถกูพฒันาขึน้เพ่ือตอบสนองทฤษฎีการสงครามท่ีใช้เครือขา่ย

เป็นศนูย์กลางเป็นการประยกุต์ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication Technology : 

ICT) สนบัสนนุให้เกิดการแลกเปลีย่นข้อมลูระหวา่ง Sensor Layer , Decision Maker Layer และ Shooter Layer โดยใช้เครือขา่ย (Network) 

เป็นศนูย์กลาง ทัง้ภายในและระหวา่งหนว่ยทหาร ทัง้ระดบัยทุธวิธี ยทุธการ และยทุธศาสตร์ เพ่ือให้ข้อมลู ขา่วสาร ภาพสถานการณ์ และค�าสัง่

ผา่นการสือ่สารได้อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว แมน่ย�า และทัว่ถงึ ท�าให้ผู้บงัคบับญัชาสามารถตดัสนิสัง่การไปยงัผู้ปฏิบตัไิด้อยา่งถกูต้อง และทนัตอ่ 

สถานการณ์ อนัจะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการท�าสงคราม ซึง่ความได้เปรียบท่ีกลา่วมานัน้ เกิดจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการทหาร  

รวมทัง้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือขา่ย ท่ีท�าให้การเช่ือมตอ่และการสือ่สารระหวา่ง Layer ตา่ง  ๆเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ แนวความคดิ

การปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง  เพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบตักิารทางทหาร ด้วยการบรูณาการระบบตา่ง ๆ เข้าไว้ด้วยกนัแบบ 

System of Systems เชน่ ระบบตรวจหาข้อมลูขา่วสาร (Intelligence Sensors) ระบบควบคมุบงัคบับญัชา (Command and Control Systems) 

ระบบอาวธุท่ีแมน่ย�า (Precision Weapons) และระบบตา่ง ๆ ในสว่นของเครือขา่ย (Network) เป็นต้น ซึง่การรวมกนันีท้�าให้เกิดการขยาย

ศกัยภาพในการรับรู้ถงึภาพสถานการณ์ การประเมินเปา้หมายท่ีรวดเร็วและการใช้ อาวธุท่ีถกูต้อง จากประสทิธิภาพและประสทิธิผลของ

พฒันาระบบดงักลา่ว ท�าให้ แนวคดิในการท�าสงครามโดยใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางเป็นท่ียอมรับจากหลายประเทศในการน�าแนวคดินีม้า

เป็นหลกัในการพฒันาระบบควบคมุบงัคบับญัชา ระบบตรวจจบั ระบบอาวธุ และระบบการสือ่สารของกองทพั 

การปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางก่อให้เกิดประสทิธิภาพในการรบผา่นการเช่ือมโยงเป็นระบบเครือขา่ย ระหวา่งผู้บงัคบับญัชา

และผู้ปฏิบตัใินพืน้ท่ีการรบ เพ่ือให้มีความหยัง่รู้ในสถานการณ์ร่วมกนั ก่อให้เกิดความ รวดเร็วและถกูต้องในการตดัสนิใจ น�าไปสูก่ารปฏิบตักิาร

ท่ีถกูจงัหวะเวลา มีอ�านาจท�าลายล้างสงู ลดการสญูเสยีของก�าลงัพลและอาวธุยทุโธปกรณ์ รวมถงึสร้างความเป็นหนึง่เดียวในการปฏิบตั ิ

ระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีซึง่ถือเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลือ่นการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางให้ประสบผลส�าเร็จ 

โดยระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีเป็นหนึง่ในระบบของการตดิตอ่สือ่สาร (Communication System) สมยัใหม ่ท่ีน�าเทคโนโลยี Digital 

มาประยกุต์ใช้งาน โดยการ รับ-สง่ ข้อมลู (Data) แทนเสยีง (Voice) ผา่นคลืน่วิทยใุนยา่นความถ่ีตา่ง ๆ  เพ่ือก่อให้เกิดการแสดงผล (Presentation) 

ใน Platform และ System ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีกนั ท�าให้หนว่ยรบเหน็ภาพสถานการณ์การรบในแบบเดียวกนั เพ่ือการสร้างความหยัง่รู้ 

ในสถานการณ์ร่วมกนั สามารถสอดประสานการปฏิบตัริะหวา่งผู้ มีอ�านาจตดัสนิตกลงใจกบัผู้ปฏิบตัท่ีิสอดคล้องกนั และการตดัสนิตกลง

ใจร่วมกนั เพ่ือลดความผิดพลาดในการโจมตีกนัเอง (Blue On Blue : Friendly Fire) และเพ่ิมประสทิธิภาพในการรบด้วยการใช้ข้อมลู

จากหนว่ยรบมาชว่ยในการตดัสนิใจหรือการด�าเนินกลยทุธ์ รวมทัง้ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่นข้อมลูจากระดบัยทุธวิธี จนถงึระดบัยทุธการ 

และระดบัยทุธศาสตร์ ก่อให้เกิดความรวดเร็วและแมน่ย�าในการควบคมุและสัง่การ สามารถตดิตามผลการปฏิบตัไิด้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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เพ่ิมขีดความสามารถในการบญัชาการและควบคมุในระดบัสงู ท�าให้ผู้บงัคบับญัชากบัหนว่ยรบ สามารถสอดประสานการปฏิบตัิกนัได้

อยา่งเป็นรูปธรรมจากการรับรู้และเข้าใจ ในภาพสถานการณ์การรบในแบบเดียวกนั 

ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ พ.ศ.2551 - 2562 มุง่พฒันาสูก่ารเป็น “กองทพัอากาศชัน้น�าในภมิูภาค” โดยน�าแนวคดิการปฏิบตักิาร

ท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาขีดความสามารถ ซึง่ก�าหนดองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบหลกั ประกอบด้วย  

ระบบบญัชาการและควบคมุ (Command & Control) ระบบตรวจจบั (Sensor) หนว่ยปฏิบตั/ิผู้ปฏิบตั ิ(Shooter) ระบบเครือขา่ย (Network) 

ระบบสนบัสนนุและบริการ (Support & Service) ทรัพยากรบคุคลและองค์การ (Human & Organization) แบง่การด�าเนินการเป็น 3 ระยะ 

ประกอบด้วย

ระยะท่ี 1 พ.ศ.2551 - 2554 กองทพัอากาศดจิิตอล (Digital Air Force : DAF) มีขีดความสามารถในการปฏิบตักิารรบ และ 

การปฏิบตักิารท่ีมิใชก่ารรบเพ่ือตอบสนองตอ่ภยัคกุคามในทกุรูปแบบ โดยกองทพัอากาศต้องสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดจิิตอลเป็นหลกั  

และบรูณาการเทคโนโลยีก�าลงัทางอากาศ เทคโนโลยี เครือขา่ย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การปฏิบตัภิารกิจของกองทพัอากาศ

เป็นไปอยา่งรวดเร็ว เหมาะสม ทนัตามความต้องการในทกุสถานการณ์ อนัจะเป็นพืน้ฐานการพฒันาสูก่ารปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็น

ศนูย์กลาง

ระยะท่ี 2 พ.ศ.2555 - 2558 กองทพัอากาศท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง (Network Centric Air Force : NCAF) มีขีดความสามารถใน

การปฏิบตักิารรบและการปฏิบตักิารท่ีมิใชก่ารรบ เพ่ือตอบสนองตอ่ภยัคกุคามในทกุรูปแบบรวมถงึภยัคกุคามรูปแบบใหมใ่นยคุสงคราม

ท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง โดยกองทพัอากาศต้องสามารถประยกุต์แนวคิดการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางได้อยา่งสมบรูณ์ 

และต้องสามารถใช้เทคโนโลยีเครือขา่ยและระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีได้บนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเอง

ระยะท่ี 3 พ.ศ.2559 - 2562 กองทพัอากาศขบัเคลือ่นไปสู ่“กองทพัอากาศชัน้น�าในภมิูภาค” โดย สามารถใช้เทคโนโลยีดจิิตอลและ

แนวคดิการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางในการปฏิบตักิารรบ และการปฏิบตักิารท่ีมิใชก่ารรบ เพ่ือตอบสนองตอ่ภยัคกุคามในทกุ

รูปแบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพบนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเองให้มากท่ีสดุ

กองทพัอากาศจดัท�ายทุธศาสตร์กองทพัอากาศ พ.ศ.2560 - 2579 เพ่ือให้ทิศทางการพฒันาสอดคล้องกบัร่างยทุธศาสตร์ชาต ิสาน

ตอ่การพฒันามุง่สูก่ารปฏิบตักิารปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองและด�ารงวิสยัทศัน์ “กองทพัอากาศชัน้

น�าในภมิูภาค” โดยมุง่เน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถเพ่ือพฒันาสูก่ารปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง (RTAF NCO Combat 

Related Function Strengthening) และการพฒันากองทพัอากาศให้ทนัสมยัโดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (RTAF 

Organization and Management Modernization) รวมทัง้ก�าหนดแนวทางการพฒันาขีดความสามารถในมิตไิซเบอร์ และริเร่ิมวางรากฐาน

การพฒันาขีดความสามารถในมิตอิวกาศ สามารถสรุปสาระส�าคญัได้ ดงันี ้

ระบบบญัชาการและควบคมุ (Command & Control)

พฒันาการบญัชาการและควบคมุในทกุระดบั (ยทุธวิธี ยทุธการ และยทุธศาสตร์) ให้มีขีดความสามารถในการเช่ือมโยงและ

บรูณาการข้อมลูอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง ทนัสมยั เพ่ือการหยัง่รู้สถานการณ์แบบเบด็เสร็จ และมุง่พฒันาสูก่ารบญัชาการและควบคมุแบบ 

Multi Node Redundancy

ระบบตรวจจบั (Sensor)

พฒันาขีดความสามารถของระบบตรวจจบัให้ครอบคลมุข้อมลูขา่วกรองทกุประเภท (Imagery / Signal / Cyber Intelligence) 

โดยมีคณุภาพและจ�านวนท่ีเหมาะสม เพียงพอตอ่การใช้งาน และมีระบบส�ารองเพ่ือใช้งานทดแทนกนัได้ รวมทัง้พฒันาขีดความสามารถ

บคุลากรในการรวบรวมข้อมลูขา่วกรอง การแปลความ /วิเคราะห์ข้อมลู และการปฏิบตักิารสงครามอิเลก็ทรอนิกส์ ตลอดจนการวางรากฐาน

การรักษาความปลอดภยัและการเฝา้ระวงัห้วงอวกาศ

หนว่ยปฏิบตัิ/ผู้ปฏิบตั ิ(Shooter)

พฒันาหนว่ยปฏิบตั/ิผู้ปฏิบตัใิห้มีความชาญฉลาด (Smart Platform) อากาศยานและอาวธุยทุโธปกรณ์มีความทนัสมยั แมน่ย�า 

สามารถใช้งานในระยะไกล (Smart, Precision & Stand-Off) รวมทัง้ก�าหนดโครงสร้างก�าลงัรบ อปุกรณ์ และอาวธุยทุโธปกรณ์ ซึง่มีความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั เพ่ือให้สามารถปฏิบตัภิารกิจหลกัของกองทพัอากาศได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ระบบเครือขา่ย (Network)

พฒันาระบบเครือขา่ยท่ีมีความเสถียร (Stability) เข้มแขง็ (Robustness) และปลอดภยั (Security) ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีปฏิบตักิาร

ทัว่ประเทศ และบริหารจดัการระบบเครือขา่ยเพ่ือรองรับการบรูณาการระบบตรวจจบัและระบบการปอ้งกนัทางอากาศกบัการบญัชาการ

และควบคมุแบบ Multi Node Redundancy รวมทัง้พฒันาขีดความสามารถของระบบระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีแบบ Link-T ทัง้

ในสว่นการปฏิบตักิารทางอากาศ และการปฏิบตักิารร่วมโดยใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง (NCO) ระหวา่งกองทพัอากาศและกองทพัเรือ
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ระบบสนบัสนนุและบริการ (Support & Service)

พฒันาระบบสง่ก�าลงับ�ารุง ระบบบริหารจดัการและบรูณาการข้อมลูการสง่ก�าลงับ�ารุง (Logistics Management Information 

System : LMIS) และระบบคลงัพสัด ุ ให้มีคณุภาพและมีมาตรฐาน เพ่ือด�ารงขีดความสามารถในการปฏิบตัิภารกิจและสนบัสนนุการ

ปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางของกองทพัอากาศ

บคุลากรและพฤตกิรรมการปฏิบตังิาน (Human & Behavior)

พฒันาสมรรถนะ (Competency) และความสามารถของบคุลากรในลกัษณะ Cross-Functional และ Multi-Disciplined รวมทัง้

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการปฏิบตังิานและวฒันธรรมองค์กร ตลอดจนปลกูฝังคา่นิยมหลกั เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตักิารปฏิบตักิารท่ีใช้

เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางของกองทพัอากาศ 

มิตไิซเบอร์ (Cyber Domain)

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน บคุลากร และองค์ความรู้ รวมทัง้แสวงหาความร่วมมือเพ่ือปอ้งกนั ภยัคกุคามทางไซเบอร์และเตรียม

ความพร้อมในการปฏิบตัิการเชิงรุก รวมทัง้ใช้ประโยชน์จากการปฏิบตัิการไซเบอร์เพ่ือขยายขีดความสามารถการปฏิบตัิการทางทหาร 

รวมทัง้แสวงหาความร่วมมือกบัหนว่ยงานภายในประเทศเพ่ือปอ้งกนัภยัคกุคามทางไซเบอร์

มิตอิวกาศ (Space Domain)

ริเร่ิมวางรากฐานการปฏิบตัิการด้านอวกาศ เสริมสร้างขีดความสามารถการสงัเกตการณ์ห้วงอวกาศ (Space Observation) 

การตรวจการณ์ทางอวกาศ (Space Surveillance) และการปอ้งกนัทางอวกาศ (Space Defence) รวมทัง้พฒันาระบบกล้องโทรทรรศน์

ให้สามารถติดตามดาวเทียมวตัถอุวกาศเพ่ือพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติในอวกาศ แจ้งเตือนภยัพิบตัิ และการร่วมเป็นเครือข่าย

สงัเกตการณ์อวกาศกบันานาชาติ ตลอดจนยกระดบัศกัยภาพด้านอวกาศของประเทศ

กรอบแนวความคดิในการศกึษา

ศกึษาการพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีของกองทพัอากาศตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั และวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาท่ี

เกิดขึน้ รวมทัง้ปัจจยัท่ีท�าให้การพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธียงัไมป่ระสบความส�าเร็จ ไมส่ามารถตดิตัง้กบัอากาศยาน รวมทัง้

ระบบท่ีเก่ียวข้องได้ตามความต้องการทางยทุธการ โดยวิเคราะห์ระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีในมิตทิางเทคนิค และมิตอิงค์ประกอบท่ี

เก่ียวข้องท่ีสง่เสริมการพฒันาระบบฯ สรุปเป็นแนวทางการพฒันาท่ีสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้สามารถตดิตัง้ใช้งานได้ตรงตาม

ความต้องการทางยทุธการ ตอบสนองการปฏิบตัิการท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางของกองทพัอากาศ

วิธีด�าเนินการวิจยั 

งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร เป็นการศกึษาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูปฐมภมิูและทตุยิภมิู ซึง่เอกสารท่ีน�ามาใช้ในการศกึษาและ

วิเคราะห์ เป็นเอกสารของทางราชการเก่ียวกบัยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ นโยบายผู้บญัชาการทหารอากาศ และการพฒันาระบบเช่ือม

โยงข้อมลูทางยทุธวิธีของกองทพัอากาศ รวมทัง้ เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องสงครามท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง การปฏิบตักิารท่ีใช้

เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง และระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธี ซึง่เป็นระบบหลกัของเครือขา่ย และปัจจยัส�าคญัซึง่ขบัเคลื่อนการปฏิบตัิ

การท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางให้ประสบผลส�าเร็จ ทัง้ท่ีเป็นสิง่ตีพิมพ์และเป็นเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

ผลการวิจยั

การพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีของกองทพัอากาศ

1. ระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีแบบ Link-T ซึง่เป็นระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีหลกัของกองทพัอากาศ ท่ีกองทพัอากาศ

ต้องการท่ีจะพฒันาด้วยตนเอง เพ่ือตดิตัง้กบัอากาศยานของกองทพัอากาศ และระบบบญัชาการและควบคมุทางอากาศ (Air Command 

and Control System : ACCS) ของกองทพัอากาศ ปัจจบุนัสามารถตดิตัง้ใช้งานอยา่งเป็นรูปธรรมกบัอากาศยานเพียงแบบเดียว คือ เคร่ืองบนิ 

Gripen 39 C/D และอยูร่ะหวา่งการติดตัง้กบัเคร่ืองบิน F-5 UPG และสามารถติดตัง้กบัระบบบญัชาการและควบคมุทางอากาศของ 

กองทพัอากาศ แตก่ารด�าเนินการทางเทคนิคเป็นการด�าเนินการของบริษัทผู้ผลติทัง้หมด เน่ืองจากกองทพัอากาศมีขีดความสามารถใน

การก�าหนด Concept of Design ของระบบเทา่นัน้ ไมมี่ขีดความสามารถในการด�าเนินการในทางเทคนิคด้วยตนเอง สาเหตหุลกัเน่ืองจาก

กระบวนการในการก�าหนดขอบเขตความต้องการของโครงการจนถงึกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างไมไ่ด้ก�าหนดในเร่ืองการให้บคุลากรของกอง

ทพัอากาศด�าเนินการพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีทางเทคนิคได้ด้วยตนเอง แตก่�าหนดเพียงการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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จากบริษัทผู้ผลติเทา่นัน้ ซึง่ท�าให้ได้รับความรู้ในการพฒันาระบบ แตไ่มส่ามารถพฒันาระบบด้วยตนเองได้ และจากการท่ีกองทพัอากาศ

ไมไ่ด้ปรับโครงสร้างเพ่ือรองรับบคุลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ ท�าให้ไมส่ามารถด�ารงองค์ความรู้และขีดความสามารถท่ีสนบัสนนุ

การพฒันาด้วยตนเอง รวมทัง้จากการท่ีโครงสร้างไม่รองรับการท�างานของบคุลากร ท�าให้บคุลากรท่ีมีขีดความสามารถในการพฒันา

ระบบด้วยตนเองกระจดักระจายอยูต่ามหนว่ยงานตา่ง ๆ  หลายหนว่ยงานของกองทพัอากาศ แตไ่มส่ามารถรวบรวมไว้ในหนว่ยเดียวกนัได้ 

2. การท่ีกองทพัอากาศไมส่ามารถพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีทางเทคนิคด้วยตนเอง ก่อให้เกิดข้อจ�ากดัในการขยาย 

ขีดความสามารถของระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีในทกุมิติ โดยเฉพาะการติดตัง้ระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีแบบ Link-T กบั

อากาศยานและระบบท่ีเก่ียวข้องท่ีกองทพัอากาศก�าหนดไว้ สง่ผลให้ความหยัง่รู้ในสถานการณ์ของผู้ ท่ีมีอ�านาจตดัสนิใจกบัหนว่ยรบอยูใ่น

ระดบัต�า่ ก่อให้เกิดโอกาสการท�าลาย ฝ่ายเดียวกนั เกิดข้อจ�ากดัในการบรูณาการข้อมลูในระดบัยทุธวิธี ระดบัยทุธการ จนถงึยทุธศาสตร์ สง่

ผลกระทบตอ่การตดัสนิตกลงใจขอผู้บงัคบับญัชาและการสัง่การทีมีประสทิธิภาพ ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การปฏิบตักิาร ท่ีใช้เครือขา่ย

เป็นศนูย์กลางของกองทพัอากาศและการปฏิบตักิารร่วมกบัเหลา่ทพัอ่ืนโดยใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง

ภาพท่ี 1 การพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธี (TDL) ของกองทพัอากาศ

แนวทางการพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีของกองทพัอากาศบนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเอง ตอบสนองการปฏิบตัิ

การท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง

1. การพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีทางเทคนิค 

1.1  Platform ทัง้หมดท่ีถกูก�าหนดให้แลกเปลีย่นข้อมลูทางยทุธวิธีต้องมี Waveform แบบเดียวกนับนพืน้ฐานของ Standard 

Message เดียวกนัและภายในห้วงเวลาของ Update Rate ท่ีเหมาะสม  ซึง่ Waveform นัน้จะขึน้กบั Waveform Card ท่ีเป็นสว่นประกอบ

ในวิทยท่ีุใช้งานในระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธี ซึง่ในกรณี Waveform และ/หรือ Standard Message มีความแตกตา่งกนั สามารถ

ใช้ Gateway Technology ในการเช่ือมตอ่ระบบท่ีแตกตา่งกนัให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูกนัได้ 

1.2 การพฒันา Software ของระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีใน System Computer ของ Platform ท่ีต้องการให้เกิดการ

เช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูได้ครบถ้วน   บรูณาการและเช่ือมตอ่กบัระบบและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ ท่ี

ตดิตัง้ใน Platform นัน้ 
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1.3 ในการเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธี ระบบต้องรับประกนัการ รับ-สง่ ข้อมลูแบบ End to End ได้ครบถ้วน โดยเป็นการ

เช่ือมตอ่ระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีกบัระบบเครือขา่ยทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องแบบบรูณาการ รวมทัง้การประยกุต์ใช้ Gateway Technology 

เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมลูทางยทุธวิธีส�าหรับระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีท่ีแตกตา่งกนั เชน่ Link-T กบั Link-16 เป็นต้น 

1.4 การก�าหนด Network Design ให้รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมลูของ Platform ทัง้หมด ท่ีต้องการให้มีการแลกเปลี่ยน

ข้อมลู โดยพิจารณาการก�าหนดปริมาณข้อมลูทางเทคนิคจาก IERและ KUR ผสมผสานกบั Bandwidth ของ Waveform และ Update Rate 

ท่ีต้องไมช้่าเกินไปจนสง่ผลกระทบตอ่การใช้งาน รวมทัง้ การพิจารณาท�า Stack Net Configuration เพ่ือเพ่ิมจ�านวน Platform ท่ีสามารถ

แลกเปลี่ยนข้อมลูทางยทุธวิธีกนัได้ในเครือขา่ย

1.5 การวางเครือขา่ยสถานีภาคพืน้ ทัง้แบบ Fixed Site และ Mobile เพ่ิมเตมิ เพ่ือขยายรัศมีปฏิบตักิารของระบบเช่ือมโยง

ข้อมลูทางยทุธวิธีให้รองรับพืน้ท่ีปฏิบตัิการท่ีก�าหนดไว้ในแผนการใช้ก�าลงั รวมทัง้พฒันาขีดความสามารถของสถานีภาคพืน้ให้สามารถ

แลกเปลี่ยนข้อมลูกนัได้ รวมทัง้การพฒันาเครือขา่ยท่ีใช้ส�าหรับการ Relay ข้อมลูในระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธี 

1.6 ในการบรูณาการข้อมลูระหวา่งระบบบญัชาการและควบคมุของทกุเหลา่ทพันัน้ มีความส�าคญัมาก การพิจารณาใช้

เครือขา่ยอ่ืน ๆ  ในการเช่ือมตอ่ข้อมลูนัน้จะท�าให้เกิดการ Correlate อยา่งสมบรูณ์ของข้อมลูซึง่จะท�าให้ Common Operation Picture (COP)  

ของทกุเหลา่ทพัเป็นแบบเดียวกนั น�าไปสูค่วามเข้าใจในภาพสถานการณ์ท่ีตรงกนั ซึง่จ�าเป็นต้องพิจารณาจาก Legacy System ท่ีแตล่ะเหลา่ทพั   

ใช้งาน เพ่ือน�าไปสูก่ารแสวงหาแนวทางในการ Implementation ท่ีถกูต้องตามความต้องการทางยทุธการ และในกรอบงบประมาณท่ีได้รับ

2. แนวทางการพฒันาองค์ประกอบตา่ง ๆ ซึง่สนบัสนนุการพฒันาด้วยตนเองอยา่งยัง่ยืน

2.1 การก�าหนดรายละเอียดทางเทคนิคให้ตรงกบัความต้องการทางยทุธการ โดย การก�าหนด Concept of Design ของ

ระบบ ให้รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมลูทางยทุธวิธีส�าหรับ Platform ทัง้หมดท่ีก�าหนดไว้ในต้องการ น�าไปสูก่ารออกแบบสถาปัตยกรรม

ของระบบและการด�าเนินการทางเทคนิคท่ีถกูต้องได้ผลผลติตรงตามความต้องการทางยทุธการ

2.2  การผลติบคุลากรและ/หรือการคดัเลอืกบคุลากรด้านวิศกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟา้ ผสมผสานกบัการพฒันา

ขีดความสามารถบคุลากรกลุม่ดงักลา่ว เพ่ือรองรับการด�าเนินการพฒันาด้วยตนเองอยา่งแท้จริง โดยก�าหนดกลยทุธ์ในการพฒันาบคุลากร

ด้วยการสง่บคุลากรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้ารับการศกึษาในสถาบนัชัน้น�าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้

เข้ารับการฝึกอบรมและ ฝึกปฏิบตัจิริงจากหนว่ยงานและองค์กร ตลอดจนบริษัทชัน้น�าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญ

ช�านาญในการพฒันาและสร้างระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธี เพ่ือให้บคุลากรของกองทพัอากาศมีความรู้  ความเข้าใจ และเสริมสร้าง

ประสบการณ์ในการพฒันาระบบอยา่งแท้จริง สร้างขีดความสามารถให้กบักองทพัอากาศในการวิจยัและพฒันา เพ่ือน�าผลผลติไปใช้ใน

การใช้งานจริงสนบัสนนุการพฒันาด้วยตนเอง อยา่งยัง่ยืนตามยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ

2.3 การจดัตัง้หนว่ยงานเพ่ือรองรับบคุลากรของกองทพัอากาศให้สามารถด�ารงองค์ความรู้และขีดความสามารถในการพฒันา

อยา่งยัง่ยืนด้วยตนเอง เพ่ือการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) ตามหลกัการขององค์การแหง่การเรียนรู้ (Learn-

ing Organization: LO) ก่อให้เกิดความตอ่เน่ืองและยัง่ยืนในการด�ารงค์ความรู้และขีดความสามารถในการพฒันาด้วยตนเองอยา่งยัง่ยืน 

โดยก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบทัง้การวิจยัและพฒันา ตลอดจนการน�าผลการวิจยัและพฒันานัน้ไปใช้งานจริง โดยการด�าเนินการด้วย

ตนเองผสมผสานกบัการแสวงหาความร่วมกบัอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศทัง้ภาครัฐและเอกชนให้ครอบคลมุทกุมิต ิโดยสามารถบรูณา

การกบัการพฒันา Key Technology อ่ืน ๆ ท่ีก�าหนดไว้ในยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ และสามารถพิจารณาขยายผลเป็นการจดัตัง้เป็น

ศนูย์ปฏิบตักิารเทคโนโลยีสารสนเทศกองทพัอากาศเพ่ือรองรับการศกึษา และพฒันาด้วยตนเองได้อยา่งเป็นรูปธรรม รวมทัง้จดัตัง้หนว่ยงาน

ซึง่ท�าหน้าท่ีบริหารจดัการการใช้งานระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธี ทัง้การจดัท�า Network Design การบริหารจดัการแลกเปลีย่นข้อมลู

ทางยทุธวิธี ตลอดจนการบริหารจดัการการเข้าถอดรหสัแบบสมบรูณ์

2.4 การก�าหนดความต้องการในการพฒันาระบบด้วยตนเองอยา่งชดัเจนใน Scope of Project Requirement (SOPR), 

Term of Reference (TOR) ตลอดจนสญัญาจดัซือ้จดัจ้าง รวมทัง้คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างต้องด�าเนินกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างต้อง

เจรจาตอ่รองกบัผู้ขายให้กองทพัอากาศสามารถเข้าร่วมการตดิตัง้ระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีกบับริษัทผู้ผลติได้อยา่งไมมี่ข้อขดัข้อง
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ภาพท่ี 2  แนวทางการพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธี (TDL) ของกองทพัอากาศบนพืน้ฐาน 

ของการพึง่พาตนเอง ตอบสนองยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธี ซึง่เป็นระบบหลกัของเครือขา่ย และเป็นปัจจยัส�าคญัในการขบัเคลือ่นการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ย

เป็นศนูย์กลางสูค่วามส�าเร็จปัจจบุนักองทพัอากาศอยูร่ะหวา่งการศกึษา พฒันา รวมทัง้จดัหาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีมาใช้งาน

เพ่ือก่อให้เกิดขีดความสามารถในการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง แตย่งัไมส่ามารถพฒันาบนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเองได้ 

ก่อให้เกิดข้อจ�ากดัในการขยายขีดความสามารถของระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีในทกุมิต ิโดยเฉพาะการตดิตัง้ระบบเช่ือมโยงข้อมลู

ทางยทุธวิธีแบบ Link-T กบัอากาศแบบตา่ง ๆ และระบบท่ีเก่ียวข้องท่ีกองทพัอากาศก�าหนดไว้ สง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ย

เป็นศนูย์กลางโดยตรง โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการท่ีกองทพัอากาศไม่สามารถพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีบนพืน้ฐานของ 

การพึง่พาตนเองได้อยา่งแท้จริง มีสาเหตท่ีุสามารถไลเ่รียงเป็นล�าดบั เร่ิมต้นจากการก�าหนดขอบเขตความต้องการตลอดจนกระบวนการจดัซือ้ 

จดัจ้างไมช่ดัเจนในเร่ืองการเข้าร่วมการพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีกบับริษัทผู้ผลติ และไมก่�าหนดให้บคุลากรของกองทพัอากาศ

สามารถด�าเนินการพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีทางเทคนิคด้วยตนเอง แตก่�าหนดเพียงการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก

บริษัทผู้ผลติเทา่นัน้ และโครงสร้างของกองทพัอากาศไมร่องรับบคุลากรของกองทพัอากาศท่ีมีขีดความสามารถในการพฒันาระบบด้วยตนเอง 

ท�าให้ไม่สามารถด�ารงองค์ความรู้และขีดความสามารถท่ีสนบัสนนุการพฒันาด้วยตนเองได้ หากกองทพัอากาศต้องการพฒันาและ 

ติดตัง้ระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีกบัอากาศยานและระบบท่ีเก่ียวข้องตามความต้องการทางยทุธการด้วยตนเองนัน้ ต้องเร่ิมจาก 

การออกแบบระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีท่ีก่อให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธีแบบบรูณาการผสมผสานกบัการสร้างขีดความสามารถ 

ในการพฒันาระบบด้วยตนเอง โดยองค์ประกอบท่ีสนบัสนนุการพฒันาระบบด้วยตนเองนัน้ต้องสามารถกระท�าได้จริงและต้องสอดประสาน

กนัอย่างมีประสิทธิภาพ เร่ิมจากการก�าหนดนโยบายท่ีผลกัดนัการพฒันาระบบด้วยตนเองอย่างแท้จริงและการร่วมพฒันาและติดตัง้ 
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ระบบร่วมกบับริษัทผู้ผลติเพ่ือการเป็นเจ้าของ Source Code และเอกสารเทคนิคทกุอยา่งท่ีจะสามารถน�าไปใช้ในการพฒันากบั Platform 

ตา่ง ๆ  ได้อยา่งอิสระ การพฒันาบคุลากรและการปรับโครงสร้างแบบคูข่นานพร้อมรองรับการพฒันาระบบด้วยตนเองอยา่งสมบรูณ์ โดย

บคุลากรของกองทพัอากาศนัน้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในทางเทคนิคอย่างแท้จริง และโครงสร้างของกองทพัอากาศจ�าเป็นต้องได้

รับการปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับการปฏิบตัิงานโดยการจดัตัง้หน่วยงานเพ่ือรองรับบคุลากรของกองทพัอากาศให้สามารถด�ารงองค์ความรู้

และขีดความสามารถในการพฒันาด้วยตนเองอยา่งยัง่ยืน รวมทัง้กองทพัอากาศจ�าเป็นต้องมีขีดความสามารถในเชิงอตุสาหกรรมและ

วิศวกรรมด้วยการด�าเนินการด้วยตนเองผสมผสานการแสวงหาความร่วมมือกบัอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือ

รองรับการวิจยัและพฒันา ตลอดจนน�าไปใช้งาน จงึมีปัจจยัทัง้ ด้านนโยบาย ด้านเทคนิค และงบประมาณ เข้ามาเก่ียวข้องท่ีต้องบรูณา

การร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพ่ือตอบสนองการพฒันาการปฏิบตัิการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศนูย์กลางตามยทุธศาสตร์

วา่ด้วยการพึง่พาตนเองอยา่งแท้จริง
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ยทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนของกองทพัอากาศ 

Royal Thai Air Force – ASEAN Security Cooperation Development Strategies
เพชร ธรรมวิญญา1

การวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนของกองทพัอากาศ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา วิเคราะห์

และก�าหนดยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนของกองทพัอากาศ ส�าหรับใช้เป็นกรอบ

แนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมัน่คงกบักองทพัอากาศมิตรประเทศอาเซียนในการเผชิญภยัคกุคามด้านความมัน่คงทกุรูปแบบ 

รวมทัง้การมีบทบาทน�าในภมิูภาคอาเซียน รองรับแนวทางปฏิบตัขิองกระทรวงกลาโหมในการขบัเคลือ่นประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560 - 2564 

และแผนงานประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 2025 โดยมุง่หวงัเพ่ือรักษาสนัติภาพ เสถียรภาพ ความมัน่คงและความสงบ

เรียบร้อยในภมิูภาคอาเซียน 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร โดยศกึษาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูทตุยิภมิู ทัง้นีเ้อกสารท่ีน�ามาใช้ในการศกึษาและวิเคราะห์ เป็นเอกสาร

ของทางราชการเก่ียวกบัแผนงานประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 2025 แนวทางปฏิบตัขิองกระทรวงกลาโหมในการขบัเคลือ่น

ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560 - 2564 และยทุธศาสตร์ตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้บทความและบทวิเคราะห์ของนกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญ

ด้านความมัน่คงจากศนูย์ศกึษาด้านความมัน่คง เก่ียวกบัความมัน่คงในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ผลจากการศกึษาและวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องพบวา่ การเผชิญภยัคกุคามด้านความมัน่คงในปัจจบุนัท่ีมีความสลบัซบัซ้อน 

และมีความหลากหลาย ประเทศไทยอาจไมส่ามารถด�าเนินการได้โดยล�าพงั จ�าเป็นต้องอาศยัความสมัพนัธ์ และความร่วมมือกบัประเทศตา่งๆ 

ในภมิูภาคอาเซียน เพ่ือเสริมสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ เสถียรภาพ สนัตภิาพ และความสงบสขุแหง่ภมิูภาค ดงันัน้กองทพัอากาศในฐานะ

ของเคร่ืองมือด้านความมัน่คงจงึจ�าเป็นต้องพฒันาความสมัพนัธ์ และสร้างความร่วมมือทางทหารในทกุระดบัของกองทพัอากาศภมิูภาค

อาเซียน รวมทัง้การเสริมสร้างศกัยภาพในการปฏิบตักิารทางทหารร่วมกนัของชาตสิมาชิกอาเซียน ในการเผชิญภยัคกุคามในรูปแบบตา่ง ๆ

บทสรุปของการวิจยัได้น�าเสนอยทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนของกองทพัอากาศเพ่ือด�ารง

ขีดความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบตักิารทางอากาศร่วมกบักองทพัอากาศมิตรประเทศอาเซียน ในการเผชิญภยัคกุคามทกุรูปแบบ 

รวมทัง้การมีบทบาทน�าในด้านการสนบัสนนุให้ภมิูภาคอาเซียนปลอดอาวธุนิวเคลียร์ และการใช้ทรัพยากร ขีดความสามารถ ก�าลงัพล 

ของกองทพัอากาศพฒันาความสมัพนัธ์และเสริมสร้างความร่วมมือกบักองทพัอากาศมิตรประเทศอาเซียน เพ่ือสนบัสนนุรัฐบาลในการ

ขบัเคลือ่นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนด้วยการสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ ระงบัข้อพิพาทโดยสนัตวิิธีเพ่ือปอ้งกนัสงคราม และ

ด�ารงไว้ซึง่สนัตภิาพ เสถียรภาพ และความสงบสขุในภมิูภาคอาเซียน รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลในการสนบัสนนุประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

ค�าส�าคญั การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนของกองทพัอากาศ

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. 

   

1 นาวาอากาศเอก, ประจ�า ยก.ทอ.
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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 government 

to drive APSC for enhance regional peace, security and stability, support AEC and ASCC. 

Keywords   Royal Thai Air Force – ASEAN Security Cooperation Development 

ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา

จากสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงของโลก และภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีมีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และแม้วา่ 

ในภมิูภาคจะมีการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนตัง้แตปี่ พ.ศ.2558 ก็ตาม แตก่ารเผชิญกบัภยัคกุคามในศตวรรษท่ี 21 ซึง่มีความสลบัซบัซ้อน

และมีความหลากหลาย รวมถึงภยัพิบตัิตามธรรมชาติ การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด และปัญหาการทบัซ้อนของเขตแดน รวมทัง้ 

ผลกระทบ ของการเปลีย่นแปลงขัว้อ�านาจจากรูปแบบ 2 ขัว้มหาอ�านาจในชว่งสงครามเยน็ (Bipolar) มาเป็นมหาอ�านาจหลายขัว้ (Multipolar) 

ท่ีเข้ามามีบทบาทในภมิูภาคอาเซียน ตลอดจนการแขง่ขนัสะสมอาวธุ การพฒันาปรับปรุงกองทพัในภมิูภาคอาเซียนด้วยระบบอาวธุท่ีมี

เทคโนโลยีสงูอยา่งตอ่เน่ือง ยงัคงเป็นปัญหาท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนต้องตระหนกั และเลง็เหน็ความจ�าเป็นของความสมัพนัธ์และความ

ร่วมมือตา่ง ๆ  ในภมิูภาคอาเซียน เพ่ือลดความหวาดระแวงตอ่กนัด้วยการสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจซึง่กนัและกนั และระงบัข้อพิพาทท่ีอาจ 

เกิดขึน้โดยสนัตวิิธี กองทพัอากาศในฐานะเคร่ืองมือด้านความมัน่คงของรัฐบาลจงึควรต้องรีบด�าเนินการสร้างความร่วมมือด้านความมัน่คง  

(Security Cooperation) เพ่ือเสริมสร้างสนัตภิาพ และความสงบสขุของภมิูภาค รวมทัง้สร้างความไว้เนือ้เช่ือใจตอ่กนัในกลุม่มิตรประเทศอาเซียน 

ผู้วิจยัจงึเลง็เหน็ความส�าคญัของประเดน็ดงักลา่ว โดยเหน็วา่ควรมีการศกึษา และก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คง

ในภมิูภาคอาเซียนของกองทพัอากาศ เพ่ือใช้เป็นกรอบการด�าเนินการตา่ง ๆ  ของกองทพัอากาศร่วมกบักองทพัอากาศมิตรประเทศอาเซียน

ทัง้ในระดบัพหภุาคี และทวิภาคี เพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็นมิตร รักษาความเป็นกลาง ลดเง่ือนไข และลดโอกาสท่ีจะน�าไปสูค่วามขดัแย้ง 

รวมทัง้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคลื่อนประชาคมอาเซียน และสร้างความสงบสขุแหง่ภมิูภาคอาเซียน

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั   

เพ่ือศึกษาและก�าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมส�าหรับกองทพัอากาศในการพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงในภูมิภาค

อาเซียนของกองทพัอากาศโดยใช้ทรัพยากร ขีดความสามารถ ก�าลงัพล และคณุลกัษณะของก�าลงัทางอากาศสนบัสนนุภารกิจตา่ง ๆ 

พฒันาความสมัพนัธ์และเสริมสร้างความร่วมมือกบักองทพัอากาศมิตรประเทศอาเซียน ทัง้ในระดบัทวิภาคีและพหภุาคี เพ่ือสนบัสนนุ

รัฐบาลขบัเคลือ่นประชาคมอาเซียนในมิตติา่งๆทัง้ด้านการเมืองและความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ผา่นกลไกความร่วมมือ

ด้านความมัน่คงของกองทพัอากาศ

ขอบเขตของการศกึษา

การสร้างความร่วมมือด้านความมัน่คง (Security Cooperation) เป็นแนวคิดทางยทุธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมในการใช้

ทรัพยากรทางทหารในการสนบัสนนุรัฐบาล โดยสร้างความร่วมมือกบัมิตรประเทศรอบบ้าน และประเทศมหาอ�านาจ เพ่ือสร้างบรรยากาศ

ความเป็นมิตร ความไว้เนือ้เช่ือใจ ลดเง่ือนไขและโอกาสท่ีจะน�าไปสูค่วามขดัแย้ง รวมทัง้การรับมือกบัภยัคกุคามรูปแบบใหมใ่นปัจจบุนัท่ี

ประเทศไทยอาจไมส่ามารถด�าเนินการได้โดยล�าพงั ต้องอาศยัความร่วมมือท่ีดีระหวา่งกนั ตลอดจนการให้ความส�าคญัในการขบัเคลื่อน

ประชาคมอาเซียนผา่นเคร่ืองมือของกองทพัอากาศ ดงันัน้กองทพัอากาศควรให้ความส�าคญัตอ่การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คง

ระหวา่งกองทพัอากาศมิตรประเทศในภมิูภาคอาเซียนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้กบัรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพ   สนัตภิาพ และความสงบสขุ รวมทัง้

ขบัเคลื่อนประชาคมการเมือง และความมัน่คงอาเซียน ผู้วิจยัจงึได้เลง็เหน็ความส�าคญัตอ่การศกึษา วิเคราะห์ และก�าหนดยทุธศาสตร์ท่ี

เหมาะสมตอ่การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนของกองทพัอากาศเพ่ือใช้เป็นกรอบในการปฏิบตั ิและการบริหาร

เชิงยทุธศาสตร์ตามสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั

จากท่ีได้กลา่วมาแล้วทัง้หมด ผู้ วิจยัได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของยทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาค

อาเซียนของกองทพัอากาศ เพ่ือด�ารงขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบตักิารทางอากาศร่วมกบัมิตรประเทศในภมิูภาคอาเซียน 
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ในการเผชิญภยัคกุคามทกุรูปแบบ รวมทัง้การมีบทบาทน�าในภมิูภาคอาเซียน โดยคณุคา่หรือประโยชน์หลกัท่ีได้รับจากการวิจยัครัง้นี ้คือ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนของกองทพัอากาศ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินการ

สร้างความร่วมมือกบักองทพัอากาศมิตรประเทศอาเซียนในรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ การระงบัข้อพิพาทโดยสนัติวิธี

เพ่ือปอ้งกนัสงคราม และด�ารงรักษาไว้ซึง่สนัติภาพ เสถียรภาพ และความสงบสขุแหง่ภมิูภาคอาเซียนร่วมกนั

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของกลุม่ประเทศเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้และประเทศไทยตัง้แตปี่ 2558 ท�าให้ทหารซึง่เป็นหน่วย

งานหลกัด้านความมัน่คง และต้องรับผิดชอบในการขบัเคลื่อนเสาหลกัด้านการเมือง และความมัน่คงของประชาคมอาเซียนในนามของ

รัฐบาลไทย เพ่ือการรักษาไว้ซึง่สนัตภิาพ และความมัน่คงในภมิูภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันัน้การแสวงประโยชน์จากโอกาส และ

ความร่วมมือทางทหารกบัมิตรประเทศอาเซียนจงึเป็นยทุธศาสตร์หรือแนวคิดท่ีถกูน�าไปใช้เป็นเคร่ืองมือหนึง่ในการขบัเคลื่อนประชาคม

การเมือง และความมัน่คงอาเซียน รวมทัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน โดยใช้ทรัพยากร และ

บคุคลากรของกองทพัอากาศผา่นกลไกของการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมัน่คงให้เกิดขึน้ในภมิูภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ทัง้

ในลกัษณะของ Hard Power และ Soft Power

กรอบแนวความคดิในการศกึษา

เอกสารวิจยัฉบบันี ้ผู้วิจยัได้ด�าเนินการศกึษา วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงท่ีเปลี่ยนแปลงไป กรอบการด�าเนินการ 

ตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 2025 และผลการประชมุ ADMM , ADMM-PLUS , ARF ตลอดจนแนวทางปฏิบตัขิอง

กระทรวงกลาโหมในการขบัเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560-2564 รวมทัง้ทฤษฎีการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis และ STEEP-M 

Analysis มาวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในท่ีเกิดขึน้ เพ่ือก�าหนดยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คง

ในภมิูภาคอาเซียนของกองทพัอากาศ ส�าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมัน่คงกบักองทพัอากาศมิตร

ประเทศอาเซียนในการเผชิญภยัคกุคามด้านความมัน่คงทกุรูปแบบ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงภยัคกุคามรูปแบบใหมซ่ึง่เป็นผลกระทบจากการ

เช่ือมโยงกนัมากขึน้ในประชาคมอาเซียน ตลอดจนการมีบทบาทน�าในกองทพัอากาศภมิูภาคอาเซียน 

วิธีด�าเนินการวิจยั

การด�าเนินการวิจยัครัง้นีใ้ช้การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) และน�าเสนอด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) โดยใช้ข้อมลูในการศกึษาจากแหลง่ข้อมลูทตุยิภมิู (Secondary Source) ได้แก่ เอกสาร รายงาน แผนงาน บทความ บทวิเคราะห์

ท่ีผา่นการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ผลการประชมุฯ ตา่ง ๆ ทัง้ในสว่นท่ีเป็นสิง่ตีพิมพ์และเป็นเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ โดยการรวบรวม

ข้อมลูจะต้องมีความเก่ียวข้องกบัการตอบวตัถปุระสงค์การวิจยั และมีแหลง่ท่ีมาท่ีเช่ือถือได้ แล้วน�าข้อมลูดงักลา่วมาวิเคราะห์เนือ้หา 

(Content Analysis) แบบการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ซึง่เป็นการวิจยัท่ีน�าเอาข้อมลูทางด้านคณุภาพ (ข้อมลูท่ีไมเ่ป็นตวัเลข) 

มาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุป มุง่เน้นท่ีการบรรยายหรืออธิบายเร่ืองราวตา่งๆ โดยอาศยัความคิดประเมินผลหรือสรุปผลออกมา 

ผลการวิจยั 

ผู้วิจยัได้ด�าเนินการเก็บรวบรวม และศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นจากแนวทางปฏิบตัขิองกระทรวงกลาโหมในการขบัเคลือ่นประชาคมอาเซียน 

พ.ศ.2560-2564 วิสยัทศัน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 2025 รวมทัง้ข้อมลูจาก

ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ และนโยบายผู้บญัชาการทหารอากาศ ตลอดจนผลการประชมุ ADMM , ADMM-PLUS , ARF ตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  

และด�าเนินการทบทวนสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียน แล้วน�า

ข้อมลูท่ีได้มาตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คง ร่วมกบัการใช้ทฤษฎี SWOT Analysis และ STEEP-M Analysis มาเป็นแนวทาง

วิเคราะห์ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก เพ่ือน�าไปก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียน

ของกองทพัอากาศ ซึง่สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ได้ดงันี ้

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คง

ภมิูภาคอาเซียนยงัคงต้องเผชิญความท้าทายด้านความมัน่คงในหลายประการ ทัง้ปัญหาการเมืองภายในของสมาชิกอาเซียน 

เชน่ ไทย เมียนมา กมัพชูา และมาเลเซีย ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงภายในของประเทศนัน้ ๆ 

ปัญหาการก่อการร้ายจากการเคลื่อนย้ายของกลุม่ไอเอสเข้าสูภ่มิูภาคอาเซียน ท่ีผ่านมามีชาวมาเลเซีย และอินโดนีเซียหลาย

ร้อยคน เดนิทางไปยงัซีเรีย และอิรักเพ่ือร่วมรบกบักลุม่ไอเอส และกลบัมาสร้างเครือขา่ยกบักลุม่หวัรุนแรงใน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ

ฟิลปิปินส์ท�าให้ภมิูภาคอาเซียนก�าลงัตกอยูใ่นความเสี่ยงจากการก่อการร้าย
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ปัญหาความมัน่คงทางทะเลและการแยง่ชิงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ กรณีการอ้างสทิธิของกลุม่ประเทศในอาเซียนในการครอบ

ครองพืน้ท่ีหมูเ่กาะสแปรตลีย์ และหมูเ่กาะพาราเซล เน่ืองจากผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีมลูคา่มหาศาลในพืน้ท่ีดงักลา่ว

ปัญหาผู้อพยพชาวโรฮีนจา จากการท่ีกองทพัเมียนมาได้เข้ากวาดล้างชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข ่ท�าให้ชาวโรฮีนจาได้อพยพหนีความรุนแรง

ออกรัฐยะไขไ่ปยงัประเทศท่ีสามในอาเซียน และเอเซียใต้ ท�าให้เกิดปัญหาจากการอพยพดงักลา่ว 

ปัญหาความท้าทายจากประวตัศิาสตร์ท่ีอาจน�าไปสูค่วามขดัแย้ง โดยเฉพาะปัญหาเส้นเขตแดนท่ียงัไมมี่ความชดัเจน และการรักษา

ผลประโยชน์ของแตล่ะประเทศในพืน้ท่ีทบัซ้อนทัง้ทางบก และทาง

ปัญหาภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิได้แก่น�า้ทว่ม แผน่ดนิไหว สนึามิ ไฟป่าและหมอกควนั ตลอดจนภยัแล้ง ความเสยีหายท่ีเกิดขึน้มกั

สง่ผลท�าให้เกิดความไร้ระเบียบทางสงัคม ความอดอยาก โรคระบาด และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม

ปัญหายาเสพตดิ ผลกระทบจากการเปิดพรมแดนท�าให้องค์การค้ายาเสพตดิข้ามชาตอิาศยัชอ่งวา่งจากมาตรการรักษาความปลอดภยั

ตามแนวชายแดนลกัลอบขนย้าย ล�าเลียง และลกัลอบค้ายาเสพตดิภายในประเทศตา่งๆในภมิูภาคอาเซียน รวมทัง้แหลง่ผลติท่ีตัง้อยูใ่น

ภมิูภาคนีย้งัเป็นปัญหาส�าคญัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ประเทศตา่งๆในภมิูภาคอาเซียนโดยตรง

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิและอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึง่กระทบตอ่ประเทศก�าลงัพฒันาในภมิูภาค เน่ืองจากความล้าหลงั 

ทางกฎหมาย ขาดมาตรการในการปอ้งกนั รวมทัง้การขยายตวัของอาชญากรรมข้ามชาตท่ีิมีแนวโน้มมากขึน้จากโลกท่ีไร้พรมแดน

จากปัญหาและภยัคกุคามตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในภมิูภาคในปัจจบุนั ซึง่มีความสลบัซบัซ้อน และมีความหลากหลายในทกุมิต ิสง่ผลกระทบ

ตอ่ประเทศไทยทัง้ทางตรง และทางอ้อมท�าให้ประเทศอาจไมส่ามารถด�าเนินการแก้ไขได้โดยล�าพงัจ�าเป็นต้องอาศยัความสมัพนัธ์ และ

ความร่วมมือกบัประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคอาเซียนในทกุระดบั ทกุภาคสว่น 

วิสยัทศัน์ประชาคมอาเซียน แผนงานประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 2025

การก�าหนดวิสยัทศัน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 2025 มีคณุลกัษณะส�าคญัดงันี ้

1. เป็นประชาคมท่ีมีสนัตภิาพ ความมัน่คง และเสถียรภาพ พร้อมด้วยศกัยภาพในการรับมือกบัความท้าทายทกุรูปแบบอยา่งมี

ประสทิธิภาพและทนัทว่งที สง่เสริมการหารือ และความร่วมมือด้านการทหาร และความมัน่คงอยา่งเป็นรูปธรรมทัง้ในมิตขิองความชว่ย

เหลอืด้านมนษุยธรรมและบรรเทาภยัพิบตั ิการฝึกซ้อมด้านการทหาร การตอ่ต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาต ิการค้ามนษุย์และ

ลกัลอบขนคนเข้าเมือง ความมัน่คงทางทะเล การรักษาสนัติภาพ ตอ่ต้านยาเสพตดิ ความร่วมมือด้านการค้นหาและชว่ยชีวิต ตลอดจน

ความร่วมมือด้านการแพทย์ทหาร สง่เสริมให้ภมิูภาคอาเซียนปลอดจากอาวธุนิวเคลียร์และอาวธุท่ีมีอ�านาจท�าลายล้างสงูอ่ืน ๆ 

2. เป็นประชาคมท่ีมองออกไปนอกภมิูภาค ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยทุธศาสตร์กบัคูเ่จรจาเพ่ือการพฒันาในอาเซียน 

รักษาและเสริมสร้างความเป็นศนูย์กลางของอาเซียนภายใต้ภมิูรัฐศาสตร์ และภมิูยทุธศาสตร์ของภมิูภาคท่ีก�าลงัเปลี่ยนแปลงไป และมี

บทบาทน�าท่ีสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบในเวทีโลกบนพืน้ฐานของการมีจดุยืนร่วมกนัของอาเซียนในประเดน็ระหวา่งประเทศตา่ง ๆ

การขบัเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

นอกจากประชาคมอาเซียนจะด�าเนินการตามวิสยัทศัน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมการเมืองและความ

มัน่คงอาเซียน 2025 แล้วยงัใช้การขบัเคลือ่นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนผา่นกลไกท่ีเป็นรูปธรรม คือ การประชมุรัฐมนตรี

กลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers’ Meeting : ADMM) โดยเป็นการยกระดบัความร่วมมือทางทหารของอาเซียนให้เทียบเทา่

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสงัคมของอาเซียน และการประชมุอาเซียนวา่ด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คงในภมิูภาค

เอเซีย-แปซฟิิก (ASEAN Regional Forum : ARF) กบักลุม่ประเทศ และหมูเ่กาะตา่ง ๆ ในมหาสมทุรแปซฟิิก นอกจากนีย้งัมีการประชมุ

รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกบัรัฐมนตรีกลาโหมคูเ่จรจา (ASEAN Defense Ministers’ Meeting-Plus : ADMM-Plus) เพ่ือแสวงหาความ

ร่วมมือด้านความมัน่คงกบัประเทศนอกภมิูภาคอาเซียน ซึง่สามารถสรุปแนวทางการด�าเนินการตามหวัข้อได้ดงันี ้

1. การด�าเนินการตามเอกสารแนวความคดิของการประชมุรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers’ Meeting : ADMM) 

ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือด้านการชว่ยเหลอืด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตั ิ2) ความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ

ในกรอบอาเซียน 3) การจดัตัง้เครือขา่ยศนูย์ปฏิบตักิารรักษาสนัตภิาพในกรอบอาเซียน 4) โครงการปฏิสมัพนัธ์ทางทหารระหวา่งประเทศ

สมาชิกอาเซียน 5) การสนบัสนนุการสง่ก�าลงับ�ารุงร่วมในอาเซียน 6) ความร่วมมือด้านการจดัตัง้เครือขา่ยการตดิตอ่สือ่สารด้านความมัน่คง 

อาเซียน 7) กองก�าลงัเตรียมความพร้อมอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตัิ 8) การจดัตัง้ศนูย์

แพทย์ทหารอาเซียน

2. การด�าเนินการตามกรอบการประชมุอาเซียนวา่ด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คงในภมิูภาคเอเชีย - แปซฟิิก (ASEAN 

Regional Forum: ARF) ซึง่ประกอบด้วย 1) การสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ (Confidence Building) 2) การทตูเชิงปอ้งกนั (Preventive Diplomacy) 

3) วิธีการแก้ไขความขดัแย้ง (Conflic Resolution)

3. การด�าเนินการตามเอกสารแนวความคดิของการประชมุรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกบัรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเ่จรจา (ASEAN 
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Defence Ministers’ Meeting - Plus: ADMM - Plus) ท่ีส�าคญั และเก่ียวข้องกบักองทพัอากาศ ได้แก่ ปฎิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

วา่ด้วยการเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กบัความร่วมมือด้านการปอ้งกนัประเทศของอาเซียนในประชาคมโลกเพ่ือเผชิญกบัความท้าทาย 

รูปแบบใหม ่และแผนงานในกรอบการประชมุรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกบัรัฐมนตรีกลาโหมคูเ่จรจาวา่ด้วยการจดัตัง้คณะท�างานผู้เช่ียวชาญ

ด้านการให้ความชว่ยเหลอืด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตั ิรวมทัง้เอกสารแนวความคดิด้านการตอ่ต้านการก่อการร้าย และด้าน

ความมัน่คงทางทะเล

แนวทางปฏิบตัขิองกระทรวงกลาโหมในการขบัเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560-2564

กระทรวงกลาโหมใช้แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านความมัน่คงทัง้ในระดบัทวิภาคีและพหภุาคีเพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ 

พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบตัิการทางทหารเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเผชิญภยัคกุคามทางทหารทัง้ภยัคกุคาม

แบบดัง้เดมิ (Traditional Threat) และภยัคกุคามไมต่ามแบบ (Non Traditional Threat) ในการรักษาสนัตภิาพ เสถียรภาพ และความมัน่คง

ในภมิูภาคร่วมกนักบัประเทศสมาชิกในอาเซียน รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือหลกัของรัฐบาลในการขบัเคลือ่นประชาคมการเมืองและความมัน่คง

อาเซียน ตามวิสยัทศัน์ประชาคมอาเซียน 2025 โดยมีประเดน็ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ การสร้างความร่วมมือด้านความมัน่คงกบัตา่งประเทศท่ีมี

องค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความสมัพนัธ์กบัตา่งประเทศ 2) การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงและความร่วมมือทางทหาร 

3) การสร้างความมัน่คงอาเซียน 4) การปฏิบตัิการเพ่ือสนัตภิาพ 5) การแก้ไขปัญหาความไมช่ดัเจนของเส้นเขตแดน 6) การพฒันาพืน้ท่ี

ข้ามแดน เป็นกรอบในการด�าเนินการของกระทรวงกลาโหม

ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน พ.ศ.2556-2565

กองทพัอากาศได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนไว้ 4 ประเดน็ ดงันี ้1) การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อม

ของกองทพัอากาศในประชาคมอาเซียน เพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 2) การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงของประเทศใน

กลุม่ 3) การพฒันาความสมัพนัธ์ของกองทพัอากาศประเทศในกลุม่อาเซียน 4) การสนบัสนนุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม 

สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน  

ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ พ.ศ.2560–2579

ได้ก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการขบัเคลือ่นประชาคมอาเซียนไว้ในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การรักษาผลประโยชน์

แหง่ชาต ิโดยมีการเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ผา่นกลยทุธยอ่ยในการด�าเนินการทัง้ 4 ข้อ ดงันี ้1) เสริมสร้าง

สมรรถนะของกองทพัอากาศให้มีบทบาทส�าคญัในประชาคมอาเซียน โดยมุง่เน้นการพฒันาก�าลงัพลในทกุระดบั และศกึษาแนวทางการจดัตัง้

สถาบนั หรือหนว่ยงานเพ่ือยกระดบัความรู้ด้านอาเซียน 2) พฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงของประเทศในกลุม่อาเซียนในการให้ความชว่ยเหลอื

ทางมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตั ิ3) พฒันาความสมัพนัธ์ของกองทพัอากาศประเทศในกลุม่อาเซียนของผู้บงัคบับญัชาระดบัสงู ตลอดจน

แลกเปลีย่นบคุลากรท่ีมีความช�านาญหรือเช่ียวชาญเฉพาะของกองทพัอากาศประเทศในกลุม่อาเซียน 4) สนบัสนนุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

และประชาคมและวฒันธรรมอาเซียน 

นโยบายผู้บญัชาการทหารอากาศ พ.ศ.2560–2561

การใช้ขีดความสามารถของกองทพัอากาศในการให้ความชว่ยเหลอืด้านมนษุยธรรม และบรรเทาภยัพิบตั ิ(HADR) ทัง้ภายในประเทศ 

และภมิูภาคอาเซียน การร่วมขบัเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน การสนบัสนนุการด�าเนินการตามกรอบการประชมุ

รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) และการประชมุรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกบัรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเ่จรจา (ADMM-Plus) ตลอดจน

การพฒันากิจการด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ และการวิจยัพฒันาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

การก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนของกองทพัอากาศ

ผู้ วิจยัได้พิจารณากรอบการวิเคราะห์การจดัท�ายทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนของ ทอ.ด้วยการน�า

กรอบวิสยัทศัน์ประชาคมอาเซียน 2025 การขบัเคลือ่นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนผา่นการประชมุ ADMM , ARF , ADMM-PLUS 

ตา่ง ๆ และแนวทางปฏิบตัิของกระทรวงกลาโหมในการขบัเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560-2564 รวมทัง้ยทุธศาสตร์ตา่ง ๆ ของ 

ทอ.เป็นตวัก�าหนดสิง่ท่ียทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คง ฯ ท่ีจะต้องปฏิบตัติามเน่ืองจากเป็นนโยบาย และเป็นสิง่ท่ีต้อง

ท�าตามข้อตกลง แล้วน�าการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คง และทฤษฎีการวิเคราะห์ตา่ง ๆ มาวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก และ

ปัจจยัภายในส�าหรับการวิเคราะห์เพ่ือจดัท�ายทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนของ ทอ.โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. กรอบการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงซึง่สง่ผลกระทบตอ่ปัจจยัภายนอก และเป็นภยัคกุคามตอ่ภมิูภาคทัง้ 7 ด้าน 

ได้แก่ 1) ปัญหาการเมืองภายใน 2) ปัญหาการก่อการร้าย 3) ปัญหาความมัน่คงทางทะเล 4) ปัญหาผู้อพยพชาวโรฮีนจา 5) ปัญหาภยัพิบตัิ

ทางธรรมชาต ิ6) ปัญหายาเสพตดิ 7) ปัญหาอาชญากรข้ามชาต ิ 

2. ทฤษฎีการวิเคราะห์แบบ STEEP-M ท่ีน�ามาใช้วิเคราะห์สภาวะภายนอกท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาค

อาเซียนของ ทอ.ได้ดงันี ้1) ภาคสงัคม (Social: S) การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียนด้วยเคร่ืองมือของกองทพัอากาศเพ่ือให้เกิดการยอมรับจาก
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ภาคสงัคมและประชาชน 2) ภาคเทคโนโลยี (Technology: T) การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการบินและการปอ้งกนัประเทศ 3) ภาค

เศรษฐกิจ (Economic: E) การใช้อตุสาหกรรมการบนิและการปอ้งกนัประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัมิตขิองกองทพัอากาศเพ่ือขบัเคลือ่นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 4) ภาคสิง่แวดล้อม (Environment: E) เราสามารถน�าก�าลงัทางอากาศท่ีมีไปพฒันาสิง่แวดล้อมอาเซียนได้ ตวัอยา่ง

เชน่ การพฒันาสิง่แวดล้อมบริเวณพืน้ท่ีชายแดน หรือพืน้ท่ีท่ีมีพรมแดนตดิกบัเราด้วยการท�าฝนเทียม การโปรยเมลด็พนัธุ์พืชเพ่ือปลกูป่า

อาเซียนพฒันาสิง่แวดล้อมให้ชมุชนในพืน้ท่ีชายแดน ซึง่ถือเป็นการสนบัสนนุการขบัเคลือ่นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียนด้วยอีก

มิตหินึง่ 5) ภาคการเมือง (Political: P) ทอ.ต้องใช้เวทีการประชมุฯ ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องสนบัสนนุให้ภมิูภาคอาเซียนปลอดอาวธุนิวเคลียร์ 

6) ภาคการทหาร (Military: M) การใช้ก�าลงัทหารเข้าแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ด้านความมัน่คงของภมิูภาคอาเซียน 

3. การใช้ทฤษฎี SWOT Analysis ส�ารวจปัจจยัภายในทัง้จดุแข็ง และจดุออ่น รวมทัง้โอกาส และอปุสรรคจากปัจจยัภายนอก ซึง่

สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ดงันี ้1) จดุแข็ง การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนท�าให้เกิดความสมัพนัธ์ และความร่วมมือกนัในหลาย ๆ  ด้าน 

รวมทัง้มีนโยบายภาครัฐท่ีชดัเจนในทกุระดบั และความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัในระดบัผู้บงัคบับญัชาของ ทอ. 2) จดุออ่น ทอ.ยงัขาดหนว่ยงาน

ระดบักรมรับผิดชอบงานอาเซียนโดยตรง รวมทัง้ก�าลงัพลท่ีมีข้อจ�ากดัด้านการใช้ภาษาองักฤษ 3) โอกาส ทอ.สามารถใช้โอกาสของการ

เปิดประชาคมอาเซียนสนบัสนนุภมิูภาคให้ปลอดอาวธุนิวเคลยีร์ สนบัสนนุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผา่นอตุสาหกรรมการบนิ และการ

ปอ้งกนัประเทศ สนบัสนนุประชาคมสงัคมและวฒันธรรมด้วยขีดความสามารถของก�าลงัทางอากาศ รวมทัง้พฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

มิตรประเทศอาเซียนให้ดีย่ิงๆขึน้ไปอีก 4) อปุสรรค ท่ีเกิดขึน้จากปัญหาเขตแดนท่ียงัไมช่ดัเจน ปัญหาท่ีอาจกระทบจากมหาอ�านาจหลายขัว้ 

และความฝังใจจากประวตัศิาสตร์ รวมทัง้ปัญหาตา่ง ๆ จากภยัคกุคามรูปแบบใหม ่อาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ความมัน่คงในภมิูภาค 

ทัง้นีจ้ากการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทัง้หมดตามท่ีผู้วิจยัได้กลา่วมา กองทพัอากาศจ�าเป็นต้องก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือ

ด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนของ ทอ.เพ่ือเสริมสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ รักษาดลุยภาพแหง่อ�านาจในภมิูภาค ผสมผสานการใช้ทัง้ 

Hard Power และ Soft Power ผา่นความร่วมมือทางทหาร โดยสามารถสรุปเป็นประเดน็ยทุธศาสตร์ฯ ได้ดงันี ้

1. ด�ารงการแลกเปลีย่นการเยือนและพฒันาความสมัพนัธ์ในทกุระดบัตัง้แตร่ะดบัผู้บงัคบับญัชา และฝ่ายเสนาธิการ จนถงึระดบั

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิการ เพ่ือสร้างเสริมความสมัพนัธ์ทางการทตูเชิงปอ้งกนั และความร่วมมือในมิตขิอง ทอ.มิตรประเทศอาเซียนเป็นการ

ด�าเนินการเชิงรุกเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งก�าลงัพลในทกุระดบั

2. พฒันาการฝึกร่วม/ผสมกบัมิตรประเทศอาเซียนรอบบ้าน โดย ทอ.ควรให้ความส�าคญัตอ่ประเทศรอบบ้านท่ียงัไมมี่การฝึกผสม

ร่วมกนัและมีพรมแดนตดิตอ่กบัประเทศไทย เชน่ กมัพชูา พมา่ ลาว และเวียดนาม ผา่นการฝึกผสมท่ีมิใชก่ารรบเตม็รูปแบบแตใ่ช้การฝึก

ผสมด้านการค้นหาและชว่ยชีวิต การอพยพประชาชน การสง่กลบัผู้ ป่วยทางอากาศ และการตอ่ต้านการก่อการร้ายบนอากาศยานท่ีต้อง

มีความเช่ือมโยงระหวา่งนา่นฟา้ของแตล่ะประเทศ และก�าหนดขัน้ตอนการประสานการปฏิบตัหิากเกิดเหตจีุอ้ากาศยานขึน้ จากการฝึก

ร่วม/ผสมนีจ้ะน�ามาซึง่การเรียนรู้ระหวา่งกนั และพฒันาไปสูค่วามไว้เนือ้เช่ือใจกนั ลดความหวาดระแวงตอ่กนั และจะเป็นโอกาสในการ

ขยายความร่วมมือไปสูภ่ารกิจอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

3. พฒันาการแลกเปลีย่นทางการศกึษา ผา่นการจดัหลกัสตูรการศกึษาทางวิชาชีพทหาร (Professional Military Education : PME) 

ด้วยการพฒันาเนือ้หาภาคภาษาองักฤษในหลกัสตูร PME ให้มากขึน้เพ่ือความเป็นมาตรฐานสากลรองรับนายทหารนกัเรียนต่างชาต ิ

และการจดัหลกัสตูรเฉพาะทางภาคภาษาองักฤษในลกัษณะหลกัสตูรนานาชาตท่ีิใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกัส�าหรับการเรียนการสอนแทน

ภาษาไทยในหลกัสตูรท่ีมีความพร้อม เชน่ หลกัสตูรนิรภยัการบนิ หลกัสตูรสรีรวิทยาการบนิ และเวชศาสตร์การบนิ รวมทัง้เปิดหลกัสตูร

ภาษาอาเซียนเพ่ือเป็นศนูย์กลางในการศกึษาภาษาอาเซียนโดยศนูย์ภาษา ยศ.ทอ. ตลอดจนจดัสง่นายทหารนกัเรียน ทอ.เข้าร่วมศกึษา

ในหลกัสตูรตา่ง ๆ ของ ทอ.มิตรประเทศอาเซียนเชน่กนั

4. สนบัสนนุให้ภมิูภาคอาเซียนเป็นเขตปลอดอาวธุนิวเคลยีร์ ตามสนธิสญัญาเขตปลอดอาวธุนิวเคลยีร์ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ (The Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone: SEANWFZ) ปัจจบุนั ทอ.ไมมี่แผนงาน/โครงการในการจดัหาอาวธุนิวเคลยีร์

อยูแ่ล้ว แตค่วรมีบทบาทน�าในการรณรงค์ให้ ทอ.มิตรประเทศอาเซียนงดการจดัหาอาวธุนิวเคลยีร์ เพ่ือสนัตสิขุ และความสงบสขุในภมิูภาค

5. สนบัสนนุจดัตัง้กองก�าลงัอาเซียนผา่นเวทีการประชมุฯ ตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือส�าหรับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

เชน่ การใช้กองก�าลงัอาเซียนในการชว่ยเหลือเพ่ือมนษุยธรรม และการบรรเทาภยัพิบตัใินกลุม่ประเทศอาเซียน การใช้กองก�าลงัอาเซียน

เข้าระงบัข้อพิพาทตา่ง ๆ ระหวา่งประเทศสมาชิกในลกัษณะของการเข้าควบคมุพืน้ท่ีขดัแย้ง รักษาความเป็นกลาง และสนบัสนนุให้เกิด

การเจรจาข้อพิพาทระหวา่งประเทศสมาชิกท่ีเป็นคูข่ดัแย้ง รวมทัง้การใช้กองก�าลงัอาเซียนรับมือกบัภยัคกุคามรูปแบบใหมต่า่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ 

6. แสวงหาความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมการบิน และอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศเพ่ือสนบัสนนุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โดย ทอ.ควรใช้โอกาสจากความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัมิตรประเทศอาเซียนท่ีมีเทคโนโลยี และขีดความสามารถด้านอตุสาหกรรมการบนิ และการปอ้งกนั

ประเทศ เชน่ สงิคโปร์ มาเลเซีย เพ่ือพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดงักลา่วสูป่ระเทศไทยผา่นความร่วมมือของบริษัทอตุสาหกรรมการบนิ จ�ากดั (Thai 

Aviation Industries: TAI) ทัง้ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การปรับปรุงองค์กรให้เป็นสากล การแลกเปลีย่นบคุลากรด้านการซอ่มบ�ารุง 
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และบริหารระดบักลาง

7. พฒันาความร่วมมือในภารกิจการบนิเพ่ือสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน และสนบัสนนุประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน เชน่ 

ASEAN Air-policing mission (การบนิลาดตระเวนเพ่ือปอ้งกนัภยัทางอากาศเหนือนา่นฟา้อาเซียนระหวา่งการประชมุสดุยอดอาเซียน 

และการแขง่ขนักีฬาซีเกมส์ร่วมกบั ทอ.มิตรประเทศอาเซียน) หรือการบนิสนบัสนนุการปลกูป่าอาเซียนร่วมกบั ทอ.มิตรประเทศอาเซียน

ท่ีมีพรมแดนตดิตอ่กบัประเทศไทย และการปฏิบตัภิารกิจการท�าฝนเทียมบริเวณพรมแดนเพ่ือสร้างบทบาทของ ทอ.ในฐานะผู้ให้ท่ีสง่ผล

โดยตรงตอ่สภาพสงัคมในประเทศรอบบ้าน 

8. พฒันาความร่วมมือด้านการช่วยเหลือเพ่ือมนษุยธรรม และการบรรเทาภยัพิบตัิอาเซียน รวมทัง้ความร่วมมือด้านการข่าว

ด้านการตอ่ต้านการก่อการร้าย เพ่ือการเตรียมความพร้อมของ ทอ.ในการปฏิบตัิภารกิจดงักลา่วร่วมกบั ทอ.มิตรประเทศอาเซียน โดย

การก�าหนดรูปแบบและขัน้ตอนการประสานและการปฏิบตัร่ิวมกนั รวมทัง้จดัให้มีการฝึกร่วม/ผสมในการให้ความชว่ยเหลือและบรรเทา

ภยัพิบตัร่ิวมกนัอยา่งตอ่เน่ือง

ทัง้นีผู้้ วิจยัได้น�าการวิเคราะห์การจดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนของ ทอ.มาแสดง

เป็น Conceptualized Model ได้ตามภาพด้านลา่งนี ้

ภาพท่ี 1 การจดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนของ ทอ.

และจากการก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ฯ ดงักลา่วทัง้ 8 ด้านมาวิเคราะห์ตามหลกัการท�ายทุธศาสตร์ของ Bartlett Model โดย

เขียนในลกัษณะของ End Way Mean ได้ดงันี ้
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ภาพท่ี 2 ยทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนของ ทอ.

องค์ความรู้ท่ีได้รับจากงานวิจยั นอกจากตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คง ร่วมกบัการใช้ทฤษฎี SWOT Analysis และ 

STEEP-M Analysis เพ่ือก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ส�าคญัทัง้ 8 ประเดน็ แล้วยงัสามารถแบง่เป็นการก�าหนดยทุธศาสตร์ในรูปแบบ Hard 

Power 4 ประเดน็ ได้แก่ 1) การพฒันาการฝึกร่วม/ผสม 2) การสนบัสนนุให้ภมิูภาคอาเซียนปลอดอาวธุนิวเคลียร์ 3) การสนบัสนนุจดัตัง้

กองก�าลงัอาเซียน 4) การสนบัสนนุความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมการบนิ และในรูปแบบ Soft Power 4 ประเดน็ 1) การแลกเปลี่ยนการ

เยือนของผู้บงัคบับญัชาและเจ้าหน้าท่ี ทอ. 2) การพฒันาหลกัสตูรส�าหรับการแลกเปลี่ยนทางการศกึษา 3) การพฒันาความร่วมมือด้าน

การชว่ยเหลอืเพ่ือมนษุยธรรม และการบรรเทาภยัพิบตั ิรวมทัง้การตอ่ต้านการก่อการร้าย 4) การพฒันาความร่วมมือในภารกิจการบนิเพ่ือ

สร้างอตัลกัษณ์อาเซียน โดยน�ามาเขียนเป็นความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้

ภาพท่ี 3  องค์ความรู้ท่ีได้รับจากงานวิจยั
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ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือการปฏิบตั ิประเดน็ยทุธศาสตร์ทัง้ ๘ ประเดน็ควรน�าไปด�าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในประเดน็การพฒันาการ

ฝึกร่วม/ผสมกบัมิตรประเทศอาเซียนรอบบ้านท่ีมีพรมแดนตดิตอ่กบัประเทศไทย และการสนบัสนนุให้ภมิูภาคอาเซียนเป็นเขตปลอดอาวธุ

นิวเคลยีร์ การจดัตัง้กองก�าลงัอาเซียนรวมทัง้ความร่วมมือด้านการชว่ยเหลอืเพ่ือมนษุยธรรม บรรเทาภยัพิบตั ิและการตอ่ต้านการก่อการ

ร้าย เป็นความเร่งดว่นในล�าดบัแรกๆ ท่ีต้องด�าเนินการตามสถานการณ์ของภมิูภาคในปัจจบุนั 

เชิงนโยบาย การเลือกใช้พลงัอ�านาจแบบแข็ง (Hard Power) และพลงัอ�านาจแบบออ่น (Soft Power) เพ่ือเป็นกลไกการสร้าง

ความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคควรพิจารณาเลือกใช้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสมเพ่ือด�ารงไว้ซึง่สนัติภาพ และความ

สงบสขุแหง่ภมิูภาคอาเซียน
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การพฒันาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบตัริาชการ  

ในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ  20  ปี

   The development of System and Information technology of the Inspection to drive the 20 years 

Royal Thai Air Force Strategy
ศกัดิ์สทิธ์ิ  เจริญพจน์1

บทคดัยอ่

การวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบตัริาชการในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ  

20 ปี มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาแนวทางในการพฒันาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบตัิราชการของกองทพัอากาศ  

ท่ีสามารถสร้างผลงานท่ีมีคณุภาพ รวดเร็วและนา่เช่ือถือ เป็นเคร่ืองมือในการตดัสนิใจเชิงนโยบายของผู้บงัคบับญัชาระดบัสงู ท�าให้เกิด

ความพร้อมในการปฏิบตัภิารกิจของกองทพัอากาศ

งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร เป็นการศกึษาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูทตุยิภมิู ซึง่เอกสารท่ีน�า มาใช้ในการศกึษา และวิเคราะห์เป็น

เอกสารท่ีเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ชาต ิยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ นโยบาย ผู้บญัชาการทหารอากาศ บทความวิชาการ แนวคดิเชิงระบบ แนวคดิ

การพฒันาองค์การสูค่วามเป็นเลศิ แนวคดิตามหลกัธรรมมาภิบาล การบริหารความเสีย่ง แนวคดิทางนวตักรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แล้วน�ามาวิเคราะห์เพ่ือก�าหนดแนวทางพฒันาระบบการตรวจและการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจการปฏิบตัริาชการ

ผลการศกึษาและวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องพบวา่แนวทางการพฒันาระบบการตรวจการปฏิบตัริาชการในอนาคตต้องพฒันาทัง้

ระบบ ได้แก่ (1) การปรับปรุงโครงสร้างให้สมดลุ และมีความยืดหยุน่ (2) พฒันาแนวทางการฝึกอบรมผู้ตรวจ (3) พฒันาผู้ตรวจให้มีคณุลกัษณะ (4) 

พฒันากระบวนการตรวจ (5) พฒันาการวางแผนการตรวจ (6) พฒันาระบบการตดิตามผลการแก้ไขข้อขดัข้องของหนว่ยอยา่งเป็นระบบ (7) 

พฒันาระบบวิเคราะห์ปัญหา การคาดการณ์ การจดัการความเสีย่ง และการจดัการความรู้ และ ๖ (8) พฒันาแนวทางสร้างความร่วมมือท่ีท�าให้ผู้รับ

บริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ส�าหรับแนวทางการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบตัริาชการจะต้องพฒันาองค์ประกอบท่ีส�าคญั ดงันี ้

(1) พฒันาด้านก�าลงัพล (People) ท่ีมีประสทิธิภาพ (Smart People) เกิดการท�างานร่วมกนั (Collaboration) (2) พฒันาฮาร์ตแวร์ และ

ซอฟต์แวร์ให้ทนัสมยัและใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ปลอดภยั (3) พฒันาระบบฐานข้อมลู (Database) ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมลู

ขา่วสารกนั และ (4) พฒันาระบบเครือขา่ย (Network) ให้สามารถเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ตา่ง ๆ  เข้าด้วยกนัให้มีการบรูณาการข้อมลูขา่วสาร 

(Information Integration) กบัสว่นเก่ียวข้องกนัเข้ามาเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสาร (Information Sharing) กนัได้อยา่งสมบรูณ์ 

ค�าส�าคญั พฒันาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจการปฏิบตัริาชการ กองทพัอากาศ

Abstract

The research studies were to study and analyze the 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.

1 นาวาอากาศเอก, รอง ผอ.กจร.จร.ทอ.
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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.

Keywords Development of System, Information technology, Inspection, Royal Thai Air Force 

  

บทน�า

ยทุธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี เพ่ือการพฒันาประเทศไปสูค่วาม “มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน” ให้ความส�าคญักบัการตดิตาม ประเมินผลอยา่ง 

เป็นระบบและต่อเน่ือง ท�าให้กระทรวงกลาโหม และกองทพัไทย ต้องปรับปรุงยทุธศาสตร์ และนโยบายท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้อง โดย

ยทุธศาสตร์การปอ้งกนัประเทศกระทรวงกลาโหม มุง่ตอบสนองวตัถปุระสงค์มลูฐานด้านความมัน่คงของประเทศ ประกอบด้วย 3 แนวคดิ

ทางยทุธศาสตร์ ได้แก่ การสร้างความร่วมมือด้านความมัน่คง การผนกึก�าลงัปอ้งกนัประเทศ และการปอ้งกนัเชิงรุก  ยทุธศาสตร์ทหาร

กองทพัไทย 20 ปี มุง่เสริมสร้างความพร้อมรบของกองทพัไทยในการปฏิบตัภิารกิจหลกัในการปอ้งกนัประเทศ พิทกัษ์รักษาและเทิดทนู

สถาบนัพระมหากษัตริย์ รวมทัง้ต้องสามารถสนบัสนนุรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส�าคญัของชาต ิโดยใช้การปฏิบตักิารร่วมเชิงรุก เสริมสร้าง

กองทพัให้เป็นก�าลงัอเนกประสงค์ท่ีมีความหลากหลาย พร้อมเผชิญภยัคกุคามทกุรูปแบบ สว่นยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี มีเปา้หมาย

ไว้เพ่ือให้กองทพัอากาศมีขีดความสามารถท่ีเพียงพอ และเหมาะสมในการปฏิบตัภิารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ในการ

ขบัเคลือ่นกองทพัอากาศมุง่สูวิ่สยัทศัน์ “กองทพัอากาศชัน้น�าในภมิูภาค” มุง่เน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพฒันาสูก่ารปฏิบตัิ

การท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง (NCO) และการพฒันากองทพัอากาศให้ทนัสมยั โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

(RTAF Organization and Management Modernization) ซึง่กรมจเรทหารอากาศมีหน้าท่ี ด�าเนินการด้านการตรวจสอบ ตรวจตดิตาม 

และประเมินผล การปฏิบตัริาชการกองทพัอากาศ ตามนโยบายและภารกิจท่ีได้รับมอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทหาร  

โดยท่ีระบบการตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผลกองทพัอากาศของยงัมีประสทิธิภาพไมเ่พียงพอ ขาดความรวดเร็วในการด�าเนินการและ 

การรายงานผล ขาดการบรูณาการข้อมลูกบัหนว่ยเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาสัง่การ หรือตดัสนิใจเชิงนโยบายของผู้บงัคบับญัชา  

รวมทัง้เป็นข้อมลูให้กบัหน่วยเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการแก้ไขปรับปรุงการท�างาน และช่วยขบัเคลื่อนการพฒันากองทพัอากาศ เป็นต้น  

จากเหตผุลดงักลา่ว ผู้วิจยัเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบตัริาชการ

ของกองทพัอากาศ จะชว่ยแก้ไขปัญหา และเป็นเคร่ืองมือชว่ยเหลอืผู้บงัคบับญัชาในการสอดสอ่งดแูล ควบคมุการปฏิบตังิานของสว่นราชการ 

กองทพัอากาศให้ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความโปร่งใส รวมทัง้การมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมี

ประสทิธิภาพ คณุภาพ มีความทนัสมยั รวดเร็ว และนา่เช่ือถือ และชว่ยขบัเคลือ่นการพฒันากองทพัอากาศมุง่สูวิ่สยัทศัน์ “กองทพัอากาศ

ชัน้น�าในภมิูภาค”

วตัถปุระสงค์การวิจยั

เพ่ือศกึษาแนวทางในการพฒันาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบตัริาชการของกองทพัอากาศ ท่ีสามารถสร้าง

ผลงานท่ีมีคณุภาพ รวดเร็วและนา่เช่ือถือ เป็นเคร่ืองมือในการตดัสนิใจเชิงนโยบายของผู้บงัคบับญัชาระดบัสงู ท�าให้เกิดความพร้อมใน

การปฏิบตัภิารกิจของกองทพัอากาศ 

ขอบเขตของการวิจยั

ศกึษาเฉพาะกรณีการตรวจการปฏิบตัริาชการกองทพัอากาศของกรมจเรทหารอากาศ

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ

แนวทางในการพฒันาระบบและเทคโนโลยีการตรวจการปฏิบตัิราชการ เพ่ือการสร้างผลงานท่ีมีคณุภาพมีความน่าเช่ือถือ มี

ประสทิธิภาพ เกิดความรวดเร็วและถกูต้อง ส�าหรับเป็นเคร่ืองมือในการตดัสนิใจเชิงนโยบายของผู้บงัคบับญัชา และเป็นการเตรียมความ

พร้อมเข้าสูย่คุ “Thailand 4.0”
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)

ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี พฒันามุง่สูก่ารปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง (NCO) สูว่ิสยัทศัน์ “กองทพัอากาศชัน้

น�าในภมิูภาค” โดยมุง่เน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถเพ่ือพฒันาสูก่ารปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง (RTAF NCO Combat 

Related Function Strengthening) และการพฒันากองทพัอากาศให้ทนัสมยั โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (RTAF 

Organization and Management Modernization) เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัภิารกิจ และการพฒันาประเทศตามนโยบายรัฐบาล การปฏิบตัิ

การท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง  จะท�าให้การปฏิบตัภิารกิจของกองทพัอากาศมีประสทิธิภาพสงูสดุเป็นการเพ่ิมความรวดเร็วของวงรอบ

การตดัสนิใจ (OODA Loop) โดยการแลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสาร (Information) และความตระหนกัรู้สถานการณ์ (Situation Awareness) 

ร่วมกนัผา่นระบบเครือขา่ย (Network) ท่ีมีประสทิธิภาพ ท�าให้ผู้บงัคบับญัชามีข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา สามารถตดัสนิตกลงใจ

และสัง่การไปยงัผู้ปฏิบตัิหรือหน่วยปฏิบตัิ (Shooter) ได้ถกูต้องและทนัเวลา นอกจากนีข้้อมลูขา่วสารและความตระหนกัรู้สถานการณ์

ร่วมกนัยงัชว่ยเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบตัหิรือหนว่ยปฏิบตัเิพ่ิมขึน้เป็นทวีคณู สามารถปฏิบตัิภารกิจได้หลากหลาย รวดเร็วและ

มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ มุง่เน้นการพฒันาใน 3 มิต ิประกอบด้วย (1) มิตทิางอากาศ (Air Domain) (2) มิตไิซเบอร์ (Cyber Domain) 

และ (3) มิตอิวกาศ (Space Domain) การตดิตามและประเมินผลต้องมีฐานข้อมลูอยา่งเป็นระบบ เพ่ือตดิตามความก้าวหน้าการพฒันา

ตามแผนยทุธศาสตร์อยา่งเป็นรูปธรรม อีกทัง้ต้องบรูณาการระบบการประเมินผลอ่ืน ๆ  โดยกรมจเรทหารอากาศและหนว่ยสายวิทยาการ

มีหน้าท่ีติดตามความคืบหน้าของการพฒันาตามบริบทการบริหารราชการของกองทพัอากาศ

แนวคิดเชิงระบบ 

การตรวจการปฏิบตัิราชการท่ีมีคณุภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้ตรวจจะต้องเข้าใจในระบบงาน และความสมัพนัธ์

สอดคล้องกนั โดยเช่ือวา่ผลสมัฤทธ์ิ (Output and Outcome) และสมรรถนะของการปฏิบตัท่ีิดีจะเกิดจากการน�าเข้า (Input) ของทรัพยากรดี 

กระบวนการด�าเนินการท่ีดี (Process) และการควบคมุท่ีดี รวมทัง้จะต้องพิจารณาถงึผลกระทบหรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ และตรวจ

สอบหาสาเหตขุองปัญหาตา่ง ๆ  ในทกุขัน้ตอนของระบบ และจะน�าผลไปปรับปรุงและพฒันาระบบการตรวจอยา่งตอ่เน่ือง ตามหลกัของ

วงจรการพฒันาคณุภาพ PDCA 

แนวคิดการพฒันาองค์การสูค่วามเป็นเลศิ (PMQA)

การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐเป็นการด�าเนินการภายใต้ความคดิท่ีวา่ “ผลลพัธ์ท่ีดีและยัง่ยืน” จะต้องขึน้อยูก่บัการ

บริหารจดัการท่ีดีในทกุ ๆ  ด้าน ผา่นเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ หรือ PMQA (Public Sector Management Quality Award) 

เพ่ือยกระดบัคณุภาพมาตรฐานการท�างานของหนว่ยงานภาครัฐไปสูม่าตรฐานสากลใน 7 ด้าน (1) การน�าองค์กร (2) การวางแผนเชิง (3)  

การให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี (4) การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้  (5) การมุง่เน้นทรัพยากรบคุคล 

ระบบงาน ระบบการเรียนรู้ (6) การจดัการกระบวนการ และ (7) ผลลพัธ์การด�าเนินการ 

การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐเป็นการประยกุต์ใช้หลกัการบริหารคณุภาพโดยรวม และการสร้างความความส�าเร็จ

ขององค์การจากสภาวะแวดล้อมขององค์การ ด้วยการน�าองค์การอยา่งมีวิสยัทศัน์ มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ให้ความส�าคญักบัผู้ รับ

บริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี ปรับปรุงการบริหารจดัการให้มีความยืดหยุน่และคลอ่งตวั การสง่เสริมให้ข้าราชการพฒันาตนเองให้มีความ

คดิริเร่ิม และเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง การตดัสนิใจโดยอาศยัข้อมลูสารสนเทศ โดยมุง่เน้นผลลพัธ์เป็นส�าคญั ด้วยการจดัการกระบวนการท่ีดี ใน

การผลกัดนั และขบัเคลือ่นให้องค์การประสบผลส�าเร็จอยา่งยัง่ยืน โดยยดึถือคา่นิยมหลกัของกองทพัอากาศ คือ (1) ความเป็นทหารอากาศ 

(Airmanship) (2) ยดึมัน่ในระบบเกียรตศิกัดิแ์ละความจงรักภกัดี (Integrity and Allegiance) และ (3) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 

แนวคิดตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance)

การบริหารราชการของกระทรวงกลาโหมจะต้องด�าเนินการตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ก�าหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบตั ิ

ดงันี ้(1) หลกัประสทิธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัริาชการท่ีบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมาย (2) หลกัประสทิธิภาพ (Efficiency) 

การบริหารราชการตามแนวทางการก�ากบัดแูลท่ีดี (3) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการท่ีสามารถด�าเนินการได้ภายใน

ระยะเวลาท่ีก�าหนด (4) หลกัภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) การปฏิบตัิราชการต้องสามารถตอบค�าถามและ

ชีแ้จงได้เม่ือมีข้อสงสยัและการให้คณุให้โทษ ตลอดจนมีการจดัเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

(5) หลกัการเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) การปฏิบตัริาชการต้องปฏิบตังิานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ตรงไปตรงมา (6) หลกันิตธิรรม 

(Rule of Law) การปฏิบตัริาชการต้องใช้อ�านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัในการปฏิบตังิานอยา่งเคร่งครัด (7) หลกัความเสมอภาค 

(Equity) การได้รับการปฏิบตัแิละได้รับบริการอยา่ง เทา่เทียมกนัโดยไมมี่การแบง่แยก (8)  หลกัการมีสว่นร่วม การพยายามแสวงหาฉนัทา

มต ิ(Participation/ Consensus Oriented) รับฟังความคดิเหน็ของประชาชน (9) หลกัการกระจายอ�านาจ (Decentralization) การมอบ

อ�านาจและความรับผิดชอบในการตดัสนิใจ และ(10) หลกัคณุธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) ต้องมีจิตส�านกึ ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิ
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หน้าท่ีอยา่งมีศีลธรรม คณุธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Manegement)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การบริหารปัจจยัและควบคมุกิจกรรม รวมทัง้กระบวน การด�าเนินงานตา่ง ๆ โดยลดมลูเหตุ

แตล่ะโอกาสท่ีจะท�าให้เกิดความเสียหายจากการด�าเนินงานท่ีไมเ่ป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดบัของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้

ในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีสามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคมุได้ และตรวจสอบได้อยา่งมีระบบ โดยค�านงึถงึการบรรลวุตัถปุระสงค์หรือเปา้

หมายของหนว่ยงานเป็นส�าคญั

กระบวนการบริหารความเสีย่งตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) 

มีขัน้ตอนการด�าเนินการ หลกัเกณฑ์ ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจดัการความเสีย่งอยา่งเหมาะสม โดยด�าเนินการครอบคลมุ 7 ขัน้ตอน 

คือ การก�าหนดเปา้หมายการบริหารความเสีย่ง (Objective Setting) การระบคุวามเสีย่งตา่ง ๆ (Event Identification) การประเมินความเสีย่ง  

(Risk Assessment) กลยทุธ์ท่ีใช้ในการจดัการกบัแตล่ะความเสีย่ง (Risk Response) กิจกรรมการบริหารความเสีย่ง (Control Activities)  

ข้อมลูและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) และการติดตามผลและเฝา้ระวงัความเสี่ยงตา่ง ๆ 

(Monitoring)

นโยบายและยทุธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ระยะ พ.ศ.2554 - 2563 ของประเทศไทย (National ICT Policy Framework 

2011 - 2020 : ICT 2020) ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันา สรุปได้วา่ ประเทศไทยจะพฒันาอยา่งฉลาด น�าไปสูก่ารเตบิโตอยา่งสมดลุ และยัง่ยืน 

(Smart Thailand 2020)    

ยทุธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ทอ. พ.ศ.2557 - 2562 ประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้(1) การพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารให้คุ้มคา่และพอเพียง (Optimal Technology) โดยพฒันาและใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สารท่ีประกอบด้วย Network, Hardware, Software, Sensor และ Security ให้คุ้มคา่และพอเพียง (2) การพฒันากระบวนการท�างาน

ให้ใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง (Network Centric Process) โดยพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท�างานของแตล่ะหนว่ยงานให้มีการบรูณาการ

ข้อมลูขา่วสาร (Information Integration) ของแตล่ะระบบงานท่ีมีความเก่ียวข้องกนัเข้ามาเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสาร (Information 

Sharing) กนัได้อยา่งสมบรูณ์แบบ (3) การพฒันาก�าลงัพลให้สามารถปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลางได้อยา่งมีประสทิธิภาพ (Smart People) 

โดยพฒันาบคุลากรในแตล่ะหนว่ยงานให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบตังิานโดยใช้เครือขา่ยท่ีเป็นศนูย์กลางได้จริง อยา่งครบถ้วน 

ถกูต้อง ปลอดภยัและทนัตอ่สถานการณ์ และ (4) การพฒันากองทพัอากาศให้เป็นองค์กรท่ีชาญฉลาด (Smart Organization) โดยพฒันา

หนว่ยงานให้มีการท�างานร่วมกนั (Collaboration) และมีการแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารกนัระหวา่งหนว่ยงาน โดยเฉพาะหนว่ยในระบบบญัชาการ

และควบคมุท่ีต้องท�าให้สามารถรับรู้เทา่ทนัสถานการณ์ (Shared Situation Awareness) มีความเร็วในการสัง่การ มีจงัหวะของการปฏิบตัิ

การท่ีถกูต้อง (Tempo of Operation) และมีการปฏิบตัท่ีิสอดประสานกนัได้อยา่งสมบรูณ์แบบ

นวตักรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Innovation and Information System)  

นวตักรรม หมายถงึสิง่ใหมท่ี่เกิดจากการใช้ความรู้และความคดิสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม ในขณะเดียวกนั

ระบบสารสนเทศท่ีน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ถือเป็นการน�าสิ่งใหม่มาประยกุต์ใช้กบัระบบงานเดิม ก่อให้เกิดนวตักรรม

กระบวนการ (Process Innovation) สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงวิธีการผลติหรืองานบริการในรูปแบบใหม ่ๆ ขึน้ ดงันัน้ระบบสารสนเทศจงึจดัเป็น

นวตักรรมชนิดหนึง่ท่ีมีสว่นชว่ยในการลดต้นทนุ เพ่ิมผลผลติ สร้างความมีคณุภาพ และมีมาตรฐาน รวมถงึการสร้างความพงึพอใจให้กบั

ผู้ รับบริการหรือประชาชน

องค์ประกอบตา่ง ๆ ของระบบสารสนเทศท่ีเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานหลกัท่ีส�าคญั ประกอบด้วย (1) คน (People) (2) ฮาร์ตแวร์ 

(Hardware) (3) ซอฟต์แวร์ (Software) (4) ฐานข้อมลู (Database) และ (5) ระบบเครือขา่ย (Network) โดยด�าเนินการผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ  

ของระบบสารสนเทศ ได้แก่ การน�าเข้าข้อมลู กระบวนการเปลีย่นข้อมลูให้เป็นสารสนเทศ การจดัเก็บข้อมลู และกิจกรรมการควบคมุระบบ 

ท�าให้ได้ผลผลติท่ีออกมาเป็นสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศท่ีน�ามาใช้สนบัสนนุการด�าเนินงานขององค์การในการปฏิบตังิานท่ีส�าคญัในองค์การ 

ได้แก่ (1) ระบบประมวลผลรายการประจ�าวนั (Transaction Processing Systems : TPS) (2) ระบบส�านกังานอตัโนมตั ิ(Office Automation 

Systems : OAS) เป็นระบบสนบัสนนุการท�างานแก่พนกังานธุรการ เจ้าหน้าท่ีระดบักลางและระดบัต้น รวมทัง้กลุม่พนกังานท่ีมีความ

รู้ระดบัมืออาชีพ (Knowledge Workers) โดยใช้ระบบในการสร้างและจดัการเอกสาร การจดัตารางเวลา การสื่อสารผ่านอีเมล์ วีดีโอ 

คอนเฟอร์เรนซ์ และกรุ๊ปแวร์ หรือเรียกระบบส�านกังานอตัโนมตัวิา่ระบบท�างานร่วมกนัในองค์การ (Enterprise Collaboration Systems)  

(3) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (Management Information Systems : MIS) เป็นระบบท่ีชว่ยในการเตรียมรายงานเพ่ือให้ผู้บริหาร

ระดบัตา่ง ๆ  ใช้ในการวางแผน ควบคมุการปฏิบตังิาน การตดัสนิใจ รวมทัง้ใช้สารสนเทศท่ีได้จดัการกบัปัญหาแบบโครงสร้าง (4) ระบบสนบัสนนุ

การตดัสนิใจ (Decision Support Systems : DSS) เป็นเคร่ืองมือชว่ยในการตดัสนิใจ แตอ่�านาจการตดัสนิใจยงัเป็นหน้าท่ีของผู้บริหาร 
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(5) ระบบสารสนเทศส�าหรับผู้บริหารระดบัสงู (Executive Information Systems : EIS) มีปัจจยัส�าคญัคือความงา่ยตอ่การใช้งาน ด้วย

การน�าเสนอข้อมลูแบบตาราง รูปภาพ แบบจ�าลอง และมลัตมีิเดีย ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมตามความต้องการได้ และ (6) ระบบระบบ

ผู้ เช่ียวชาญ (Expert Systems : ES) หรือเรียกวา่ระบบฐานความรู้ (Knowledge Based) 

การรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ (Securing Information Systems) 

การรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศมีเปา้หมาย ดงันี ้(1) ลดความเสีย่งของระบบสารสนเทศ (Risk to Information Systems) 

ท่ีอาจสง่ผลตอ่การหยดุปฏิบตังิานในองค์การ ได้แก่ ความเสี่ยงดาวน์ไทม์ ความเสี่ยงด้านฮาร์ดแวร์ท่ีเกิดจากภยัธรรมชาต ิไฟฟา้ดบัหรือ

ไฟตก และการท�าลายของมนษุย์ ความเสีย่งด้านข้อมลูและซอฟแวร์ท่ีเกิดจากภยัธรรมชาต ิและฝีมือมนษุย์ เชน่ การโจรกรรมสารสนเทศ 

และการสวมรอย การดดัแปลงหรือท�าลายข้อมลูและการเปลี่ยนโฉมหน้าเวบ็ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์มและลอจิกบอมบ์ รวมทัง้อบุตัเิหตุ

จากความสะเพร่า เป็นต้น ความเสีย่งจากการปฏิบตักิารออนไลน์ เชน่ การโจมตีเพ่ือปฏิเสธการให้ บริการ และการถกูโจรกรรมโดยไฮแจ็ค 

เป็นต้น (2) รักษาความลบัของข้อมลู (3) รับประกนัความสมบรูณ์ของระบบ และความหน้าเช่ือถือของแหลง่ข้อมลู (4) สร้างความพร้อม

ให้กบัแหลง่ข้อมลู และการปฏิบตัิงานออนไลน์อย่างตอ่เน่ือง และ (5) ปฏิบตัิตามนโยบายท่ีเห็นพ้องต้องกนั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กบัการรักษาความปลอดภยั และความเป็นสว่นตวั จงึต้องมีการก�าหนดมาตรการตา่ง ๆ ในการความปลอดภยัระบบสารสนเทศได้แก่ 

มาตรการควบคมุ (Control Measures) เพ่ือบงัคบัใช้กบัผู้ ใช้หรือระบบมาตรการด้านการรักษาความปลอดภยั (Security Measures) 

และมาตรการกู้ คืน (Recovery Measures)

นโยบายประเทศไทย 4.0 

นโยบายประเทศไทย 4.0 มุง่เน้นการปรับเปลีย่นโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาสูร่ะบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการสร้างมลูคา่ (Value-Based 

Economy) โดยมีการปรับเปลี่ยนใน 4 มิต ิได้แก่ ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ ความอยูดี่มีสขุของผู้คนในสงัคม การยกระดบัศกัยภาพและ

คณุคา่ของมนษุย์ และการรักษ์สิง่แวดล้อม การปฏิรูประบบราชการเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 ภาครัฐนัน้จะต้องท�างานโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  

เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชนเป็นหลกั โดยคณุลกัษณะของ “ราชการไทย 4.0” มีดงันี ้(1) ต้องเปิดกว้างและเช่ือมโยงเข้ากบัทกุฝ่าย (Open & Connected 

Government) เปิดเผยโปร่งใสในการท�างาน (2) ต้องให้ประชาชนเป็นศนูย์กลาง (Citizen-Centric Government) และ (3) ต้องมีความฉลาด

และรู้จกัคดิริเร่ิม (Smart & Innovative Government) ต้องท�างานอยา่งเตรียมการณ์ไว้ลว่งหน้า มีการวิเคราะห์ความเสีย่ง สร้างนวตักรรม

หรือความคดิริเร่ิมและประยกุต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กบัโลกแหง่การเปลีย่นแปลงอยา่งฉบัพลนั เพ่ือสร้างคณุคา่ 

มีความยืดหยุน่และความสามารถในการตอบสนองกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ  ได้อยา่งทนัเวลา ตลอดจนเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสงู และ

ปรับตวัเข้าสูส่ภาพความเป็นส�านกังานแบบดจิิตอล รวมทัง้ท�าให้ข้าราชการมีความผกูพนัตอ่การปฏิบตัริาชการ 

กรอบแนวความคดิในการศกึษา

ภาพท่ี 1  กรอบแนวความคดิในการศกึษา

วิธีด�าเนินการวิจยั 

งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร เป็นการศกึษาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูทตุยิภมิู ซึง่เอกสารท่ีน�ามาใช้ในการศกึษาค้นคว้าในการด�าเนิน

การวิจยั เป็นเอกสารท่ีเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ชาต ิยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ นโยบายผู้บญัชาการทหารอากาศ และการพฒันาขีดความก�าลงั

ทางอากาศ รวมทัง้บทความและบทวิเคราะห์ของนกัวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านความมัน่คงจากสถาบนัการศกึษา และศนูย์ศกึษาด้านความมัน่คง 

เก่ียวกบัการตรวจการปฏิบตัริาชการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ท่ีเป็นสิง่ตีพิมพ์และเป็นเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์

ผู้ วิจยัได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมและศกึษาข้อมลู จากการสงัเคราะห์เอกสาร บทความ และบทวิเคราะห์ท่ีเก่ียวข้อง แล้วจงึน�าข้อมลู

มาวิเคราะห์เชิงเนือ้หา เพ่ือสรุปแนวทางการพฒันาและการด�าเนินการเก่ียวกบัระบบการตรวจการปฏิบตัิราชการในอนาคต โดยมุ้งเน้น

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาชว่ยให้เกิดประสทิธิภาพ ลดข้อจ�ากดั และชว่ยขบัเคลื่อนการพฒันากองทพัอากาศ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

จากการศกึษาการพฒันาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบตัริาชการในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ  

20 ปี เพ่ือศกึษาแนวทางในการพฒันาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบตัริาชการของกองทพัอากาศ ท่ีสามารถสร้างผลงาน 

ท่ีมีคณุภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ เป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจเชิงนโยบายของผู้บงัคบับญัชาระดบัสงู ท�าให้เกิดความพร้อมในการ

ปฏิบตัิภารกิจของกองทพัอากาศ พบวา่ในปัจจบุนัระบบการตรวจการปฏิบตัิราชการและเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมจเรทหารอากาศ

ยงัมีประสิทธิภาพไม่ท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรับการตรวจการปฏิบตัิราชการและการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ 20 ปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการปฏิบตัิภารกิจของหน่วยและกองทพัอากาศ จึงขอเสนอแนวทางการพฒันาระบบและเทคโนโลยี

สารสนเทศการตรวจการปฏิบตัริาชการ ดงันี ้

1. แนวทางการพฒันาระบบการตรวจการปฏิบตัริาชการในอนาคต ควรมีการด�าเนินการพฒันาปรับปรุงทัง้ระบบ ดงันี ้(1) การปรับปรุง

โครงสร้างกรมจเรทหารอากาศ ให้หวัหน้าสว่นราชการกรมจเรทหารอากาศให้มีชัน้ยศอยา่งน้อยเทียบเทา่กบัหวัหน้าสว่นราชการของหนว่ย

รับตรวจ และมีผู้ตรวจให้ครอบคลมุ  ในทกุโดเมน และมีระดบัชัน้ยศท่ีเหมาะสม รวมทัง้ต้องมีสว่นสนบัสนนุงานของผู้ตรวจ (2) พฒันาแนวทาง

การฝึกอบรมหรือหลกัสตูรท่ีเป็นมาตรฐาน โดยน�าแนวทางการฝึกอบรมผู้ตรวจท่ีเป็นสากลมาประยกุต์ใช้ในการเรียนรู้และพฒันาผู้ตรวจ 

เชน่ แนวคดิ หลกัการ มาตรฐาน กฎระเบียบ คณุลกัษณะของผู้ตรวจ กระบวนการตรวจ การวิเคราะห์ปัญหา การประเมินความเสี่ยง และ

การใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทัง้นโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันากองทพัอากาศเป็นต้น เพ่ือให้ผู้ตรวจมีความรู้ความสามารถท่ีเพียงพอ

ในการตรวจการปฏิบตัิราชการ และการให้ค�าแนะน�าชว่ยเหลือหน่วยรับตรวจได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม (3) พฒันาการฝึกอบรมผู้ตรวจ 

ให้มีมาตรฐานและมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีก�าหนด (4) ปรับปรุงกระบวนการตรวจ เพ่ือให้สามารถรองรับกบัการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ  ในอนาคต 

โดยสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) การตรวจราชการตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

การตรวจราชการท่ีประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology and Information) และการบรูณาการ (Integration) เช่ือมโยงข้อมลู

กบัสว่นเก่ียวข้องกนัทัง้ระบบ (5) ปรับปรุงแนวทางการวางแผนการตรวจ โดยบรูณาการร่วมกบัสายวิทยาการตา่ง ๆ  และควรจดัท�าแผนการตรวจโดย

พิจารณาจากระดบัความเสี่ยงของหน่วยมาประกอบการ (6) พฒันาระบบการติดตามผลการแก้ไขข้อขดัข้องของหน่วยอยา่งเป็นระบบ 

รวมทัง้การสร้างระบบตดิตามความก้าวหน้าการแก้ไขของหนว่ยและสว่นเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการชว่ยเหลอืหนว่ยปฏิบตัใินการแก้ไขปัญหา

และการพฒันาของหนว่ย (7) พฒันาระบบวิเคราะห์ปัญหา การคาดการณ์และการเฝา้ระวงัและจดัการความเสีย่ง รวมทัง้ระบบจดัการความรู้ 

เพ่ือการพฒันางานด้านการตรวจการปฏิบตัริาชการ และการเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา การพฒันากฎ ระเบียบ และมาตรฐานตา่ง ๆ  

ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม และ (8) การพฒันาแนวทางการมีสว่นร่วม เพ่ือสร้างความร่วมมือท่ีท�าให้ประชาชน ผู้บงัคบับญัชา ข้าราชการกองทพัอากาศ 

และผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีให้เกิดความพงึพอใจ และความเช่ือมัน่ศรัทธาในระบบการตรวจ รวมทัง้การสร้างความเข้าใจ ท�าให้เกิดความร่วม

มือในการแก้ไขข้อขดัข้อง รวมทัง้การสร้างการมีสว่นร่วมของผู้ รับบริการ และผู้ มีสว่นได้ สว่นเสียในการตรวจการปฏิบตัริาชการ 

2. แนวทางการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบตัริาชการในอนาคต จากการวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างและระบบงาน

ด้านการตรวจการปฏิบตัริาชการพบวา่ ระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมส�าหรับน�ามาประยกุต์ใช้สนบัสนนุการด�าเนินงานด้านการตรวจการ

ปฏิบตัริาชการ ประกอบด้วย (1) ระบบส�านกังานอตัโนมตั ิ(OAS) (2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (MIS) (3) ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ 

(DSS) (4) ระบบผู้เช่ียวชาญ (ES) หรือระบบฐานความรู้ (Knowledge Based) และ (5) ระบบสารสนเทศส�าหรับผู้บริหารระดบัสงู (EIS) โดย

จะต้องพฒันาองค์ประกอบพืน้ฐานของระบบสารสนเทศท่ีเป็นหลกัท่ีส�าคญั ได้แก่ (1) พฒันาด้านก�าลงัพล (People) ให้มีความรู้ และ

สามารถปฏิบตังิานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจการปฏิบตัริาชการได้อยา่งชาญฉลาด (Smart People) ท�าให้เกิดการท�างาน

ท่ีมุง่เน้นการมีเปา้หมายร่วมกนั (Collaboration) (2) พฒันาฮาร์ตแวร์ และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software) ให้ทนัสมยั และใช้งาน

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ปลอดภยั โดยเกิดประโยชน์สงูสดุ คุ้มคา่กบังบประมาณ (3) พฒันาระบบฐานข้อมลู (Database) ให้สามารถ 

แลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสารกนั (Information Sharing) ระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และสามารถน�าข้อมลูขา่วสารไปใช้สนบัสนนุการปฏิบตังิานด้าน 

การตรวจ การแลกเปลีย่นเรียนรู้ การคาดการณ์ การตดัสนิใจของผู้บงัคญับญัชา และการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ รวมทัง้เป็น

องค์กรผู้ตรวจท่ีชาญฉลาด (Smart IG) และ (4) พฒันาระบบเครือขา่ย (Network) ให้สามารถเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตา่ง ๆ 

เข้าด้วยกนั โดยให้สามารถบรูณาการข้อมลูขา่วสาร (Information Integration) และแลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสาร (Information Sharing) 

กบัสว่นเก่ียวข้องกนัได้อยา่งสมบรูณ์ 

จากผลการวิจยั สามารถสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบตั ิและข้อเสนอแนะเพ่ือการศกึษา ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เน่ืองจากมีการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี กฎระเบียบและกฎหมายตา่ง ๆ  จงึมีขอเสนอให้กองทพัอากาศ 

เร่งรัดปรับปรุง กฏ ระเบียบ ค�าสัง่ ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ และครอบคลมุการปฏิบตังิานในด้านตา่ง ๆ  ให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง โดยท่ีกฎ ระเบียบจะต้อง

ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตังิาน และการพฒันาขีดความสามารถของก�าลงัทางอากาศในอนาคต เพ่ือใช้ในการอ้างอิงในการปฏิบตัท่ีิเป็น

มาตรฐานในการตรวจการปฏิบตัริาชการกองทพัอากาศ
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2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบตัิในการพฒันาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบตัิราชการในการขบัเคลื่อน

ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี เพ่ือให้การตรวจการปฏิบตัริาชการเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัแบบธรรมเนียมของทหาร  

จงึมีขอเสนอให้ทกุสายวิทยาการ และหนว่ยเก่ียวข้องจะต้องร่วมมือด�าเนินการปรับปรุง กฎ ระเบียบ และค�าแนะน�าทางเทคนิคในรูปแบบ 

อิเลก็ทรอนิกส์ ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจการปฏิบตัริาชการ และให้การสนบัสนนุก�าลงัพลท่ีเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ 

ความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์จากสายวิทยาการมาร่วมปฏิบตัิงานด้านการตรวจการปฏิบตัิราชการกองทพัอากาศ โดยจะต้อง

ดแูลความเจริญก้าวหน้าของบคุคลากรดงักลา่วอยา่งเหมาะสม และทกุสายวิทยาการต้องปรับปรุงแนวทางการตรวจกิจการในสายงานท่ีรับผิดชอบ  

รวมทัง้ ควบคมุ ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนหวัหน้าหนว่ยรับตรวจในทกุระดบัจะต้องปกครอง

บงัคบับญัชา ตรวจสอบ ควบคมุ ก�ากบัดแูลการปฏิบตังิานภายในหนว่ยตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบงัคบั แบบธรรมเนียมของทหาร และหลกัการบริหารปกครองบ้านเมืองท่ีดี  

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศกึษา เหน็ควรศกึษาเพ่ิมเตมิเพ่ือทบทวนกรอบแนวคดิท่ีน�ามาใช้ในการก�าหนดกรอบการตรวจการปฏิบตัิ

ราชการกองทพัอากาศ และขยายขอบเขตการวิจยัให้ครอบคลมุในทกุเหลา่ทพั รวมทัง้ศกึษาออกแบบระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมส�าหรับ

ใช้งานในระบบการตรวจสอบ ควบคมุ ก�ากบัดแูล การตรวจกิจการในสว่นของกองทพัอากาศโดยละเอียด เพ่ือให้สามารถออกแบบระบบ

สารสนเทศท่ีสนบัสนนุและเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานด้านการก�ากบัองค์กรท่ีดีในอนาคตตอ่ไป
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การพฒันาระบบก�ากบักิจการการบนิของกองทพัอากาศให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล

Guidelines for the development of the Royal Thai Air Force’s aviation  

oversight system harmonized with international standards
ศกัรินทร์  ไชยวาน1

บทคดัยอ่

การวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบก�ากบักิจการการบนิของกองทพัอากาศให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา

ถงึระบบก�ากบักิจการการบินของสากลและของประเทศอ่ืนท่ีมีความก้าวหน้าทางการบินและศกึษาการก�ากบักิจการการบินของกองทพั

อากาศในปัจจบุนัเพ่ือก�าหนดแนวทางในการพฒันาระบบกิจการการบนิของกองทพัอากาศตอ่ไป

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงเอกสารซึง่ผู้ วิจยัได้จ�ากดัขอบเขตเนือ้หา เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัระบบก�ากบักิจการการบนิทางทหาร 

และการจดัตัง้องค์กรในบริบทของโครงสร้างหน่วยงานอ�านาจหน้าท่ีอตัราและคณุสมบตัิของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน รวมทัง้กฎระเบียบ

และข้อบงัคบัในการก�ากบักิจการการบนิทางทหารทัง้นีผู้้ วิจยัได้ก�าหนดกลุม่ตวัอยา่งท่ีจะน�ามาศกึษาได้แก่ข้อมลูของกองทพัอากาศและ

ข้อมลูหนว่ยงานทางทหารท่ีใช้ระบบก�ากบักิจการการบนิท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของสากล

ผลการศกึษาและวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องพบวา่การก�ากบักิจการการบนิเป็นสิง่ท่ีประชาคมการบนิได้ด�าเนินการมาเป็นเวลา

นานแล้ว ทัง้ในระดบัสากลและภายในประเทศไทยเอง กองทพัอากาศซึง่เป็นหนว่ยงานทางทหารท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของส�านกังาน

การบนิพลเรือนแหง่ประเทศไทยแตมี่อากาศยาน หนว่ยงานและบคุลากรทางการบนิประกอบกนัเข้าเป็นก�าลงัทางอากาศท่ีต้องได้รับการ

ดแูลให้มีความปลอดภยัและพร้อมรบอยูต่ลอดเวลา 

บทสรุปของการวิจยัเสนอแนวทางการพฒันาระบบก�ากบักิจการการบนิของกองทพัอากาศให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล เพ่ือ

ลดการสญูเสยีและคงประสทิธิภาพของก�าลงัรบทางอากาศไว้ให้มีความพร้อมในการปฏิบตัภิารกิจเพ่ือมุง่สูวิ่สยัทศัน์ “กองทพัอากาศชัน้น�า

ในภมิูภาค” ประกอบด้วย การให้ความส�าคญักบัการก�ากบักิจการการบนิ, การพิจารณาทบทวน เพ่ิมเตมิในยทุธศาสตร์ นโยบาย และแผน

แมบ่ทในการจดัตัง้ระบบและหนว่ยงานก�ากบักิจการการบนิ การเตรียมบคุคลากรในสายงานก�ากบักิจการการบนิ, และการทบทวน ปรับปรุง 

แก้ไข ระเบียบกองทพัอากาศท่ีเก่ียวข้องกบัการก�ากบักิจการการบนิ และสร้างระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการก�ากบักิจการการบนิ  

ค�าส�าคญั: การก�ากบักิจการการบนิ ความปลอดภยัในการบนิ กองทพัอากาศ

ABSTRACT

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  

1  นาวาอากาศเอก, รอง ผอ.กวก.สนภ.ทอ.
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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, Royal Thai Air Force

 

ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา

จากการท่ีกองทพัอากาศ มีภารกิจในการเตรียมและใช้ก�าลงัทางอากาศ และมีวิสยัทศัน์ในการเป็นกองทพัอากาศชัน้น�าในภมิูภาคนัน้ 

หากเกิดการสญูเสียและด้อยประสิทธิภาพของก�าลงัรบทางอากาศย่อมสง่ผลกระทบตอ่กองทพัอากาศในการปฏิบตัิภารกิจและไม่อาจ

เป็นของทพัอากาศชัน้น�าในภมิูภาคได้ การก�ากบัดแูลกิจการการบินโดยการก�าหนดมาตรฐานและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ก�าหนดจะชว่ยลดการสญูเสียและคงประสทิธิภาพของของก�าลงัรบทางอากาศไว้ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดได้

ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ได้ก�าหนดให้การเตรียมก�าลงัทางอากาศมีความพร้อมในการปอ้งกนัประเทศได้ทนัที 

และสามารถเผชิญกบัภยัคกุคามอยา่งมีประสทิธิภาพ จงึต้องเตรียมก�าลงัทางอากาศทกุด้านให้เพียงพอหรือใกล้เคียงกบัก�าลงัทางอากาศ

ท่ีใช้ในการปฏิบตัิการจริงมากท่ีสดุ ถงึแม้ในปัจจบุนักองทพัอากาศได้จดัท�ายทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี และก�าหนดแนวความคิด

ความสมควรเดนิอากาศ (Airworthiness) ของกองทพัอากาศ และพิจารณาจดัตัง้หนว่ยงาน เพ่ือขบัเคลื่อนการปฏิบตัไิว้ในยทุธศาสตร์

กองทพัอากาศ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แตก่ารด�าเนินการในปัจจบุนัยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาและก�าหนดแนวทางการด�าเนินการท�าให้

การด�าเนินการท่ีผา่นมายงัไมมี่แนวทางท่ีชดัเจน หากกองทพัอากาศพฒันาระบบก�ากบักิจการการบนิของกองทพัอากาศให้สอดคล้องกบั

มาตรฐานสากลแล้วกองทพัอากาศจะสามารถรักษาและเพ่ิมพนูประสทิธิภาพของก�าลงัทางอากาศไว้ได้ตามท่ีก�าหนด

วตัถปุระสงค์การวิจยั

ในการก�าหนดแนวทางการพฒันาการพฒันาระบบก�ากบักิจการการบนิของกองทพัอากาศให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล จ�าเป็น

ต้องศกึษาถึงระบบก�ากบักิจการการบินของสากลและของประเทศอ่ืนท่ีมีความก้าวหน้าทางการบินและศกึษาการก�ากบักิจการการบิน

ของกองทพัอากาศในปัจจบุนัเพ่ือก�าหนดแนวทางในการพฒันาระบบกิจการการบนิของกองทพัอากาศตอ่ไป

วิธีด�าเนินการวิจยั

ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัระบบก�ากบักิจการการบิน รวมทัง้ศกึษาหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีก�ากบักิจการการบิน จากนัน้น�าข้อมลูมา

ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบในประเดน็ โครงสร้างหนว่ยงาน อ�านาจหน้าท่ี อตัราและคณุสมบตัขิองเจ้าหน้าท่ี รวมทัง้กฎระเบียบข้อบงัคบั

และกระบวนการในการก�ากบักิจการการบนิของหนว่ยงานตา่ง ๆ  ท่ีได้รวบรวมข้อมลูไว้ และสดุท้ายผู้ วิจยัจะท�าการสรุปผลแนวทางในการ

พฒันาระบบการก�ากบักิจการการบนิของกองทพัอากาศท่ีได้จากการวิจยั

 

การก�ากบักิจการการบนิทางทหารของประเทศอ่ืน ๆ และของสากล

ระบบก�ากบักิจการการบนิขององค์การการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ

องค์การการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ได้มีการก�าหนดให้ประเทศสมาชิก

แตล่ะประเทศต้องมีหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีก�ากบักิจการการบินทางพลเรือนให้ครอบคลมุทกุด้านของการบิน ด้วยการออกหนงัสืออนมุตั ิ

รับรอง อนญุาตให้แก่บคุลากร หนว่ยงาน อากาศยานและบริภณัฑ์ เพ่ือให้เกิดความปลอดภยั ราบร่ืน และคุ้มคา่ในการบนิทางพลเรือน แตไ่ม่

บงัคบัครอบคลมุถงึอากาศยานของรัฐซึง่หมายความรวมถงึอากาศยานทางทหารด้วย (International Civil Aviation Organization, 1994) 

โดยระบบการก�ากบักิจการการบนิตามแนวคดิขององค์การการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศสามารถเขียนเป็นแผนผงัได้ ดงัแสดงในภาพท่ี 1
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ภาพท่ี 1 แนวคดิการก�ากบักิจการการบนิของ ICAO

การก�ากบักิจการการบนิทางทหารของกองทพัอากาศสหรัฐอเมริกา (United States Air Force: USAF)

กองทพัอากาศสหรัฐฯได้มุง่เน้นการก�ากบัดแูลความสมควรเดนิอากาศของอากาศยานเป็นหลกั โดยได้มีการแตง่ตัง้ คณะกรรมการ

ความสมควรเดนิอากาศขึน้ โดยมีประธานท�าหน้าท่ีเป็นผู้ รับรองความสมควรเดนิอากาศ (Technical Airworthiness Authority :TAA)  

ท�าหน้าท่ีในการก�าหนดมาตรฐานความสมควรเดนิอากาศของอากาศยานและบริภณัฑ์ รวมทัง้การให้การรับรองความสมควรเดนิอากาศ

แก่อากาศยานและบริภณัฑ์ การตรวจสอบข้อบกพร่องในความสมควรเดนิอากาศ การออกไปรับรองความสมควรเดนิอากาศทางทหารให้

กบัอากาศยานทางทหารและการอนญุาตการบนิทางทหารอ่ืน ๆ (USAF, 2010)

การก�ากบักิจการการบนิทางทหารของสหราชอาณาจกัร (Military Aviation Authority: MAA)

เดมิการก�ากบักิจการการบนิของกองทพัสหราชอาณาจกัรเป็นไปในลกัณะกระจดักระจายในหนว่ยงานตา่ง ๆ  ของกระทรวงกลาโหม 

ท�าให้การก�ากบัดแูลไมค่รอบคลมุทกุด้าน จนกระทัง่เกิดอบุตักิบั บ.NIMROD  เม่ือ พ.ศ.2549 ผลการสอบสวนพบวา่ไมมี่หนว่ยงานใดตรวจ

สอบความปลอดภยักรณีมีเชือ้ร่ัวไหลในปีก ในปี พ.ศ.2553 จงึได้มีการจดัตัง้ส�านกังานก�ากบักิจการการบนิทางทหารขึน้ โดยก�ากบักิจการ

การบนิครอบคลมุทกุด้านและมุง่เน้นการก�ากบัความสมควรเดนิอากาศของอากาศยาน หนว่ยงานนีเ้ป็นหนว่ยขึน้ตรงของกระทรวงกลาโหมแหง่

สหราชอาณาจกัรท�าหน้าท่ีในการก�าหนดระเบียบปฏิบตัิ มาตรฐานของอากาศยานและบริภณัฑ์รวมทัง้การออกใบรับรองความสมควร

เดนิอากาศด้วย

การก�ากบักิจการการบนิทางทหารของประเทศออสเตรเลีย (Defence Aviation Safety Authority)

ในประเทศออสเตรเลียเดิมมีการก�ากบักิจการการบินในลกัษณะเดียวกบัประเทศองักฤษต่อมาในปี พ.ศ.2558 ได้มีการปรับ

โครงสร้างให้สอดคล้องกบัมาตรฐานขององค์การการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศและข้อก�าหนดความสมควรเดนิอากาศของการบนิทางทหาร

ของสหภาพยโุรปโดยการจดัตัง้ส�านกังานก�ากบักิจการการบนิทหารสงักดักระทรวงกลาโหมขึน้มีผู้บญัชาการทหารอากาศเป็นผู้อ�านวยการ

ส�านกังานโดยต�าแหนง่ มีหน้าท่ีก�ากบัดแูลกิจการการบนิทางทหารของทกุเหลา่ทพัในทกุด้านรวมทัง้ด้านนิรภยัการบนิ 

การก�ากบักิจการการบนิทางทหารของประเทศสวีเดน

กระทรวงกลาโหมของประเทศสวีเดนได้ตัง้ส�านกังานก�ากบัความปลอดภยัด้านการบนิ(The Swedish National Military Airworthiness 

Authority: FLYGI) ขึน้เม่ือปีพ.ศ.2540 เพ่ือท�าหน้าท่ีก�ากบักิจการการบนิทางทหารของประเทศ โดยการออกระเบียบในการก�ากบักิจการการบนิ 

การตรวจสอบและรับรองเพ่ือบรรจอุากาศยานและบริภณัฑ์เข้าประจ�าการ การตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีของหน่วยงานด้านการบิน 

การวิเคราะห์และแก้ไขเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศยานและบริภณัฑ์ รวมตลอดถึงการปลดประจ�าการอากาศยานและบริภณัฑ์ 

ส�านกังานก�ากบัความปลอดภยัด้านการบินประกอบด้วย 3 กองหลกัได้แก่ กองนิรภยัการบิน กองนิรภยัท่าอากาศยานและการจราจร

ทางอากาศ และกองสมควรเดินอากาศ

การก�ากบักิจการการบนิทางทหารของประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย

กองทพัอากาศสหพนัธรัฐมาเลเซียได้ตัง้ส�านกังานก�ากบักิจการการบนิของรัฐขึน้พร้อมทัง้ก�าหนดผู้ มีอ�านาจรับรองความสมควร

เดนิอากาศของอากาศยานของรัฐ (State Airworthiness Authority: SAA) โดยผู้บญัชาการทหารอากาศได้รับแตง่ตัง้ให้ด�ารงต�าแหนง่นี ้

นอกจากนีย้งัมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการความสมควรเดนิอากาศของอากาศยานของรัฐขึน้เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาให้กบั TAA จากค�าสัง่นีท้�าให้
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กองสมควรเดนิอากาศ กรมชา่งอากาศ ได้รับภารกิจในการรับรองความสมควรเดนิอากาศของอากาศยานของรัฐทัง้หมดโดยคณะกรรมการ

ความสมควรเดนิอากาศมีผู้ชว่ยผู้บญัชาการทหารอากาศเป็นประธานและมีกรรมการเป็นผู้แทนจากกองบนิตา่ง ๆ

การก�ากบักิจการการบนิของกองทพัอากาศในปัจจบุนั

กองทพัอากาศเป็นองค์กรท่ีต้องสามารถด�ารงอยูไ่ด้ด้วยตนเองและต้องมีความพร้อมในการปฏิบตัภิารกิจตลอดเวลา กองทพัอากาศ 

จงึต้องจดัหา พฒันา และก�ากบัดแูลให้อากาศยานมีความปลอดภยัในการบนิอยู ่ปัจจบุนักองทพัอากาศมีแนวทางในการด�าเนินการก�ากบั

กิจการการบินทัง้การควบคมุมาตรฐานและการอนญุาตให้ท�าหน้าท่ีด้านการบินของบคุคลากรด้านการบินและการควบคมุมาตรฐาน

อากาศยานและบริภณัฑ์เพ่ือรับรองให้ใช้งานในราชการ 

การควบคมุมาตรฐานและการอนญุาตให้ท�าหน้าท่ีนกับนิ

การควบคมุมาตรฐานของนกับนิเร่ิมตัง้แตก่ารคดัเลือก การฝึกบนิ การตรวจสอบมาตรฐาน จนถงึการอนญุาตให้ท�าการบนิ โดย

การคดัเลือกศษิย์การบนิเป็นไปตามระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการคดัเลือกศษิย์การบนิ พ.ศ.2555 ซึง่ก�าหนดคณุสมบตัแิละขัน้ตอน

การคดัเลือกศษิย์การบนิ เม่ือผา่นการคดัเลือกแล้วศษิย์การบนิจะได้รับการฝึกท่ีโรงเรียการบนิตามหลกัสตูรท่ีโรงเรียนการบนิก�าหนดทัง้

ภาควิชาการและภาคอากาศ

เม่ือส�าเร็จการศกึษาแล้วศษิย์การบนิจะได้รับการบรรจเุข้าเป็นนกับนิประจ�ากองเพ่ือท�าการฝึกบนิเปลีย่นแบบตามหลกัสตูรของ

เคร่ืองบนิแตล่ะแบบตอ่ไป เม่ือผา่นการตรวจสอบมาตรฐานทัง้ภาควิชาการและภาคอากาศแล้วจะได้รับการเลือ่นฐานะเป็นนกับนิวฏัภาค 

3 หรือนกับนิพร้อมรบเพ่ือท�าหน้าท่ีหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม ถงึแม้นกับนิกองทพัอากาศจะสามารถท�าการบนิได้

อยา่งปลอดภยัแล้ว แตเ่พ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่นกับินเหลา่นัน้ท�าการบินอยา่งมีประสทิธิภาพสามารถปฏิบตัิภารกิจได้ตลอดเวลาจะมี

การตรวจสอบมาตรฐานการบนิรายบคุคลเป็นประจ�าทกุปี

การควบคมุมาตรฐานอากาศยานและบริภณัฑ์

การรับรองแบบ (Type Certification) และการรับรองให้ผลติประจ�าการ (Production Approvals) เม่ือกองทพัอากาศมีโครงการ

จดัสร้างอากาศยานขึน้ทัง้เพ่ือการทดลองและการบรรจปุระจ�าการ  กองทพัอากาศจะจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาและสร้างอากาศยานขึน้

มาเพ่ือด�าเนินการตามภารกิจนัน้ โดยมอบหมายให้กรมชา่งอากาศเป็นผู้ รับผิดชอบด�าเนินการเพราะกรมชา่งอากาศมีวิศวกรผู้ เช่ียวชาญ

เก่ียวกบัระบบตา่ง ๆ  ของอากาศยาน เม่ือกรมชา่งอากาศด�าเนินการออกแบบเสร็จจะสง่รายงานให้กบัคณะกรรมการเพ่ือขออนมุตัดิ�าเนิน

การสร้างอากาศยานต้นแบบ (Prototype) ขึน้ เม่ือได้รับอนมุตัแิล้ว กรมชา่งอากาศจะด�าเนินการจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ จากทัง้ตา่งประเทศ

และในประเทศ โดยใช้เคร่ืองมือและสิง่อ�านวยความสะดวกของกองโรงงาน กรมชา่งอากาศ หากมีการทดสอบในอโุมงค์ลมจะใช้อโุมงค์

ของโรงเรียนนายเรืออากาศ เม่ือจดัสร้างอากาศยานต้นแบบเสร็จแล้วจะด�าเนินการทดสอบทัง้ภาคพืน้และภาคอากาศภายในพืน้ท่ีหนว่ย

บนิของกองทพัอากาศ หากผลการทดสอบทดลองเป็นไปตามท่ีได้ออกแบบไว้ กรมชา่งอากาศจะจดัท�ารายงานตอ่ผู้บญัชาการทหารอากาศ

เพ่ือขออนมุตัทิ�าการผลติอากาศยานนัน้เพ่ือเข้าประจ�าการ (Production Approvals) ตอ่ไป

การคงความสมควรเดนิอากาศ (Continuing Airworthiness Functions) การก�ากบัดแูลให้อากาศยานมีความปลอดภยัและพร้อมปฏิบตัิ

ภารกิจอยูเ่สมอ กองทพัอากาศก�าหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของผู้เก่ียวข้องทกุระดบัตัง้เจ้าหน้าท่ีซอ่มบ�ารุงอากาศยาน นกับนิ ฝงูบนิ 

กองบนิ หนว่ยสายวิทยาการ และหนว่ยงานด้านสง่ก�าลงับ�ารุง ทัง้นีภ้ายใต้การประสานงานกบัส�านกังานนิรภยัทหารอากาศ เม่ือกองทพัอากาศ

ได้บรรจอุากาศยานเข้าประจ�าการแล้ว สายวิทยาการตา่ง ๆ  ทัง้ชา่งอากาศ สือ่สารอิเลกทรอนิกส์ และสรรพาวธุ จะรับผิดชอบในการแก้ไข

ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดกบัอากาศยานนัน้ โดยสายวิทยาการท่ีเก่ียวข้องกบัอากาศยานทัง้ 3 สายจะสง่เจ้าหน้าท่ีไปประจ�าการ ณ 

กองบนิตา่ง ๆ  ทัง้ระดบัฝ่ายและแผนก เพ่ือด�าเนินการแก้ไขข้อขดัข้องท่ีตรวจพบ หากเจ้าหน้าท่ีของแตล่ะสายวิทยาการในระดบักองบนิไม่

สามารถด�าเนินการเองได้ จะสง่รายงานแจ้งหนว่ยสายวิทยาการเพ่ือขอความชว่ยเหลอืในการแก้ปัญหานัน้ หากสายวิทยาการไมส่ามารถ

ด�าเนินการแก้ไขได้จะรายงานให้กรมสง่ก�าลงับ�ารุงทหารอากาศหรือผู้บญัชาการทหารอากาศทราบเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหานัน้ตอ่ไป 

องค์การการบินพลเรือนระหวา่งประเทศได้ก�าหนดให้หน่วยงานท่ีก�ากบัดแูลกิจการการบินของประเทศสมาชิกต้องด�าเนินการ

ก�ากบักิจการการบนิให้กบัอากาศยานพลเรือนท่ีจดทะเบียนในประเทศนัน้ ๆ  ให้เกิดความปลอดภยั ราบร่ืนและคุ้มคา่ในการปฏิบตักิารบนิ  

ในประเทศไทย ส�านกังานการบนิพลเรือนแหง่ประเทศไทยเป็นหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการก�ากบักิจการการบนิ โดยมีส�านกังานการบนิ

พลเรือนแหง่ประเทศไทยเป็นผู้มีอ�านาจในการก�าหนดกฎ ระเบียบด้านการบนิและออกหนงัสอือนมุตั ิหนงัสอืรับรอง และใบอนญุาตตา่ง ๆ 
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ด้านการบนิ รวมทัง้การตรวจตดิตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ประจ�าหน้าท่ี องค์กรทางการบนิ รวมทัง้อากาศยานและบริภณัฑ์มีการด�าเนินการ

เป็นไปตามท่ีก�าหนด อยา่งไรก็ตาม อนสุญัญาวา่ด้วยการบนิพลเรือนไมบ่งัคบัครอบคลมุถงึอากาศยานของรัฐ ดงันัน้ประเทศสมาชิกจงึ

ต้องออกมาตรการในการก�ากบักิจการการบนิอากาศยานของรัฐเองเพ่ือไมใ่ห้กระทบตอ่ความปลอดภยัของการบนิทางพลเรือน

ในการออกมาตรการก�ากบักิจการการบนิอากาศของรัฐให้มีประสทิธิภาพ มีความคลอ่งตวั มีความเป็นอิสระ และไมมี่ผลประโยชน์

ทบัซ้อนในการท�าหน้าท่ีนัน้ ต้องมีการก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ มีโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีชดัเจน รวมทัง้

จ�านวนบคุลากรท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัด้านการบินจะต้องเพียงพอต่อขนาดและความซบัซ้อนของ

กิจกรรมด้านการบนิขององค์กรนัน้ ๆ  อีกทัง้ต้องได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานท่ีก�าหนดอยา่งตอ่เน่ืองและครบถ้วนซึง่จ�าเป็นจะต้องได้

รับการสนบัสนนุงบประมาณอยา่งเพียงพอ ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบการก�ากบักิจการการบนิของหนว่ยงานตา่ง ๆ พบวา่

ด้านโครงสร้างหนว่ยงาน

องค์การการบินพลเรือนก�าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องจดัตัง้หน่วยงานก�ากบักิจการการบินพลเรือนท่ีเป็นอิสระและไม่มีผล

ประโยชน์ทบัซ้อนกบัองค์กรผู้ปฏิบตักิารด้านการบนิ จากตวัอยา่งโครงสร้างองค์กรท่ีองค์การการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศแนะน�าจะพบ

วา่ โครงสร้างองค์การเป็นแบบแบนราบ (Flat structure) เป็นโครงสร้างองค์การท่ีมีสายการบงัคบับญัชาไมม่ากนกัเม่ือเทียบกบัขนาดของ

องค์การ มีชว่งการควบคมุกว้างขึน้ โครงสร้างไมส่งู มีการกระจายอ�านาจ  ให้กบัหนว่ยงานภายใน สว่นการจดัโครงสร้างหนว่ยงานภายใน

เป็นการจดัแบง่ตามหน้าท่ี Functional classification) คือ การแบง่ตามหน้าท่ีของหนว่ยงานภายใน โดยจะเน้นความช�านาญเฉพาะด้าน 

เชน่ ฝ่ายก�ากบัการปฏิบตักิารบนิ ฝ่ายก�ากบัความสมควรเดนิอากาศ ฝ่ายใบอนญุาต เป็นต้น การแบง่โครงสร้างตามหน้าท่ีจะเหมาะสม

ภายใต้สถานการณ์ท่ีคงท่ี ลกัษณะเทคโนโลยีเป็นงานประจ�า การพึง่พาอาศยัระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ มีไมม่ากนกั โดยมีข้อดี คือ ท�าให้

เกิดการประหยดั (Economy of scale) เพราะท�าให้คนท�างานหน้าท่ีเดียวกนัอยูด้่วยกนัเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกนัและสง่เสริม

ให้เกิดทกัษะความช�านาญ ข้อจ�ากดัของโครงสร้างแบบนีคื้อการเหน็วตัถปุระสงค์ของหนว่ยงานตนเองส�าคญักวา่วตัถปุระสงค์ขององค์การ

กองทพัอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกามีการจดัโครงสร้างการก�ากบักิจการการบนิเป็นแบบคณะกรรมการ (The committee type) รูป

แบบโครงสร้างสว่นราชการแบบนีมี้ข้อดีคือเกิดการประสานงานท่ีดี และให้มีความรับผิดชอบร่วมกนัแทนท่ีคนใดคนหนึง่ต้องรับผิดชอบ

แตเ่พียงผู้ เดียว แตมี่คณะบคุคลชว่ยเหลอืในการวางนโยบาย หรือตดัสนิวินิจฉยั ซึง่บคุคลเดียวอาจกระท�าไมไ่ด้หรือไมเ่หมาะท่ี
ี
จะกระท�า 

กองทพัอากาศสหรัฐได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสมควรเดนิอากาศ (Air Force Airworthiness Board: AB) เพ่ือให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่ผู้ รับ

รองความสมควรเดนิอากาศทางเทคนิค (Technical Airworthiness Authority: TAA) ซึง่เป็นประธานคณะกรรมการฯ ด้วย

กระทรวงกลาโหมของประเทศองักฤษจดัตัง้ส�านกังานก�ากบักิจการการบินทางทหาร (Military Aviation Authority: MAA)ขึน้ 

โดยจดัตัง้ขึน้เป็นหนว่ยงานขึน้ตรงกบักระทรวงกลาโหม มีสายการบงัคบับญัชากบัสว่นงานภายในส�านกังาน การจดัสว่นงานภายในแบง่

ออกเป็น 3 กลุม่งานท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีเฉพาะด้านแตมี่การประสานงานร่วมกนัทัง้กบัหนว่ยงานภายในและหนว่ยงานภายนอกส�านกังานฯ

กระทรวงกลาโหมประเทศออสเตรเลยี จดัตัง้ส�านกังานก�ากบักิจการการบนิทหาร(Defence Aviation Safety Authority) เป็นหนว่ยขึน้ตรง

ของกระทรวงกลาโหม มีสายการบงัคบับญัชาท่ีแบนราบ โดยมีการจดัสว่นงานภายในออกเป็น 6 สว่นงาน ท�างานประสานสอดคล้องและ

เช่ือมโยงข้อมลูถงึกนักบัทัง้ภายในและภายนอกส�านกังาน

กระทรวงกลาโหมของประเทศสวีเดน  มีการจดัตัง้ส�านกังานก�ากบัความปลอดภยัด้านการบนิทางทหาร (The Swedish National 

Military Airworthiness Authority :FLYGI) เป็นหนว่ยงานท่ีมีโครงสร้างแบบแบนราบ แบง่สว่นงานภายในออกเป็น 3 สว่นงาน โดยแตล่ะ

สว่นงานมีอ�านาจเตม็ในสว่นงานของตนเอง

กระทรวงกลาโหมประเทศมาเลเซีย ได้ก่อตัง้ส�านกังานก�ากบักิจการการบนิของรัฐ (State Airworthiness Authority) เป็นหนว่ย

ขึน้ตรงกระทรวงกลาโหมและแบง่สว่นงานภายในออกเป็น 3 สว่นงาน โดยมีการประสานงานอยา่งใกล้ชิดทัง้กบัหน่วยงานภายในและ

ส�านกังานก�ากบักิจการการบนิพลเรือนของประเทศมาเลเซีย

ด้านขอบเขตอ�านาจ บทบาท หน้าท่ีของหนว่ยงาน

ส�านกังานการบนิพลเรือนของประเทศสมาชิกองค์การการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศมีอ�านาจในการก�ากบัดแูลครอบคลมุทกุมิติ

ของกิจการการบนิ รวมทัง้ผู้ประจ�าหน้าท่ี อากาศยาน และหนว่ยงานด้านการบนิ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการบนิของรัฐอนัได้แก่ การบนิทาง

ทหาร การบนิของศลุกากร และหนว่ยงานอ่ืนท่ีประเทศสมาชิกก�าหนดให้เป็นการบนิของรัฐ คณะกรรมการสมควรเดนิอากาศของกองทพั

อากาศสหรัฐมีขอบเขตอ�านาจจ�ากดัอยูเ่พียงภายในกองทพัอากาศเทา่นัน้ หากข้อมีข้อขดัแย้งหรือต้องการการให้การบนิพลเรือนด�าเนิน

การอย่างใดอย่างหนึ่ง คณะกรรมการฯ จะใช้วิธีการประสานงานกนัโดยใกล้ชิดกบัส�านกังานบริหารการบินกลาง (Federal Aviation 

Administration: FAA) ส�านกังานก�ากบักิจการการบนิทางทหาร (Military Aviation Authority: MAA) มีขอบเขตอ�านาจในการก�ากบั
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ดแูลครอบคลมุกิจการการบินของทกุเหลา่ทพัในสงักดักระทรวงกลาโหม และประสานงานโดยใกล้ชิดกบัส�านกังานการบินพลเรือนและ

ส�านกังานก�ากบัความสมควรเดนิอากาศทางทหารของสหภาพยโุรป (EDA’s Military Airworthiness Authorities: MAWA) ส�านกังาน

ก�ากบัความปลอดภยัด้านการบนิทางทหารของประเทศสวีเดนมีขอบเขตอ�านาจในการก�ากบัดแูลกิจการการบนิของทกุเหลา่ทพัในสงักดั

กระทรวงกลาโหมของสวีเดนรวมทัง้ประสานงานโดยใกล้ชิดกบัหนว่ยงานหรือประเทศท่ีใช้อากาศยานทางทหารของประเทศสวีเดนด้วย  

ส�านกังานก�ากบักิจการการบินทหารของประเทศออสเตรเลียมีขอบเขตอ�านาจในการก�ากบัดแูลกิจการการบินของทกุเหลา่ทพัในสงักดั

กระทรวงกลาโหมของออสเตรเลยีและประสานงานโดยใกล้ชิดกบัพลเรือนและหนว่ยงานทางทหารของสหภาพยโุรป สว่นส�านกังานก�ากบั

กิจการการบนิของรัฐของกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย (State Airworthiness Authority) มีขอบเขตอ�านาจก�ากบัดแูลอากาศยานของรัฐท่ี

สงักดัในทกุหนว่ยงานของรัฐซึง่หมายความรวมถงึอากาศยานทางทหารและพลเรือนของรัฐ

ด้านอตัราและคณุสมบตัขิองเจ้าหน้าท่ีในหนว่ยงาน

องค์การการบินเรือนระหวา่งประเทศได้ก�าหนดคณุสมบตัิของเจ้าท่ีตรวจสอบความปลอดภยัของส�านกังานการบินพลเรือนวา่

ต้องมีคณุสมบตัทิัง้ความรู้และประสบการณ์ไมน้่อยกวา่บคุคลท่ีถกูตรวจสอบ รวมทัง้ต้องมีจ�านวนท่ีเพียงพอกบักิจกรรมด้านการบนิของ

ประเทศนัน้ ๆ ด้วย โดยองค์การการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ ก�าหนดอตัราของเจ้าท่ีตรวจสอบความปลอดภยัด้านการบนิไว้ท่ี 1 คน

ตอ่อากาศยาน 10 ล�าและอตัราของเจ้าท่ีตรวจสอบความปลอดภยัด้านความสมควรเดนิอากาศไว้ท่ีอตัรา 1 คนตอ่อากาศยาน 5 ล�า ใน

สว่นอตัราและคณุสมบตัขิองเจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานก�ากบักิจการการบนิทางทหารของประเทศตา่ง ๆ  นัน้ ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผยเป็นการทัว่ไป 

ผู้วิจยัจงึไมมี่ข้อมลูสว่นนีใ้นการวิเคราะห์

กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ในการก�ากบักิจการการบนิ

ส�านกังานการบนิพลเรือนของประเทศสมาชิกองค์การการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศมีอ�านาจในการออกกฎระเบียบข้อบงัคบั

ตา่ง ๆ  ในการก�ากบักิจการการบนิได้ทกุมิตอินัได้แก่ บคุคลผู้ประจ�าหน้าท่ี ผู้ด�าเนินการเดนิอากาศ ทา่อากาศยาน หนว่ยงานบริการจราจร

ทางอากาศ หน่วยฝึกอบรมด้านการบิน ผู้ผลิตและซอ่มบ�ารุงอากาศยาน รวมทัง้ข้อบงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีจะท�าให้การบินทางพลเรือนมีความ

ปลอดภยั ราบร่ืน และคุ้มคา่ในการปฏิบตักิารบนิ คณะกรรมการสมควรเดนิอากาศของกองทพัอากาศสหรัฐมีหน้าท่ีในการออกข้อบงัคบั

เฉพาะเร่ืองความสมควรเดนิอากาศของอากาศยานและบริภณัฑ์เทา่นัน้  ส�านกังานก�ากบักิจการการบนิทางทหารของประเทศองักฤษออก

ข้อบงัคบัในการก�ากบักิจการการบินได้ทกุมิติแตเ่น้นในเร่ืองความสมควรเดินอากาศของอากาศยานและบริภณัฑ์ก่อน ส�านกังานก�ากบั

ความปลอดภยัด้านการบนิทางทหารของประเทศสวีเดนเน้นออกข้อบงัคบัในเร่ืองความสมควรเดนิอากาศเชน่เดียวกนั และยงัได้ออกข้อ

บงัคบัด้านปฏิบตัิการบนิ สนามบนิ และการบริการจราจรทางอากาศด้วย ส�านกังานก�ากบักิจการการบนิทหารของประเทศออสเตรเลีย

มีอ�านาจออกข้อบงัคบัครอบคลมุทกุมิติด้านการบินโดยเน้นเร่ืองความสมควรเดินอากาศเป็นหลกั ส�านกังานก�ากบักิจการการบินของ

รัฐของกระทรวงกลาโหมมาเลเซียเน้นการออกข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัความสมควรเดินอากาศของอากาศยานและบริภณัฑ์เชน่เดียวกบั

ประเทศองักฤษและออสเตรเลีย

ผลการวิจยั

แนวทางการพฒันาระบบก�ากบักิจการการบนิของกองทพัอากาศให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล

การท่ีกองทพัอากาศก�าหนดแนวความคิดความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness) ของกองทพัอากาศ และพิจารณาจดัตัง้

หนว่ยงาน เพ่ือขบัเคลื่อนการปฏิบตัไิว้ในยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) หากจะด�าเนินการเพ่ือให้บรรลยุทุธศาสตร์

ท่ีก�าหนดไว้ ประกอบกบัผลการวิเคราะห์ข้อมลู จะเหน็ได้วา่ กองทพัอากาศควรด�าเนินการจดัตัง้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบการก�ากบักิจการ

การบนิขึน้ในกองทพัอากาศ โดยหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบการก�ากบักิจการการบนิของกองทพัอากาศควรมีลกัษณะดงันี ้

ด้านโครงสร้าง

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการก�าหนดโครงสร้างหนว่ยงาน ขอบเขต บทบาท หน้าท่ีของหนว่ยงาน อตัราและคณุสมบตัขิอง

เจ้าหน้าท่ีในหนว่ยงาน รวมทัง้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่ง ๆ  ในการก�ากบักิจการการบนิของแตล่ะหนว่ยงาน กองทพัอากาศควรจดัตัง้หนว่ย

งานก�ากบักิจการการบนิ (RTAF Aviation Authority) และแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือท�าหน้าท่ีในการก�ากบักิจการการบนิ

ในทกุมิติของกองทพัอากาศ ทัง้นีบ้คุคลดงักลา่วควรมีชัน้ยศเทียบเทา่หรือสงูกวา่หวัหน้าสายวิทยาการท่ีเก่ียวข้องกบัระบบอากาศยาน 

ทัง้นี ้อาจเป็นผู้บญัชาการทหารอากาศเองก็ได้ นอกจากนีค้วรจดัตัง้คณะกรรมการ
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 ภาพท่ี 2 โครงสร้างส�านกังานก�ากบักิจการการบนิทหารอากาศ

ขึน้มาชดุหนึง่เพ่ือให้ค�าแนะน�าตอ่ผู้มีอ�านาจในการก�ากบักิจการการบนิ  โดยอาจเรียกวา่คณะกรรมการในการก�ากบักิจการการบนิ 

(RTAF Aviation Authority Board) ซึง่มีสมาชิกประกอบด้วยผู้ มีอ�านาจในการก�ากบักิจการการบนิ เป็นประธาน กรรมการอ่ืนประกอบ

ด้วยผู้แทนจากสายวิทยาการท่ีเก่ียวข้องกบัการบินและหน่วยบินระดบักองบิน  และมีผู้อ�านวยการส�านกังานก�ากบักิจการการบินทหาร

อากาศเป็นเลขานกุารคณะกรรมการ โดยมีโครงสร้างส�านกังานก�ากบักิจการการบนิทหารอากาศดงัแสดงในภาพท่ี 2

ด้านบคุลากร

นอกจากผู้ มีอ�านาจในการก�ากบักิจการการบนิ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ีในส�านกังานก�ากบักิจการการบนิทหารอากาศแล้ว  

กองทพัอากาศควรแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการการบนิด้านตา่ง ๆ โดยแตง่ตัง้ผู้ มีคณุสมบตัติามท่ีก�าหนดจากสายวิทยาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

ท�าหน้าท่ีตรวจสอบและให้ความคิดเห็นตอ่ผู้ มีอ�านาจในการผู้ มีอ�านาจในการก�ากบักิจการการ โดยท่ีผู้ตรวจสอบเหลา่นีย้งัสงักดัอยู่กบั

ต้นสงักดัเดิมของตนเอง

ด้านกระบวนการบริหาร

กองทพัอากาศควรด�าเนินการบริหารระบบรับรองความสมควรเดนิอากาศในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือสร้างประสทิธิภาพในการท�างาน 

สร้างความร่วมมือและการประสานงานท่ีดีระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ  ในกองทพั โดยมีส�านกังานก�ากบักิจการการบนิทหารอากาศเป็นฝ่าย

อ�านวยการและด�าเนินการด้านธรุการให้กบัคณะกรรมการ   

สรุป

จากการศกึษาการก�ากบักิจการบนิของสากลและหนว่ยงานทางทหารของประเทศตา่ง ๆ รวมทัง้การก�ากบักิจการการการบนิใน

ปัจจบุนัและยทุธศาสตร์ของกองทพัอากาศ พบวา่การก�ากบักิจการการบินเป็นสิง่ท่ีประชาคมการบินได้ด�าเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว 

กองทพัอากาศเป็นหนว่ยงานทางทหารท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของส�านกังานการบนิพลเรือนแหง่ประเทศไทยแตมี่ก�าลงัรบทางอากาศ

ทัง้นกับนิ เจ้าหน้าท่ีซอ่มบ�ารุงและปฏิบตัิงานกบัอากาศยาน อากาศยานและบริภณัฑ์ สนามบนิ การบริการจราจรทางอากาศ และระบบ

อาวธุอากาศยานอากาศยานท่ีต้องได้รับการดแูลให้มีความปลอดภยัและพร้อมรบอยูต่ลอดเวลา การพฒันาระบบก�ากบักิจการการบิน

ของกองทพัอากาศให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล จะท�าให้ลดการสญูเสียและคงประสทิธิภาพของก�าลงัทางอากาศไว้ให้มีความพร้อม

ในการปฏิบตัภิารกิจและบรรลวุิสยัทศัน์ “กองทพัอากาศชัน้น�าในภมิูภาค”
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การพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา ส�าหรับสถานศกึษาทางทหาร

DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM FOR  

MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTES
สริิรัตน์  เนียมอินทร์1 

บทคดัยอ่

เอกสารวิจยัฉบบันีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) มีวตัถปุระสงค์การวิจยัเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะท่ีสามารถน�าไป

พฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิภาพส�าหรับสถานศกึษาทางทหาร โดยมีขอบเขตในการศกึษาจากสถาน

ศกึษาทางทหารระดบัสงู สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ ในการวิเคราะห์ข้อมลูใช้แนวคดิแบบจ�าลอง 7-S ของ แมคคนิซีร์ (McKinsey 

7-S Frame work) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมลู

ผลการวิจยัพบวา่ ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีมีประสทิธิภาพของสถานศกึษาทางทหาร 

ควรมีการพฒันาดงันี ้1) การจดัโครงสร้างหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีชดัเจน 2) การก�าหนดและถ่ายทอดตวั

บง่ชีง้านประกนัคณุภาพการศกึษา 3) การพฒันาบคุลากรและผู้ตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษา 4) การสง่เสริมให้บคุลากรทกุ

ภาคสว่นมีสว่นร่วมในทกุขัน้ตอนของการปฏิบตังิาน 5) การจดัการความรู้เก่ียวกบังานประกนัคณุภาพการศกึษา และการน�าเทคโนโลยี

มาสนบัสนนุการด�าเนินงาน 6) การพฒันาทกัษะท่ีสนบัสนนุงานประกนัคณุภาพการศกึษา 7) การก�าหนดคา่นิยมร่วมกนัเก่ียวกบังาน

ประกนัคณุภาพ เพ่ือให้มีทิศทางและขอบเขตในการด�าเนินงานท่ีมีความเข้าใจตรงกนั โดยจะต้องมีการด�าเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองตามวงจร

คณุภาพ PDCA (Deming Cycle) ทัง้นี ้การพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีมีประสทิธิภาพให้บรรลผุลส�าเร็จ จ�าเป็นจะต้องมีการ

ด�าเนินงานทัง้ 3 ระดบั คือ ระดบันโยบาย ระดบับริหาร และระดบัปฏิบตั ิควบคูก่นัไป

ค�าส�าคญั ประกนัคณุภาพการศกึษา การศกึษา สถานศกึษาทางทหาร 

Abstract

The purpose of this documentary research was to identify recommendations to be used in the development of Edu-

cational 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 to incorporate 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 

involvement from all parties in the EQA processes; 5) Management of  EQA knowledge and using 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 endeavor at all levels – from 

policy decision and strategic planning phases into tactical planning and execution phases – is required.

Keywords Educational Quality Assurance, Education and Military Educational Institutes

บทน�า

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้ก�าหนดให้มีระบบการประกนัคณุภาพ

การศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต,ิ 2542 : 14) สถานศกึษาทางทหาร

จงึจ�าเป็นต้องจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยน�าระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาในสงักดักระทรวง

1 นาวาเอก หญิง, รอง ผอ.กมศ.บก.สปท.
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ศกึษาธิการ ตลอดจนตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพการศกึษาของหนว่ยงานประเมินคณุภาพภายใน และภายนอก มาเป็นกรอบแนวทางใน

การประเมินคณุภาพการศกึษา แตท่วา่โดยแท้จริงแล้วบริบทการด�าเนินงานของสถานศกึษาทางทหาร มีความแตกตา่งจากสถานศกึษา

ในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ จงึท�าให้การด�าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาทางทหารไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ตลอดจนในปัจจบุนัมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษา เชน่ มีการออกกฎกระทรวง การประกนัคณุภาพการศกึษา 

พ.ศ.2561 รวมทัง้ท่ีประชมุสภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้จดัท�าแผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายในและการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก เน่ืองจากพบปัญหาในการด�าเนินงาน เชน่ เกณฑ์มาตรฐานและตวับง่ชี ้

ไมยื่ดหยุน่ ไมส่ามารถสะท้อนคณุภาพและบง่ชีค้ณุภาพการจดัการศกึษาได้อยา่งแท้จริง ผู้ประเมินขาดความรู้ ความสามารถ ไมเ่ข้าใจ

บริบทของสถานศกึษา สิน้เปลืองงบประมาณ และเป็นภาระในการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการ

ศกึษา เป็นต้น (สภาขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ, 2560 : 9-12) หากไมด่�าเนินการแก้ไขปัญหา จะท�าให้ก�าลงัพลเกิดทศันคตท่ีิไมดี่ตอ่งาน

ประกนัคณุภาพการศกึษา ไมเ่หน็ความส�าคญัของการพฒันาคณุภาพการศกึษา รวมทัง้ผู้บริหารจะขาดโอกาสส�าคญัท่ีจะใช้งานประกนั

คณุภาพการศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารเพ่ือพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา ซึง่เป็นผลเสียท่ีร้ายแรง 

จากท่ีกลา่วมาทัง้หมด ผู้ วิจยัได้เห็นความส�าคญัของปัญหาดงักลา่ว จงึสนใจท่ีจะศกึษาวิจยัเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะท่ีสามารถ

น�าไปพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพส�าหรับสถานศกึษาทางทหาร โดยด�าเนินการศกึษาจาก

การวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานประกนัคณุภาพการศึกษา เพ่ือสงัเคราะห์เป็นระบบประกนัคณุภาพการศึกษาท่ีมี

ประสทิธิภาพส�าหรับสถานศกึษาทางทหาร โดยมีขอบเขตในการศกึษาจากสถานศกึษาทางทหารระดบัสงู สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ

วตัถปุระสงค์การวิจยั

เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะท่ีสามารถน�าไปพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิภาพส�าหรับสถานศกึษา

ทางทหาร 

ขอบเขตของการวิจยั

ก�าหนดขอบเขตในการศกึษาจากสถานศกึษาทางทหารระดบัสงู สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ ซึง่ประกอบด้วย 4 สถาบนั ได้แก่ 

วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัเสนาธิการทหาร สถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง และศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ

1. สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ ได้แนวทางในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาทางทหารระดบัสงู 

สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ    

2. กรมยทุธศกึษาเหลา่ทพั และสถานศกึษาทางทหาร สามารถน�าแนวทางในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา ท่ีได้

จากงานวิจยัไปประยกุต์ใช้ในงานประกนัคณุภาพการศกึษาตอ่ไป 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานประกนัคณุภาพการศกึษาเร่ิมด�าเนินการมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2542 ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 

และแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ก�าหนดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยระบใุห้หนว่ยงานต้นสงักดั

และสถานศกึษาจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายใน และให้ถือวา่การประกนัคณุภาพภายในเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการบริหาร

การศกึษาท่ีต้องด�าเนินการอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้จดัท�ารายงานประจ�าปีเสนอตอ่หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผย

ตอ่สาธารณชน และก�าหนดให้ส�านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา องค์การมหาชน (สมศ.) ท�าหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์ 

วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก และท�าการประเมินผลการจดัการศกึษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา โดยก�าหนดให้

มีการประเมินคณุภาพภายนอกอยา่งน้อย 1 ครัง้ในทกุห้าปี และเสนอผลการประเมินตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน (พระราช

บญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต,ิ 2542 : 14) ส�าหรับสถานศกึษาทางทหารในสงักดักระทรวงกลาโหมท่ีผลติบคุลากรเพ่ือใช้งานในกองทพั ซึง่มี

การเทียบเคียงหลกัสตูรกบักระทรวงศกึษาธิการ และมีความจ�าเป็นต้องรับการประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ. มีจ�านวน 19 สถาบนั 

แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

1. สถานศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป มีจ�านวน 8 สถาบนั ได้แก่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สว่นบณัฑิตศกึษา)  โรงเรียนนายร้อย

พระจลุจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า วิทยาลยัพยาบาล

กองทพับก  วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ และวิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ 
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2. สถานศกึษาระดบัต�า่กวา่ปริญญาตรี มีจ�านวน 10 สถาบนั ได้แก่ โรงเรียนชา่งฝีมือทหาร โรงเรียนแผนท่ีทหาร โรงเรียนจา่อากาศ 

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ โรงเรียนดริุยางค์ทหารบก โรงเรียนดริุยางค์ทหารเรือ โรงเรียนดริุยางค์ทหารอากาศ 

โรงเรียนนายสบิทหารบก และโรงเรียนชมุพลทหารเรือ 

3. สถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีจ�านวน 1 สถาบนั คือ โรงเรียนเตรียมทหาร 

นอกจากนีย้งัมีสถานศกึษาทางทหารระดบัสงู จ�านวน 4 สถาบนั ได้แก่ วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  วิทยาลยัเสนาธิการทหาร  

ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ และสถาบนัจิตวิทยาความมัน่คงซึง่ไมไ่ด้มีการเทียบเคียงหลกัสตูรกบักระทรวงศกึษาธิการ สมศ.จงึยงัไมมี่หลกั

เกณฑ์ในการประเมินคณุภาพภายนอก แตอ่ยา่งไรก็ตาม สถานศกึษาเหลา่นีมี้ความจ�าเป็นต้องจดัระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 

และด�าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในอยา่งตอ่เน่ือง 

ปัจจบุนักองบญัชาการกองทพัไทยได้ออกระเบียบกองทพัไทย วา่ด้วยคณะกรรมการศกึษากองทพัไทย พ.ศ.2558 (กองทพัไทย, 2558) 

มีอ�านาจหน้าท่ีในการพิจารณาและอนมุตัใิช้มาตรฐาน ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศกึษา ท่ีใช้ในการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายใน สถานศกึษาทางทหารในสงักดักระทรวงกลาโหม ส�าหรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน กระทรวงกลาโหม

ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน สถาบนัการศกึษาของกองทพั (กระทรวงกลาโหม, 2559) ท�าหน้าท่ี

ตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สถาบนัการศึกษาของกองทพั และรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคณุภาพ 

การศกึษาให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม/นายกสภาการศกึษาวิชาการทหารทราบ ทกุสิน้ปีงบประมาณ 

จากการด�าเนินงานท่ีผ่านมาและผลการวิจยัการศกึษาสภาพและปัญหาการด�าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนั

การศกึษาสงักดักระทรวงกลาโหม โดยนาวาอากาศเอก นริศ มณีนยั และนาวาโทหญิง สริิรัตน์ เนียมอินทร์ (นาวาอากาศเอก นริศ มณีนยั  

และ นาวาโทหญิง สริิรัตน์  เนียมอินทร์, 2555 : 47-50) พบวา่ ปัญหาในการด�าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา มีดงันี ้

1. ด้านทรัพยากรสนบัสนนุการประกนัคณุภาพการศกึษา

1.1 ด้านบคุลากร/เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานประกนัคณุภาพการศกึษา

บคุลากร/เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตังิานประกนัคณุภาพการศกึษามีจ�านวนไมเ่พียงพอ และบางสว่นขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียว

กบังานประกนัคณุภาพการศกึษา มีเจตคตท่ีิไมดี่ตอ่งานประกนัคณุภาพการศกึษา จงึไมใ่ห้การสนบัสนนุการด�าเนินงานประกนัคณุภาพ 

การศกึษา รวมทัง้ยงัไมมี่อตัราและต�าแหนง่ส�าหรับบคุลากร/เจ้าหน้าท่ีท่ีท�างานประกนัคณุภาพในโครงสร้างของสถานศกึษา ท�าให้ไมเ่หน็ 

ความก้าวหน้าในการปฏิบตังิาน บคุลากรจงึขาดขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน ขาดความทุม่เทและความตอ่เน่ืองในการปฏิบตังิาน

1.2 งบประมาณและวสัด ุอปุกรณ์ สนบัสนนุงานประกนัคณุภาพการศกึษามีจ�านวนไมเ่พียงพอ

1.3 ระบบสารสนเทศ ยงัไมส่ามารถสนบัสนนุงานประกนัคณุภาพการศกึษาสว่นใหญ่อยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบสารสนเทศ

2. ด้านกระบวนการด�าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา

2.1 การปรับตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศกึษา มีความลา่ช้า มีจ�านวนตวับง่ชีม้ากเกินไป ตวับง่ชีบ้างตวัไมใ่ช่

ภารกิจหลกัของสถานศกึษา จงึไมส่ามารถสะท้อนคณุภาพได้อยา่งแท้จริง

2.2 การจดัท�าเอกสารอ้างอิงและรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือประกอบการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษา

เป็นการเพ่ิมภาระ และมีผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานเป็นอยา่งมาก ต้องการให้มีการตรวจสอบการปฏิบตังิานจริงโดยไมต้่องใช้เอกสาร

3. ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการประกนัคณุภาพการศกึษา

3.1 การน�าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงขาดความตอ่เน่ือง และขาดการถ่ายทอดถงึผู้ปฎิบตัิสว่นใหญ่ของ

สถานศกึษา

3.2 ผู้ตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษาบางสว่นขาดความเป็นกลัยาณมิตร

ทัง้นีไ้ด้มีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันางานประกนัคณุภาพการศึกษา ทัง้ในด้านการจดัหลกัสตูรอบรมเพ่ือพฒันาบคุลากร  

การจดัสรรงบประมาณ การพฒันาระบบสารสนเทศ และการพฒันาตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินของหน่วยตรวจสอบและประเมิน

ตา่งๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัไมส่ามารถแก้ปัญหาในการด�าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาได้ทัง้หมด อีกทัง้

การแก้ปัญหาดงักลา่วต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายหนว่ยงานทัง้สถานศกึษา หนว่ยงานต้นสงักดั และหนว่ยตรวจสอบและประเมิน 

นอกจากนีค้ณะกรรมาธิการขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา ได้จดัท�ารายงานสภาขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา 

เร่ือง แผนปฏิรูปเร่งดว่นในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในและการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก เสนอตอ่สภา 

ขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึง่รายงานผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการด�าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน และการประเมิน

คณุภาพการศกึษาภายนอกท่ีผา่นมา (สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2560 : 9-12) ดงันี ้
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1. การด�าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน และการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอกท่ีผา่นมาไมช่ว่ยให้บรรลจุดุมุง่หมาย

ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ     

2. ขดัตอ่นโยบาย “คืนครูให้นกัเรียน” เพราะภาระงานในการด�าเนินการประกนัคณุภาพท�าให้ผู้สอนต้องทิง้ห้องเรียนมาเพ่ือเตรียมเอกสาร

รองรับการประเมิน ซึง่เป็นการดงึครูออกจากห้องเรียน

3. เป็นอปุสรรคตอ่เปา้หมายของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพราะครูไมมี่เวลาในการจดัเตรียมสื่อหรือชดุการสอนท่ี

เหมาะสมท่ีจะเพ่ิมการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียน เน่ืองจากถกูดงึเวลาจากการท�าหน้าท่ีสอน ให้ไปท�ากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการสอน 

รวมทัง้ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาดงักลา่ว ก่อให้เกิดภาระงาน เกินความจ�าเป็น

4. ผลการประเมินไมส่ะท้อนคณุภาพการศกึษา

5. ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในและการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอกไมท่�าให้เกิดการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

เหน็ได้จากผลการจดัอนัดบัทางการศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ ของโลกท่ีตกต�่า เป็นต้น

และเสนอแนวทางแก้ไข ดงันี ้

1. ชะลอการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในโดยหนว่ยงานต้นสงักดั และการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอกรอบสี ่ออกไป 

2 ปี จนกวา่การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในและการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอกท่ีเหมาะสมจะแล้วเสร็จ 

2. จดัการประชมุสมัมนาวิชาการและการประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพ่ือรวบรวมแนวคดิจากหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ทกุภาคสว่น 

3. ด�าเนินการวิจยัเพ่ือพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและประเมินคณุภาพภายนอกด้วยการวิจยัแบบวิจยัและพฒันา (Re-

search and Development) เพ่ือเก็บข้อมลูจากหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุภาคสว่น 

4. น�าระบบประกนัคณุภาพภายในท่ีพฒันาขึน้ไปทดลองใช้ และเก็บรวบรวมข้อมลู น�ามาปรับปรุงและสรุปจดัท�าเป็นแนวทาง

ขัน้ตอนและคูมื่อการประกนัคณุภาพเพ่ือให้สถานศกึษาน�าไปปฏิบตัิ

ในสว่นของส�านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีได้รับมอบ

หมายให้ด�าเนินการติดตามตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาทกุระดบั ได้ก�าหนดกรอบแนวทางการประเมิน

คณุภาพภายนอกรอบสี ่(พ.ศ.2559 - 2563) (ส�านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน), 2560 : 1-20) 

โดยมีแนวคิดหลกัท่ีมุง่เน้นให้การประเมินคณุภาพภายนอกมีความเช่ือมโยงกบัระบบประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาและหน่วย

งานต้นสงักดั ในการปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้บรรลถุงึเปา้หมายมาตรฐานท่ีก�าหนด และร่วมรับผิดชอบตอ่ผลการจดัการศกึษาท่ีเกิดขึน้ 

(Accountability) รวมทัง้ต้องมีความท้าทาย และช่วยกระตุ้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เกิดการสง่เสริม การยกระดบัคณุภาพของสถาน

ศกึษาสูส่ากล ตามนโยบายปฏิรูปการศกึษาของรัฐบาล เพ่ือการบรรลเุปา้หมายทัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ (Empowerment) 

แนวทางพฒันาหลกัเกณฑ์การประเมินมีจ�านวน 5 ด้าน ดงันี ้

ด้านท่ี 1  ผลสมัฤทธ์ิในการบริหารจดัการตามพนัธกิจท่ีตอบสนองตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ 

ด้านท่ี 2  คณุภาพบณัฑิต  

ด้านท่ี 3  คณุภาพงานวิจยั 

ด้านท่ี 4  ผลของการบริการวิชาการ 

ด้านท่ี 5  ผลของการประกนัคณุภาพภายใน 

นอกจากนี ้กระทรวงศกึษาธิการได้ออกกฎกระทรวง การประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.2561 ขึน้ (กฎกระทรวง การประกนัคณุภาพ

การศกึษา, 2561 : 3-5) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัท่ีิสง่เสริมให้มีการด�าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมี

แนวทางในการด�าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา ดงันี ้

1. ให้สถานศกึษาแตล่ะแหง่จดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา โดยการก�าหนดมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาแตล่ะระดบั พร้อมทัง้จดัท�าแผนพฒันาการจดัการศกึษาท่ีมุง่คณุภาพตามมาตรฐาน

การศกึษา รวมทัง้จดัให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา และจดัสง่รายงานผลการประเมินตนเอง

ให้แก่หนว่ยงานต้นสงักดั หรือหนว่ยงานท่ีก�ากบัดแูลสถานศกึษาเป็นประจ�าทกุปี

2. ให้หนว่ยงานต้นสงักดัหรือหรือหนว่ยงานท่ีก�ากบัดแูลสถานศกึษา มีหน้าท่ีในการให้ค�าปรึกษา ชว่ยเหลอื และแนะน�าสถานศกึษา  

เพ่ือให้การประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง
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3. เม่ือหน่วยงานต้นสงักดัหรือหรือหน่วยงานท่ีก�ากบัดแูลสถานศึกษาได้รับรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแล้ว  

ให้จดัสง่รายงานดงักลา่วพร้อมประเดน็ตา่งๆ  ให้แก่ สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมลูและแนวทางในการประเมินคณุภาพภายนอก

4. ให้ สมศ.ด�าเนินการประเมินผลและตดิตามตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา และจดัสง่รายงานผล

การประเมินและการตดิตามตรวจสอบดงักลา่ว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศกึษา และหนว่ยงานต้นสงักดัหรือหนว่ยงานท่ีก�ากบัดแูล

สถานศกึษานัน้ๆ เพ่ือให้สถานศกึษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการศกึษาตอ่ไป

จากข้อมลูท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น จะเหน็วา่งานประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นเคร่ืองมือหนึง่ของผู้บริหารท่ีใช้ในการพฒันาสถาน

ศกึษา ซึง่ประกอบด้วย ระบบและแนวทางการด�าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา ตวับง่ชีก้ารตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษา

ภายใน ท่ีครอบคลมุการด�าเนินงานในภาพรวมของสถานศกึษา โดยสถานศกึษาจะต้องจดัท�ารายงานการประเมินตนเองตามตวับง่ชี ้

การตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน เสนอตอ่หนว่ยงานต้นสงักดัตามล�าดบัชัน้จนถงึผู้บญัชาการสถาบนัวิชาการ

ปอ้งกนัประเทศทกุสิน้ปีการศกึษา เพ่ือการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นี ้ผลการด�าเนินงานท่ีผา่นมาพบวา่ยงัไมส่ามารถ

สะท้อนคณุภาพการจดัการศกึษาได้อยา่งแท้จริง โดยเฉพาะการก�าหนดตวับง่ชีก้ารตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษาบางตวัยงัไม่

สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้สถานศกึษา จงึเป็นปัจจยัส�าคญัในการปรับปรุงเพ่ือให้ได้ตวับง่ชีท่ี้สามารถ

สะท้อนคณุภาพการจดัการศกึษาตามบริบทของสถานศกึษา โดยจะต้องค�านงึถงึกรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี ่(พ.ศ.

2559 - 2563) และกฎกระทรวง การประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.2561 มาเป็นแนวทางในพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา 

ส�าหรับสถานศกึษาทางทหารตอ่ไป โดยสรุปเป็นกรอบแนวความคดิในการศกึษา ดงัภาพท่ี 1

ภาพท่ี 1  กรอบแนวความคดิในการศกึษา

วิธีด�าเนินการวิจยั 

เอกสารวิจยัฉบบันีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยวิเคราะห์แนวคดิ กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบั

การประกนัคณุภาพการศกึษา ตามแบบจ�าลอง 7-S ของ แมคคนิซีร์ (McKinsey 7-S Frame work) เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะท่ีสามารถน�า

ไปพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิภาพส�าหรับสถานศกึษาทางทหาร โดยมีขอบเขตในการศกึษาจาก

สถานศกึษาทางทหารระดบัสงู สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ 

แนวคิด กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา ประกอบด้วย

1. ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาทางทหาร 

 1.1 สภาพปัจจบุนัของการด�าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา

 1.2 ปัญหาในการด�าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา

 1.3 ตวับง่ชีก้ารตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน สถานศกึษาทางทหารระดบัสงู สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ 

2. แนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัการด�าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา 

 2.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้สถานศกึษาทางทหารระดบัสงูสถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ 

 2.2 กรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของส�านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

 2.3 กฎกระทรวง การประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561
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 2.4 รายงานสภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา เร่ือง แผนปฏิรูปเร่งดว่นในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการประกนั

คณุภาพการศกึษาภายในและการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก 

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

จากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีรวบรวมมาทัง้หมดโดยใช้แนวคดิแบบจ�าลอง 7-S ของ แมคคนิซีร์ (McKinsey 7-S Frame work) 

ท�าให้ได้แนวทางในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาทางทหารระดบัสงู สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ ดงันี ้

1. Structure : โครงสร้าง 

 ควรมีการจดัโครงสร้างหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศกึษาไว้อยา่งชดัเจน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการน�าผล

การประกนัคณุภาพการศกึษาไปพฒันาสถานศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารควรตระหนกัถงึความส�าคญัในการน�า

งานประกนัคณุภาพการศกึษามาเป็นเคร่ืองมือหนึง่ในการตดิตาม ตรวจสอบ และพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง

2. Strategy : กลยทุธ์ 

 ควรมีการถ่ายทอดตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพการศกึษาให้กบัหนว่ยงานตา่งๆ ในสถานศกึษาให้สอดคล้องกบัภารกิจท่ีหนว่ย

ปฏิบตั ิตลอดจนเปิดโอกาสให้ทกุคนในหนว่ยมีสว่นร่วมและมีความเข้าใจเก่ียวกบัตวับง่ชีท่ี้ได้รับการถ่ายทอด ทัง้นี ้ตวับง่ชีท่ี้ก�าหนดขึน้

ควรมีความสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้สถานศกึษา เพ่ือให้ผลการด�าเนินงานสะท้อนคณุภาพท่ีแท้จริง

ของสถานศกึษา โดยค�านงึถงึมาตรฐานการจดัการศกึษาท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

 ด้านท่ี 1 ผลสมัฤทธ์ิในการบริหารจดัการตามพนัธกิจท่ีตอบสนองตอ่การพฒันากองทพั และประเทศชาต ิ(ตอบสนองตอ่แผน

ยทุธศาสตร์ชาต ิและผลสมัฤทธ์ิของการด�าเนินงานด้านการบริหารสถานศกึษา รวมถงึการพฒันาบคุลากรในสถานศกึษา)

 ด้านท่ี 2 คณุภาพบณัฑิต (ตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรท่ีสถานศกึษาก�าหนด)

 ด้านท่ี 3 คณุภาพงานวิจยั (ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสตูรท่ีสถานศกึษาก�าหนด)

 ด้านท่ี 4 ผลของการบริการวิชาการ (มุ่งเน้นการพฒันาองค์ความรู้ตามความเช่ียวชาญตามเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา ท่ี

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ตอ่กองทพั และประเทศชาต)ิ

 ด้านท่ี 5 ผลของการประกนัคณุภาพภายใน (ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในหน่วยงาน และการน�าผลท่ีได้จาก

การประกนัคณุภาพการศกึษาไปพฒันาหนว่ยงาน) 

3. Staff : บคุลากร 

 ควรมีการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจทัง้งานการจดัการเรียนการสอนและงานประกนัคณุภาพการศกึษาอย่าง

ตอ่เน่ือง รวมทัง้คดัสรรผู้ตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษาท่ีมีความเป็นกลัยาณมิตรและมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบและ

ประเมินคณุภาพการศกึษา ตลอดจนจดัให้มีการพฒันาผู้ตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง

4. Style of Management : รูปแบบการจดัการ

 ควรจดัรูปแบบของการจดัการโดยเปิดโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในทกุขัน้ตอนของการปฏิบตังิาน รวมทัง้เปิดโอกาสและให้

อิสระในการแสดงความคดิเหน็เพ่ือพฒันาระบบการท�างาน

5. System : ระบบการท�างาน 

 ควรมีการจดัการความรู้เก่ียวกบังานประกนัคณุภาพการศกึษา รวมทัง้จดัท�า Flow Chart ขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีชดัเจน เพ่ือ

ให้บคุลากรสามารถปฏิบตังิานได้อยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนมีการน�าเทคโนโลยีมาสนบัสนนุการด�าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา

6. Skill : ทกัษะ 

 บคุลากรควรได้รับการพฒันาทกัษะท่ีสนบัสนนุงานประกนัคณุภาพการศกึษา

7. Shared and Value : คา่นิยมร่วม 

 ผู้บริหารและบคุลากรควรก�าหนดคา่นิยมร่วมเก่ียวกบังานประกนัคณุภาพการศกึษาร่วมกนั เพ่ือให้มีทิศทางและขอบเขตใน

การด�าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีมีความเข้าใจตรงกนัจากผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วน�ามาเขียนเป็น Conceptualize Model 

แนวความคดิในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา ดงัภาพท่ี 2
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ภาพท่ี 2  แนวความคดิในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา

จากภาพท่ี 2 จะเห็นวา่ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพส�าหรับสถานศกึษาทางทหารระดบัสงู 

สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ ประกอบด้วย ข้อสรุปผลการด�าเนินงานจากการวิเคราะห์ตามแบบจ�าลอง 7-S ของ แมคคนิซีร์ (McKinsey 

7-S Frame work) โดยจะต้องมีการด�าเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองตามวงจรคณุภาพ PDCA (Deming Cycle) ของ W.Edward Deming ตัง้แต่

การวางแผน การปฏิบตัติามแผน การตรวจสอบผลการปฏิบตั ิและการน�าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงผลการด�าเนินงานในวงรอบตอ่ไป 

เพ่ือให้มีการพฒันา ปรับปรุงการด�าเนินการด�าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้จ�าเป็นต้องค�านงึถงึกฎหมาย ระเบียบ ค�าสัง่ และมาตรฐาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา ซึง่เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ.2545 มาตรา 21 ท่ีก�าหนดให้ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ อาจจดัการศกึษาเฉพาะทางตามความ

ต้องการและความช�านาญของหนว่ยงานนัน้ได้ โดยค�านงึถงึนโยบายและมาตรฐานการศกึษาของชาต ิทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต,ิ 2542 : 7-8)  ทัง้นี ้การพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาท่ี

เหมาะสมและมีประสทิธิภาพส�าหรับสถานศกึษาทางทหารระดบัสงู สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศดงักลา่ว ท่ีจะสามารถน�าไปประยกุต์

ใช้กบัสถานศกึษาทางทหารอ่ืนๆ ให้บรรลผุลส�าเร็จ จ�าเป็นจะต้องมีการด�าเนินงานทัง้ 3 ระดบั คือ ระดบันโยบาย (กห. บก.ทท. และ สปท.) 

ระดบับริหาร ( สปท. และ หนว่ยงานต้นสงักดั) และระดบัปฏิบตั ิ(สถานศกึษา) ท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีแนวทางในการด�าเนินงาน ดงัภาพท่ี 3
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ภาพท่ี 3  การพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ

ส�าหรับสถานศกึษาทางทหาร

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้

 1.1 สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ และกรมยทุธศกึษาเหลา่ทพั ควรน�าแนวทางในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา 

สถานศกึษาทางทหารระดบัสงู ท่ีได้จากการวิจยัไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาทกุระดบั ให้สอดคล้องและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

 1.2 หนว่ยงานต้นสงักดัและสถานศกึษา ควรเร่งพฒันาบคุลากร ระบบและกลไกในการด�าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา 

เพ่ือรองรับแนวทางในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา ให้งานประกนัคณุภาพเป็นสว่นหนึง่ของงานประจ�า อนัจะสง่ผลให้เกิด

การพฒันาการจดัการศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัตอ่ไป

 2.1 ควรศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาทางทหารในแตล่ะระดบั ท่ีสอดคล้องกบั

บริบทและสะท้อนคณุภาพท่ีแท้จริงของสถานศกึษา  

 2.2 ควรศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนบัสนนุการประกนัคณุภาพการศกึษา เพ่ือชว่ยลดภาระงานให้

กบัผู้ ท่ีปฏิบตัิงานประกนัคณุภาพการศกึษา
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อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0

Defence Industry 4.0
อนชุา เครือประดบั1

บทคดัยอ่

การวิจยัเร่ือง อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ จดัท�าโมเดลอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการขบัเคลื่อนการพฒันาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทย 

ผลการศกึษาและวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง พบวา่ ยทุธศาสตร์และนโยบายของประเทศและกระทรวงกลาโหม ก�าหนดให้สง่

เสริมการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ กิจการอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ โดยให้บรูณาการขีดความสามารถของทกุภาค

สว่น สนบัสนนุให้ภาคเอกชนท�าการผลติเพ่ือใช้ในราชการและเพ่ือการพาณิชย์ เพ่ือการพึง่พาตนเองอยา่งยัง่ยืน และลดการน�าเข้าจาก

ตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทย ต้องได้รับการพฒันาขีดความสามารถอยา่งมาก 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส�าคญัท่ีต้องพฒันาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบักิจการอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ ได้แก่ บคุลากร

ด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ เทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ และภาคเอกชนในอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ จงึได้จดัท�าโมเดลอตุสาหกรรม

ปอ้งกนัประเทศ 4.0  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขบัเคลือ่นการพฒันาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ ก�าหนดวาระการขบัเคลือ่น 4 วาระ ดงันี ้

วาระท่ี 1 การเตรียมบคุลากรอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 วาระท่ี 2 การพฒันาเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศด้วยการวิจยัและพฒันาเพ่ือ

สร้างนวตักรรมอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศเปา้หมาย วาระท่ี 3 การสง่เสริมผู้ประกอบการด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศในการตอ่ย

อดผลงานวิจยัและพฒันาสูก่ารผลติเพ่ือใช้งานในประเทศ เพ่ือการพึง่พาตนเอง และลดการน�าเข้า และวาระท่ี 4 การสง่ออกอตุสาหกรรม

ปอ้งกนัประเทศ เพ่ือสร้างรายได้ไห้ประเทศ เม่ือขีดความสามารถภายในประเทศมีความเข้มแข็งเพียงพอ

ค�าส�าคญั อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ

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 poli-

cies 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 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

1  นาวาอากาศเอก, ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
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ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศมีความส�าคญัเป็นอยา่งย่ิง ตอ่ความมัน่คงของชาตแิละผลประโยชน์ของชาต ิทัง้นีใ้นยามท่ีประเทศ

ประสบกบัปัญหาภยัความมัน่คงท่ีต้องใช้ปฏิบตักิารทางทหาร และในยามสงบ อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศสง่ผลดีตอ่การพฒันาประเทศ

และการแก้ปัญหาภยัคกุคามรูปแบบ รัฐบาลจึงต้องมุ่งพฒันาอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือเป็นหลกัประกนัใน

ความมัน่คงด้านการทหารท่ีสามารถพึง่พาตนเองได้ ลดการสญูเสยีรายได้ให้แก่ตา่งประเทศ และเป็นแหลง่หารายได้เข้าสูป่ระเทศ ส�าหรับ

ประเทศไทยอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศได้เร่ิมต้นมาเป็นเวลานานกวา่ 90 ปี แตใ่นปัจจบุนัการด�าเนินการยงัเป็นแคก่ารซอ่มบ�ารุงขัน้ต้น

และการผลติอาวธุยทุโธปกรณ์บางประเภทท่ีไมต้่องใช้เทคโนโลยีขัน้สงูเทา่นัน้ ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นภาครัฐมากกวา่ภาคเอกชน และมีความ

ก้าวหน้าน้อยกวา่หลายประเทศในภมิูภาค

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทย ยงัไม่มีโมเดลการขบัเคลื่อนการพฒันาอย่างมีทิศทาง และเป็นขัน้เป็นตอนในระยะยาว 

โมเดลดงักลา่วต้องอยูภ่ายใต้กรอบยทุธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงกลาโหม จากเหตผุลดงักลา่วนี ้ผู้วิจยัเลง็เหน็ความส�าคญัของ

โมเดลการขบัเคลื่อนการพฒันาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทย ซึง่รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

ขบัเคลื่อนการพฒันาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ จงึได้ด�าเนินการวิจยัเร่ือง“อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0”

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ จดัท�าโมเดลอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ 4.0 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขบัเคลื่อนการพฒันา

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทย

ขอบเขตของการศกึษา

งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร เป็นการศกึษาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูทตุิยภมิู ทัง้เอกสารของทางราชการเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ 

นโยบาย และแผนแมบ่ท ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ และบทวิเคราะห์ของนกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญด้านอตุสาหกรรม

ป้องกนัประเทศการศึกษาข้อมลูอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศของประเทศท่ีประสบความส�าเร็จ เฉพาะประเทศท่ีมีความเหมาะสมท่ี

ประเทศไทยจะใช้เป็นตวัอยา่งในการก�าหนดแนวทางพฒันา ได้แก่ เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น สงิคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ประโยขน์ท่ีได้รับจากการวิจยั

โมเดล “อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0” จะสามารถพิจารณาใช้เป็นแนวทางของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมในการก�าหนด

นโยบายขบัเคลื่อนการพฒันาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทยให้มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า และมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ ซึง่ความ

เจริญก้าวหน้าของอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศจะสง่ผลดีตอ่ภารกิจของกระทรวงกลาโหมและกองทพั ท�าให้เกิดการพึง่พาตนเองเป็นหลกั

ประกนัในการปอ้งกนัประเทศ สร้างความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจจากการลดการน�าเข้า และสร้างรายได้จากการสง่ออก

วิธีด�าเนินการวิจยั

การวิจยันีศ้กึษาข้อมลูยทุธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ การด�าเนินการด้าน

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของประเทศไทยและประเทศท่ีประสบความส�าเร็จ น�าข้อมลูมาท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของประเทศไทย (SWOT Analysis) โดยปัจจยัภายในใช้หลกัการ 7S McKinsey Frame-

work  และปัจจยัภายนอกใช้ PEST Analysis และน�าผลการวิเคราะห์มาจดัท�า TOWS Matrix เพ่ือหามาตรการท่ีเหมาะสม และจดัสร้าง

โมเดลเพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ

ผลการวิจยั

ผลการศกึษายทุธศาสตร์ นโยบาย และแผนแมบ่ทอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทย พบวา่ รัฐบาลและกระทรวงกลาโหม 

ให้ความส�าคญัและสง่เสริมการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ กิจการอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ ก�าหนดให้บรูณาการขีด

ความสามารถของทกุภาคสว่น มุ่งเน้นการสนบัสนนุให้ภาคเอกชนสามารถท�าการผลิตเพ่ือใช้ในราชการและเพ่ือการพาณิชย์ เพ่ือการ

พึง่พาตนเองอยา่งยัง่ยืนและลดการน�าเข้าจากตา่งประเทศ ซึง่เป็นไปตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2561 ท่ีให้รัฐสนบัสนนุ

การพฒันาและสร้างนวตักรรมรวมทัง้จดัระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และไมแ่ขง่ขนักบัเอกชน อยา่งไรก็ตามกฎหมายด้าน

ความมัน่คงเก่ียวกบัอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ จ�าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความทนัสมยัและมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้
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ผลการศกึษาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของประเทศไทยและประเทศท่ีประสบความส�าเร็จพบวา่ อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ

ของประเทศไทย ยงัต้องมีการพฒันาขีดความสามารถอยา่งมาก เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายในการพึง่พาตนเอง ลดการน�าเข้า และสร้างราย

ได้ให้กบัประเทศ ส�าหรับประเทศท่ีประสบความส�าเร็จในกิจการอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศนัน้ ภาครัฐจะท�าหน้าท่ีในการควบคมุ ก�ากบั

ดแูล ก�าหนดนโยบายเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศทัง้การสนบัสนนุการวิจยัและพฒันา สง่เสริมและสนบัสนนุ

ให้ภาคเอกชนท�าการผลติเพ่ือตอบสนองตอ่การพฒันากองทพั และเพ่ือการสง่ออก

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการด�าเนินการด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของประเทศท่ีประสบความส�าเร็จกบัประเทศไทย

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายและแนวทางการด�าเนินการด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของประเทศท่ีประสบความ

ส�าเร็จกบัประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นกรณีศกึษาส�าหรับประเทศไทยในการพิจารณาก�าหนดนโยบายและแนวทางการด�าเนินการด้าน

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ แสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการด�าเนินการด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของประเทศ

ท่ีประสบความส�าเร็จกบัประเทศไทย
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทย 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอกท่ีสง่ผลตอ่กิจการอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทย

การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน

การวิเคราะห์จดุแขง็ (Strength) และจดุออ่น(Weakness) ของกิจการอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ โดยน�าหลกัการ 7S McKinsey 

Framework ซึง่เป็นกรอบความคิดท่ีใช้พิจารณาปัจจยัภายในจากความสมัพนัธ์ของปัจจยัตา่ง ๆ 7 ประการ มาใช้เป็นแนวทางในการ

วิเคราะห์ ดงันี ้

ยทุธศาสตร์ (Strategy) – ยทุธศาสตร์ปอ้งกนัประเทศ ยทุธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อตุสาหกรรมปอ้งกนั

ประเทศ  และแผนแมบ่ทอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ กห. ก�าหนดเปา้หมายและประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันากิจการอตุสาหกรรม

ปอ้งกนัประเทศ โดยบรูณาการทกุภาคสว่น มุง่เน้นการสนบัสนนุให้ภาคเอกชนสามารถท�าการผลติเพ่ือใช้ในราชการและเพ่ือการพาณิชย์

โครงสร้าง (Structure) - กห.มีหนว่ยงานอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศครบทกุด้านทัง้ในสงักดั สป. เหลา่ทพั และสถาบนัเทคโนโลยี

ปอ้งกนัประเทศ แตย่งัขาดการบรูณาการ และการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย (Policy Maker) ผู้ควบคมุกฎ (Regulator) 

และผู้ปฏิบตัิ (Operator) ยงัไมช่ดัเจน, ขาดหนว่ยงานรับรองมาตรฐานทางทหารท่ีมีศกัยภาพทัง้ด้านบคุลากรและอปุกรณ์, ภาคเอกชน

อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวงกลาโหม ซึง่ปัจจบุนัมีจ�านวนผู้ประกอบการไมม่ากนกั

ระบบ (System) – อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทยมีขีดความสามารถในระดบัการซอ่มบ�ารุงและผลติเพ่ือใช้ในกองทพัโดย

ต้องพึง่พาเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ, ขาดการพฒันานวตักรรมเป็นเพียงการประกอบรวม, ไมเ่ป็นอตุสาหกรรมเปา้หมายแหง่อนาคต

ของประเทศ, การผลติสว่นใหญ่อยูภ่ายในกระทรวงกลาโหมซึง่มีข้อจ�ากดัทัง้การจดัการ บคุลากร โครงสร้างพืน้ฐาน งบประมาณ และไม่

สามารถด�าเนินการเพ่ือการพาณิชย์, ภาคเอกชนผลติยทุโธปกรณ์ท่ีไมใ่ช้เทคโนโลยีสงู และการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีมีข้อจ�ากดัทัง้

ด้านการบริหารจดัการ งบประมาณ และบคุลากร 

รูปแบบ (Style) - รมว.กห. มีนโยบายเร่งดว่นในการสง่เสริมงานวิจยัและพฒันาและอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศให้ทดัเทียมใน

ภมิูภาคและสามารถพึง่พาตนเอง แสวงหาความร่วมมือการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ สว่นนโยบายอ่ืน ๆ  เชน่ นโยบาย Offset 

การสร้างแรงจงูใจในการลงทนุ และการสนบัสนนุการจดัหายทุโธปกรณ์ท่ีผลติในประเทศยงัมีจ�ากดัและไมเ่ป็นรูปธรรม 

บคุลากร (Staff) - บคุลากรเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศของไทยสว่นใหญ่จะอยูใ่น กห. ซึง่มีจ�านวนจ�ากดัและมีแนวโน้มท่ีจะลดลง 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงนกัวิจยั เน่ืองจากงานวิจยัไมใ่ชภ่ารกิจหลกัของเหลา่ทพั รวมทัง้ขาดแรงจงูใจในการท�าวิจยั และไมมี่ Career Path ใน

การเจริญเตบิโต 

ทกัษะความช�านาญ (Skill) – กห. เป็นแหลง่ความรู้เทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศท่ีส�าคญัของประเทศ, ขาดกระบวนการถ่ายทอด

และจดัการองค์ความรู้ท�าให้ขาดการตอ่ยอดองค์ความรู้ และนกัวิจยัยงัขาดทกัษะความช�านาญท�าให้ผลงานวิจยัขยายไปสูส่ายการผลติ

ได้น้อยมาก  

คา่นิยม (Shared Value) – หนว่ยผู้ใช้นิยมใช้อาวธุยทุโธปกรณ์ท่ีจดัหาจากตา่งประเทศซึง่อาจเป็นเพราะยทุโธปกรณ์ท่ีผลติใน

ประเทศสว่นใหญ่จะมีประสทิธิภาพด้อยกวา่ ไมไ่ด้การรับรองมาตรฐานทางทหาร ใช้เทคโนโลยีไมส่งูและไมท่นัสมยั ท�าให้ขาดความเช่ือ

ถือและไมย่อมรับไปใช้งาน  

การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอปุสรรค(Threat) โดยใช้ PEST Analysis เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ภาพรวมของ

กิจการอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ ท่ีได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ซึง่ประกอบด้วย P-Political, E-Economic, S-Social และ 

T-Technology 

ด้านการเมือง (Politic) – ประเทศไทยยงัคงมีความเสี่ยงตอ่ภยัคกุคามโดยเฉพาะภยัคกุคามรูปแบบใหม ่จงึต้องการเทคโนโลยี

ปอ้งกนัประเทศท่ีมีประสทิธิภาพและทนัสมยั, ยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 12 ให้มีการ

พฒันาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศเน้นการสง่เสริมการวิจยัและพฒันาควบคูก่บัการสร้างความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศ, 

นโยบายความมัน่คงแหง่ชาตกิ�าหนดกลยทุธสง่เสริมการวิจยัพฒันา มาตรฐานทางทหาร และอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ เพ่ือสร้างหลกั

ประกนัให้กบักองทพัในการพึง่พาตนเอง สนบัสนนุภาคเอกชนให้ท�าการผลติเพ่ือใช้ในราชการและเพ่ือการพาณิชย์, นโยบายประเทศไทย 

4.0 เน้นการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรมเทคโนโลยี ส�าหรับกฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัอตุสาหกรรม

ปอ้งกนัประเทศต้องแก้ไขปรับปรุงให้ทนัสมยัและมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้
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ด้านเศรษฐกิจ (Economic) – ภาครัฐสนบัสนนุการวิจยัแตด้่วยภาวะเศรษฐกิจของประเทศท�าให้งบประมาณการวิจยัและพฒันา

ของประเทศมีสดัสว่นตอ่ GDP ท่ีต�่ามาก, ส�าหรับด้านการลงทนุในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยได้รับการจดัให้เป็นประเทศท่ีนา่เร่ิมต้นธรุกิจ

อนัดบั 1 และนา่ลงทนุอนัดบั 8 ของโลก จงึมีแนวโน้มท่ีบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีตา่งประเทศจะมาลงทนุในไทย 

ด้านสงัคม (Social) - สงัคมไทยเร่ิมมีการตอ่ต้านการซือ้อาวธุจากตา่งประเทศซึง่อาจสง่ผลกระทบในเชิงบวกตอ่อตุสาหกรรม

ภายในประเทศ, ระบบการศกึษาของไทยยงัขาดกระบวนการสร้างคนให้มีทกัษะด้านการศกึษาวิจยั, ขาดแคลนสาขาวิชาพืน้ฐานท่ีจ�าเป็น

ตอ่อตุสาหกรรม เชน่ การพฒันาซอฟท์แวร์ และนกัวิจยัไมเ่ป็นอาชีพท่ีนิยมในสงัคมไทย 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) – ไทยมีเครือขา่ยความร่วมมือท่ีดีกบัมิตรประเทศเจ้าของเทคโนโลยี การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

และสง่บคุลากรไปรับการศกึษาในสาขาขาดแคลนจงึสามารถท�าได้ไมย่าก, หนว่ยงานเทคโนโลยีด้านอ่ืน ๆ ภายในประเทศมีนกัวิจยัและ

บคุลากรท่ีมีความรู้ความช�านาญและประสบการณ์ท่ีสนบัสนนุงานวิจยัของ กห.ได้ แตข่าดการบรูณการเครือขา่ย

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ และน�าผลการวิเคราะห์มาจดัท�า TOWS Matrix เพ่ือหามาตรการ

ด้านตา่ง ๆ แสดงในภาพท่ี 1

ภาพท่ี 1 SWOT Analysis และ TOWS Matrix 

การจดัท�าโมเดลอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 

เน่ืองจากงานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือขบัเคลื่อนการพฒันาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ จงึให้ความส�าคญักบัมาตรการเชิงรุก

และมาตรการปรับปรุง ซึง่ความส�าเร็จของมาตรการดงักลา่วจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ เม่ือวิเคราะห์

ถงึปัจจยัส�าคญัท่ีจะสง่ผลตอ่ความส�าเร็จของมาตรการเหลา่นี ้ได้แก่ บคุลากรด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ เทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ 
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และภาคเอกชนในอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ ปัจจยัทัง้ 3 นี ้สง่ผลตอ่การขบัเคลื่อนการพฒันาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศอยา่งเหน็

ได้ชดั จงึจ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ีต้องพฒันาให้มีความเข้มแข็ง ซึง่สอดประสานเป็นแนวทางเชน่เดียวกนักบัโมเดลประเทศไทย 4.0 ดงันัน้จงึได้

น�าโมเดลประเทศไทย 4.0 มาเทียบเคียง เพ่ือก�าหนดวาระการขบัเคลือ่นและสร้างแผนภาพโมเดลอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 แสดง

ในตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2 ตามล�าดบั

ตารางท่ี 2 วาระการขบัเคลื่อนโมเดลอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 เทียบเคียงกบัประเทศไทย 4.0

ภาพท่ี 2 โมเดลอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0

 

การเตรียม
บุคลากร

อุตสาหกรรม
ป้องกัน

ประเทศ 4.0 

การพัฒนา
เทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ
ด้วยการวิจัย
พัฒนาสร้าง
นวัตกรรม
เป้าหมาย 

การส่งเสริม

ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม

ป้องกัน

ประเทศ 

การส่งออก
อุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ 

 

นํารายได้ 

สูประเทศ 

พึ�งพาตนเอง 

ลดการ
นําเขา 

 

ความเข้มแข็งของ 

อุตสาหกรรม 

ป้องกันประเทศ 

ระยะเวลา 

 



วารสารนภยาธิปัตย์ ปีท่ี 2  ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2561 หน้า 76

แนวทางในการขบัเคลื่อนโมเดลอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 เป็นโมเดลขบัเคลือ่นการพฒันาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทยอยา่งยัง่ยืน โดยมีทิศทาง

การขบัเคลื่อนเช่นเดียวกบัประเทศไทย 4.0 เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ การวิจยัพฒันาและการผลิตเชิงนวตักรรม 

การใช้ทนุมนษุย์และเทคโนโลยี การกระจายความมัง่คัง่และโอกาส สูก่ารเช่ือมโยงกบัประชาคมโลก มีวาระการขบัเคลื่อนไว้ 4 วาระ เพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบับคุลากร เทคโนโลยี และภาคเอกชน โดยแตล่ะวาระจะต้องด�าเนินการให้ส�าเร็จในระดบัท่ีมีความสมบรูณ์

เพียงพอก่อนท่ีจะด�าเนินการในวาระตอ่ไป และองค์ความรู้ท่ีเกิดขึน้ของแตล่ะวาระจะสามารถน�ากลบัมาพฒันาวาระก่อนหน้าได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพย่ิงขึน้

วาระท่ี 1: การเตรียมบคุลากรอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 ทัง้นกัวิจยั นกัพฒันา และชา่งเทคนิค โดยภาครัฐกบัภาคการศกึษา

ต้องร่วมมือพฒันาระบบการศกึษาให้มีทกัษะการวิจยั เปิดสอนสาขาวิชาท่ีต้องการ และให้ทนุการศกึษาตา่งประเทศในสาขาขาดแคลน 

บรูณาการหนว่ยงานเทคโนโลยีในประเทศเพ่ือเพ่ิมจ�านวนนกัวิจยัเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ สง่เสริมงานวิจยัเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ

ขัน้พืน้ฐานในทกุภาคสว่นเพ่ือพฒันาทกัษะและสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานท่ีจ�าเป็น 

วาระท่ี 2: การพฒันาเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศด้วยการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างนวตักรรมอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศเปา้หมาย 

วาระนีจ้�าเป็นต้องมีบคุลากรท่ีมีความรู้และทกัษะความช�านาญในสาขาวิชาท่ีจะท�าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศท่ีเน้น

การสร้างนวตักรรม ในชว่งแรกอาจจ�าเป็นต้องรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศเจ้าของเทคโนโลยี โดยใช้นโยบาย Offset การร่วมลงทนุ 

หรือร่วมวิจยัพฒันา รวมทัง้ปรับปรุงกระบวนการจดัเก็บองค์ความรู้ และควรก�าหนดนวตักรรมอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศให้สอดคล้อง

กบั 10 อตุสาหกรรมแหง่อนาคตของไทย เพ่ือให้ได้รับการการสง่เสริมและสนบัสนนุย่ิงขึน้

วาระท่ี 3: การสง่เสริมผู้ประกอบการอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ ในการตอ่ยอดผลงานวิจยัพฒันาสูก่ารผลติท่ีขบัเคลื่อนด้วย

นวตักรรมเพ่ือใช้งานในประเทศ เน่ืองจากอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศมีความแตกตา่งจากอตุสาหกรรมทัว่ไป การให้ภาคเอกชนด�าเนิน

การนัน้ ภาครัฐต้องใช้นโยบายสง่เสริมให้เกิดแรงจงูใจในการลงทนุ และสง่เสริม SMEs เพ่ือให้มีการพฒันาให้ผลติภณัฑ์ผา่นการรับรอง

มาตรฐาน และท่ีส�าคญัต้องมีนโยบายให้จดัหายทุโธปกรณ์ท่ีผลิตได้ในประเทศเป็นล�าดบัแรก ความส�าเร็จของวาระนีจ้ะท�าให้เกิดการ

พึง่พาตนเองและลดการน�าเข้า

วาระท่ี 4: การส่งออกอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศเพ่ือสร้างรายได้ให้ประเทศ เม่ือขีดความสามารถภายในประเทศมีความ

เข้มแข็งเพียงพอท่ีจะสง่ออก ภาครัฐต้องด�าเนินนโยบายชว่ยเหลือผู้ประกอบการในการเข้าสูห่ว่งโซอ่ปุทานโลก และบรูณาการเครือขา่ย

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศอาเซียนเพ่ือพฒันาศกัยภาพการแขง่ขนักบัประเทศพฒันาแล้วท่ีเป็นเจ้าของตลาดในปัจจบุนั 

เพ่ือให้สามารถขบัเคลื่อนอยา่งเตม็ประสทิธิภาพ กลไกภาครัฐต้องปฏิรูปปรับเปลี่ยนได้แก่ การสร้างรัฐท่ีนา่เช่ือถือ การก�าหนด

บทบาทภารกิจอ�านาจหน้าท่ีให้ชดัเจน การปรับสดัสว่นงบประมาณการวิจยัตอ่ GDP การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอตุสาหกรรมปอ้งกนั

ประเทศ และระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้เหมาะสมและทนัสมยั เชน่ ระเบียบงบประมาณการวิจยั และมาตรการด้านภาษี เป็นต้น

การอภิปรายผล

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือจดัท�าโมเดลอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขบัเคลื่อนการพฒันา

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทย โดยได้ท�าการศกึษายทุธศาสตร์ นโยบาย และแผนแมบ่ทด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ และ

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทยและประเทศท่ีประสบความส�าเร็จ จากนัน้น�าข้อมลูดงักลา่วข้างต้น มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้

ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีสง่ผลตอ่อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทย รวมทัง้น�าผลการวิเคราะห์หามาตรการท่ีเหมาะสม ในการเสริม

สร้างความเข้มแข็งให้กบักิจการอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทย ซึง่พบวา่ ปัจจยัส�าคญัท่ีสง่ผลตอ่ความส�าเร็จ ได้แก่ บคุลากรด้าน

อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ เทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ และภาคเอกชนในอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ จงึได้จดัท�าโมเดลอตุสาหกรรม

ปอ้งกนัประเทศ 4.0 ตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยันี ้โดยก�าหนดวาระการด�าเนินการอยา่งเป็นขัน้ตอน เพ่ือเป็นแนวทางในการขบัเคลือ่น

การพฒันาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของไทย

ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การน�าโมเดลอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 ไปใช้เป็นแนวทางในการขบัเคลื่อนการพฒันาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของ

ไทยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดงันี ้

1. การขบัเคลือ่นของโมเดลอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 ได้น�าเสนอนโยบายและแนวทางการขบัเคลือ่นท่ีส�าคญั ซึง่สามารถ

พิจารณาเพ่ิมเตมิได้ โดยน�านโยบายของประเทศท่ีประสบความส�าเร็จในกิจการอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศมาเป็นแนวทาง
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2. การวิจยัและพฒันามีความส�าคญัอยา่งย่ิงตอ่อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ รัฐควรก�าหนดนโยบายกระตุ้นและสง่เสริมการวิจยั

และพฒันา และปรับสดัสว่นงบประมาณการวิจยัตอ่ GDP

3. รัฐบาลควรก�าหนดนโยบายให้อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศเป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ เพราะมีความส�าคญั

ตอ่ความมัน่คงของชาต ิทัง้ในยามท่ีประเทศประสบกบัปัญหาท่ีต้องใช้ปฏิบตักิารทางทหาร และในยามสงบท่ีสง่ผลดีตอ่การพฒันาประเทศ

4. นโยบายจดัหาอาวธุยทุโธปกรณ์ท่ีผลติจากอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศในประเทศเป็นล�าดบัแรก เป็นนโยบายท่ีส�าคญัมาก

ในการสง่เสริมผู้ประกอบการอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหาร 

การน�าโมเดลอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ จ�าเป็นต้องอยูภ่ายใต้การบริหารงานของภาครัฐท่ีมี

ประสทิธิภาพ จงึมีข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหาร ดงันี ้

1. การสง่เสริมอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของภาครัฐต้องท�าอยา่งจริงจงั โปร่งใส นา่เช่ือถือ และต้องก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของ

หนว่ยงานด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศให้ชดัเจน

2. การเสริมสร้างความเข้มแขง็ของอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศต้องท�าอยา่งเป็นขัน้ตอนและใช้เวลา ภาครัฐต้องยอมรับเง่ือนไข

ดงักลา่ว และปรับปรุงระเบียบในการบริหารให้รองรับและเอือ้อ�านวยตอ่การด�าเนินการ เชน่ ระเบียบบริหารบคุลากรด้านการวิจยั ระเบียบ

การใช้จา่ยงบประมาณในการวิจยั ระเบียบการให้สทิธิพิเศษทางภาษี ฯลฯ

3. การพิจารณาอนมุตัิโครงการวิจยัด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ สามารถน�าโมเดลอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 ไป

เป็นแนวทางในการพิจารณา โดยก่อนอนมุตัิโครงการต้องพิจารณาความพร้อมของปัจจยัด้านบคุลากร เทคโนโลยี และขีดความสามารถ

ภาคเอกชน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศกึษาตอ่ยอด

โมเดลอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 ได้ก�าหนดวาระและแนวทางในการขบัเคลือ่นไว้อยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตามเพ่ือให้มีความ

สมบรูณ์มากย่ิงขึน้ มีข้อเสนอแนะการศกึษาตอ่ยอดดงันี ้

 1. บคุลากรอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 4.0 

 2. อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศเปา้หมายของไทย
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                                                                                                (…………………………………………………………..)

                                              อาจารย์ผู้ รับผิดชอบเอกสารวิจยั

                                                     วนัท่ี...........เดือน....................ปี..........
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หลกัเกณฑ์การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์
วารสารนภยาธิปัตย์ มีนโยบายจดัพิมพ์ปีละ 2 ฉบบั (ฉบบัท่ี 1 มกราคม - มิถนุายน, ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม) โดยมี

วตัถปุระสงค์ เพ่ือสง่เสริม เผยแพร่ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ บทวิจารณ์หนงัสือ บทวิจารณ์บทความ และบทความทัว่ไป ท่ีเก่ียวกบั

ความมัน่คงและผลประโยชน์แหง่ชาต ิทัง้ทางตรงและทางอ้อม เชน่ ด้านการทหาร ด้านยทุธศาสตร์ ผู้น�าระดบัสงู เป็นต้น

ข้อก�าหนดในการสง่บทความ

บทความจดัท�าขึน้โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษเทา่นัน้ บทความท่ีน�ามาลงในวารสาร ต้องไมเ่คยตีพิมพ์หรืออยูร่ะหวา่งตี

พิมพ์ ในหนงัสือหรือวารสารใดมาก่อน 

กระบวนการคดัเลือกบทความโดยใช้วิธีการประเมินแบบ Blinded Review บทความจะถกูสง่ไปยงันกัวิชาการ/ ผู้ เช่ียวชาญ 

ในสาขาวิชานัน้ๆ เพ่ืออา่นประเมินบทความ (Peer Review) และจะไมน่�าสง่ไปเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนอีก นบัจากวนัท่ี

ได้สง่ผลงานต้นฉบบันีม้ายงักองบรรณาธิการวารสาร นภยาธิปัตย์ (เว้นแตไ่ด้รับหนงัสือยืนยนัปฏิเสธการตีพิมพ์อยา่งเป็นทางการจาก

บรรณาธิการวารสารนภยาธิปัตย์)

บทความวิจยั บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนงัสือ บทวิจารณ์บทความ และบทความทัว่ไป เป็นความคดิเหน็ของผู้ เขียน มิใช่

ของคณะผู้จดัท�าและมิใชค่วามรับผิดชอบของวิทยาลยัการทพัอากาศ ในกรณีการท�าวิจยัในมนษุย์ ผู้วิจยัต้องผา่นการอบรมจริยธรรม

การวิจยัในมนษุย์

รูปแบบการพิมพ์

1) การตัง้คา่หน้ากระดาษ ใช้แบบอกัษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 ทัง้บทความ พิมพ์หน้าเดียวในกระดาษขนาด A4 

ประมาณ 26 บรรทดัตอ่ 1 หน้า ตัง้ขอบกระดาษทกุด้าน 1 นิว้ (2.54 เซนติเมตร) ใสเ่ลขหน้าก�ากบัทกุหน้าท่ีมมุขวาด้านบน ให้ใช้ตวัเลข

อารบกิตลอดทัง้บทความ

2) ความยาวของบทความ

2.1 บทความวิจยั / บทความวิชาการ ความยาว 10 - 12 หน้า (รวมบรรณานกุรม)

2.2 วิจารณ์บทความ / วิจารณ์หนงัสือ ความยาวไมเ่กิน 10 หน้า (รวมบรรณานกุรม)

2.3 บทความทัว่ไป ความยาวไมเ่กิน 5 หน้า (รวมบรรณานกุรม)

3) การเขียนบรรณานกุรม (ให้น�าเสนอเป็นภาษาองักฤษ)

ให้ใช้รูปแบบ APA Style (5th ed.) ให้เรียงล�าดบัอกัษร A - Z (กรณีภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาองักฤษ) เชน่ 

1. การเขียนอ้างอิงประเภทหนงัสือ (Book)

ช่ือ นามสกลุ ผู้แตง่. (ปี พ.ศ.). ช่ือเร่ือง. สถานท่ีพิมพ์: ส�านกัพิมพ์.

2. การเขียนอ้างอิงประเภทวารสาร (Journal)

ช่ือ นามสกลุ ผู้แตง่. (ปี พ.ศ.). ช่ือเร่ือง. ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบบัท่ี), หน้าแรกถงึหน้าสดุท้ายของบทความ.

3. การเขียนอ้างอิงประเภท ดษุฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (Dissertation/Thesis)

ช่ือ นามสกลุ ผู้แตง่. (ปี พ.ศ.). ช่ือเร่ือง. หลกัสตูรปริญญา, มหาวิทยาลยั.

4. การเขียนอ้างอิงประเภท Website

ช่ือ นามสกลุ ผู้แตง่. (ปี พ.ศ.). ช่ือเร่ือง. ค้นเม่ือ (วนัท่ี เดือน ปี พ.ศ.), จาก http://www……
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4) การอ้างอิงภายในสาระบทความ (ถ้ามี)

ก�าหนดให้ใช้ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ

การน�าเสนอเนือ้หา (Text) บทความ/บทวิจารณ์

เนือ้หาควรใช้ภาษาท่ีผู้อา่นเข้าใจงา่ย และมีความชดัเจน ส�าหรับเนือ้หาท่ีมีชัน้ความลบัหรือท่ีมีความเสี่ยงในด้านผลกระทบ ให้

ปรับเนือ้หาและการใช้ภาษาท่ีสามารถเผยแพร่สูส่าธารณะได้โดยมีสาระส�าคญัครบถ้วน หวัข้อการน�าเสนอของแตล่ะประเภทบทความ 

ดงัตอ่ไปนี ้

1. รูปแบบการเขียนบทความวิจยั เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์

ช่ือเร่ืองภาษาไทย

ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ (Title) (ให้ใช้ตวัพิมพ์ใหญ่ทัง้หมด)

          ช่ือ และนามสกลุ (ผู้ เขียน)1

      กรณีมีผู้ ร่วมเขียนบทความให้ใสช่ื่อ และนามสกลุทกุคน2

บทคดัยอ่ (Abstract) ต้องมีบทคดัยอ่ภาษาไทยและบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ มีค�าส�าคญั (Keywords) 3 – 5 ค�าใน

บรรทดัสดุท้าย โดยแตล่ะบทคดัยอ่มีความยาวประมาณคร่ึงหน้าและมีเนือ้หาตรงกนั 

บทน�า (Introduction) อธิบายความเป็นมา ระบปุระเดน็ปัญหาของการวิจยัให้ชดัเจน กลา่วถงึความส�าคญัของปัญหา วตัถปุระสงค์ของ

การวิจยั นิยามศพัท์ (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจยั ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง กรอบแนว

ความคดิท่ีใช้ในการวิจยั สมมตฐิานการวิจยั (ถ้ามี)

ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology) อธิบายวิธีด�าเนินการวิจยัตามประเภทของการวิจยั ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง วิธีการสร้าง

เคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิตท่ีิใช้ในการวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมลู (กรณีการวิจยัเอกสาร ให้อธิบายวิธีด�าเนินการ

วิจยั แหลง่ท่ีมาและประเภทของข้อมลู การรวบรวมข้อมลู สถิตท่ีิใช้ (ถ้ามี) กรอบและกระบวนการท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู)

สรุปผลการวิจยั (Conclusion) น�าเสนอผลท่ีได้จากการวิจยัเป็นขัน้ตอนโดยสรุป ข้อมลูเชิงประจกัษ์ การวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์

ในรูปตาราง ให้น�าเสนออยา่งกะทดัรัด (Concise) การน�าเสนอประเดน็เนือ้หาตา่งๆ อาจประกอบด้วยหลายยอ่หน้า การขึน้

ยอ่หน้าใหมอ่าจปรับช่ือหวัข้อในเนือ้หาสาระของการน�าเสนอได้ตามความเหมาะสม

อภิปรายผล (Discussion) ให้อภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์หรือสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ให้เสนอแนะเชิงวิชาการ เสนอแนะเพ่ือน�าผลวิจยัไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจยั

ครัง้ตอ่ไป (ถ้ามี)

เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบ APA Style (5th ed.) ให้เขียนเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด รวมทัง้ช่ือเร่ืองท่ีเป็นภาษาไทยให้แปล

เป็นภาษาองักฤษ

การอ้างอิงภายในสาระบทความ (ถ้ามี) ก�าหนดให้ใช้ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ

 

1ระบรุายละเอียด ยศ ช่ือ-นามสกลุ ต�าแหนง่ปัจจบุนั หนว่ยงานท่ีสงักดั และท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ (เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ)

2ระบรุายละเอียดตา่งๆ ของผู้ ร่วมเขียนบทความเชน่เดียวกบัคนแรก
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2. รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์

ช่ือเร่ืองภาษาไทย

ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ(Title) (ให้ใช้ตวัพิมพ์ใหญ่ทัง้หมด)

ช่ือ และนามสกลุ (ผู้ เขียน)1

กรณีมีผู้ ร่วมเขียนบทความให้ใสช่ื่อ และนามสกลุทกุคน2

บทคดัยอ่ (Abstract) ต้องมีบทคดัยอ่ภาษาไทยและบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ มีค�าส�าคญั (Keywords) 3 – 5 ค�า ในบรรทดัสดุท้าย โดย

แตล่ะบทคดัยอ่มีความยาวประมาณคร่ึงหน้าและมีเนือ้หาตรงกนั 

บทน�า ระบปุระเดน็ส�าคญั ความเป็นมา และวตัถปุระสงค์ของการน�าเสนอ

นิยามศพัท์ (ถ้ามี)

เนือ้หา ให้สรุปสาระส�าคญัของแตล่ะบท/ ตอน (น�าเสนอเป็นยอ่หน้าได้มากวา่ 1 ยอ่หน้า )

สรุป

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบ APA Style (5th ed.) ให้เขียนเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด (กรณีภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษองักฤษ)

การอ้างอิงภายในสาระบทความ (ถ้ามี) ก�าหนดให้ใช้ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ

 

1ระบรุายละเอียด ยศ ช่ือ-นามสกลุ ต�าแหนง่ปัจจบุนั หนว่ยงานท่ีสงักดั และท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ (เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ)

2ระบรุายละเอียดตา่งๆ ของผู้ ร่วมเขียนบทความเชน่เดียวกบัคนแรก

3. รูปแบบการเขียนบทวิจารณ์บทความ บทวิจารณ์หนงัสือ เพ่ือลงตีพิมพ์

บทวิจารณ์บทความ/หนงัสือ…………………………(ภาษาไทย)

บทวิจารณ์บทความ/หนงัสือ…………………………(ภาษาองักฤษ) (ให้ใช้ตวัพิมพ์ใหญ่ทัง้หมด)

                                                                                               ชื่อ นามสกลุ(ผู้ เขียน)1

สว่นบทน�า กลา่วถงึบทความ/หนงัสอืท่ีจะท�าการวิจารณ์ (ช่ือบทความ/หนงัสอื ช่ือผู้ เขียน/ผู้แตง่ ปีท่ีพิมพ์ ส�านกัพิมพ์/โรงพิมพ์ จ�านวนหน้า)                                                                         

เนือ้หา น�าเสนอสาระส�าคญัในแตล่ะบทโดยสรุปและวิจารณ์แยกแตล่ะบทหรือแตล่ะบทความ (กรณีเป็นหนงัสือท่ีรวบรวมบทความ) 

กลา่วถงึเนือ้หาของบทความให้ผู้อา่นทราบวา่บทความนัน้น�าเสนอเร่ืองอยา่งไรบ้าง จดุเดน่/ประโยชน์ของบทความในทาง

วิชาการ หรือนโยบายข้อจ�ากดัของบทความ (ถ้ามี)

สว่นสรุป น�าเสนอความเหน็โดยสรุป (Concluding remarks)

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบ APA Style (5th ed.) ให้เขียนเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด (กรณีภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาองักฤษ)

การอ้างอิงภายในสาระบทความ (ถ้ามี) ก�าหนดให้ใช้ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ

 

1ระบรุายละเอียด ยศ ช่ือ-นามสกลุ ต�าแหนง่ปัจจบุนั หนว่ยงานท่ีสงักดั และท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ (เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ)
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4. รูปแบบการเขียนบทความทัว่ไป เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์

ช่ือบทความทัว่ไป…………………………(ภาษาไทย)

ช่ือบทความทัว่ไป…………………………(ภาษาองักฤษ) (ให้ใช้ตวัพิมพ์ใหญ่ทัง้หมด)

                                                                                               ชื่อ นามสกลุ(ผู้ เขียน)1

สว่นบทน�า กลา่วถงึประเดน็ส�าคญัของบทความทัว่ไปให้ครบทกุสาระส�าคญัท่ีต้องการน�าเสนอ

สว่นเนือ้เร่ือง ขยายความประเดน็ส�าคญั ให้ครบทกุประเดน็โดยมีการเช่ือมโยง แตล่ะสาระส�าคญัให้เป็นเร่ืองราวเดียวกนัอยา่งตอ่เน่ืองและราบร่ืน
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......................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................
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1ระบรุายละเอียด ยศ ช่ือ-นามสกลุ ต�าแหนง่ปัจจบุนั หนว่ยงานท่ีสงักดั และท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ (เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ)
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