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บทบรรณาธิการ 
 

วารสารนภยาธิปัตย์ได้มีพัฒนาการและมีความก้าวหน้ามาถึงฉบับนี้เป็นปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒เล่มนี้ได้มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรูปแบบการจัดเรียงได้ถูกก าหนดไว้อย่างเป็น
มาตรฐานที่สอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานของวิทยาลัยการทัพอากาศ ซึ่งเป็นเจ้าของวารสารนภยาธิปัตย์ แต่
อย่างไรก็ตามความเข้มข้นทางด้านมาตรฐานเนื้อหาวิชาการนั้น ยังคงเปน็ประเด็นให้กับทีมงานกองบรรณาธิการ
ได้ทบทวนอย่างเข้มข้นเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานวารสารไทย (TCI) 

ในนามของกองบรรณาธิการวารสารนภยาธิปัตย์ขอขอบคุณวิทยาลัยการทัพอากาศ (เจ้าของวารสาร
ฉบับนี้) ผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารฯ เจ้าของบทความและผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือในการ
ด าเนินการมาตลอดท าให้วารสารฉบับนี้มีความก้าวหน้ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนทุกวันนี้ ขอให้ท่าน
ทั้งหลายที่ได้กล่าวนามมาแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ข้ึนไป 

 

นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร  เพ็ชราช 
            บรรณาธิการวารสารนภยาธิปัตย์ 
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ความส าคัญของอุตสาหกรรมอากาศยาน 
กับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 

พงษ์ภูเมศ  หนูนิล๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstract 

Using armed forces invade other state rarely happened in present day. Scholars point 
out that the creation of more casualties in nowadays is cause by disaster. When determine 
each armed conflict, it will show that armed conflict use much time, months, years, or 
decade, to make such cruel casualty. In the other hand disaster can make catastrophe in 
only few day, hours, minutes which make thousands of casualty. For that reason the use of 
military force today is more focus on humanitarian assistance and disaster relief (HA/DR) 
more than prepare for conflict resolution (which on going in some region). 

Security trend of ASEAN region seems changed from use of force in order to resolve 
the conflicts to much more cooperation after become ASEAN community in December 2015. 
However, the necessities of armed forces still rise in demand. Many scholars point that the 
main threat to global security is not by use of force confront each other but the nature is. 
One of three cooperation pillars of ASEAN is the Political-Security Community (APSC) which 
aims to ensure that countries in the region live at peace with one another and with the 
world in a just, democratic and harmonious environment. Korean-Thai defense cooperation 
will ensure of that aims. This study will describe in detail about how important and 
necessity of defense industry cooperation, how that cooperation can ensure more secure 
and stability of region and what is the appropriate approach to that cooperation. 

This paper has four main topics started from study of (1) what is likely to be a cause 
of insecure or threats to human security; (2) conflicts among ASEAN nation before become 
ASEAN community and how they compromise conflict after become community; (3) 
importance of defense industry; and (4) military mission on humanitarian assistance and 
disaster relief. Some disaster case will be reviewed and summarize role of military, 
particularly air assets, assisted in each incident and what is the flawless of operation 
including what they need to get mission accomplished.  

                                            
๑นาวาอากาศเอก  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
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กล่าวน า 
นักวิชาการหลายท่านช้ีให้เห็นว่า สิ่งที่ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตในปัจจบุนันั้นมาจากอุบตัิภัยมากกว่า

มาจากการสู้รบ การสู้รบด้วยก าลังติดอาวุธเช่นสงครามที่เคยเกิดข้ึน ต้องใช้เวลาหลายเดือน ปี หรือเป็นทศวรรษ  
จึงจะท าให้เกิดการสูญเสียดังเช่นที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ ในทางตรงข้าม อุบัติภัยสามารถท าให้เกิดการสูญเสีย
อย่างมากมายภายในวันเดียว ช่ัวโมงเดียว หรือแม้เพียงแค่นาทีเดียว ด้วยเหตุผลดังกล่าว การเตรียมก าลังทหาร 
ในปัจจุบันจึงมุ่งน้ าหนักไปที่การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance 
and Disaster Relief: HADR) เป็นหลักมากกว่าเตรียมการเพื่อแก้ไขความขัดแย้งด้วยอาวุธที่อาจเกิดข้ึน และ
ยุทโธปกรณ์ทางทหารที่สามารถน าความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยได้ด้วยความรวดเร็วก็คืออากาศยาน 

เอกสารฉบับนี้จะศึกษาแนวโน้มของภัยคุกคาม บทบาทของก าลังทหารในอนาคต บทบาทของก าลัง 
ทางอากาศต่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ จากนั้น 
จะเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศด้านอากาศยาน อันเป็นหลักประกันว่าก าลังทางอากาศ 
จะพร้อมส าหรับภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติตลอดเวลา 

ภัยคุกคามต่อความม่ันคงมนุษย์ 

Peter Hough นักวิชาการด้านการเมืองระหว่างประเทศ ได้อธิบายไว้ในหนังสือช่ือ Understanding 
Global Security ว่ามีเหตุการณ์ ๙ อย่างที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์ ภัยคุกคามเหล่านั้น 
มีทั้งที่เกิดจากรัฐ (state) ซึ่งเป็นภัยคุกคามแบบดั้งเดิม (traditional threats) และไม่ได้เกิดจากรัฐ (non-
state) ซึ่ง เป็นภัยคุกคามรูปแบบอื่น (non-traditional threats) ภัยคุกคามเหล่านี้สามารถก่อให้ เกิด 
ความสูญเสียต่อมนุษย์ได้อย่างมากมาย   

ตารางท่ี ๑ สิบอันดับสงครามนองเลอืดในประวัติศาสตร ์
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ภัยคุกคามด้วยก าลังทหารจากรัฐ 

ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ มักมีสงครามอยู่เสมอ สงครามก็คือรูปแบบของความขัดแย้งแบบหนึ่ง
ที่ใช้ก าลังติดอาวุธหรือกองทหารเข้าคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกัน โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นต้องแลกมาด้วย  
ความสูญเสียและหายนะ จากตารางที่ ๑ แสดงถึงสิบอันดับสงครามนองเลือดในประวัติศาสตร์ ที่แม้จะมี 
ความสูญเสียมากมาย แต่ทว่าห้วงเวลาของสงครามนั้นก็ต้องใช้เวลานานหลายปี หรือมากกว่าศตวรรษในกรณี
ของสงครามศาสนา (สงครามครูเสด) 

ภัยคุกคามด้วยก าลังทหารที่ไม่ใช่รัฐ 

ก าลังทหารในลักษณะนี้ไม่ใช่ก าลังทหารของรัฐโดยตรง แต่เป็นกองก าลังติดอาวุธที่อาจคุ้นเคย  
ในช่ือ “กลุ่มก่อการร้าย” แต่ทว่ากลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มอาจเป็นกลุ่มอิทธิพลท้องถ่ิน (subnational) เช่น กลุ่ม  
เฮซบอลลาห์ ในประเทศเลบานอน ซึ่งเกิดมาจากแนวความคิดในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันของ  
ขีดความสามารถทางทหาร การใช้ก าลังทหารของรัฐโดยตรงต่อฝุายตรงข้ามนั้นไม่ใช่ เรื่องง่าย จ าเป็นต้องใช้
การรบแบบกองโจรท าสงครามยืดเยื้อเพื่อการบ่อนท าลายฝุายตรงข้ามดูจะมีโอกาสได้รับชัยชนะมากกว่า 
เหตุผลของภัยคุกคามเช่นนี้อาจเกิดมาจากความแตกต่างทางความคิดระหว่างคู่กรณี หรืออาจมาจาก  
ความขัดแย้งทางด้านการเมือง อาจมีกลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มได้ รับการสนับสนุนจากรัฐ ในขณะที่บางกลุ่ม 
ไม่ข้ึนกับใคร การใช้ก าลังในสภาพแวดล้อมปฏิบัติการที่มีความสามารถไม่เท่าเทียมกันนี้ เรียกว่า “hybrid 
warfare” ซึ่งภัยคุกคามรูปแบบนี้มักไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากนัก 

ภัยคุกคามจากเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในชาติหนึ่งๆ เศรษฐกิจที่ไม่ดีอาจท าให้
ประชาชนต้องอดอยากจนถึงอาจเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก อันเนื่องมาจากการขาดแคลนเครื่องมือทางเศรษฐกจิ
ที่จะซื้อหรือผลิตอาหารใหเ้พียงพอต่อการประทงัชีวิต ซึ่งหลักๆ แล้วมีเหตุผลอยู่ ๓ ประการคือ ๑) ผลิตอาหาร
ได้ไม่เพียงพอ ๒) ความต้องการอาหารเพิ่มมากข้ึน และ ๓) การกระจายอาหารถูกรบกวน ภัยคุกคาม 
ในลักษณะนี้มักถูกใช้เป็นเครื่องมือก าลังอ านาจแห่งชาติของประเทศมหาอ านาจบางประเทศเพื่อลงโทษหรือ
บีบบังคับให้ปฏิบัติตามที่ประเทศนั้นต้องการ มักมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางอ้อมโดยกระท าต่อประชาชน เ พื่อ 
ให้ประชาชนกดดันผู้น าอีกที และไม่สามารถบรรลุผลได้ในเวลาที่รวดเร็ว 

ภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อม 

ภัยคุกคามลักษณะนี้เกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมอันเป็นผลของสภาวะโลกร้อนซึ่งท าให้เกิดภัยคุกคาม
อื่นๆ อีกหลายอย่างเช่น ความแห้งแล้ง น้ าท่วมชายฝั่งจากระดับน้ าทะเลที่สูงข้ึน การระบาดของโรคเขตร้อน 
ในซีกโลกเหนือและใต้ รวมทั้ง อัตราที่เพิ่มข้ึนของไฟปุา และการหมดไปของโอโซน การจัดการกับภัยคุกคามนี้
มีค่าใช้จ่ายสูงและประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถจัดการได้โดยล าพัง ต้องใช้ความร่วมมือระดับโลก ภัยคุกคาม
ด้านสภาวะแวดล้อมนั้นไม่ได้มีเพียงแค่สภาวะโลกร้อนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีมลภาวะทางอากาศ การหมดไป
ของปุา และการสูญเสียพื้นดินอุดมสมบูรณ์ โดยที่ปัญหาอันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนั้นไม่สามารถแยกออกจาก
ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาและเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การพัฒนาเขตชุมชน หรือการพัฒนาอุตสาหกรรม  
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ภัยคุกคามจากอัตลักษณ์ในสังคม 

ภัยคุกคามนี้เป็นรูปแบบความรุนแรงของชาตินิยม ในประเทศประชาธิปไตยบางประเทศ เมื่อถึงช่วง
การเลือกตั้ง พรรคการเมืองต่างก็คิดแผนการรณรงค์ที่จะเอาชนะพรรคตรงข้าม และหนึ่งในบรรดาแผน
เหล่าน้ันจะมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นชาตินิยม ซึ่งผลที่ตามมาอาจท าให้มีการรวมตัวของผู้ที่มีอุดมการณ์
เดียวกัน ในบางกรณีอาจเกิดการท าร้ายหรือสังหารผู้คนนับล้านเช่นในสงครามโลกครั้งที่ ๒ แม้ถึงปัจจุบัน  
ภัยคุกคามรูปแบบนี้ก็ยังคงปรากฏให้เห็น และในบางสถานการณ์พวกเขาสามารถแยกตัวและสถาปนา  
เป็นรัฐใหม่ได้ หรือในบางกรณีสามารถก่อให้เกิดความเกลียดชังในสังคม เช่น การเหยียดสีผิว หรือการกีดกัน
ชนกลุ่มน้อยในสังคม เป็นต้น ตารางที่ ๒ แสดงถึงภัยคุกคามรูปแบบนี้ที่ส่งผลให้เกิดการท าลายล้างเผ่าพันธ์ุ
ฝุายตรงข้ามที่ตนเองเกลียดชัง ซึ่งท าให้มีการสังหารชีวิตผู้คนนับล้านคน 

ภัยคุกคามจากปัญหาสุขภาพ 

ภัยคุกคามที่ยาวนานและใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็คือ “โรคระบาด” บางโรคคร่าชีวิต
ผู้คนมากมายยิ่งกว่าการสู้รบ บางโรคแพร่ระบาดไปทั่วโลกจนกลายเป็นโรคระบาดข้ามชาติ เช่น ไข้หวัดซาร์ส 
(Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) หรือไข้หวัดตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory 
Syndrome: MERS) ภัยคุกคามรูปแบบนี้มักเกิดข้ึนตามฤดูกาล และบางครั้งเกิดจากธรรมชาติการอพยพ  
ย้ายถ่ินฐานของสัตว์ เช่นไข้หวัดนก H5N1 ซึ่งส่งผลกระทบต่อวงจรอาหารของมนุษย์ได้ หรือแม้แต่การเดินทาง
ท่องเที่ยวและการอพยพถ่ินฐานของผู้คนก็เป็นสาเหตุที่ท าให้โรคสามารถแพร่กระจายข้ามถ่ินก าเนิดได้เช่นกัน 
ในตารางที่ ๓ แสดงถึงสิบอันดับโรคระบาดที่คร่าชีวิตประขากรโลก ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดในบริเวณพื้นที่แห้งแล้ง 
เช่น อัฟริกา และในประเทศที่ด้อยพัฒนา  

ตารางท่ี ๒ สิบอันดบัการสังหารล้างเผ่าพันธ์ุในประวัติศาสตร ์
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ภัยคุกคามจากธรรมชาติ  

สาเหตุหลักของภัยคุกคามต่อประชากรโลกมักเกี่ยวข้องกบัธรรมชาติ ธรรมชาตินอกจากเป็นต้นก าเนิด
แห่งทรัพยากรที่ใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นสาเหตุหลักของภัยพิบัติซึ่งส่วนใหญ่ถูกท าลายลงโดย
มนุษย์อันเนื่องมาจากความหนาแน่นของประชากรที่ย้ายถ่ินฐานเข้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันท าให้มีความต้องการ
ใช้ทรัพยากรสูงข้ึน โดยตัวธรรมชาติเองแล้วสามารถแบ่งภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตหลายพันคนต่อปี
ได้เป็น ๓ จ าพวกคือ ๑) น้ าท่วม ๒) แผ่นดินไหว และ ๓) พายุ หากจ าแนกตามประเภทของภัยธรรมชาติแล้ว 
คลื่นสึนามิเป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายปีมากที่สุดเป็นอันดับ ๑ แผ่นดินไหว และอุณหภูมิ  
เป็นอันดับที่ ๒ และ ๓ ตามตารางที่ ๔ ทั้งนี้ยังไม่รวมภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและท าให้เกิด
ความอดอยากรุนแรงในบางพื้นที่ 

ภัยคุกคามจากอุบัติเหตุ 

ภัยคุกคามรูปแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุอันเกิดจากมนุษย์ เช่น การคมนาคมขนส่ง โครงสร้า ง 
สิ่งปลูกสร้าง อุตสาหกรรม หรือ ส่วนบุคคล อันสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยเครื่องมือทางการเมืองซึ่งก็คือ 
“มาตรฐานความปลอดภัย” อุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นคือสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตมากกว่าสามสาเหตุ 
ที่เหลือ โดยแหล่งที่มาของสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุนั้น อุบัติเหตุที่เป็นเรื่องของบุคคลมีสถิติการเกิดต่อปี 
มากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ ๕  

ตารางท่ี ๓ สิบอันดับโรคระบาดที่คุกคามต่อโลก 
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ตารางท่ี ๔ จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติเฉลี่ยรายปีระหว่าง ค.ศ.๒๐๐๐ - ๒๐๐๖ 

 

ภัยคุกคามจากอุบัติเหตุ 

ภัยคุกคามรูปแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุอันเกิดจากมนุษย์ เช่น การคมนาคมขนส่ง โครงสร้าง 
สิ่งปลูกสร้าง อุตสาหกรรม หรือ ส่วนบุคคล อันสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยเครื่องมือทางการเมืองซึ่งก็คือ “มาตรฐาน
ความปลอดภัย” อุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นคือสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตมากกว่าสามสาเหตุที่เหลือ  
โดยแหล่งที่มาของสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุนั้น อุบัติเหตุที่เป็นเรื่องของบุคคลมีสถิติการเกิดต่อปีมากที่สุด  
ดังแสดงในตารางที่ ๕i๒ 

ภัยคุกคามจากอาชญากรรม 

อาชญากรรมล้วนปรากฏอยู่ในทุกประเทศและเป็นตัวแทนของภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์ 
อีกทั้งยังเพิ่มจ านวนข้ึนเมื่อเทียบกับอดีต สาเหตุของภัยคุกคามนี้มักเป็นเรื่องของการแก่งแย่งไขว่คว้าเพื่อให้มี
ชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของโลกที่นับวันยิ่งเลวร้าย
ลงเรื่อยๆ และต้องใช้ความร่วมมือระดับสากลในการรับมือให้เกิดประสิทธิภาพ 

ภัยคุกคามต่อความม่ันคงโลก 

ในลักษณะที่คล้ายกับปีเตอร์ โฮ ซึ่งได้แยกแยะรูปแบบของภัยคุกคามต่อความมั่นคงมนุษย์โดยเน้น 
ที่การสูญเสียชีวิตซึ่งมีหลากหลายสาเหตุรวมทั้งการคุกคามจากก าลังทหาร คริส แอ๊บบ็อต, พอล โรเจอร์, และ 
จอห์น สโลโบดา นักวิจัยจากกลุ่มวิจัยอ๊อกซ์ฟอร์ดได้ช้ีให้เห็นถึงมุมมองที่กว้างข้ึน โดยมองว่าปั จจัย 

                                            
๒ Ibid., p.๒๑๗. 

ตารางท่ี ๕ จ านวนการเกิดอบุัติเหตุเฉลี่ยต่อปีทีม่ีสาเหตมุาจากคน 
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ที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งและท าให้เกิดความไม่มั่นคงต่อโลกนั้นมี ๔ กลุ่ม โดยที่ภัยคุกคามเหล่านี้ 
มีแนวโน้มที่จะน าไปสู่การขาดเสถียรภาพทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งสามารถก่อให้เกิดการสูญเสีย
ชีวิตจ านวนมากในขณะที่อาจไม่มีสิ่งบอกเหตุให้ทราบล่วงหน้านานนัก จ าเป็นที่จะต้องแก้ไขและเตรียมการ 
ตั้งแต่ตอนนี้  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

การเผาผลาญน้ ามันและการตัดไม้ท าลายปุาน าไปสู่การสูญหายขนาดใหญ่ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มข้ึน ส่งผลให้มีก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เพิ่มมากข้ึนในช้ันบรรยากาศ 
สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือการท าลายสมดุลของธรรมชาติจะท าให้อุณหภูมิโลกเพิ่มข้ึน ๑.๕ ถึง ๕ องศา
เซลเซียสภายในปี ค.ศ.๒๑๐๐ ท าให้น้ าแข็งข้ัวโลกละลายส่งผลให้ระดับน้ าทะเลสูงข้ึน สิ่งที่ตามมาก็คือ  
เมืองใหญ่ๆ ของโลกที่มักตั้งอยู่ตามชายฝั่งอาจจมอยู่ใต้ทะเล จ านวนผู้อพยพจากแนวชายฝั่งและปากแม่น้ า 
จะเพิ่มข้ึนถึงหลักร้อยล้านคน จากนั้นความหายนะจากเรื่องเศรษฐกิจและสังคมก็จะตามมา๓ นอกจากนั้นแล้ว 
การสูญเสียน้ าแข็งข้ัวโลกยังจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฝนตก โดยที่ในอีกห้าสิบปีข้างหน้า ฝนมีแนวโน้ม
จะตกมากในเขตข้ัวโลกและมหาสมทุร แต่ลดการตกในพื้นที่เขตร้อน เหตุการณ์นี้จะท าให้มนุษย์ต้องประสบกับ
ความทุกข์ยาก สังคมจะมีแต่ความวุ่นวาย วิถีชีวิตเปลี่ยนไป รวมทั้งจะเกิดการโยกย้ายถ่ินฐานอย่างมหาศาลทั่วโลก 

การแย่งชิงทรัพยากร 

สมดุลของธรรมชาติในระบบนิเวศน์ของโลกเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่ งต่อการคงอยู่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติอันส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของมนุษย์ในแง่ของ มลภาวะ การหมดไปของทรัพยากร และ
การขาดแคลนอาหาร โดยที่ปัญหาเรื่อง การหมดไปของทรัพยากรทางทะเล, การสูญหายของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มลภาวะของโลก เช่น การหมดไปของโอโซนและ ปัญหาการท าลายปุาไม้ การขาดแคลน
ทรัพยากรน้ ารวมทั้งการขาดแคลนโภชนาการที่ดี ต่างก็มีแนวโน้มเป็นปัญหาหลักในอนาคต โดยเฉพาะ
เช้ือเพลิงจากฟอสซิล เช่น น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติที่ก าลังหมดไปในไม่ช้า เช่นเดียวกับทรัพยากรอื่นๆ น้ าคือ
แหล่งของความมั่นคงและมั่งค่ัง การเสียสมดุลของระบบนิเวศน์โดยเฉพาะการท าลายปุาไม้ จะเป็นสาเหตุ 
ที่ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าซึ่งจะส่งผลอย่างร้ายแรงต่อการผลิตอาหาร ประชาชน ๓๘๓ ล้านคนในอัฟริกา 
และ ๓๒๗ ล้านคนในเอเชีย๔ต้องทรมานจากความอดอยาก๕ และในบางพื้นที่ ปรากฏการณ์เช่นนี้น าไปสู่ 
ความตึงเครียดและสามารถกลายเป็นความขัดแย้งด้วยอาวุธเต็มรูปแบบได้๖ 

 
 
 

                                            
๓ Chris Abbott, Paul Rogers and John Sloboda. Global Responses to Global Threats (UK: Oxford Research Group, ๒๐๐๖), p. ๘. 
๔ Ibid. 
๕ Global Extreme Poverty, available from https://ourworldindata.org/extreme-poverty/; internet; accessed 26 August 2017. 
๖ Chris Abbott, Paul Rogers, John Sloboda. Global Responses to Global Threats (UK: Oxford Research Group, ๒๐๐๖), p.๑๕. 
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การผลักดันให้คนส่วนใหญ่อยู่รอบนอก 

ในขณะที่ความเจริญก าลังเพิ่มข้ึนแต่ทว่าความต้องการข้ันพื้นฐานและการเติบโตของเศรษฐกิจ  
กลับไม่ได้ถูกแบ่งปันอย่างเท่าเทียม ตรงกันข้าม ความเจริญนั้นถูกแบ่งปันอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ที่ประชากร
ไม่ได้อดอยากอีกทั้งค่าครองชีพยังสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยค่าครองชีพที่สูงนั้นเป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจ
ของประชาชนว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบท๗ ซึ่งโดยมากประชาชนมักชอบที่จะเข้าไปท างานในเมืองใหญ่ 
แต่พักอาศัยอยู่ตามชนบทท าให้รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียม และการแบ่งแยกเช่นนี้ก า ลังเลวร้ายลงเรื่อยๆ  
จากการเพิ่มข้ึนของมาตรการบีบบังคับทางการเมือง ประกอบกับความรู้สึกที่เพิ่มข้ึนของความรู้สึกถูกแบ่งแยก 
อาจน ามาซึ่งความรุนแรงทางการเมืองที่เพิ่มข้ึนเช่นกัน 

การแข่งขันกันปฏิรูปกองทัพ 

รัฐชาติ (ประเทศ๘)  “เป็นรูปแบบหนึ่งขององค์กรทางการเมืองที่ กลุ่มของประชาชนผู้ซึ่ ง 
มีประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม หรือภาษาร่วมกัน อาศัยอยู่ในบริเวณเฉพาะที่อันหนึ่งโดยอยู่ภายใต้  
การปกครองจากผู้ปกครองเดียวกัน๙” หรือก็คือ รัฐชาติประกอบไปด้วยอย่างน้องสามสิ่งคือ ประชาชน  
ผืนแผ่นดิน และอ านาจอธิปไตย ผลประโยชน์อันส าคัญยิ่งของรัฐชาติคือการด ารงอยู่ของอ านาจอธิปไตย 
เหนือแผ่นดินของตน และการที่จะท าเช่นนั้นได้จ าเป็นต้องมีกองทัพอันเข้มแข็ง ในอดีต วัตถุประสงค์  
ของกองทัพก็คือการปกปูองคุ้มครองประเทศของตนจากภัยคุกคามนอกประเทศ การพัฒนาขีดความสามารถ
ของกองทัพจึงมีเหตุมีผลตามสถานการณ์ แต่ทว่าบางประเทศอาจมีความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ระหว่าง
ประชาชนของตนเอง หรือมีความตั้งใจที่จะรุกรานประเทศอื่นอันอาจน ามาซึ่งสงคราม (ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด
คือการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์) เพื่อปูองกันสงคราม ประเทศไม่มีหนทางเลือกมากนักถ้าไม่สามารถพัฒนา
กองทัพของตนเองได้ ก็ต้องแสวงหาพันธมิตรที่เข้มแข็ง 

จากการอภิปรายข้างต้นแสดงให้ทราบว่าภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคตนั้น ส่วนใหญ่ 
มีแนวโน้มมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอันส่งผลให้เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ อันเป็นสาเหตุหลัก 
ที่ท าให้เกิดการสูญเสยีชีวิตมากมายในช่ัวเวลาข้ามคืนต่างจากสงครามที่ต้องใช้เวลาเปน็ปี อีกทั้งต้องใช้ก าลังคน
และอุปกรณ์จ านวนมากในการตอบสนองรับมืออย่างเร่งด่วนเพื่อลดการสูญเสียและลดความเสียหายให้ได้  
มากที่สุด ซึ่งทหารเป็นเพียงหน่วยเดียวที่มีทั้งก าลังพลและยุทโธปกรณ์ที่สามารถปฏิบัติภารกิจนี้ได้สมบูรณ์
ที่สุด บางประเทศที่มีศักยภาพและทรัพยากรพร้อมสามารถเตรียมก าลังพลและยุทโธปกรณ์ส าหรับภารกิจ
เฉพาะด้านได้ ในขณะที่มีอีกหลายประเทศไม่สามารถท าได้เช่นนั้น จึงต้องใช้ก าลังรบบางส่วนพร้อมส าหรับ
ภารกิจช่วยเหลือภัยพิบัติ และมีอีกหลายประเทศที่ต้องแสวงหาพันธมิตรเพื่อร่วมมือกันเมื่อประเทศใดประเทศ
หนึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่นประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีการก าหนดข้อตกลงในการให้ความช่วยเหลือ

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

2017. 
๘ Nation-state, available from http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Nation-state; internet; accessed 23 September 2017. 
๙ Learner's Dictionary, available from http://www.learnersdictionary.com/definition/nation-state; internet; accessed 23 

September 2017. 
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ซึ่งกันและกันยามที่เกิดภัยพิบัติข้ึน รวมทั้งมีการก าหนดให้จัดตั้งกองก าลังเตรียมพร้อมเพื่อให้การตอบสนอง  
ต่อภัยน้ันเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 

การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ 

ไม่ว่าภัยที่เกิดข้ึนมีความเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เช่น น้ าท่วม พายุ ภัยแล้ง แผ่นดินไหว 
ไฟไหม้ปุา) หรือเป็นภัยที่เกิดจากน้ ามือมนุษย์ (เช่น อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม) ก็ตาม 
การที่จะรับมือต่ออันตรายที่ท าให้ เกิดความเสียหายจะต้องเป็นไปโดยปราศจากเจตนาอื่นแอบแฝง  
จึงจะสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์วิจัยทางระบาดวิทยาจากอุบตัิภัย (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters: 
CRED) รายงานจ านวนความเสียหายและเสียชีวิตตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๕ ถึง ๒๐๑๕ นั้นมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ
สูงที่สุด๑๐ และภัยธรรมชาติที่เกิดบ่อยที่สุดท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบมากที่สุดนั้นเกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ๑๑  
ก็คือน้ าท่วม รวมทั้งจ านวนประชาชนที่เสียชีวิตสูงที่สุดมีสาเหตุมาจากพายุ๑๒ อุบัติภัยเหล่านั้น จ าเป็นต้องมี 
การติดตามอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลา 

ทหารถือว่าเป็นก าลังเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ทั้งยามฉุกเฉินมีอุบัติภัย ไม่ว่าเกิดจาก
มนุษย์หรือเกิดจากธรรมชาติ หัวใจส าคัญของการปฏิบัติคือ ความรวดเร็ว พร้อมเพรียง และถูกต้องตรงตาม
สถานการณ์ เพื่อความมั่นใจว่าวิกฤติการณ์นั้นๆ ได้รับการบรรเทาอย่างมีประสิทธิภาพ ขีดความสามารถ 
ของทหารสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติเมื่อเกิดเหตุวิกฤติ
โดยไม่มีการแจ้งเตือนได้ทันที ดังนั้นการเตรียมการจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการรับมือกับเหตุการณ์เช่นน้ัน 

กรณีศึกษาถึงการใช้เครื่องมือทางทหารในภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ  
ได้อย่างดี ก็คือเหตุการณ์พายุไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๓ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประสาน 
ความช่วยเหลือระหว่างประเทศนั้น นอกจากจะช่วยลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากพายุแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริม
สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคด้วยเช่นกัน 

ก าลังทางอากาศที่ใช้ในภารกิจ HADR ประเทศฟิลิปปินส์ 

พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๓ ประเทศฟิลิปปินส์ถูกกระหน่ าจากพายุลูกใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์  
“ซูบเปอร์ไต้ฝุุนไห่เยี่ยน” ที่มีความเร็วลมสูงถึง ๓๑๕ กม/ชม. แรงลมกระโชกที่ ๓๘๐ กม/ชม. ประชาชน ๒๕ 
ล้านคน อยู่ในเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุ๑๓ พายุไห่เยี่ยนคร่าชีวิตผู้คนจ านวนมากและท าลายสิ่งปลูกสร้าง

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

from http://www.cred.be/publications; internet; accessed 30 October 2017. 
๑๑ The human cost of weather-related disasters 1995-2015, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, available 

from http://www.cred.be/publications; internet; accessed 30 October 2017. 
๑๒ The human cost of weather-related disasters 1995-2015, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, available 

from http://www.cred.be/publications; internet; accessed 30 October 2017. 
๑๓ Super Typhoon Haiyan, one of strongest storms ever, hits central Philippines, available from 

http://edition.cnn.com/2013/11/07/world/asia/philippines-typhoon-haiyan/index.html; internet; accessed 30 October 2017. 
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ตลอดเส้นทางเคลื่อนที่ ประชาชนนับล้านไร้ที่อยู่อาศัยและต้องการความช่วยเหลืออย่างเรง่ด่วน แต่ทว่ารัฐบาล
กลับมีก าลังพลและอุปกรณ์ไม่เพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือได้ เขาใช้อากาศยานเข้าไปถึงพื้นที่เปูาหมายได้
แต่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้รวดเร็วทุกเมืองอย่างที่ต้องการ ค่ายทหารบางแห่งก็ได้รับผลกระทบจากพายุ
เช่นกัน 

หลังพายุ ๑ วัน กองทัพอากาศฟิลิปปินส์ได้ส่ง เฮลิคอปเตอร์ UH-1H และ บ.ล าเลียง C-130 พร้อม
สิ่งของช่วยเหลือเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัย แต่ทว่าความพยายามนั้นยังไม่เพียงพอ อากาศยานของฟิลิปปินส์  
ที่เข้าปฏิบัติภารกิจทั้งหมดมีเพียง C-130, W-3A, และ UH-1H ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ ภาพที่ ๑ แสดงรายการ
ยุทโธปกรณ์จากนานาชาติที่ให้ความช่วยเหลือ๑๔ ซึ่งจะเห็นว่าอากาศยานที่มีความจ าเป็นต่อภารกิจเช่นนี้คือ  
บ.ล าเลียง และเฮลิคอปเตอร์เพื่อขนส่งสิ่งของและความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยให้เร็วที่สุด รวมทั้ง
ล าเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นน้ันๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 

บทบาทของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในภารกิจ HADR 

จาก Joint Publication 3-29 Foreign Humanitarian Assistance ได้ระบุบทบาทของก าลั ง 
ทางอากาศ ที่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ HADR ไว้ดังนี้ ๑) การล าเลียงทางอากาศ เป็นวิธีการที่ส าคัญ 
ต่อการเคลื่อนย้ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ ก าลังพล และยุทโธปกรณ์ เช่น โรงพยาบาลสนาม และเครื่องกรองน้ า  

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

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

ภาพท่ี ๑ ยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศฟิลิปปินส์ ปี ค.ศ.๒๐๑๓๑ 



 
๑๔ วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒) สนามบินอาจเต็มไปด้วยอากาศยานที่ขนย้ายสิ่งของช่วยเหลือ ชุดควบคุมการบินสามารถอ านวยความ
สะดวกต่อการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่างโยธาสามารถซ่อมแซมสนามบินที่ได้รับความเสียหายได้
อย่างรวดเร็ว ๓) สนามบินถือเป็นจุดศูนย์ดุลส าหรับการบรรเทาทุกข์ ดังนั้นจึงต้องมีการวางมาตรการรักษา
ความปลอดภัยด้วย ๔) หากต้องการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก อาจร้องขอขีดความสามารถด้านอวกาศ เช่น 
ISR ได้ ๕) เฮลิคอปเตอร์เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อภารกิจ หากถนน ทางรถไฟ หรือสะพานถูกท าลาย 
๖) กองทัพอากาศอาจใช้ขีดความสามารถด้านวิศวกรรมให้การสนับสนุนสิ่งจ าเป็นต่อภารกิจได้ 

บทบาทของ ทอ.ASEAN ในภารกิจ HADR 

ในเอกสาร ASEAN Air Forces Standard Operating Procedure for Humanitarian Assistance and 
Disaster Relief (AAF SOP-HADR) ระบุไว้ว่าทรัพยากรและขีดความสามารถทางทหารที่ใช้ในภารกิจคือ (๑) MEDEVAC 
(Medical Evacuation) (๒) Airlifts / Airdrops / Resupply (การสนับสนุน/น าส่ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ
บริการสาธารณสุข) (๓) SAR (Search and Rescue) / SAL (Search and Locate) (๔) Military Medicine 
(Emergency Aid) (๕) Aerial Survey (๖) Cloud Seeding / Rainmaking (๗) Aerial Fire Control / Fighting 
(๘) Special capabilities (๙) Mobile Air Traffic Control และ (๑๐) Mobile Air Movement Team. 

ซึ่งขีดความสามารถทางทหารเหล่าน้ีเป็นภาระอันหนักหน่วงเกินกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศ
หนึ่งประเทศใดจะสามารถแบกไว้โดยล าพังได้ จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากประเทศสมาชิก
อื่นๆ ตามข้อตกลงการจัดการภัยพิบัติและเผชิญเหตุฉุกเฉินอาเซียน (ASEAN Agreement on Disaster 
Management and Emergency Response: AADMER) ที่ได้ลงนามไว้เมื่อ ๒๖ ก.ค.๒๕๔๘ ได้ระบุ
รายละเอียดถึงขีดความสามารถทางทหารที่จะใช้ในภารกิจ HA/DR ไว้ว่ามี (๑) ชนิดของหน่วย เป็นได้ทั้ง 
แพทย์ วิศวกร หรือทหารราบ ไม่ว่าจะมาจาก ทบ. ทร. หรือ ทอ. (๒) ระดับของหน่วย เป็นได้ทั้งระดับ 
กองร้อย หรือกองพัน (๓) จ านวนและขีดความสามารถ เป็นได้ทั้ ง สร้างการคมนาคมได้ด้วยตัวเองเพื่อ 
การน าส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรือการบรรเทาภัยพิบัติ หรือสามารถให้การสนับสนุนในการ
เคลื่อนย้ายความช่วยเหลือ (๔) จนท.ผู้เช่ียวชาญในด้านจัดการภัยพิบัติและเทคโนโลยี (๕) สิ่งส ารองเพื่อ
บรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉิน (๖) ความช่วยเหลือทางทหารในปฏิบัติการ HADR ซึ่งเป็นได้ทั้ง เครื่องจักรกลหนัก 
เครื่องยนต์ที่เคลื่อนย้ายได้ สิ่งสนับสนุนด้านสิ่งโครงสร้างและการส่งก าลังบ ารุง การอพยพ การกู้ ภัย  
การบริการทางการแพทย์ ที่พักอาศัย และสิ่งสนับสนุนที่จ าเป็น (๗) ยุทโธปกรณ์ทางทหารส าหรับเผชิญเหตุ
ฉุกเฉิน รวมถึง ยุทโธปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับงานหนัก การขนส่งฉุกเฉิน การสื่อสารฉุกเฉิน 
เครื่องก าเนิดไฟฟูาฉุกเฉิน โรงพยาบาลสนาม การอพยพและที่หลบภัยช่ัวคราว 

ความรุนแรงและความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากอดีต หากมีการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ได้เร็วเท่าไร นั่นก็เท่ากับสามารถลดการสูญเสียและความเสียได้มากข้ึน ทรัพยากรทางอากาศจึงเป็น
ทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดในอันที่จะน าพาความช่วยเหลือเข้าไปสู่ใจกลางพื้นที่ประสบภัย การพัฒนา
กองทัพในอนาคตจึงดูจะมุ่งไปที่การพัฒนาทรัพยากรทางอากาศเป็นล าดับแรก 

 
 
 



 
๑๕ วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ภารกิจของทรัพยากรทางอากาศกับปฏิบัติการ HADR 

ทรัพยากรทางทหารที่ร่วมปฏิบัติในภารกิจ HADR นั้นส่วนใหญ่คืออากาศยาน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง อากาศยานที่ใช้ส าหรับการขนส่งทางอากาศ จากกรณีศึกษาสามารถสรุปชนิดของอากาศยาน  
และการใช้งานได้คือ (๑) การประเมินผลความเสยีหาย (Damage Assessment) ใช้ เฮลิคอปเตอร์ โดรน UAV 
ดาวเทียม (๒) การค้นหาและช่วยชีวิต (Search and Rescue) ใช้เฮลิคอปเตอร์ (๓) การน าส่งสิ่งสนับสนุน 
(Relief supply delivery) ใช้ บ.ล าเลียง เฮลิคอปเตอร์ (๔) การสนับสนุนด้านการแพทย์ (Medical support)  
ใช้ บ.ล าเลียง เฮลิคอปเตอร์ (๕) การอพยพ (Evacuation) ใช้ บ.ล าเลียง เฮลิคอปเตอร์ (๖) ISR ใช้ 
เฮลิคอปเตอร์ โดรน UAV ดาวเทียม (๗) การด ารงการสื่อสาร (Communication Sustainability) ใช้อากาศ
ยานควบคุมและแจ้งเตือน (Airborne Warning And Control System: AWACS) และ (๘) การปฏิบัติ
ภารกิจพิเศษ๑๕ 

แนวโน้มการรุกรานชาติอื่นด้วยก าลังทหารไม่ค่อยมีโอกาสเกิดข้ึน แต่การใช้ขีดความสามารถ  
ทางทหารช่วยเหลือชาติอื่นในภารกิจ HADR ดูจะเป็นสิ่งส าคัญมากที่สุดซึ่งมีโอกาสเกิดได้สูงกว่า แต่ทว่า
หลักการใน “Oslo Guidelines” ซึ่งเป็นคู่มือที่ว่าด้วยการใช้ก าลังทหารต่างชาติและทรัพยากรในการปูองกัน
เทศทางพลเรือนในภารกิจ HADR กลับระบุไว้ว่า “การจะร้องขอก าลังทหารต่างชาติและทรัพยากรในการ
ปูองกันเทศทางพลเรือน สามารถกระท าได้ก็ต่อเมื่อการใช้ก าลังทหารและทรัพยากรในการปูองกันประเทศ 
ทางพลเรือนของตนเองนั้น ไม่สามารถรองรับความต้องการได้เพียงพอ” ซึ่งในความเป็นจริง ขีดความสามารถ
ทางทหารมักเป็นสิ่งแรกที่รัฐบาลใช้ เช่นเดียวกับก าลังทหารต่างชาติที่สามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ภัยพิบัติด้วยจิตใจของความเป็นเพื่อน อีกทั้งการรอเวลาเพื่อร้องขอ/ตอบสนองค าร้องขอความช่วยเหลือนั้น 
ไม่ ได้ ช่วยให้สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้เพิ่มมากข้ึนแต่อย่างใด เพียงแต่อาจจะช่วยให้ ค้นพบ 
ร่างผู้ประสบภัยได้มากข้ึนเท่านั้นเอง ด้วยเหตุผลนี้อุตสาหกรรมปูองกันประเทศจึงเปรียบเสมือนสิ่งเติมเต็ม  
ในข้อบกพร่องนั้น ทั้งที่เป็นการประกอบการด้วยตนเองหรือสร้างจากความร่วมมือ 

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

อุตสาหกรรมปูองกันประเทศดูจะเป็นธุรกิจที่จ าเป็นส าหรับโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและ  
ความแตกต่างของอุดมการณ์เช่นทุกวันนี้ ในขณะที่ยุทโธปกรณ์ท าให้กองทัพมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึน  
ในแง่ของการสู้รบ มันก็ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับภารกิจช่วยเหลือทางมนุษยธรรมได้อีกด้วย 
วัตถุประสงค์หลักของอุตสาหกรรมปูองกันประเทศก็คือการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในการ
ปูองกันประเทศได้ 

ริชาร์ด เอ บิทซิ งเกอร์  บรรณาธิการหนังสือ  The Modern Defense Industry: political, 
economic, and technological issues ได้ ช้ีให้ เห็นว่ามีปัจจัยพื้นฐานอยู่  ๕ ประการที่จะส่ งผลต่อ
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศของโลกซึ่งอาจจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหากมันลงมา
เกี่ยวข้องกับ โครงสร้าง การจัดองค์กร กิจกรรม และ กระบวนการ ของอุตสาหกรรมนี้ ปัจจัยเหล่าน้ีมีอิทธิพล

                                            
๑๕ ในกรณีเกิดวิกฤตโิรงไฟฟูานวิเคลยีร์ที่ประเทศญี่ปุุนเม่ือ พ.ศ.๒๕๕๔ กองก าลงัปูองกันตนเองภาคพ้ืนใช้เฮลคิอปเตอรแ์บบ CH-47J ทิ้งน้ าลงบนเตา

ปฏิกรณ์นิวเคลียรข์องโรงไฟฟูาเพ่ือท าให้เตาปฏิกรณ์เยน็ลง – ผู้เรียบเรียง 



 
๑๖ วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ 

และเป็นตัวก าหนดทิศทางของอุตสาหกรรมอาวุธโลก ได้แก่ (๑) ธรรมชาติของกระบวนการผลิตอาวุธ  
(๒) ผลจากการใช้จ่ายงบประมาณทางทหารที่มีต่ออุตสาหกรรมปูองกันประเทศ (๓) ผลกระทบของการค้า
อาวุธระหว่างประเทศ (๔) กระบวนการโลกาภิวัฒน์ของอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ และ (๕) การเกิดข้ึน 
ของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในกิจการทหาร๑๖ 

อุตสาหกรรมปูองกันประเทศนั้นถูกเข้าใจว่าเป็นอุตสาหกรรมที่คอยปูอนยุทโธปกรณ์และ 
การซ่อมบ ารุงโดยเฉพาะสิ่งที่ใช้โดยมนุษย์เพื่อ เตรียมการ ปูองกัน ปกปูอง ตอบโต้ ลด บรรเทา และรับมือ  
กับภัยคุกคามรวมทั้งผลที่ไม่ได้คาดคิดอันอาจจะเกิดข้ึนกับสังคมของตน ผลที่ตามมาเหล่านี้อาจสรุปรวมได้ว่า
เป็นความเสียหายต่อชีวิตประชาชน สุขภาพ ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นๆ รวมถึงข่าวสาร๑๗ วัตถุประสงค์ของ
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศคือการด ารงไว้ซึ่งพลงัอ านาจแห่งชาติและขีดความสามารถในการปกปูองประเทศ
จากภัยคุกคามทั้งมวล อุตสาหกรรมปูองกันประเทศนั้นเป็นระบบความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐและ
บริษัทผู้ผลิต โดยตั้งอยู่บนฐานของความมั่นคงแห่งชาติ และเป็นเศรษฐกิจเพียงสาขาเดียวที่ข้ึนอยู่กับรัฐ  
ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่จ าหน่าย อุตสาหกรรมปูองกันประเทศไม่ได้รับแรงกดดันทางตลาด ในขณะที่สามารถ
แข่งขันและส่งออกสู่ตลาดโลกซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นคู่ค้าอันซื่อสัตย์ทั้งในยามสงบ เกิดวิกฤติการณ์ หรือ
แม้กระทั่งยามสงคราม กับคู่ร่วมการค้า ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการกระจายทรัพยากร รักษาไว้ซึ่งสายการผลิต 
ยิ่งกว่าน้ันแล้ว อุตสาหกรรมปูองกันประเทศยังอาจรวมหน้าที่เหล่าน้ีเข้าไว้ด้วย คือ (๑) โรงงานผลิตสิ่งอุปกรณ์
ที่ใช้เพื่อการปูองกันประเทศและความมั่นคง (๒) การซ่อมบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการปูองกันประเทศและ
ความมั่นคง และ (๓) การจัดหาเตรียมการสิ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับยามวิกฤติหรือยามสงคราม๑๘ 

อุตสาหกรรมปูองกันประเทศเป็นนวัตกรรมช้ันสูงที่ต้องการวิศวกรรมและเทคโนโลยีข้ันก้าวหน้า  
การค้นคว้าวิจัยข้ันสุดยอดน้ันได้ส่งผลกระทบส าคัญต่อภาคอื่นๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ อวกาศ การบินพลเรือน 
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมันก่อให้เกิดการสร้างงานจ านวนมาก รวมไปถึงการสร้างงานทางอ้อมอีกมหาศาล 

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเกาหลีใต้ 

มกราคม ค.ศ.๑๙๖๘ ทหารเกาหลีเหนือได้บุกจู่โจม Blue House ที่พักประธานาธิบดีเกาหลีใต้ 
ในกรุงโซล ยึดเรือหาข่าว รวมทั้งยิง บ.สอดแนม EC-121 ของสหรัฐตกในทะเลจีนตะวันออก ล้วนเป็นเหตุผล
ในการสร้างอุตสาหกรรมปูองกันประเทศทั้งสิ้น๑๙ 

สมาคมอุตสาหกรรมปูองกันประเทศเกาหลี (Korea Defense Industry Association: KDIA)  
ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.๑๙๗๖ เป็นองค์กรไม่หวังผลก าไรภาคพลเรือนข้ึนตรงต่อกระทรวงกลาโหม เพื่อก ากับดูแล
กิจการด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศทั้งปวง โดยควบคุมทุกบริษัทที่ระบุว่าเป็นโรงงานผลิตช้ินส่วน

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

Industry: political, economic, and technological issues, (California: ABC-CLIO, 2009) 
๑๗ SEMPERE, Carlos Marti, A Survey of the European Security Market, EUSECON, DIW Berlin, Working Paper 43, February 2011, p. 2. 
๑๘ Defence Industry Policy, available from http://www.kmin.ee/en/objectives-activities/defence-industry-policy; internet; accessed 

30 September 2017. 
๑๙ South Korea’s Defense Industry: An Asset for the U.S., Backgrounder, No.38, Asia Study Center, December 1985, p.3, available 

from http://www.heritage.org/report/south-koreas-defense-industry-asset-the-us; internet; accessed 30 September 2017. 
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ยุทธภัณฑ์ด้านปูองกันประเทศที่ มีหน้าที่ ๑) สนับสนุนงานและดูแลส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ๒) เป็นตัวแทน
ของกระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน ณ ปัจจุบัน มีสมาชิก
ทั้งหมด ๗๔๑ บริษัท ซึ่งผลิตยุทธบริภัณฑ์ ๕๔๑ ชนิด๒๐ 

อุตสาหกรรมปูองกันประเทศของเกาหลีใต้ในอดีตส่งออกเพียงแค่กระสุนและวัตถุระเบิดเท่านั้น  
แต่ปัจจุบันสร้างและผลิตช้ินส่วนยุทโธปกรณ์นานาชนิดปูอนสู่ตลาดโลก เช่น ปืนใหญ่อัตตาจร K-9, รถถัง K-2,  
รถหุ้มเกราะ จรวดปูองกันภัยทางอากาศ ปืนและระเบิดหลากหลายชนิด อากาศยานต่างๆ เช่น T-50, KT-1, 
FA-50, เฮลิคอปเตอร์, UAV, เครื่องยนต์ใบพัดของ บ.ฝึก รวมไปถึงการซ่อมบ ารุง ส าหรับระบบทางทะเล เช่น 
เรือพิฆาต เรือฟริเกต เรือสนับสนุนการรบ เรือด าน้ า จรวดและตอร์ปิโด เป็นต้น๒๑ 

ในมุมมองด้านอากาศยานน้ันจะพบว่า อุตสาหกรรมอากาศยานเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยี
ข้ันสูงและมีความซับซ้อน อีกทั้งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างมากมาย ต้องใช้การลงทุนจ านวน
มหาศาล อากาศยานเป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไฟฟูา ระบบ
กลไก และระบบย่อยอื่นๆ ที่ต้องท างานให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน การสร้างอากาศยานจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาแล้ว โดยที่คุณลักษณะของอุตสาหกรรมอากาศยานสามารถสรุป
ได้ดังนี้ (๑) อากาศยานเป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนไปด้วยระบบย่อยๆ อีกหลายระบบ เนื่องจาก 
ระบบย่อยๆ ที่มีขนาดกะทัดรัด น้ าหนักเบา และท างานได้หลายอย่าง จะต้องถูกประกอบเข้าด้วยกันอย่างดี 
หรืออาจกล่าวว่า การสร้างอากาศยานก็คือการบูรณาการของระบบย่อยๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องมีความ
เช่ียวชาญในเทคโนโลยีช้ันสูง (๒) อากาศยานต้องมีความน่าเช่ือถือได้สูง เพราะเพียงแม้แต่ข้อบกพร่องเล็กน้อย
ในช้ินส่วนก็อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงไม่มีความผิดพลาดทางเทคนิคที่ยอมรับได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม  
(๓) อุตสาหกรรมอากาศยานเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนอยู่กับแรงงานที่มีความเช่ียวชาญและช านาญ
ในเทคโนโลยีมาก การพัฒนาและผลิตอากาศยานนั้น ต้องการโรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่เอื้อต่อการลงทุน  
รวมไปถึงพนักงานด้านเทคนิคเฉพาะเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อให้มีความสามารถในการผลิตให้ได้ตามจ านวนสั่งซื้อ
และอยู่ในกรอบเวลาการผลิตที่ผู้สั่งซื้อยอมรับได้ จึงต้องการการลงทุนในระยะยาวและการสนับสนุนจากรัฐ 
และ (๔) อุตสาหกรรมอากาศยานมีความจ าเป็นต่อการปูองกันประเทศ จากในอดีตที่ผลิตเพียงช้ินส่วนหลักๆ 
ของอากาศยาน มาจนถึงปัจจุบันที่กองทัพอากาศกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของการปูองกันประเทศ 
อุตสาหกรรมอากาศยานจึงได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นแกนหลักของอุตสาหกรรมทางทหาร๒๒ 

อุตสาหกรรมอากาศยานไม่สามารถเกิดข้ึนได้ช่ัวข้ามคืนเช่นเดียวกับการพัฒนาก าลังทางอากาศ อีกทั้ง
เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถบรรลุข้ันเช่ียวชาญได้ด้วยล าพังตัวคนเดียว หากแต่ต้องได้รับการสั่ งสม 
บ่มเพาะประสบการณ์อย่างเป็นข้ันเป็นตอน ซึ่ งโดยทั่ วไปแล้วคือ (๑) ข้ันการซ่อมบ ารุ งระดับโรงงาน  
(๒) ข้ันการผลิตภายใต้สัญญาจ้าง (๓) ข้ันการประกอบช้ินส่วนภายใต้สัญญาลิขสิทธ์ิ  (๔) ข้ันการผลิต 

                                            
๒๐ Member Companies, available from https://www.kdia.or.kr/eng/4/1/memCondition.do; internet; accessed 30 September 2017. 
๒๑ Korea - Defense Industry Equipment, available from https://www.export.gov/article?id=Korea-Defense-Industry-Equipment; 

internet; accessed 30 September 2017. 
๒๒ Tae Hwan Cho, Challenges in research and development for the Korean aircraft industry, Emerging Treats, Force Structures, 

and the Role of Air Power in Korea, RAND, 2000, pp.327. 
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ระบบภายใต้สัญญาลิขสิทธ์ิ (๕) ข้ันการผลิตช้ินส่วนเฉพาะ (๖) ข้ันการร่วมมือพัฒนาและ (๗) ข้ันการพัฒนาด้วยตนเอง๒๓ 

อุตสาหกรรมอากาศยานของเกาหลีใต้ 

ในช่วงแรกนั้น เริ่มจากการผลิตอากาศยานภายใต้ลิขสิทธ์ิคือ ในปี ๑๙๗๘ ผลิตเฮลิคอปเตอร์ 500-
MD ในปี ๑๙๘๒ ผลิต F-5E/F ในปี ๑๙๙๑ ผลิตเฮลิคอปเตอร์ UH-60 และในปี ๑๙๙๔ ผลิต KF-16 

ปลาย ค.ศ.๑๙๘๐ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เริ่มโครงการ Korean Fighter Program (KFP) เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่กองทัพอากาศโดยการจัดหา บ.รบหลัก (ผลิต F-16 ภายใต้ลิขสิทธ์ิ ไม่ใช่การซื้อโดยตรง) 
จากโครงการ KFP เกาหลีใต้สามารถขยายความสามารถในการผลิตจนถึงข้ันได้รับเทคโนโลยีหลักของการวิจัย
และพัฒนา บ.รบ กระทั่งช่วงต้นปี ๑๙๙๐ เกาหลีใต้สามารถพัฒนา บ.Chang-Kong 91 และ บ.KTX-1  
เป็นของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากประเทศอื่น จากการพัฒนา บ.KTX-1 ท าให้เกาหลีใต้
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการปูองกันประเทศและอุตสาหกรรมอากาศยาน รวมทั้งยังสามารถ
ออกแบบและพัฒนาอากาศยานข้ันสูงอีกด้วย 

เกาหลีใต้นั้นมีความก้าวหน้าในเรื่องการพัฒนาและผลิตอากาศยานอย่างเห็นได้ชัด การพัฒนานั้น  
ได้กระท าอย่างต่อเนื่องจากการออกแบบ บ.ใบพัด ไปสู่ บ.ไอพ่น โดยกลางปี ๑๙๙๐ เกาหลีใต้เริ่มโครงการ
พัฒนา T-50 ซึ่งเป็นการร่วมลงทุน โดยบริษัทอุตสาหกรรมการบิน (KAI) ๑๗ เปอร์เซ็นต์ โดยบริษัท 
Lockheed Martin  ๑๓ เปอร์เซ็นต์ และ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ ๗๐ เปอร์เซ็นต์๒๔ หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
บ.T-50 จ านวน ๑๔๒ เครื่องถูกส่งมอบใหแ้ก่ ทอ.เกาหลีใต้ และมีการสั่งซื้อจากประเทศอื่นอีกคือ อิรัก จ านวน 
๒๔ เครื่อง ฟิลิปปินส์ จ านวน ๑๒ เครื่อง อินโดนีเซีย จ านวน ๑๖ เครื่อง และ ประเทศไทย จ านวน ๑๒ 
เครื่อง๒๕ 

โครงการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ (Korean Helicopter Program: KHP) เริ่มเมื่อปี ๒๐๐๖ และ 
ตั้งช่ือว่า Korean Utility Helicopter (KUH) โดยในปี ๒๐๐๙ ได้ปรากฏช่ือว่า “Suri-on” (suri=eagle, 
on=perfection)๒๖ โครงการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์นี้ จะท าให้เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในเจ็ดประเทศของโลกที่มี
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาและผลิตเฮลิคอปเตอร์เป็นของตนเอง 

ส าหรับอากาศยานไร้นักบินนั้น เกาหลีใต้มีสามโครงการหลักคือ (๑) Stand-in surveillance UAV 
ห้วงเวลาพัฒนาระหว่าง ๒๐๐๔-๒๐๐๙ (๒) Smart UAV ห้วงเวลาการพัฒนาระหว่าง ๒๐๐๒-๒๐๑๒  และ 
(๓) Medium Altitude long endurance (MALE) UAV ห้วงเวลาพัฒนาระหว่าง ๒๐๐๙ - ๒๐๑๖๒๗ 

                                            
๒๓ Ibid., p. 335. 
๒๔ KAI T-50 Golden Eagle, available from http://www.military-today.com/aircraft/t50_golden_eagle.htm;  accessed 23 

September 2017. 
๒๕ T-50 Family, available from http://www.koreaaero.com/english/product/fixedwing_t-50.asp; internet; accessed 23 

September 2017. 
๒๖ Surion: Eurocopter’s Korean KHP/KUH Helicopter Deal, available from http://www.defenseindustrydaily.com/korea-

approves-eurocopters-khp-helicopter-deal-02325/; internet; accessed 30 September. 
๒๗ South Korea’s Push for the UAV, available from http://www.army-technology.com/features/feature83413/; internet; 

accessed 30 September 2017. 
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ปัจจุบันการพัฒนาระบบปอูงกันประเทศมุ่งความสนใจไปที่ระบบเรดาห์และจรวด (การใช้ห้วงอวกาศ) 
และเทคโนโลยีต่อต้านการรบกวน๒๘ (anti-jamming ) ส าหรับโครงการพัฒนาอากาศยานต่อไปนั้นคือ KF-X  
บ.รบล่องหนยุคใหม่ ซึ่งเริ่มร่างแนวความคิดมาตั้งแต่ปี ๒๐๐๘ และคาดว่าจะเป็นการร่วมมือกับประเทศ 
อินโดนีเซีย โดยที่คาดว่าผลผลิตจะเป็น บ.รบยุคใหม่ ๑๒๐ เครื่องส าหรับเกาหลีใต้ และอีก ๘๐ เครื่องส าหรับ
อินโดนีเซีย๒๙ 

ในแผนของ กห.เกาหลีใต้ที่ประกาศไว้เมื่อปี ๒๐๑๗ ระบุว่า การปรับปรุงระบบปูองกันตนเองปัจจุบัน
นั้น จะมุ่งไปที่ “3K” คือ (๑) Kill-chain คือระบบปูองกันตนเองที่จะเฝูาตรวจจับจรวดและขีปนาวุธในแบบ
เวลาจริง (real time) (๒) Korea Air and Missile Defense (KAMD) เป็นระบบที่ใช้ส าหรับสกัดกั้นจรวด
พิสัยใกล้๓๐ และ (๓) Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่การก าจัด
ผู้น าของข้าศึก๓๑ ทันทีที่ เกาหลีเหนือใช้อาวุธนิวเคลียร์ระบบ “3K” นั้นต้องพึ่งพาทั้งอากาศยานและ 
ขีดความสามารถทางอวกาศ 

สรุป 
ส าหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งบริษัทอุตสาหกรรมการบิน (Thai Aviation 

Industries: TAI) เมื่อ กันยายน ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมบ ารุงอากาศยานของทางราชการเป็นหลัก 
ซึ่งปัจจุบันการให้บริการได้ขยายขอบเขตครอบคลุมอากาศยานพาณิชย์ด้วย๓๒ 

ส าหรับ KAI นอกจากการผลิตอากาศยานแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(maintenance, repair, and overhaul: MRO) ให้แก่อากาศยานของเกาหลีอีกเช่นกัน ลูกค้าที่เป็นประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากการส่งออก บ.T-50 และ บ.KT-1 ยิ่งมีผู้ใช้งานเพิ่มข้ึนมากเท่าไร ความ
ต้องการการซ่อมบ ารุงและอะไหล่ก็มากข้ึนเช่นกัน 

ภารกิจ HADR มีความต้องการทรัพยากรทางอากาศจ านวนมาก ซึ่งหมายถึงต้องมีการเตรียมการ 
แต่ก าลังทางอากาศนั้นต้องใช้เวลานับปีในการจัดหาอากาศยาน ระบบซ่อมบ ารุง และฝึกบุคลากร การซ่อม
บ ารุงที่ดีหมายถึงมีความต้องการอะไหล่เพื่อคงความพร้อมปฏิบัติการ การพัฒนาขีดความสามารถของก าลัง
ทางอากาศนั้น มีความหมายต่อความมั่นคงของชาติในสถานการณ์วิกฤติอย่างมีนัยส าคัญ และ ในขณะเดียวกัน 

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

https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2016/10/04/korea-defense-industry-association-to-us-we-have-new-
needs-to-develop-together/; internet; accessed 1 October 2017. 
๒๙ KF-X Fighter: Korea’s Future Homegrown Jet, available from https://www.defenseindustrydaily.com/kf-x-paper-pushing-or-peer-

fighter-program-010647/#KF-X:Program&Prospects; internet; accessed 22 October 2017. 
๓๐ Could 'Kill Chain' Kill Any Chance at Peace?, available from https://www.usnews.com/news/at-the-edge/articles/2017-06-

30/south-korea-with-kill-chain-wants-to-up-its-guard-against-north-korea; internet; accessed 22.October 2017. 
๓๑ This Is How South Korea Plans to Stop a Nuclear Attack from North Korea, available from 

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-south-korea-plans-stop-nuclear-attack-north-korea-21472; internet; accessed 22 
October 2017. 
๓๒ Products and services, available from http://www.taithailand.com/en/product-and-service; internet; accessed 23 October 2017. 
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ก็มีความหมายต่อชีวิตประชาชนที่จะสามารถรักษาไว้ได้ในยามเกิดภัยพิบัติ 
แนวโน้มการเกิดของภัยธรรมชาติมีมากข้ึนในยุคของโลกร้อนเช่นปัจจุบัน และเมื่อเกิด 

ภัยธรรมชาติข้ึน ทรัพยากรทางอากาศก็เป็นหนทางเดียวที่จะน าความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัย  
ได้ทันท่วงที ยิ่งกว่านั้นแล้ว การรับมือกับภัยธรรมชาติให้ได้ผลต้องการความร่วมมือไม่สามารถกระท าได้  
เพียงล าพัง ดังนั้นประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเห็นด้วยกับการจัดตั้ง ASEAN Military Ready Group on 
Humanitarian Assistance ข้ึนเมื่อ ๑๖ มี.ค.๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยในด้าน 
(๑) ค้นหาและช่วยชีวิต (๒) ช่วยเหลือทางแพทย์ฉุกเฉิน (๓) การแจกจ่ายสิ่งของจ าเป็น (๔) การขนส่งและ
อพยพ และ (๕) การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์และข่าวสาร๓๓ 

เพื่อเติมเต็มภารกิจ HADR จ าเป็นต้องมีจ านวนทรัพย์สินทางอากาศที่เพียงพอ แต่ทว่าการสร้าง
ทรัพย์สินทางอากาศด้วยตนเองโดยไม่มีค าช้ีแนะจากผู้เ ช่ียวชาญนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศสามารถเติมเต็มในส่วนน้ีได้ ไทยจ าเป็นต้องแสวงหาหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เป็น
ผู้เช่ียวชาญในเรื่องอุตสาหกรรมอากาศยานอย่างเช่นสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งปรับเปลี่ยนสถาบันและ
อุตสาหกรรมที่มีอยู่ดังนี้ 

๑) ขยายขอบเขตการด าเนินกิจกรรมของบริษัทอุตสาหกรรมการบินไทย (TAI) ที่เป็นเพียงหน่วย
ซ่อมบ ารุงให้เป็นโรงงานผลิตช้ินส่วนอากาศยานด้วย รวมทั้งจัดต้ังให้มีแผนกวิจัยและพัฒนาในเรื่อง Cutting-
edge และเทคโนโลยี่ช้ันสูงที่ต้องใช้กับอากาศยาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอากาศยานในอนาคต 

๒) เพิ่มบทบาทของสถาบันวิจัยเพื่อการปูองกันประเทศ (DTI) ให้มีหน่วยวิจัยเทคโนโลยี่ 
ด้านอากาศยานที่เป็นลักษณะ Dual-use เพื่อสนับสนุนภารกิจ HADR  

๓) จัดตั้งหน่วยงานวิจัยด้านการปูองกันประเทศที่ ไม่ใช่งานวิจัยเทคโนโลยี่ เพื่อท าหน้าที่ 
เสนอรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการปูองกันประเทศใหแ้ก่รัฐสภาและกระทรวงกลาโหม ส าหรับใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดความต้องการยุทโธปกรณ์ของกองทัพ 

๔) จัดตั้งหน่วยงานควบคุมและก าลับดูแลอุตสาหกรรมปูองกันประเทศทั้งปวง (แยกบางส่วนออกมา
จาก DTI และ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร) โดยท าหน้าที่ประสานระหว่างรัฐบาลกับ
บริษัท เป็นผู้ก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจด้านอาวุธยุทธภัณฑ์ 

๕) โอนงานหรือแปรรูปหน่วยงานของกองทัพที่ท าหน้าที่วิจัยพัฒนาและผลิตยุทธภัณฑ์ (ที่ไม่ใช่
เรื่องลับ) ให้เป็นบริษัทหรืออยู่ภายใต้ DTI โดยกองทัพจะเป็นเพียงผู้ก าหนดความต้องการเท่านั้น และ  

๖) สนับสนุนการจดัต้ังโรงงานผลติช้ินสว่นอากาศยาน ให้ครอบคลุมระบบของอากาศยานทั้งหมด 

การจัดตั้งอุตสาหกรรมอากาศยานที่ผลิตเชิงพาณิชย์น้ันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก อีกทั้งการน าเสนอผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ตลาดโลก จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนรวมทั้งการควบคุมจากรัฐบาล การเริ่มต้นด าเนินกิจกรรมที่มองว่า
เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากโดยยังมิได้ลองแม้เพียงแต่จะคิดหาวิธีลงมือ คงไม่มีวันประสบความส าเร็จ หากแต่
การด าเนินกิจกรรมด้วยความร่วมมือจากมิตรต่างหาก จึงจะเป็นการสร้างโอกาสให้ประสบความส าเร็จได้  

                                            
๓๓ 9th ASEAN Defence Ministers’ Meeting, Concept Paper on ASEAN Militaries Ready Group on Humanitarian Assistance and 

Disaster Relief (AMRG on HADR), Langkawi, Kedah, Malaysia, 16 March 2015. 
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บริบทของกองทัพอากาศในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะแวดล้อม 
ด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป(Disruptive Technology) 

กรณีศึกษา: ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) 
วชิราภรณ์  เชาวน์ศิริ๓๔ 

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

บทคัดย่อ 

บริบทของกองทัพอากาศในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะแวดล้อมด้านมั่นคงของเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) กรณีศึกษา: ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) มวัีตถุประสงค์ 
๑) เพื่อช้ีให้เห็นถึงความส าคัญในการปรับตัวเข้าสู่ยุคปญัญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
(Disruptive Technology) ๒) เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ ถึงความส าคัญของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยการ 
ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AI ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎี และความสามารถของ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดย 
จะน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ๓) เพื่อก าหนดแนวทางของกองทัพอากาศ 
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive 
Technology) 

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีความสามารถในการ
เรียนรู้ ประมวลผล และตัดสินใจได้โดยวิธีการเรียนรู้จากกลไกภายในยกตัวอย่างเช่น Machine Learning  
ซึ่งน าไปสู่การแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยี 
เปลี่ยนโลก ทั่วทุกประเทศและทุกองค์กรเริ่มตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ในครั้งนี้ 

สรุปผลการวิเคราะห์ พบว่า แนวทางของกองทัพอากาศในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะ
แวดล้อมด้านความมั่นคงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) มาจากพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ โดยมีองค์ประกอบดังนี้  
๑) การพัฒนาก าลังพลทุกระดับเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งได้แก่ ระดับผู้น าองค์กรระดับผู้
ปฏิบัตกิาร และระดับผู้เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาสถานศึกษาประกอบด้วย โรงเรียนหลักข้ันต้นโรงเรียน
หลักข้ันปลาย โรงเรียนเหล่าหรือโรงเรียนสายวิทยาการรวมทั้งการอบรมพิเศษ ๒) การน าเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้เข้ากับลักษณะงานตามภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี 

 
ค าส าคัญ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลง 
 
  

                                            
๓๔นาวาอากาศเอก  กรมข่าวทหารอากาศ 
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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 

บทน า 

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบทั่วโลก 
ต่อทุกประเทศทุกองค์กร และทุกภูมิภาค เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ที่เรียกว่าเทคโนโลยี 
เปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) เห็นได้ชัดเจนจากสื่อสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต (Social Network)  
ที่ส่งผ่านข้อมูลแสดงผลอย่างรู้ใจ หรือเว็บไซต์ยอดนิยมอย่างกูเกิ้ล (Google) ประมวลผลหาสิ่งที่เราต้องการ
การใช้เสียงพูดแทนการพิมพ์ตัวอักษรในสมาร์ทโฟน Chatbot สามารถพูดคุยและตอบค าถามกับลูกค้าแทน 
Call center ที่เป็นคนจริงได้ ระบบผู้ช่วยตอบค าถามต่างๆ Google Assistant SIRI ใน iPhone รถไร้คนขับ 
ที่เริ่มทดลองว่ิงแลว้ในหลายๆ เมืองทั่วโลกเปน็ต้น ซึ่งเทคโนโลยต่างๆ เหล่าน้ี เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
ด้วยกันทั้งสิ้น  
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ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นประเด็นส าคัญบนเวทีการเมืองระดับโลก เมื่อประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน 
แห่งรัสเซีย ได้แสดงปาฐกถาต่อสาธารณชนว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือ อนาคตของมนุษยชาติที่สร้างโอกาส
มหาศาลในอนาคต ใครที่เป็นผู้น าด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเป็นผู้น าของโลกอนาคต และรัสเซียก็พร้อมที่จะทุ่มเท
ทรัพยากรต่างๆเพื่อพัฒนารัสเซยีในด้านนี้อย่างเต็มที่ในขณะที่นโยบาย Made in China ๒๐๒๕ & Innovated 
in China ของจีน ไดต้ั้งเปูาหมายจะเป็นผู้น าโลกด้านเทคโนโลยีทัง้ทางด้านการสือ่สารโทรคมนาคม (Telecommunications) 
รถยนต์ไฟฟูา และหุ่นยนต์ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) แห่งชาติ เพื่อผลักดันให้จีน
เป็นผู้น าด้านปญัญาประดิษฐ์(AI)ของโลกภายในปี ๒๐๓๐ ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดต้ังคณะอนุ
กรรมาธิการเกี่ยวกับเรื่อง Machine Learning และปัญญาประดิษฐ์AI ภายใต้สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (National Science and Technology Council: NSTC) เพื่อช่วยประสานงานด้านกิจกรรมของ
รัฐบาลกลางสหรัฐ ส าหรับการวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลกลางทั้งงานวิจัย 
ที่เกิดข้ึนภายในรัฐบาลเองและที่ไม่ใช่รัฐบาล 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ทราบว่ามนุษย์ต้องตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมของเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
(Disruptive Technology) โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หากมนุษย์ไม่เตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับสิ่งที่เกิดข้ึนจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น ก็จะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน และ
ส่งผลกระทบด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันประเทศมหาอ านาจใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในภารกิจทางทหารเพื่อความมั่นคงแห่งชาติการศึกษาในครั้งนี้น าไปสู่การก าหนดแนวทาง 
ของกองทัพอากาศในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

๑. เพื่อศึกษาถึงความส าคัญในการปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) 

๒. เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยการให้ความรู้พื้นฐานและ
ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี  

๓. เพื่อก าหนดแนวทางของกองทัพอากาศในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะแวดล้อม  
ด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) 

กรอบแนวคิดและขอบเขตการศึกษา 

 การด าเนินการศึกษาจากเอกสารวิชาการ ข้อมูลสถิติมุมมองนักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยของปัญญาประดิษฐ์(AI)ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของความมั่นคง โดยเริ่มจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยนิยามความหมายจุดเริ่มต้นห้วงเวลา และข้อมูลด้านเทคนิคเบื้องต้นของปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมีเนื้อหา
ส าคัญ คือMachine learning (ML)Deep Learning (DL) และ Neural Network (NN) โดยมีขอบเขตการศึกษาของ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  ในเนื้อหา Machine Learning (ML) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามกรอบยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมของกองทัพอากาศเพื่อรับมือกับสภาวะแวดล้อม
ด้านความมั่นคงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) ของปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

นิยามของปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI คือ การสร้างเครื่องจักรให้เกิดปัญญาและความคิด 
ซึ่งเราอาจพูดได้ว่าเป็นการจ าลองความฉลาดให้กับเครื่องจักรนั่นก็คือ การท าให้สิ่งที่ไร้ชีวิตมีความคิดเสมือน
สิ่งมีชีวิตเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่มนุษย์ (McCarthy, ๑๙๕๕) กล่าวใน Dartmouth conference 

ปัญญาประดิษฐ์  (AI) เป็นหนึ่งในศาสตร์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์  (Computer science)  
ซึ่งสร้างเป็นซอฟท์แวร์หรือระบบที่ท าให้เครื่องจักรท างานอย่างชาญฉลาด ซึ่งความแตกต่างระหว่าง
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับหุ่นยนต์นั้นปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นสมองที่คอยควบคุมหุ่นยนต์แต่ไม่ใช่หุ่นยนต ์

จุดเริ่มต้นของปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

Turing นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษระบุว่าเครื่องจักรมีกระบวนการที่ซับซ้อนเหมือนสมองคน 
หากสอนให้เหมือนกับการสอนเด็กจะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ท าให้เครื่องจักรเกิดกระบวนการคิดเหมือนคนได้
ต่อมาแนวคิดนี้ได้กลายมาเป็นวิธีการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบ Machine Learning (ML) (Turing, ๑๙๕๐) 
ทัวริ่งได้สร้างแบบทดสอบช่ือว่า “การทดสอบทัวริ่ง” หรือ “Turing’s Test” ทดสอบว่ามีความคิดเหมือนคน
หรือไม่โดยให้คอมพิวเตอร์สื่อสารกับมนุษย์ ถ้าหากว่าเราไม่สามารถแยกได้ว่านั่นเป็นคอมพิวเตอร์หรือมนุษย์ 
ก็จะผ่านการทดสอบ 
ห้วงเวลาของปัญญาประดิษฐ์(AI) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.facebook.com/theaheadasia/posts/-ตั้งแต่ต้น-กับ-ai-timeline-วันนี้-เรา
คงทราบกันแล้ว-ว่า-เทคโนโลยีด้าน-ai-ก าลังใส/2338011126429605/  

ภาพท่ี ๒ ห้วงเวลาปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
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ข้อมูลด้านเทคนิคเบื้องต้นของปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=2ePf9rue1Ao 
การท าให้เครื่องจักรมีความคิดและตัดสินใจด้วยตัวเองได้หรือที่เราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์  (AI)  

เราจะต้องท าการสอนเครื่องจักรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งไม่ต่างกับคนเราที่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์  
สว่นเครื่องจักรนั้นเรียนรู้ผ่านข้อมูลโดย ๒ ศาสตร์ที่เป็นที่นิยมกันน่ันคือ 
๑. Symbolic learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านสัญลักษณ์ซึ่งท าเกิดการเคลื่อนไหวท่าทาง 

ของเครื่องจักร (Robotics) และการจดจ าภาพ (Computer vision)  
๒. Machine learning เป็นการเรียนรู้ผ่านข้อมูลที่ เรามีซึ่ งถูกแปลงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์  

โดยศาสตร์นี้ก็มีวิธีการสอนเครื่องจักรหลากหลายแบบเพื่อสร้างอัลกอริทึมแก้ปัญหาที่เราต้องการได้  

Machine learning (ML) 

คือวิธีการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยท าให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งมนุษย์มีหน้าที่ 
เพียงแค่เขียนโปรแกรมให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เรียนรู้จากข้อมูลจนเกิดเป็นข้ันตอนวิธีในการคิดหรือแก้ปัญหา
(Algorithm) โดยตัวเองเพื่อการท านายหรือตัดสินใจในภายหลัง แทนที่จะท างานตามล าดับของค าสั่งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ประเภทของ Machine Learning 
๑. Supervised Learning การเรียนรู้แบบมีผู้สอน ในการเรียนรู้แบบนี้คือ เราจะคอยสอน Machine 

ว่า Inputs แบบนี้ แล้วจะได้ Outputsแบบไหน 
๒. Unsupervised Learning การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนจะมีแต่ Inputs ให้ แล้วบอก Machine ว่าต้องการ

อะไร เช่นการแบ่งกลุ่มโดยบอกเพียงว่าให้แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ผลลัพธ์จะไม่สามารถรู้ได้ว่า ๒ กลุ่มนั้นคืออะไร 
ผู้เขียนโปรแกรมต้องเป็นคนรู้เอง คอมพิวเตอร์จะท าหน้าที่แค่แบ่งกลุ่ม 

๓. Reinforcement learning การเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อม เช่น Alpha Go เงื่อนไขของหมากล้อม
คือ ใช้หมากของตนล้อมพื้นที่บนกระดานมากกว่าคู่ต่อสู้ Alpha Go จึงเรียนรู้ด้วยตัวมันเองผ่านการจ าลอง 
การแข่งขันเป็นแสนล้านรอบ เพื่อให้รู้ว่าถ้าหากคู่ต่อสู้เดินหมากนี้ ตัวมันเองจะเดินหมากไหนเพื่อให้บรรลุ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ให้ นั่นคือการยึดพื้นที่บนกระดานให้ได้มากที่สุด  

ภาพท่ี ๓ แผนภาพจ าแนกศาสตร์ในแต่ละแขนงของปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
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Deep Learning (DL) และ Neural Network (NN) 

Deep learning เป็นวิธีการสร้าง Machine learning โดยเพิ่มความลึกและความซับซ้อนของ
อัลกอริทึมเพื่อให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้แยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมากและหลายประเภทได้ โดยวิธีการ
จ าลองระบบประสาทของคน (Neural network: NN) ซึ่งถูกสร้างเป็นเครือข่ายหลายช้ัน (Layer) และถูกแบ่ง
ออกเป็น ๓ ช่วงคือ ๑) Input layer ส่วนรับข้อมูล ๒) Hidden layer ส่วนการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ที่
หลากหลาย ๓) Output layer ส่วนแสดงผลข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

จากการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์แบบ Neural Network มีความซับซ้อนมากท าให้ในบางครั้ง 
เราไม่อาจรู้ได้ว่าเพราะอะไรคอมพิวเตอร์จึงมีการตัดสินใจหรือมีผลลัพธ์เช่นน้ันออกมา ซึ่งเหมือนกับที่ได้กล่าว
ไปข้างต้นว่าเป็นการจ าลองระบบประสาทเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าสมองอันซับซ้อนของเร านั้นแท้จริงแล้ว 
มีการประมวลผลอย่างไร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

ภาพที่ ๔ แผนภาพระดับช้ันการท างานของ Deep Neural Network 

ภาพท่ี ๕ แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง AI Machine Learning และ Deep Learning 
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ระดับความฉลาดของ AI  

๑. Artificial Narrow Intelligence (ANI) หรือ Weak AI เป็นระดับปัญญาประดิษฐ์  (AI)  ที่มี
สติปัญญาหรือความสามารถในการท างานได้ในวงจ ากัด เช่น SIRI ของ Apple สามารถสื่อสารพูดคุยกับคนได้ 
ยังไม่มีความสามารถ และมีสติปัญญาคิดไปท าอย่างอื่นให้ใกล้เคียงมนุษย์ได้ 

๒. Artificial General Intelligence (AGI) หรือ Strong AI เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้ 
วางแผนการแก้ปัญหา การคิดเชิงนามธรรม การคิดที่สลับซับซ้อน เรียนรู้ได้เร็ว เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เป็นปัญญาประดิษฐ์  (AI) ที่มีความสามารถในการท างานเทียบเท่ากับสมองมนุษย์ โดยในระดับ AGI  
จะสามารถท าได้เหมือนกับมนุษย ์

๓. Artificial Super Intelligence (ASI) หรือ Super AI เป็นปัญญาเหนือมนุษย์ มีความฉลาดและ 
มีปัญญามากกว่าสมองมนุษย์ รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ในทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการ 
ใช้ชีวิตและการเข้าสังคม 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ที่มา: “Super Intelligence Paths, Strategies” Oxford University Press 
ในปัจจุบันเรายังไม่สามารถสร้าง AGI ซึ่งเป็นสติปัญญาเทียบเท่ามนุษย์ มีความสามารถที่เกี่ยวข้อง 

กับจิตใจความรู้สึกนึกคิด โดยจากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่การสร้าง AGI จะส าเร็จในแต่ละปี 
จากผู้เช่ียวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเกือบสมบูรณ์ร้อยละ ๙๐ จะเกิดข้ึนในปี ค.ศ.๒๐๖๕ 

ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

๑. เรียนรู้ข้อมูลและท านายข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จ าเป็นต้องเรียนรู้ผ่านข้อมูลต่างๆและมีข้อมูลจ านวนมาก (Big data) โดย

น าข้อมูลเหล่าน้ันมาผ่านกระบวนการสอนและการสร้างอัลกอริทึม (Algorithm) ด้วยวิธี Machine Learning 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 

๒. ช่วยในการตัดสินใจ (Decision Management) 
ช่วยในการวิเคราะห์ ตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุด มีความเสี่ยงน้อยที่สุด หรือใช้เวลา

น้อยที่สุดได้ โดยเรียกว่าการค้นหาทางเลือกที่ Optimize ที่ดีทีสุ่ดบนข้อมูลที่มีอยู่  

ตารางท่ี ๑ แสดงโอกาสที่การสร้าง AGI จะส าเร็จในแตล่ะปจีากผูเ้ช่ียวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
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๓. แยกแยะสิ่งที่มีความซับซ้อนสูง  
ด้วยการจ าลองวิธีการท างานของสมองมนุษย์ Artificial Neural Network (ANN) โดยสามารถ

น า Deep Learning มาใช้ในการสร้างระบบแยกแยะสิ่งของหรือใบหน้า และระบบแยกแยะหรือจดจ าเสียงได้  
๔. ประมวลผลเฉพาะทางด้วยอุปกรณ์พิเศษส าหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI-Optimized Hardware)  

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประมวลผลด้วยการน าฮาร์ดแวร์ที่มีหน่วยประมวลผลจ านวนมากมาใช้เพื่อการ
ประมวลผลไดเ้ร็วข้ึน ยกตัวอย่าง ระบบตรวจจับใบหน้าแบบ Real-time มีระบบที่วิเคราะห์และประเมินภาพ 
ด้วยการน า Graphics Processing Units (GPU) มาใช้เพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าได้ทันเวลา  

๕. ระบุตัวตนด้วย Biometric 
เป็นส่วนหนึ่งของการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ใช้ Biometric ได้แก่ ม่านตา เสียง 

ลายนิ้วมือ หน้า ภาษากาย ถือเป็นการจดจ ารูปแบบ และแยกแยะออกมาใช้เพื่อยืนยันตัวตน 
๖. รู้จักภาษาที่มนุษย์ใช้ ด้วยระบบประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) 

NLP คือเทคโนโลยีที่จะช่วยท าให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดย
เทคโนโลยี NLP จะวิเคราะห์ค าสั่งหรือความต้องการของผู้ใช้ผ่านภาษาธรรมชาติ อาทิ เช่น Google น า NLP 
มาช่วยให้การค้นหาเอกสารใน Google Drive สะดวกและแม่นย าข้ึน ผ่านการพิมพ์ค าสั่งง่ายๆ 

๗. ตอบโต้ด้วยเสียง จากระบบรู้จ าและสังเคราะห์เสียงพูด (Speech Recognition and Synthesis) 
เป็นระบบที่สามารถท างานร่วมกับระบบ NLP เพื่อให้เราสามารถตอบโต้กับคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง Siri สามารถฟังค าสั่งของเราผ่านการพูดได้ และตอบสิ่งที่
เราต้องการผ่านการสร้างรูปประโยคที่ต้องการ และพูดประโยคนั้นให้เราได้ยิน 

๘. ผู้ช่วยเสมือนจริง (Virtual Agents) 
คือเทคโนโลยีที่ท าให้เราสามารถเข้าถึงคลังความรู้หรือบริการต่างๆ ได้อย่างไม่รู้จบบนสมาร์ทโฟ

นของเรา สามารถเข้าถึงและเข้าใจตารางงาน อีเมล ปฏิทิน นาฬิกา ด้วยความสามารถในการค้นหาเพื่อ
ตอบสนองสิ่งที่เราต้องการได้ ซึ่งก็คือสิ่งที่ทุกวันน้ีเรารู้จักผ่านเทคโนโลยี Chatbot 

๙. ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) 
หุ่นยนต์ท าความสะอาด หุ่นยนต์พนักงานต้อนรับ รถที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งทั้งหมด

นี้สามารถเช่ือมโยงปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เป็นสมองกลของระบบเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงได้ 
๑๐. ระบบ Military AI 

การน าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ทางทหาร ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial 
Vehicle: UAV) อากาศยานจู่โจมทางทหาร (Unmanned combat aerial vehicle: UCAV) อาวุธอัตโนมัติ 
(Autonomous weapon) และอาวุธที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ท างานแทน (Full AI weapon) 

๑๑. พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) เฉพาะทาง 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถน ามาพัฒนาให้เข้ากับงานได้ทุกด้าน ยกตัวอย่างเช่น ช่วยแพทย์

วินิจฉัยโรค ระบบเก็บค าพิพากษาของศาล ระบบ Logistic & Delivery หาหนทางไหนเร็วที่สุด ประหยัดที่สุด 
ระบบรักษาความปลอดภัย หรือแม้แต่ Drone ฉีดยาศัตรูพืช Drone ส่งอาหาร เป็นต้น  
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กรอบการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) มุ่งเน้นแนวทางการ
เสริมสร้างและพัฒนากองทัพอากาศดังนี้ 

๑. เสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง 
๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศ (Air Domain) ประกอบด้วย เสริมสร้างขีดความสามารถ

การบัญชาการและควบคุม (Command and Control: C2) ขีดความสามารถระบบตรวจจับ (Sensor) ขีดความสามารถ 
ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) ขีดความสามารถระบบเครือข่าย (Network) ขีดความสามารถการสนับสนุน
และบริการ (Support and Service) และขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Human & 
behaviours) 

๑.๒  พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ (Cyber Domain) 
๑.๓  พัฒนาขีดความสมารถด้านกิจการอวกาศ (Space Domain) 

๒. พัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานประกอบด้วย เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการข่าวและความร่วมมือด้านความมั่นคง  
ขีดความสามารถด้านการยุทธขีดความสามารถการส่งก าลังบ ารุง ปฏิบัติการกิจการพลเรือนพัฒนาสมรรถนะ
ก าลังพลพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมก าลังทางอากาศ พัฒนา
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในประชาคมอาเซียนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ
เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

พลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 

การพัฒนากองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับธรรมชาติ คุณลักษณะ 
และข้อจ ากัดของก าลังทางอากาศ รวมทั้งทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีในครอบครอง ทั้งนี้ พลังขับเคลื่อน 
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ ได้แก่ ๑) ก าลังพลเป็นแกนน า ๒) เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ 

แนวทางของกองทพัอากาศในการเตรยีมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคง
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) กรณีศึกษา: ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligent) 

น าพลังขับเคลือ่นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ซึ่งมปีัจจัยแห่งความส าเร็จ ได้แก่ ๑) ก าลังพล
เป็นแกนน า ๒) เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนา มาเป็นตัวก าหนดกรอบแนวทางของกองทัพอากาศในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive 
Technology) กรณีศึกษา: ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาก าลังพลในทุกระดับ 
ให้มีความพร้อมรับมือกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการน าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
กองทัพอากาศ สรุปได้ดังนี้  
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๑.  การพัฒนาก าลังพลในทุกระดับให้มีความพร้อมรับมือกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
๑.๑  ระดับผู้น าองค์กร  
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ เป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้น าองค์กร มีมุมมองต่อ 

กลยุทธ์ที่ปรับตัวมุ่งเน้นการตัดสินใจที่ถูกต้องและรวดเร็วโดยมีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อให้องค์กรสามารถท างานเป็นทีมและมีความสามารถเชิง Design Thinking หากผู้น าองค์กรปรับตัวยอมรับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยน าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการท างาน น ามาซึ่งความเข้าใจและน ามาใช้
ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้มากข้ึน 

๑.๒  ระดับผู้ปฏิบัติการ 
นโยบายหรือภารกิจที่มีความยากและความซ้ าซ้อน ผู้ปฏิบัติการต้องท างานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์

เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จซึ่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีโอกาสจะเข้ามาแทนที่การท างานที่ยากนี้ แต่งานภาคบริการ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่สามารถท าไดดี้เท่ามนุษย์ดังนั้น หากผู้ปฏิบัติการมีความเข้าใจและท างานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) รวมทั้งมีเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สมัยใหม่ จะสร้างประโยชน์ให้กับงานมากที่สุดและต่อยอด 
เป็นผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาได้จริง รวมถึงการใช้งานร่วมกับด้าน cyber security ไปด้วย 

๑.๓  ระดับผู้รับการศึกษา 
๑.๓.๑ ระดับโรงเรียนหลักข้ันต้น เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งข้ึนเพื่อให้การศึกษา และอบรมแกบุคคล 

พลเรือนที่สมัครเข้าเป็นข้าราชการของกองทัพอากาศมีทั้งสิ้น ๗ สถาบัน ประกอบด้วย โรงเรียนจ่าอากาศ 
โรงเรียนนายทหารประทวนโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โรงเรียนผู้หมวด โรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทร์กษัตราธิราช และโรงเรียนการบิน 

สถานศึกษาควรออกแบบหลักสูตรให้รองรับ Disruptive Technology มีการปลูกฝังทักษะ Digital literacy 
ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ (AI) การคิดแบบมีตรรกะ (Logical Thinking) และเรียนรู้การสร้างอัลกอริทึม 
(Algorithm) ผ่านภาษาโปรแกรมอย่าง Python ให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถท างานได้กับเทคโนโลยีที่มี และ
สามารถพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้งานในกองทัพอากาศ โดยเฉพาะด้าน Cyber Security  

    ๑.๓.๒ ระดับโรงเรียนหลักข้ันปลายเป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งข้ึน เพื่อให้
การศึกษาอบรมให้กับนายทหารสัญญาบัตรช้ันยศเรืออากาศเอกข้ึนไป การศึกษาประเภทนี้  เรียกว่า 
“การศึกษาวิชาชีพทางทหาร” (Professional Military Education: PME) อยู่ในความรับผิดชอบของ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มี ๔ สถาบัน ประกอบด้วย โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับฝูงโรงเรียนนายทหาร
อากาศอาวุโสโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และวิทยาลัยการทัพอากาศ 

สถานศึกษาควรออกแบบหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความเข้าใจในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
สามารถออกแบบการน าปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน เน้นการท างานเป็นทีม และ 
แบ่งหน้าที่สร้างสรรค์ผลงานพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

     ๑.๓.๓  ระดับโรงเรียนเหล่าหรือโรงเรียนสายวิทยาการเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งข้ึนเพื่อเพิ่มพูน
ความรูในวิชาการสาขางานที่ปฏิบัติอยู่แกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และข้าราชการกลาโหม 
พลเรือน ตลอดจนลูกจ้าง และพนักงานราชการ 

สถานศึกษาควรออกแบบหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความเข้าใจการน าปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
ไปใช้ประโยชน์เพิ่มพูนความรูในวิชาการสาขางานที่ปฏิบัติอยู่  
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๑.๓.๔ ระดับการอบรมพิเศษหน่วยงานบางหน่วยที่กองทัพอากาศก าหนดให้จัดการอบรมพิเศษหรือ
เป็นความริเริ่มของหน่วยจัดข้ึนตามความจ าเป็น หลักสูตรมีความหลากหลาย ระยะเวลาข้ึนอยู่กับเนื้อหา 
ของการอบรม  

หน่วยงานควรจัดให้มีหลักสตูรปัญญาประดิษฐ ์(AI) เฉพาะทางด้านความมั่นคงปลอดภัย Cyber Security
ระยะสั้นเนื่องจากบุคลากรด้าน Cyber ค่อนข้างขาดแคลนประกอบกับเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) หากน า
ความรู้ทั้ง ๒ ด้านน้ีมาผนวกใช้งานร่วมกันจะดีย่ิง 

๒. การน าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากองทัพอากาศ โดยกองทัพอากาศ 
น าความสามารถของปัญญาประดิษฐ์  (AI) มาพัฒนาให้เข้ากับลักษณะงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศดังนี้ 

๒.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลางโดยตรง 

๒.๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศ (Air Domain) 
อากาศยาน ถือว่าเป็นขีดความสามารถที่ส าคัญของกองทัพอากาศปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามา

มีส่วนส าคัญในการพัฒนาอากาศยาน ซึ่งได้แก่อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned aerial vehicle: UAV) หรือ
โดรน (drone) ในทางทหารแล้วนับเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประโยชน์ที่หลากหลายไม่ว่าจะใช้ในการส ารวจ 
หาเปูาหมาย สื่อสารและท าภารกิจเสี่ยงภัยอื่นๆ เช่น การกู้ระเบิด การกู้ภัย ซึ่งการใช้โดรนเข้ามาท างานนั้น
เป็นการลดความเสี่ยงต่อบุคลากรและงบประมาณ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปท างานในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก
อีกด้วย (Scharre, ๒๐๑๘) โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาและใช้งานโดรนประเภทนี้แล้ว ในขณะที่
โดรนอีกประเภทคือโดรนที่ใช้ในการจู่โจมทางการทหาร (Unmanned combat aerial vehicle: UCAV) นั้น
ยังไม่ได้มีการน าเข้ามาใช้ ซึ่งโดรนประเภทนี้จะมีการติดอาวุธที่สามารถควบคุมได้ด้วยมนุษย์หรือบางรุ่น 
เป็นระบบอาวุธอัตโนมัติ “Autonomous Weapon System” ซึ่งรวมถึงโดรนรถถังและปืนกลที่สามารถ
ท างานได้เองโดยไม่มีผู้ควบคุมหรือตัดสินใจก็สามารถท างานได้ด้วยตัวมันเอง นับเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
นั่นเองและในตอนนี้หลายประเทศก็ก าลังพัฒนาเทคโนโลยีน้ีเพื่อความมั่นคงทางการทหารที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 

๒.๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ (Cyber Domain) 
สงครามไซเบอร์มีการโจมตีหลายรูปแบบ ตั้งแต่ชนิดเบาจนถึงรุนแรงที่สุด อาทิเช่นการโจมตีเว็บไซต์หรือ

บล็อกเว็บไซต์การโฆษณาชวนเช่ือเผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตการเจาะข้อมูล โดยแฮกเกอร์ ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่งกลับไปท าลายอุปกรณ์ด้านการทหารที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการท างานของอาวุธนั้น
ส่งผลต่อการท างาน ท าให้การโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานผิดพลาด เช่น ไฟฟูา ประปา การสื่อสาร คมนาคม 
ในเนื้อหาส่วนน้ีมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเตรียมปูองกันการโจมตีในรูปแบบสงครามไซเบอร์ ที่เรียนรู้
พฤติกรรมการใช้งานของคนที่ใช้คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ เมื่อมันตรวจพบพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
รูปแบบการใช้งานปกติของคน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเตือนและบล็อกการใช้งานก่อนที่จะเกิดความเสียหาย 

๒.๑.๓ พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ (Space Domain) 
 กิจการอวกาศมีศักยภาพในการปฏิบัติการด้านความมั่นคงอย่างไร้ขีดจ ากัดของพรมแดน ซึ่งจะเป็น 
ข้อได้เปรียบในการปฏิบัติการด้านความมั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
อาทิเช่น การสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ การตรวจการณ์จากอวกาศ และการสื่อสารและโทรคมนาคมจากอวกาศ   
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ตัวอย่างการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรม 
การวางแผนและการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ Autonomous Planning and Schedule โปรแกรมควบคุมยาน
อวกาศระยะไกลขององค์การนาซา นอกจากนี้มีการพัฒนา CIMON (Crew Interactive Mobile Companion) 
เป็นระบบอัจฉริยะแบบอินเตอร์แอคทีฟ พูดคุยตอบสนองกับนักบินอวกาศได้ทันที  

ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศมากข้ึน โดยได้ผนวกรวมกับอุปกรณ์
เทคโนโลยีอวกาศหลายชนิด โดยกองทัพอากาศมีแนวคิดน าเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ ทั้งในด้านการสื่อสาร  
การหาข่าวเพื่อวางแผนทางยุทธการ โดยใช้ประโยชน์จากดาวเทียม การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการอวกาศ 
จึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องสร้างดาวเทียม และการควบคุมดาวเทียมให้สามารถปฏิบัติการในอวกาศเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของกองทัพอากาศ พัฒนาและใช้งานดาวเทียมของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

๒.๒ พัฒนากองทัพอากาศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน  
การปฏิบัติงาน 

๒.๒.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการข่าวและความร่วมมือด้านความมั่นคง 
 น าการประมวลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) มาใช้เป็นกระบวนการ (algorithms) หนึ่ง
ของคอมพิวเตอร์ท าการแปลงข้อมูลภาพให้เป็นข้อมูลดิจิทัล (structured data) ซึ่งจะท าให้เราสามารถน าข้อมูลนั้น 
ไปใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน าไปสร้างประโยชน์ต่อไป อาทิเช่น การท าให้ 
กล้องวงจรปิด (CCTV) รับข้อมูล วิเคราะห์และยืนยันตัวบุคคลในการหาข่าวผ่านเทคโนโลยีเป็นการเพิ่มความ
ปลอดภัย 

๒.๒.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธ 
 ปัญญาประดิษฐ์ (AI)มีโอกาสแปรสภาพกลายเป็นเครื่องมือและอาวุธรูปแบบหนึ่งของมนุษย์ในการ 
ก่อสงครามได้ แต่ไม่ถึงขนาดก่อการริเริ่มสงครามด้วยตัวเองเพราะยังไม่มี Intention หรือความอยากส่วนตัว 
และยังเป็นแค่นามธรรมเท่านั้น (ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, ๒๕๖๑) ดังนั้น การเรียนรู้ติดตามวิวัฒนาการอาวุธ
ยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ ช่วยในการคัดเลือกน ามาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ มีการน า ALPHA ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บังคับเครื่องบินรบอัจฉริยะ ชนะครูฝึก
นักบินระดับหัวกะทิในการสู้รบบนระบบจ าลอง (simulation) ได้เป็นครั้ งแรกในประวัติศาสตร์แล้ว  
ด้วยประสิทธิภาพเช่นน้ี ALPHA จะสามารถควบคุมฝูงบินไร้คนขับ (UCAV) ทั้งฝูงเพื่อคอยคุ้มกันนักบินที่เป็น
มนุษย์ได้ในอนาคต โดยเรียนรู้และปรับตัวตามกลวิธีของศัตรูระหว่างการสู้รบได้ทันที 

๒.๒.๓ ปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
น า Text & Social Mining การค้นหาความรู้จากข้อมูลที่เป็นตัวอักษรจ านวนมากซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลทาง

สังคมออนไลน์วิเคราะห์รูปแบบและความสัมพันธ์ผ่านปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยวิธี Machine Learning เช่น 
ใช้หาการพูด การโพสต์ที่หมิ่นประมาทหรือความหมายในแง่ลบ (Hate speech) ที่ผิดกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ รวมถึงการแฝงตัวตนเข้าไปหาข้อมูลในสังคมออนไลน์เพื่อปฏิบัติการกิจการพลเรือน 

๒.๒.๔  พัฒนาสมรรถนะและความสามารถของก าลังพลในองค์กร ด้วยการเปลี่ยนแนวทางการ
รับสมัครก าลังพลใหม่ มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการท างานเป็นทีมความมีส่วนร่วม และ
ความสามารถในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นกลุ่มความสามารถที่จะน าข้อมูลและความรู้จากปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  
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๒.๒.๕ เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ในด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอเกมมานานแล้ว โดยท าหน้าที่เป็นคู่แข่ง

โดยถูกสอนให้มีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน หลบกระสุน และเลือกใช้อาวุธ 
ที่ดีกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เปิดโอกาสใหม่ๆ มากมาย ซึ่งเกมต่างๆ เหล่าน้ีสามารถน ามาพัฒนาให้เหมาะสม
เพื่อเป็นแบบฝึกการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมในบริบทของกองทัพอากาศ 

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว ระบุจุดแข็งและ
จุดอ่อน แล้วปรับโปรแกรมการศึกษาให้สอดคล้องกับความรู้ของผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนมุ่งเน้นสิ่งที่พวกเขา 
ท าได้ดีที่สุด สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสถิติปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาค
การศึกษาของสหรัฐจากปี ๒๐๑๘ถึง ๒๐๒๓คาดว่าจะเติบโตร้อยละ ๔๗ ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องต้องกัน
ว่าครูยังเป็นสิ่งที่จ าเป็นและไม่อาจถูกแทนที่ได้ แต่งานของครูจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน 

๒.๒.๖ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
น าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเสริมสร้างระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตเพื่อ

สรรพสิ่ง (The Internet of Things) ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) และเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นๆเพื่อประยุกต์ใช้ส าหรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 

๒.๒.๗  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมก าลังทางอากาศ 
ส่งเสริมการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของข้าราชการและหน่วยงานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนา

องค์ความรู้ภายในองค์กรและเผยแพร่ไปสู่ภายนอกองค์กร โดยก าหนดกรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
อากาศ ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของกองทัพอากาศสนับสนุนผลงานวิจัยและการพัฒนาด้านปัญญา 
ประดิษฐ์ (AI)สู่กระบวนการผลิตใช้งานในกองทัพ และการผลิตอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม 

๒.๒.๘ พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
โดยเริ่มจากการศึกษาและเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านการฝึกร่วมต่างๆ 

สามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกันเพื่อให้เกิดความพร้อมและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๒.๙ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

กองทัพอากาศควรร่วมมือกับเหล่าทัพ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อสร้างฐานความรู้และ 
ความเช่ียวชาญใหเ้กดิกับก าลังพล จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการและการฝึกอบรม รวมทั้งการจัดการแข่งขัน เพื่อ
เป็นพลังขับเคลื่ อนที่จะยกระดับสมรรถนะการพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ( AI)  
สู่มาตรฐานสากล 

จะเห็นได้ว่า การน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง จากตัวอย่างของประเทศต่างๆ 
ที่มีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการ ซึ่งกองทัพอากาศสามารถเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากร น าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกองทัพอากาศ เพื่อให้กองทัพอากาศก้าวสู่ One of the best in ASEAN  
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บทสรุป 

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในยุคนี้มีความรวดเร็วและรุนแรงมากกว่าที่เคยเป็นซึ่งในปัจจุบันนี้
เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด เราเรียกว่า เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Disruptive technology นั่นก็คือ
การที่เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาทดแทนสิ่งเดิมที่มีอยู่และส่งผลให้ผูใ้ช้งานได้มีอะไรทีด่ี สะดวกสบายมากกว่าเดมิ
แบบชัดเจน ขณะเดียวกันสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันของประเทศมหาอ านาจ ความก้าวหน้า  
ทางเทคโนโลยีในมิติของความมั่นคงของประเทศชาติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน กองทัพอากาศ
ควรต้องเตรียมการและปรับตัวรับมือให้ทันกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นกุญแจส าคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
เกิดจากการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถคิดและวิเคราะห์หาเหตุผลได้เรียนรู้ได้การท างาน
ใกล้เคียงกับระบบการประมวลผลและการตอบสนองของมนุษย์ ด้วยการมี Machine Learning และ Deep 
Learning ใช้งานร่วมกับ Big Data และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลมหาศาลผ่าน Cloud Computing เป็นต้น 

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีความสามารถจัดการกับข้อมูลจ านวนมากและซับซ้อนได้ดี ท าให้ AI สามารถ
หาข้อสรุปในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีหรือผลที่เคยเกิดข้ึนในอดีตได้ง่ายและรวดเร็ว จึง เป็นไปได้ 
ที่เห็นการน า (AI) มาช่วยในการตัดสินใจแทนมนุษย ์นอกจากนี้ ความสามารถในการคิดค้นกระบวนการใหม่ๆ 
ที่มากกว่าขีดความสามารถของสมองมนุษย์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถท างานในรูปแบบเดิมซ้ าๆ ได้ดี
โดยไม่มีความเบื่อหน่ายนับได้ว่าเป็นความสามารถที่โดดเด่นของปัญญาประดิษฐ์ (AI)  

การพัฒนากองทัพอากาศตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปีจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ 
กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยใช้พลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นปัจจัย
แห่งความส าเร็จ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาก าลังพลในทกุระดับให้มคีวามพร้อมรับมือกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ
การน าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากองทัพอากาศ ตามแนวทางของกองทัพอากาศ 
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
(Disruptive Technology) กรณีศึกษา: ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) ที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้
กองทัพอากาศขับเคลื่อนไปได้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปีที่วางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 
และมีความพร้อมรับมือกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การปรบัปรุงหลกันิยม และโครงสร้างองค์กร ตลอดจนยุทธศาสตร์ นโยบาย 
และจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของกองทัพอากาศให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 
ด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศ  
(Air Domain) ขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ (Cyber Domain) ขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ 
(Space Domain) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัต ิการเตรียมพัฒนาก าลังพล และการให้ความส าคัญต่อการใช้งานปัญญา 
ประดิษฐ์ (AI) เปิดโอกาสในการส่งเสริมสนับสนุนให้ก าลังพลในสายงานต่างๆ ด าเนินการพัฒนาผลงานการน า
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติภารกิจ  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษา การส่งเสริมผลงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
จากสถานศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพอากาศ ให้สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการศึกษา 
มีขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
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Strategic Leadership: George Washington 
Prapad Sriprasert๓๕ 

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

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.”๓๖ 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.๓๗ 
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.   

                                            
๓๕ Group Captain, RTAF. 
๓๖ Ralph D. Sawyer, Sun Tzu Art of War, (Colorado, Westview Press, 1994):p.167. 
๓๗ http://www.milum.net/strategic_leadership.htm 
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For the Air Force Leadership Development Model๓๘, 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 
American troops have more than the enemy. Improvement of his armed forces was the evidence 

                                            

๓๘ http://leadership.au.af.mil/af/afldm.htm 
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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.๓๙  
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.”๔๐ 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 

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

Management United States Army War College, 2010): p. 3. 
๔๐ Ibid: p. 25. 
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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."๔๑  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, 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.  

                                            
๔๑ “Abraham Lincoln quotes”, http://www.coolquotes.com/quotes/abraham_lincoln.html 
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From the level five leaders of Jim Collins, he explains the characteristics of this leader 
that the level five leaders embody a paradoxical mix of personal humility and professional will.๔๒  
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.”๔๓  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.  

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

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

Management United States Army War College, 2010): p. 66. 
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การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง  
ตอบสนองยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ  

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

กฤษณัส กาญจนกลุ๔๔ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง ระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link: TDL) บนพื้นฐานของการพึ่งพา

ตนเอง ตอบสนองยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อน าเสนอแนวทาง 
การพัฒนาระบบฯ ให้ตอบสนองการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations: 
NCO) และ การพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบฯ ให้ส าเร็จบนพื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง ส่งผลให้  การพัฒนาการปฏิบัติการที่ใ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศประสบ 
ความความส าเร็จ ตอบสนองเปูาหมายยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้มุ่งสู่การเป็น “กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค 
(One of the Best Air Forces in ASEAN)” บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง  

งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ปฐมภูมิ  และทุติยภูมิ              
ซึ่งเอกสารที่น ามาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ เป็นเอกสารของทางราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ   
การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศ รวมทั้ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องสงคราม
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Warfare : NCW) การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
และระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี              

ผลการศึกษาข้อมูลและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจุบันระบบเช่ือมโยงข้ อมูลทางยุทธวิธี 
ของกองทัพอากาศ ยังมีข้อจ ากัดในการพัฒนาและติดตั้งกับอากาศยานแบบต่างๆ รวมทั้งยังไม่สามารถบูรณา
การ  ระบบฯ ที่แตกต่างกันให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ าย 
เป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีสาเหตุจากการที่กองทัพอากาศยังไม่สามารถพัฒนาระบบฯ บนพื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างแท้จริง จึงเกิดข้อจ ากัดหลายประการที่จ าเป็นต้องได้รับ การแก้ไข เพื่อให้กองทัพอากาศ
สามารถพัฒนาระบบฯ บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง  

บทสรุปของงานวิจัย สามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีบนพื้นฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง ตอบสนองยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล
ทางยุทธวิธีให้สอดรับกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาองค์ประกอบซึ่งส่งเสริม 
การพัฒนาระบบฯ ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ
กองทัพอากาศเพื่อรองรับ การพัฒนาระบบฯ การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศเพื่อรองรับการพัฒนาระบบฯ 
อย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบฯ ด้วยตนเองผสมผสานกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  ในการพัฒนา
ระบบฯ กระบวนการ  

                                            
๔๔นาวาอากาศเอก กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
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จัดซื้อจัดจ้างที่สนับสนุนให้กองทัพอากาศสามารถร่วมการพัฒนาระบบฯ กับบริ ษัทผู้ผลิต 
ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้กองทัพอากาศสามารถพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีด้วยตนเอง ตอบสนอง 
การพัฒนาการปฏิบัตกิารที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง 

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. 

Summary of the Research can be presented the Tactical Data Link Development on 
the basis of self-reliance corresponding The Royal Thai Air Force Strategy which includes the 
development of the Tactical Data Link system and the Components that support the system 
development to accomplish the Royal Thai Air Force Network Centric Operations which 
consist of the development of the system, Personal and Structure development, Developing 
the cooperation with external agencies to support the research and development, The 
procurement process for Royal Thai Air Force can contribute to the development of the 
system to provide The Royal Thai Air Force with the ability to develop the Tactical Data Link 
System corresponding the development of Network Centric Operations in a truly self-
reliance strategy.  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การปฏิวัติแนวความคิดในกิจการทหาร (Revolution in Military Affairs: RMA) ท าให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและหลักนิยมทางทหารไปทั่วโลก มีการน าเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและ  
การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ตามหลักนิยมสมัยใหม่ รวมทั้งการเกิดทฤษฎีทางทหารใหม่ๆ ในการปฏิบัติการทาง
ทหาร เป็นการเพิ่มศักยภาพและปัจจัยทวีก าลัง (Force Multiplier) เพื่อให้ได้เปรียบต่อฝุายตรงกันข้าม 
กองทัพอากาศได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ปรับใช้ตามสถานการณ์และแนวโน้มภัยคุกคามในปัจจุบัน 
ซึ่งมีความซับซ้อน ความรุนแรงมากขึ้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายด้าน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบ
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้การพัฒนาอาวุธทั้งทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีมีอ านาจในการท าลายสูง 
และแม่นย ามากข้ึน ส่งผลให้มีเวลาด าเนินการเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามลดน้อยลง การรับรู้และการรับ -ส่งข้อมูล
ข่าวสารให้เท่าทันสถานการณ์ การประมวลผลข้อมูลข่าวสารอันน าไปสู่การตัดสินตกลงใจของผู้บังคับบัญชา 
ตลอดจนถึงการสั่งการและควบคุมให้ถูกต้อง ทันเวลา เป็นปัจจัยให้สามารถช่ว งชิงความได้เปรียบ 
เหนือข้าศึกได้ โดยมีแนวความคิดพื้นฐานหลักในการใช้เครือข่ายสื่อสารและสารสนเทศในการท าการยุทธ์
สมัยใหม่ ในรูปแบบของการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  

กองทัพอากาศน าแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
ขีดความสามารถของกองทัพ มุ่งสู่การเป็น “กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces 
in ASEAN)” ซึ่ งเครือข่าย (Network) นั้น มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ งในการปฏิบัติการที่ใ ช้เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลาง เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างทุกองค์ประกอบ  
ที่ก าหนดไว้ในแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย ส่วนตรวจจับ (Sensor)  
ผู้ที่มีอ านาจตัดสินตกลงใจ (Decision Maker) และหน่วยรบ/ผู้ปฏิบัติ (Shooter) แบบบูรณาการ  

ระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีถือเป็นระบบหลักของเครือข่ายและเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเปน็ศูนย์กลางให้ประสบผลส าเร็จ เพราะระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยุทธวิธีก่อให้เกดิ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง Platform และ Cooperating Systems ในพื้นที่การรบแบบบูรณาการ  
สร้างความหยั่งรู้ในสถานการณ์แบบเบ็ดเสรจ็ (Total Situation Awareness) ท าให้หน่วยรบสามารถตัดสินใจ
ใช้อาวุธกับข้าศึกได้ด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว ลดโอกาสการท าลายฝุายเดียวกัน (Fratricide) รวมทั้ง
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระดับยุทธวิธี จนถึงระดับยุทธการ และระดับยุทธศาสตร์ ก่อให้เกิดความ
รวดเร็วและแม่นย าในการควบคุมและสั่งการ รวมทั้งสามารถติดตามผลการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพิ่มขีดความสามารถในการบัญชาการและควบคุมในระดับสูง ท าให้ผู้บังคับบัญชากับหน่วยรบ สามารถ  
สอดประสานการปฏิบัติกันได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการรับรู้ภาพสถานการณ์การรบในแบบเดียวกัน  
โดยปัจจุบันกองทัพอากาศอยู่ระหว่างการศึกษา พัฒนารวมทั้งจัดหาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี มาใช้งาน
เพื่อก่อให้เกิดขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ใช้เครอืข่ายเป็นศูนย์กลาง แต่ยังไม่สามารถพัฒนาบนพื้นฐาน 
ของการพึ่งพาตนเอง จึงท าให้ยังมีข้อจ ากัดหลายประการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
ของกองทัพอากาศ   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เอกสารวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี  
ของกองทัพอากาศ และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลต่อการพัฒนาบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 
ขับเคลื่อนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางตอบสนองการพัฒนากองทัพอากาศสู่การเป็น 
“กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)”  

ขอบเขตของการศึกษา 

งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร โดยได้ ศึกษาเอกสารของทางราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ และการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี 
ของกองทัพอากาศ รวมทั้ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง การปฏิบัติการ
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ซึ่งเป็นระบบหลักของเครือข่าย และปัจจัย
ส าคัญซึ่งขับเคลื่อนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางให้ประสบผลส าเร็จ  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

แนวทางการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีให้ตอบสนองการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ที่ท าให้กองทัพอากาศสามารถพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล    
ทางยุทธวิธีได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงและยั่งยืน ส าเร็จตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ 
ที่ได้ก าหนดไว้เพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง 
ของกองทัพอากาศที่สนับสนุนพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
ของกองทัพอากาศโดยตรง  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางเป็นการเปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรม (Industrial Edge)  
สู่ยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Edge) จากการให้ความส าคัญในการใช้ก าลังรบในพื้นที่การรบ 
(Engagement) มากที่สุด ตามแนวคิดที่ว่า ใครมีก าลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ที่เหนือกว่าย่อมน าไปสู่ ชัยชนะ โดยมิได้ให้ความส าคัญกับการบัญชาการและควบคุม (Command and 
Control) และข้อมูลข่าวสาร ( Information)  มาเป็นการเฉลี่ยการให้ความส าคัญกับ Engagement, 
Information และ Command and Control ในอัตราส่วนเท่าเทียมกัน เพราะความเช่ือที่ว่าหากฝุายเรา 
มีข้อมูลข่าวสารที่เหนือกว่าข้าศึก (Information Superiority) จะท าให้เกิดความหยั่งรู้ในสถานการณ์ร่วมกัน
ในทุกระดับ ทั้งระดับยุทธศาสตร์ ระดับยุทธการ และระดับยุทธวิธี ท าให้การตัดสินตกลงใจจากส่วนบัญชาการ
และควบคุมที่สั่งการไปยังหน่วยรบเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย า ก่อให้ เกิดความได้เปรียบ 
เหนือข้าศึกมากมายมหาศาล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่น าไปสู่ ชัยชนะในการท าสงคราม โดยสงคราม 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางนั้น มีองค์ประกอบหลักคือ Cognitive Domain (องค์ประกอบทางด้านความคิด) 
Social Domain (องค์ประกอบทางด้านสังคม) Physical Domain (องค์ประกอบทางด้านกายภาพ) และ 
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Information Domain (องค์ประกอบทางด้านข้อมูลข่าวสาร) ที่ต้องสอดประสานกันเพื่อให้เกิดความหยั่งรู้ 
ในสถานการณ์ร่วมกัน ท าให้การสั่งการไปยังผู้ปฏิบัตินั้นกระท าได้ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย า การใช้ก าลัง  
ท าได้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกเปูาหมาย ก่อให้เกิดความได้เปรียบเหนือข้าศึก 

การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางเป็นการปฏิบัติการทางทหารที่ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อตอบสนอง
ทฤษฎีการสงครามที่ใช้เครือข่ายเปน็ศูนย์กลางเปน็การประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่าง Sensor Layer, Decision Maker Layer และ Shooter Layer โดยใช้เครือข่าย (Network)  
เป็นศูนย์กลาง ทั้งภายในและระหว่างหน่วยทหาร ทั้งระดับยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตร์ เพื่อให้ข้อมูล 
ข่าวสาร ภาพสถานการณ์ และค าสั่งผ่านการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า และทั่วถึง ท าให้
ผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ อันจะก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบในการท าสงคราม ซึ่งความได้เปรียบที่กล่าวมานั้น เกิดจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการทหาร 
รวมทั้ง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่าย ที่ท าให้การเช่ือมต่อและการสื่อสารระหว่าง Layer ต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหาร ด้วยการบูรณาการระบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันแบบ System of Systems เช่น ระบบ
ตรวจหาข้อมูลข่าวสาร ( Intelligence Sensors) ระบบควบคุมบังคับบัญชา (Command and Control 
Systems) ระบบอาวุธที่แม่นย า (Precision Weapons) และระบบต่างๆ ในส่วนของเครือข่าย (Network) 
เป็นต้น ซึ่งการรวมกันนี้ท าให้เกิดการขยายศักยภาพในการรับรู้ถึงภาพสถานการณ์ การประเมินเปูาหมาย 
ที่รวดเร็วและการใช้ อาวุธที่ถูกต้อง จากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพัฒนาระบบดังกล่าว ท าให้ แนวคิด
ในการท าสงครามโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศในการน าแนวคิดน้ีมาเป็นหลัก
ในการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบตรวจจับ ระบบอาวุธ และระบบการสื่อสารของกองทัพ  

การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรบผ่านการเช่ือมโยง 
เป็นระบบเครือข่าย ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติในพื้นที่การรบ เพื่อให้มี ความหยั่งรู้ในสถานการณ์
ร่วมกัน ก่อให้เกิดความ รวดเร็วและถูกต้องในการตัดสินใจ น าไปสู่การปฏิบัติการที่ถูกจังหวะเวลา มีอ านาจ
ท าลายล้างสูง ลดการสูญเสียของก าลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติ  

ระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีซึ่งถือเปน็ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการทีใ่ช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลางให้ประสบผลส าเร็จ โดยระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีเป็นหนึ่งในระบบของการติดต่อสื่อสาร 
(Communication System) สมัยใหม่ ที่น าเทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้งาน โดยการ รับ-ส่ง ข้อมูล 
(Data) แทนเสียง (Voice) ผ่านคลื่นวิทยุในย่านความถ่ีต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการแสดงผล (Presentation)  
ใน Platform และ System ที่เช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีกัน ท าให้หน่วยรบเห็นภาพสถานการณ์การรบ 
ในแบบเดียวกัน เพื่อการสร้างความหยั่งรู้ในสถานการณ์ร่วมกัน สามารถสอดประสานการปฏิบัติระหว่าง  
ผู้มีอ านาจตัดสินตกลงใจกับผู้ปฏิบัติที่สอดคล้องกัน และการตัดสินตกลงใจร่วมกัน เพื่อลดความผิดพลาดใน
การโจมตีกันเอง (Blue On Blue: Friendly Fire) และเพิ่มประสิทธิภาพในการรบด้วยการใช้ข้อมูลจากหน่วย
รบมาช่วยในการตัดสินใจหรือการด าเนินกลยุทธ์ รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระดับยุทธวิธี 
จนถึงระดับยุทธการ และระดับยุทธศาสตร์ ก่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นย าในการควบคุมและสั่งการ 
สามารถติดตามผลการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการบัญชาการและควบคุม  
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ในระดับสูง ท าให้ผู้บังคับบัญชากับหน่วยรบ สามารถสอดประสานการปฏิบัติกันได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการ
รับรู้และเข้าใจในภาพสถานการณ์การรบในแบบเดียวกัน  

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาสู่การเป็น “กองทัพอากาศช้ันน าใน
ภูมิภาค” โดยน าแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา                
ขีดความสามารถ ซึ่งก าหนดองค์ประกอบ ๖ องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย ระบบบัญชาการและควบคุม 
(Command & Control) ระบบตรวจจับ (Sensor) หน่วยปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ (Shooter) ระบบเครือข่าย 
(Network) ระบบสนับสนุนและบริการ (Support & Service) ทรัพยากรบุคคลและองค์การ (Human & 
Organization) แบ่งการด าเนินการเป็น ๓ ระยะ ประกอบด้วย 

ระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ กองทัพอากาศดิจิตอล (Digital Air Force: DAF) มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการรบ และการปฏิบัติการที่มิใช่การรบเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบ โดย
กองทัพอากาศต้องสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นหลัก และบูรณาการเทคโนโลยีก าลังทางอากาศ 
เทคโนโลยี เครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว เหมาะสม ทันตามความต้องการในทุกสถานการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานการพัฒนาสู่การปฏิบัติการ 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 

ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Air 
Force: NCAF) มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ เพื่อตอบสนอง 
ต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบรวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในยุคสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  
โดยกองทัพอากาศต้องสามารถประยุกต์แนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างสมบูรณ์ 
และต้องสามารถใช้เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีไดบ้นพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 

ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ กองทัพอากาศขับเคลื่อนไปสู่ “กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค”  
โดยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการรบ 
และการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
ของการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด 

กองทัพอากาศจัดท ายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เพื่อให้ทิศทางการพัฒนา
สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ สานต่อการพัฒนามุ่งสู่การปฏิบัติการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและด ารงวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค” โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง        
ขีดความสามารถเพื่อพัฒนาสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (RTAF NCO Combat Related 
Function Strengthening) และการพัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (RTAF Organization and Management Modernization) รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนา  
ขีดความสามารถในมิติไซเบอร์ และริเริ่มวางรากฐานการพัฒนาขีดความสามารถในมิติอวกาศ สามารถ        
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

ระบบบัญชาการและควบคุม (Command & Control) 

พัฒนากา รบัญชาการ แล ะควบ คุม ในทุ กร ะดับ  ( ยุทธ วิ ธี  ยุ ท ธกา ร  และยุทธศาส ตร์ )   
ให้มีขีดความสามารถในการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย  เพื่อการหยั่งรู้
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สถานการณ์แบบเบ็ดเสร็จ และมุ่งพัฒนาสู่การบัญชาการและควบคุมแบบ Multi Node Redundancy 

ระบบตรวจจับ (Sensor) 

พัฒนาขีดความสามารถของระบบตรวจจับให้ครอบคลุมข้อมูลข่าวกรองทุกประเภท (Imagery / 
Signal / Cyber Intelligence) โดยมีคุณภาพและจ านวนที่เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน และมีระบบ
ส ารองเพื่อใช้งานทดแทนกันได้ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรอง  
การแปลความ วิเคราะห์ข้อมูล และการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการวางรากฐานการรักษา
ความปลอดภัยและการเฝูาระวังห้วงอวกาศ 

หน่วยปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ (Shooter) 

พัฒนาหน่วยปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติให้มีความชาญฉลาด (Smart Platform) อากาศยานและอาวุธ
ยุทโธปกรณ์มีความทันสมัย แม่นย า สามารถใช้งานในระยะไกล (Smart, Precision & Stand-Off) รวมทั้ง
ก าหนดโครงสร้างก าลังรบ อุปกรณ์ และอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้
สามารถปฏิบัติภารกิจหลักของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระบบเครือข่าย (Network) 

พัฒนาระบบเครือข่ายที่มีความเสถียร (Stability) เข้มแข็ง (Robustness) และปลอดภัย (Security) 
ให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศ และบริหารจัดการระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการบูรณาการระบบ
ตรวจจับและระบบการปูองกันทางอากาศกับการบัญชาการและควบคุมแบบ Multi Node Redundancy 
รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของระบบระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีแบบ Link-T ทั้งในส่วนการ
ปฏิบัติการทางอากาศ และการปฏิบัติการร่วมโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ระหว่างกองทัพอากาศ
และกองทัพเรือ 

ระบบสนับสนุนและบริการ (Support & Service) 

พัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุง ระบบบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลการส่งก าลังบ ารุง (Logistics 
Management Information System: LMIS) และระบบคลังพัสดุ ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อด ารง    
ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของ
กองทัพอากาศ 

บุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Human & behaviour) 

พัฒนาสมรรถนะ (Competency) และความสามารถของบุคลากรในลักษณะ Cross-Functional 
และ Multi-Disciplined รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจน
ปลูกฝังค่านิยมหลัก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการปฏิบัตกิารที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ  
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มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และองค์ความรู้ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือเพื่อปูองกันภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการเชิงรุก รวมทั้งใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติการไซเบอร์  
เพื่อขยายขีดความสามารถการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
เพื่อปูองกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

มิติอวกาศ (Space Domain) 

ริเริ่มวางรากฐานการปฏิบัติการด้านอวกาศ เสริมสร้างขีดความสามารถการสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ 
(Space Observation) การตรวจการณ์ทางอวกาศ (Space Surveillance) และการปูองกันทางอวกาศ 
(Space Defence) รวมทั้งพัฒนาระบบกล้องโทรทรรศน์ให้สามารถติดตามดาวเทียมวัตถุอวกาศเพื่อพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติในอวกาศ แจ้งเตือนภัยพิบัติ และการร่วมเป็นเครือข่ายสังเกตการณ์อวกาศกับ
นานาชาติ ตลอดจนยกระดับศักยภาพด้านอวกาศของประเทศ 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

ศึกษาการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน รวมทั้งปัจจัยที่ท าให้การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธียังไม่ประสบ
ความส าเร็จ ไม่สามารถติดตั้งกับอากาศยาน รวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องได้ตามความต้องการทางยุทธการ  
โดยวิเคราะห์ระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีในมิติทางเทคนิค และมิติองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่ส่งเสริม  
การพัฒนาระบบฯ สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เพื่อให้สามารถติดตั้งใช้งานได้
ตรงตามความต้องการทางยุทธการ ตอบสนองการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ 

วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิซึ่งเอกสาร 
ที่น ามาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ เป็นเอกสารของทางราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ นโยบาย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศ รวมทั้ง เอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และ
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ซึ่งเป็นระบบหลักของเครือข่าย และปัจจัยส าคัญซึ่งขับเคลื่อน การปฏิบัติการ
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางให้ประสบผลส าเร็จ ทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศ 

๑.  ระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีแบบ Link-T ซึ่งเป็นระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีหลักของ
กองทัพอากาศ ที่กองทัพอากาศต้องการที่จะพัฒนาด้วยตนเอง เพื่อติดตั้งกับอากาศยานของกองทัพอากาศ 
แล ะ ร ะบ บบัญ ชาก า ร แล ะ ควบ คุมท า ง อ าก าศ  (Air Command and Control System: ACCS)  
ของกองทัพอากาศ ปัจจุบันสามารถติดตั้งใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมกับอากาศยานเพียงแบบเดียว คือ เครื่องบิน 
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Gripen 39 C/D และอยู่ระหว่างการติดตั้งกับเครื่องบิน F-5 UPG และสามารถติดตั้งกับระบบบัญชาการและ
ควบคุมทางอากาศของกองทัพอากาศ แต่การด าเนินการทางเทคนิคเป็นการด าเนินการของบริษัทผู้ผลิต
ทั้งหมด เนื่องจากกองทัพอากาศมีขีดความสามารถในการก าหนด Concept of Design ของระบบเท่านั้น  
ไม่มีขีดความสามารถในการด าเนินการในทางเทคนิคด้วยตนเอง สาเหตุหลักเนื่องจากกระบวนการ  
ในการก าหนดขอบเขตความต้องการของโครงการจนถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ก าหนดในเรื่อง  
การให้บุคลากรของกองทัพอากาศด าเนินการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีทางเทคนิคได้ด้วยตนเอง 
แต่ก าหนดเพียงการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ซึ่งท าให้ได้รับความรู้ในการพัฒนา
ระบบ แต่ไม่สามารถพัฒนาระบบด้วยตนเองได้ และจากการที่กองทัพอากาศไม่ได้ปรับโครงสร้างเพื่อรองรับ
บคุลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ท าให้ไม่สามารถด ารงองค์ความรู้และขีดความสามารถที่สนับสนุนการ
พัฒนาด้วยตนเอง รวมทั้ งจากการที่ โครงสร้างไม่รองรับการท างานของบุคลากร ท าให้บุคลากร  
ที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบด้วยตนเองกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน 
ของกองทัพอากาศ แต่ไม่สามารถรวบรวมไว้ในหน่วยเดียวกันได้  

๒.  การที่กองทัพอากาศไม่สามารถพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีทางเทคนิคด้วยตนเอง 
ก่อให้เกิดข้อจ ากัดในการขยายขีดความสามารถของระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีในทุกมิติ โดยเฉพาะ 
การติดตัง้ระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีแบบ Link-T กับอากาศยานและระบบที่เกี่ยวข้องที่กองทัพอากาศ
ก าหนดไว้ ส่งผลให้ความหยั่งรู้ในสถานการณ์ของผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจกับหน่วยรบอยู่ในระดับต่ า ก่อให้เกิด
โอกาสการท าลายฝุายเดียวกัน เกิดข้อจ ากัดในการบูรณาการข้อมูลในระดับยุทธวิธี ระดับยุทธการ จนถึง
ยุทธศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อการตัดสินตกลงใจขอผู้บังคับบัญชาและการสั่งการทีมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติการ ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศและการปฏิบัติการร่วมกับ
เหล่าทัพอื่นโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 



 
๕๐ วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

                   ภาพท่ี ๖ การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ของกองทัพอากาศ 

แนวทางการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศบนพื้นฐานของการ
พึ่งพาตนเอง ตอบสนองการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 

๑.  การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีทางเทคนิค  
๑.๑ Platform ทั้งหมดที่ ถูกก าหนดให้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธีต้องมี Waveform  

แบบเดียวกันบนพื้นฐานของ Standard Message เดียวกันและภายในห้วงเวลาของ Update Rate  
ที่เหมาะสมซึ่ง Waveform นั้นจะข้ึนกับ Waveform Card ที่เป็นส่วนประกอบในวิทยุที่ใช้งานในระบบ
เช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ซึ่งในกรณี Waveform และ/หรือ Standard Message มีความแตกต่างกัน 
สามารถใช้ Gateway Technology ในการเช่ือมต่อระบบที่แตกต่างกันให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้  

๑.๒ การพัฒนา Software ของระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีใน System Computer ของ 
Platform ที่ต้องการให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ครบถ้วนบูรณาการ
และเช่ือมต่อกับระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ติดตั้งใน Platform นั้น  

๑.๓ ในการเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ระบบต้องรับประกันการ รับ-ส่ง ข้อมูลแบบ End to End 
ได้ครบถ้วน โดยเป็นการเช่ือมต่อระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีกับระบบเครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 
แบบบูรณาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ Gateway Technology เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ทางยุทธวิธีส าหรับระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีที่แตกต่างกัน เช่น Link-T กับ Link-16 เป็นต้น   

สถานภาพการปฏิ  บิ  ติ  การทิ  ิ ใชิ  เคริ  อขิ  ายเปิ  นศิ  นยิ  กลางในสิ  วนของระบบ TDL ในปิ  จจิ  บิ  น

Link-T

Link-16 Link-T 

Prototype

TIDLS

Elbit FTR Link
Pending

มิ   BVR Capability 

และติ  องปฏิ  บิ  ติ  ภารกิ  จริ  วมกิ  น

ติ  องปฏิ  บิ  ติ  ภารกิ  จจริ  วมกิ  น

ยิ  งไมิ  สามารถติ  ดติ  ิ  งLink-T ไดิ  

ไมิ  สามารถเชิ  ิ อมติ  อกิ  นไดิ  ไมิ  สามารถเชิ  ิ อมติ  อกิ  นไดิ  

สาเหติ  

1. การที  ี  ทอ.มี  ขี  ดความสามารถแคี  กี  าหนด Concept of Design แตี  ไมี  มี  ขี  ด

ความสามารถในการพีฒันาไดี  ดี  วยตนเอง ที  าใหี  ยี ังตี  องพี  ี งพาบรี  ษีทัผี  ี  ผลี  ต 

2. ทอ.มี  บี  คลากรที  ี มี  ขี  ดความสามารถ แตี  โครงสรี  างของ ทอ.ไมี  รองรีบั 

3. ความไมี  พรี  อม ตามขี  อ ๒ ที  าใหี   ทอ.มี  ขี  ดความสามารถแคี  ระดีบักี  าหนด Concept 

of Design ของระบบฯแตี  ไมี  มี  ขี  ดความสามารถในการพีฒันาในเชี  งวี  ศวกรรม

4. ไมี  สามารถพีฒันา TDL ไดี  ตามความตี  องการทางยี  ทธการ ไมี  สามารถตี  ดตี ัี  งไดี  กีบั 

Platform ที  ี มี  ความเหมาะสม รวมที ัี  งการเชี  ี อมตี  อระบบ TDL ที  ี มี  ความแตกตี  างกีนั

5. สิ  งผลกระทบโดยตรงติ  อการปฏิ  บิ  ติ  การทิ  ิ ใชิ  เคริ  อขิ  ายเปิ  นศิ  นยิ  กลาง

• Situation Awareness ของสี วนบีญัชาการและ ควบคี ม และ หนี วยรบอยี ี 

ในระ ดี ับตี ี า 

• เกี  ดโอกาสการที าลายฝี ายเดี  ยวกี ัน 

• ขี  อจี ากี ัดในการบี รณาการขี  อมี ลในระ ดี ับยี ทธวี  ธี   สี งถี  งระ ดี ับยี ทธการ 

จนถี  งยี ทธศาสตรี  

• ผลกระ ทบตี อการตี ัดสี  นตกลงใจขอผี ี  บี ังคี ับบีญัชาและ การสี ัี งการที  มี  

ประ สี  ทธี  ภาพ

• NCO Development Unsuccessful

Impact to the NCO

Analyzation Result

Problem SolvingการพีฒันาระบบTDLของทอ.

ระบบ องค3ประกอบ
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๑.๔ การก าหนด Network Design ให้รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ Platform ทั้งหมด      
ที่ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยพิจารณาการก าหนดปริมาณข้อมูลทางเทคนิคจาก IERและ KUR 
ผสมผสานกับ Bandwidth ของ Waveform และ Update Rate ที่ต้องไม่ช้าเกินไปจนส่งผลกระทบ 
ต่อการใช้งาน รวมทั้งการพิจารณาท า Stack Net Configuration เพื่อเพิ่มจ านวน Platform ที่สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธีกันได้ในเครือข่าย 

๑.๕ การวางเครือข่ายสถานีภาคพื้น ทั้งแบบ Fixed Site และ Mobile เพิ่มเติม เพื่อขยายรัศมี
ปฏิบัติการของระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีให้รองรับพื้นที่ปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ในแผนการใช้ก าลัง  
รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของสถานีภาคพื้นให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายที่ใช้ส าหรับการ Relay ข้อมูลในระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี  

๑.๖ ในการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบบัญชาการและควบคุมของทุกเหล่าทัพนั้น 
มีความส าคัญมาก การพิจารณาใช้เครือข่ายอื่นๆ ในการเช่ือมต่อข้อมูลนั้นจะท าให้เกิดการ Correlate อย่าง
สมบูรณ์ของข้อมูลซึ่งจะท าให้ Common Operation Picture (COP) ของทุกเหล่าทัพเป็นแบบเดียวกัน 
น าไปสู่ความเข้าใจในภาพสถานการณ์ที่ตรงกัน ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาจาก Legacy System ที่แต่ละเหล่าทัพ   
ใช้งาน เพื่อน าไปสู่การแสวงหาแนวทางในการ Implementation ที่ถูกต้องตามความต้องการทางยุทธการ 
และในกรอบงบประมาณที่ได้รับ 

๒.  แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
๒.๑  การก าหนดรายละเอียดทางเทคนิคให้ตรงกับความต้องการทางยุทธการ โดยการก าหนด 

Concept of Design ของระบบ ให้รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธีส าหรับ Platform ทั้งหมด 
ที่ก าหนดไว้ในต้องการ น าไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบและการด าเนินการทางเทคนิคที่ถูกต้อง 
ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการทางยุทธการ 

๒.๒  การผลิตบุคลากรและ/หรือการคัดเลือกบุคลากรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
วิศวกรรมไฟฟูา ผสมผสานกับการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรกลุ่มดังกล่าว เพื่อรองรับการด าเนินการ
พัฒนาด้วยตนเองอย่างแท้จริง โดยก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรด้วยการส่งบุคลากรที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับการศึกษาในสถาบันช้ันน าทั้ งในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมและ ฝึกปฏิบัติจริงจากหน่วยงานและองค์กร ตลอดจนบริษัทช้ันน าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่มีความเช่ียวชาญช านาญในการพัฒนาและสร้างระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี  
เพื่อให้บุคลากรของกองทัพอากาศมีความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ 
อย่างแท้จริง สร้างขีดความสามารถให้กับกองทัพอากาศในการวิจัยและพัฒนา เพื่อน าผลผลิตไปใช้ 
ในการใช้งานจริงสนับสนุนการพัฒนาด้วยตนเองอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 

๒.๓  การจัดต้ังหน่วยงานเพื่อรองรับบุคลากรของกองทัพอากาศให้สามารถด ารงองค์ความรู้และ
ขีดความสามารถในการพัฒนาอย่างยั่ งยืนด้วยตนเอง เพื่อการบริหารจัดการความรู้  (Knowledge 
Management: KM) ตามหลักการขององค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) ก่อให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืนในการด ารงความรู้และขีดความสามารถในการพัฒนาด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดย
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการน าผลการวิจัยและพัฒนานั้นไปใช้งานจริง 
โดยการด าเนินการด้วยตนเองผสมผสานกับการแสวงหาความร่วมกับอุตสาหกรรมปูองกันประเทศทั้งภาครัฐ
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และเอกชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยสามารถบูรณาการกับการพัฒนา Key Technology อื่นๆ ที่ก าหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และสามารถพิจารณาขยายผลเป็นการจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศกองทัพอากาศเพื่อรองรับการศึกษา และพัฒนาด้วยตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้ง 
จัดต้ังหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการการใช้งานระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ทั้งการจัดท า Network 
Design การบริหารจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี ตลอดจนการบริหารจัดการการเข้าถอดรหัส 
แบบสมบูรณ์ 

๒.๔  การก าหนดความต้องการในการพัฒนาระบบด้วยตนเองอย่างชัดเจนใน Scope of Project 
Requirement (SOPR), Term of Reference (TOR) ตลอดจนสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องเจรจาต่อรองกับผู้ขายให้กองทัพอากาศสามารถเข้าร่วม
การติดตั้งระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีกับบริษัทผู้ผลิตได้อย่างไม่มีข้อขัดข้อง 
 

 
ภาพท่ี ๗ แนวทางการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ของกองทัพอากาศบนพื้นฐาน ของการ
พึ่งพาตนเอง ตอบสนองยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ระบบเ ช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี  ซึ่ ง เป็นระบบหลักของเครือ ข่าย และเป็นปัจจัยส าคัญ 

ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางสู่ความส าเร็จปัจจุบันกองทัพอากาศอยู่ระหว่าง
การศึกษา พัฒนา รวมทั้งจัดหาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีมาใช้งานเพื่อก่อให้เกิดขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง แต่ยังไม่สามารถพัฒนาบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองได้ ก่อให้เกิด
ข้อจ ากัดในการขยายขีดความสามารถของระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีในทุกมิติ โดยเฉพาะการติดตั้งระบบ
เช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีแบบ Link-T กับอากาศแบบต่างๆ และระบบที่เกี่ยวข้องที่กองทัพอากาศก าหนดไว้ 
ส่ งผลกระทบต่อการปฏิบัติก ารที่ ใ ช้ เครือ ข่ายเป็นศูนย์ กลางโดยตรง โดยสาเหตุหลัก เกิดจาก  
การที่กองทัพอากาศไม่สามารถพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองได้ 
อย่างแท้จริง มีสาเหตุที่สามารถไล่เรียงเป็นล าดับ เริ่มต้นจากการก าหนดขอบเขตความต้องการตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจนในเรื่องการเข้าร่วมการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี  
กับบริษัทผู้ผลิต และไม่ก าหนดให้บุคลากรของกองทัพอากาศสามารถด าเนินการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล
ทางยุทธวิธีทางเทคนิคด้วยตนเอง แต่ก าหนดเพียงการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น 
และโครงสร้างของกองทัพอากาศไม่รองรับบุคลากรของกองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบ
ด้วยตนเอง ท าให้ไม่สามารถด ารงองค์ความรู้และขีดความสามารถที่สนับสนุนการพัฒนาด้วยตนเองได้  
หากกองทัพอากาศต้องการพัฒนาและติดตั้งระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีกับอากาศยานและระบบ 
ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการทางยุทธการด้วยตนเองนั้น ต้องเริ่มจากการออกแบบระบบเช่ือมโยงข้อมูล 
ทางยุทธวิธีที่ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีแบบบูรณาการผสมผสานกับการสร้างขีดความสามารถ 
ในการพัฒนาระบบด้วยตนเอง โดยองค์ประกอบที่สนับสนุนการพัฒนาระบบด้วยตนเองนั้นต้องสามารถกระท า
ได้จริงและต้องสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการก าหนดนโยบายที่ผลักดันการพัฒนาระบบ
ด้วยตนเองอย่างแท้จริงและการร่วมพัฒนาและติดตั้งระบบร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเพื่อการเป็นเจ้าของ  Source 
Code และเอกสารเทคนิคทุกอย่างที่จะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนากับ Platform ต่างๆ ได้อย่างอิสระ  
การพัฒนาบุคลากรและการปรับโครงสร้างแบบคู่ขนานพร้อมรองรับการพัฒนาระบบด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ 
โดยบุคลากรของกองทัพอากาศนั้น ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในทางเทคนิคอย่างแท้จริง และโครงสร้าง 
ของกองทัพอากาศจ าเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานโดยการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อ
รองรับบุคลากรของกองทัพอากาศให้สามารถด ารงองค์ความรู้และขีดความสามารถในการพัฒนาด้วยตนเอง
อย่างยั่งยืน รวมทั้งกองทัพอากาศจ าเป็นต้องมีขีดความสามารถในเชิงอุตสาหกรรมและวิศวกรรมด้วยการ
ด าเนินการด้วยตนเองผสมผสานการแสวงหาความร่วมมือกับอุตสาหกรรมปูองกันประเทศทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนน าไปใช้งาน จึงมีปัจจัยทั้ง ด้านนโยบาย ด้านเทคนิค และ
งบประมาณ เข้ามาเกี่ยวข้องที่ต้องบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนอง        
การพัฒนาการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทัพอากาศ  
Royal Thai Air Force – ASEAN Security Cooperation Development Strategies 

เพชร ธรรมวิญญา๔๕ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของ

กองทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทัพอากาศ ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียนในการเผชิญภัยคุกคามด้านความมั่ นคง 
ทุกรูปแบบ รวมทั้งการมีบทบาทน าในภูมิภาคอาเซียน รองรับแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมในการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560 - 2564 และแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
2025 โดยมุ่งหวังเพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในภูมิภาคอาเซียน  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ทั้งนี้เอกสารที่น ามาใช้ 
ในการศึกษาและวิเคราะห์ เป็นเอกสารของทางราชการเกี่ยวกับแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 2025 แนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560 - 2564 
และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทความและบทวิเคราะห์ของนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้าน 
ความมั่นคงจากศูนย์ศึกษาด้านความมั่นคง เกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า การเผชิญภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
ในปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อน และมีความหลากหลาย ประเทศไทยอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง 
จ าเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความ  
ไว้เนื้อเช่ือใจ เสถียรภาพ สันติภาพ และความสงบสุขแห่งภูมิภาค ดังนั้นกองทัพอากาศในฐานะของเครื่องมือ
ด้านความมั่นคงจึงจ าเป็นต้องพัฒนาความสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือทางทหารในทุกระดับ  
ของกองทัพอากาศภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของชาติ
สมาชิกอาเซียน ในการเผชิญภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ 

บทสรุปของการวิจัยได้น าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน
ของกองทัพอากาศเพื่อด ารงขีดความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติการทางอากาศร่วมกับ
กองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียน ในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งการมีบทบาทน าในด้าน 
การสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนปลอดอาวุธนิวเคลียร์ และการใช้ทรัพยากร ขีดความสามารถ ก าลังพล  
ของกองทัพอากาศพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือกับกองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียน  
เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนด้วยการสร้างความ 
ไว้เนื้อเช่ือใจ ระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีเพื่อปูองกันสงคราม และด ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และ  
ความสงบสุขในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
ค าส าคัญ: ความร่วมมือ ความมั่นคง ภูมิภาคอาเซียน 

                                            
๔๕ นาวาอากาศเอก  กรมยุทธการทหารอากาศ 
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Abstract 

The objectives of the research were to study, analyze and plan the Royal Thai Air 
Force - ASEAN Security Cooperation Development Strategies, to set the way of the RTAF - 
ASEAN Security Cooperation Development Strategies. Especially on leading the ASEAN region, 
as well as to support the Ministry of Defense guidelines in 2017-2021 and APSC in 2025 
which tasked to promote regional cooperation and maintain peace, stability in Asean region. 

The research was a documentary by using Secondary data to study and analyze on 
Official document of APSC Blueprint 2025 and the Ministry of Defense guidelines in 2017 – 
2021, as well as articles and studies by subject matter experts from Asean academic 
institutions and security study centers on the strategic of the security cooperation 
development in Asean Air Force. 

The results of the study reviewed recently how the threat of confrontation has 
complicated with diversity tactics. Thailand could not solve by itself which is necessary to 
have relations and cooperation in region for trust, peace stability and security. Hence on 
behave of Royal Thai Air Force which is the government’s security instrument to develop 
the relationship and build the military cooperation in ASEAN. Also enhances our capacity to 
deal with existing and emerging challenges.     

The research proposed ways to deal with Royal Thai Air Force – ASEAN Security 
Cooperation Development Strategies especially on operational readiness, ASEAN Air Force 
combine operations capability enhancement to deal with existing and emerging challenges. 
Including our region remains free of nuclear weapons and used RTAF resource, personal 
develop relation and cooperation between an ASEAN Air Force. On behave of Royal Thai Air 
Force which is support thee government to drive APSC for enhance regional peace, security 
and stability, support AEC and ASCC.  

Keywords   ASEAN, Security, Cooperation  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงของโลก และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว และแม้ว่าในภูมิภาคจะมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ก็ตามแต ่
การเผชิญกับภัยคุกคามในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความสลับซับซ้อนและมีความหลากหลาย รวมถึงภัยพิบัติ 
ตามธรรมชาติ การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด และปัญหาการทับซ้อนของเขตแดน รวมทั้งผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงข้ัวอ านาจจากรูปแบบ 2 ข้ัวมหาอ านาจในช่วงสงครามเย็น (Bipolar) มาเป็นมหาอ านาจหลายข้ัว 
(Multipolar) ที่เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการแข่งขันสะสมอาวุธ การพัฒนาปรับปรุง
กองทัพในภูมิภาคอาเซียนด้วยระบบอาวุธที่มีเทคโนโลยีสูงอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็นปัญหาที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนต้องตระหนัก และเล็งเห็นความจ าเป็นของความสัมพันธ์และความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
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เพื่อลดความหวาดระแวงต่อกันด้วยการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน และระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดข้ึน
โดยสันติวิธี กองทัพอากาศในฐานะเครื่องมือด้านความมั่นคงของรัฐบาลจึงควรต้องรีบด าเนินการสร้างความ
ร่วมมือด้านความมั่นคง (Security Cooperation) เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ และความสงบสุขของภูมิภาค 
รวมทั้งสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจต่อกันในกลุ่มมิตรประเทศอาเซียน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของประเด็น
ดังกล่าว โดยเห็นว่าควรมีการศึกษา และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค
อาเซียนของกองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินการต่างๆ ของกองทัพอากาศร่วมกับกองทัพอากาศ
มิตรประเทศอาเซยีนทั้งในระดับพหุภาคี และทวิภาคี เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นมิตร รักษาความเป็นกลาง 
ลดเงื่อนไข และลดโอกาสที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
และสร้างความสงบสุขแห่งภูมิภาคอาเซียน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

เพื่อศึกษาและก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมส าหรับกองทัพอากาศในการพัฒนาความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทัพอากาศโดยใช้ทรัพยากร ขีดความสามารถ ก าลังพล และ
คุณลักษณะของก าลังทางอากาศสนับสนุนภารกิจต่างๆ พัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือกับ
กองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อสนับสนุนรัฐบาลขับเคลื่อนประชาคม
อาเซียนในมิติต่างๆทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผ่านกลไกความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงของกองทัพอากาศ 

ขอบเขตของการศึกษา 

การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง (Security Cooperation) เป็นแนวคิดทางยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงกลาโหมในการใช้ทรัพยากรทางทหารในการสนับสนุนรัฐบาล โดยสร้างความร่วมมือ  
กับมิตรประเทศรอบบ้าน และประเทศมหาอ านาจ เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นมิตร ความไว้เนื้อเช่ือใจ  
ลดเงื่อนไขและโอกาสที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง รวมทั้งการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ใ นปัจจุบัน 
ที่ประเทศไทยอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง ต้องอาศัยความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน ตลอดจน 
การให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนผ่านเครื่องมือของกองทัพอากาศ ดังนั้นกองทัพอากาศ
ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพอากาศมิตรประเทศในภูมิภาค
อาเซียนเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพ สันติภาพ และความสงบสุข รวมทั้งขับเคลื่อน
ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญต่อการศึกษา วิเคราะห์ และ
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทพัอากาศ
เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ และการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทัพอากาศ เพื่อด ารงขีดความสามารถและความพร้อมในการ
ปฏิบัติการทางอากาศร่วมกับมิตรประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้ง  
การมีบทบาทน าในภูมิภาคอาเซียน โดยคุณค่าหรือประโยชน์หลักที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ยุทธศาสตร์ 
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การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการสร้างความร่วมมือกับกองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความ 
ไว้เนื้อเช่ือใจ การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีเพื่อปูองกันสงคราม และด ารงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ 
และความสงบสุขแห่งภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558 
ท าให้ทหารซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคง และต้องรับผิดชอบในการขับเคลื่อนเสาหลักด้านการเมือง 
และความมั่นคงของประชาคมอาเซียนในนามของรัฐบาลไทย เพื่อการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคง  
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นการแสวงประโยชน์จากโอกาส และความร่วมมือทางทหาร  
กับมิตรประเทศอาเซียนจึงเป็นยุทธศาสตร์หรือแนวคิดที่ถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อน
ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน รวมทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม  
และวัฒนธรรมอาเซียน โดยใช้ทรัพยากร และบุคลากรของกองทัพอากาศผ่านกลไกของการเสริมสร้าง 
ความร่วมมือด้านความมั่นคงให้เกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในลักษณะของ Hard Power และ  
Soft Power 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

เอกสารวิจัยฉบับนี ้ผู้ว ิจัยได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลง
ไป กรอบการด าเนินการตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025 และผลการประชุม 
ADMM, ADMM-PLUS, ARF ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคม
อาเซียน พ.ศ.2560 - 2564 รวมทั้งทฤษฎีการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis และ STEEP-M Analysis  
มาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่เกิดข้ึน เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทัพอากาศ ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียนในการเผชิญภัยคุกคามด้านความมั่นคง  
ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเช่ือมโยงกันมากข้ึน 
ในประชาคมอาเซียน ตลอดจนการมีบทบาทน าในกองทัพอากาศภูมิภาคอาเซียน  

วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และน าเสนอด้วยการ
วิเคราะห์เ ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้ข้อมูลในการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Source) ได้แก่ เอกสาร รายงาน แผนงาน บทความ บทวิเคราะห์ที่ผ่านการ ตีพิมพ์เรียบร้อย
แล้ว รวมทั้งผลการประชุมฯ ต่างๆ ทั้งในส่วนที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยการรวบรวม
ข้อมูลจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และมีแหล่งที่มาที่เช่ือถือได้ แล้วน า ข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็น
การวิจัยที่น าเอาข้อมูลทางด้านคุณภาพ (ข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลข) มาวิเคราะห์เพื่อหาข้ อสรุป มุ่งเน้นที่ 
การบรรยายหรืออธิบายเรื่องราวต่างๆ โดยอาศัยความคิดประเมินผลหรือสรุปผลออกมา  
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ผลการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม  
ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560 - 2564 วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงาน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025 รวมทั้งข้อมูลจากยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และนโยบาย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตลอดจนผลการประชุม ADMM, ADMM-PLUS, ARF ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินการทบทวนสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อความร่วมมือด้านความมั่นคง 
นภูมิภาคอาเซียน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง ร่วมกับการใช้ทฤษฎี SWOT 
Analysis และ STEEP-M Analysis มาเป็นแนวทางวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพื่อน าไป
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของกองทัพอากาศ ซึ่งสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้ 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง 
ภูมิภาคอาเซียนยังคงต้องเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงในหลายประการ ทั้งปัญหาการเมือง

ภายในของสมาชิกอาเซียน เช่น ไทย เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน 
ของประเทศน้ันๆ  

ปัญหาการก่อการร้ายจากการเคลื่อนย้ายของกลุ่มไอเอสเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านมา  
มีชาวมาเลเซีย และอินโดนีเซียหลายร้อยคน เดินทางไปยังซีเรีย และอิรักเพื่อร่วมรบกับกลุ่มไอเอส และ
กลับมาสร้างเครือข่ายกับกลุ่มหัวรุนแรงใน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ท าให้ภูมิภาคอาเซียน 
ก าลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการก่อการร้าย 

ปัญหาความมั่นคงทางทะเลและการแย่งชิงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ กรณีการอ้างสิทธิ 
ของกลุ่มประเทศในอาเซียนในการครอบครองพื้นที่หมู่เกาะสแปรตลีย์ และหมู่เก าะพาราเซล เนื่องจาก
ผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่ามหาศาลในพื้นที่ดังกล่าว 

ปัญหาผู้อพยพชาวโรฮีนจา จากการที่กองทัพเมียนมาได้เข้ากวาดล้างชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข่  
ท าให้ชาวโรฮีนจาได้อพยพหนีความรุนแรงออกรัฐยะไข่ไปยังประเทศที่สามในอาเซียน และเอเซียใต้ ท าให้เกิด
ปัญหาจากการอพยพดังกล่าว  

ปัญหาความท้าทายจากประวัติศาสตร์ที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้ง โดยเฉพาะปัญหาเส้นเขตแดน 
ที่ยังไม่มีความชัดเจน และการรักษาผลประโยชน์ของแต่ละประเทศในพื้นที่ทับซ้อนทั้งทางบก และทางทะเล 

ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่น้ าท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ ไฟปุาและหมอกควัน ตลอดจน 
ภัยแล้ง ความเสียหายที่เกิดข้ึนมักส่งผลท าให้เกิดความไร้ระเบียบทางสังคม ความอดอยาก โรคระบาด และ
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม 

ปัญหายาเสพติด ผลกระทบจากการเปิดพรมแดนท าให้องค์การค้ายาเสพติดข้ามชาติอาศัย
ช่องว่างจากมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนลักลอบขนย้าย ล าเลียง และลักลอบค้ายาเสพติด
ภายในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งแหล่งผลิตที่ตั้ งอยู่ในภูมิภาคนี้ยังเป็นปัญหาส าคัญ 
ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนโดยตรง 

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งกระทบต่อประเทศก าลังพัฒนา 
ในภูมิภาค เนื่องจากความล้าหลังทางกฎหมาย ขาดมาตรการในการปูองกัน รวมทั้ งการขยายตัว  
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ของอาชญากรรมข้ามชาติที่มีแนวโน้มมากข้ึนจากโลกที่ไร้พรมแดน 
จากปัญหาและภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดข้ึนในภูมิภาคในปัจจุบัน ซึ่งมีความสลับซับซ้อน และมีความ

หลากหลายในทุกมิติ ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางตรง และทางอ้อมท าให้ประเทศอาจไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้โดยล าพังจ าเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
อาเซียนในทุกระดับ ทุกภาคส่วน  

วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025 
การก าหนดวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน 2025 มีคุณลักษณะส าคัญดังนี้ 
1. เป็นประชาคมที่มีสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ พร้อมด้วยศักยภาพในการรับมือ 

กับความท้าทายทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  ส่งเสริมการหารือ และความร่วมมือด้าน
การทหาร และความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในมิติของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ 
การฝึกซ้อมด้านการทหาร การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์และลักลอบขนคน
เข้าเมือง ความมั่นคงทางทะเล การรักษาสันติภาพ ต่อต้านยาเสพติด ความร่วมมือด้านการค้นหาและช่วยชีวิต 
ตลอดจนความร่วมมือด้านการแพทย์ทหาร ส่งเสริมให้ภูมิภาคอาเซียนปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธ  
ที่มีอ านาจท าลายล้างสูงอื่นๆ  

2. เป็นประชาคมที่มองออกไปนอกภูมิภาค ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ 
กับคู่เจรจาเพื่อการพัฒนาในอาเซียน รักษาและเสริมสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ 
และภูมิยุทธศาสตร์ของภูมิภาคที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป และมีบทบาทน าที่สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ 
ในเวทีโลกบนพื้นฐานของการมีจุดยืนร่วมกันของอาเซียนในประเด็นระหว่างประเทศต่างๆ 

การขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  
นอกจากประชาคมอาเซียนจะด าเนินการตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงาน

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025 แล้วยังใช้การขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนผ่านกลไกที่เป็นรูปธรรม คือ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers’ 
Meeting: ADMM) โดยเป็นการยกระดับความร่วมมือทางทหารของอาเซียนให้เทียบเท่าความร่วมมือ  
ทางเศรษฐกิจและสงัคมของอาเซยีน และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) กับกลุ่มประเทศ และหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทร
แปซิฟิก นอกจากนี้ยังมีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมคู่เจรจา (ASEAN Defense 
Ministers’ Meeting-Plus: ADMM-Plus) เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศนอกภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการด าเนินการตามหัวข้อได้ดังนี้ 

1. การด าเนินการตามเอกสารแนวความคิดของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN 
Defense Ministers’ Meeting: ADMM) ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการบรรเทาภัยพิบัติ 2) ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศในกรอบอาเซียน 3) การจัดตั้ง
เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบอาเซียน 4) โครงการปฏิสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน 5) การสนับสนุนการส่งก าลังบ ารุงร่วมในอาเซียน 6) ความร่วมมือด้านการจัดตั้งเครือข่าย 
การติดต่อสื่อสารด้านความมั่นคงอาเซียน 7) กองก าลังเตรียมความพร้อมอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือ 



 
๖๑ วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 8) การจัดต้ังศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน 
2. การด าเนินการตามกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง

ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) ซึ่งประกอบด้วย 1) การสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ 
(Confidence Building) 2) การทูตเชิงปูองกัน (Preventive Diplomacy) 3) วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง 
(Conflict Resolution) 

3. การด าเนินการตามเอกสารแนวความคิดของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี
กลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting - Plus: ADMM - Plus) ที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศ ได้แก่ ปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับความร่วมมือด้านการปูองกันประเทศของอาเซียนในประชาคมโลกเพื่อเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่  
และแผนงานในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมคู่เจรจาว่าด้วยการจัดตั้ง
คณะท างานผู้เช่ียวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งเอกสาร
แนวความคิดด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และด้านความมั่นคงทางทะเล 

แนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560-2564 
กระทรวงกลาโหมใช้แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคี 

และพหุภาคีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหาร  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหารทั้งภัยคุกคามแบบดั้งเดิม (Traditional Threat)  
และภัยคุกคามไม่ตามแบบ (Non Traditional Threat) ในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง 
ในภูมิภาคร่วมกันกับประเทศสมาชิกในอาเซียน รวมทั้งเป็นเครื่องมือหลักของรัฐบาล ในการขับเคลื่อน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศที่มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้าง
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 2) การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงและความร่วมมือทางทหาร  
3) การสร้างความมั่นคงอาเซียน 4) การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ 5) การแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจน 
ของเส้นเขตแดน 6) การพัฒนาพื้นที่ข้ามแดน เป็นกรอบในการด าเนินการของกระทรวงกลาโหม 

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2556 - 2565 
กองทัพอากาศได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไว้ 4 ประเด็น ดังนี้  

1) การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมของกองทัพอากาศในประชาคมอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 2) การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในกลุ่ม 3) การพัฒนาความสัมพันธ์
ของกองทัพอากาศประเทศในกลุม่อาเซียน 4) การสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม สังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน   

ยุทธศาสตรก์องทัพอากาศ พ.ศ.2560 - 2579 
ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไว้ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ 4 การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในประชาคม
อาเซียน ผ่านกลยุทธย่อยในการด าเนินการทั้ง 4 ข้อ ดังนี้ 1) เสริมสร้างสมรรถนะของกองทัพอากาศ 
ให้มีบทบาทส าคัญในประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังพลในทุกระดับ และศึกษาแนวทาง 
การจัดตั้งสถาบัน หรือหน่วยงานเพื่อยกระดับความรู้ด้านอาเซียน 2) พัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง 
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ของประเทศในกลุ่มอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 3) พัฒนา
ความสัมพันธ์ของกองทัพอากาศประเทศในกลุ่มอาเซียนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนแลกเปลี่ยน
บุคลากรที่มีความช านาญหรือเช่ียวชาญเฉพาะของกองทัพอากาศประเทศในกลุ่มอาเซียน 4) สนับสนุน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.2560 - 2561 

การใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทา
ภัยพิบัติ (HADR) ทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน การร่วมขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและ  
ความมั่นคงอาเซียน การสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) 
และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) ตลอดจน 
การพัฒนากิจการด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ และการวิจัยพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของ
กองทัพอากาศ 

ผู้วิจัยได้พิจารณากรอบการวิเคราะหก์ารจัดท ายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค
อาเซียนของ ทอ.ด้วยการน ากรอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 การขับเคลื่อนประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียนผ่านการประชุม ADMM, ARF, ADMM-PLUS ต่างๆ และแนวทางปฏิบัติของ
กระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560 - 2564 รวมทั้งยุทธศาสตร์ต่างๆ ของ ทอ. 
เป็นตัวก าหนดสิ่งที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงฯ ที่จะต้องปฏิบัติตามเนื่องจาก 
เป็นนโยบาย และเป็นสิ่งที่ต้องท าตามข้อตกลง แล้วน าการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง และ
ทฤษฎีการวิเคราะห์ต่างๆ มาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในส าหรับการวิเคราะห์เพื่อจัดท า
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของ ทอ.โดยสามารถสรุปได้ดังนี ้

1. กรอบการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงซึ่งส่งผลกระทบต่อปัจจัยภายนอก  
และเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคทั้ง 7 ด้านได้แก่ 1) ปัญหาการเมืองภายใน 2) ปัญหาการก่อการร้าย 3) ปัญหา 
ความมั่นคงทางทะเล 4) ปัญหาผู้อพยพชาวโรฮีนจา 5) ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 6) ปัญหายาเสพติด  
7) ปัญหาอาชญากรข้ามชาติ   

2. ทฤษฎีการวิเคราะห์แบบ STEEP-M ที่น ามาใช้วิเคราะห์สภาวะภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของ ทอ.ได้ดังนี้ 1) ภาคสังคม (Social: S) การสร้างอัตลักษณ์
อาเซียนด้วยเครื่องมือของกองทัพอากาศเพื่อใหเ้กดิการยอมรับจากภาคสังคมและประชาชน 2) ภาคเทคโนโลยี 
(Technology: T) การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการบินและการปูองกันประเทศ 3) ภาคเศรษฐกิจ 
(Economic: E) การใช้อุตสาหกรรมการบินและการปูองกันประเทศที่เกี่ยวข้องกับมิติของกองทัพอากาศ 
เพื่อขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4) ภาคสิ่ งแวดล้อม (Environment: E) เราสามารถน า 
ก าลังทางอากาศที่มีไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมอาเซียนได้ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชายแดน 
หรือพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับเราด้วยการท าฝนเทียม การโปรยเมล็ดพันธ์ุพืชเพื่อปลูกปุาอาเซียนพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้ชุมชนในพื้นที่ชายแดน ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนด้วยอีกมิติหนึ่ง 5) ภาคการเมือง (Political: P) ทอ.ต้องใช้เวทีการประชุมฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนปลอดอาวุธนิวเคลียร์ 6) ภาคการทหาร (Military: M) การใช้ก าลังทหารเข้าแก้ไข
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ปัญหาต่างๆ ด้านความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน  
3. การใช้ทฤษฎี SWOT Analysis ส ารวจปัจจัยภายในทั้งจุดแข็ง และจุดอ่อน รวมทั้งโอกาส และ

อุปสรรคจากปัจจัยภายนอก ซึ่งสามารถวิเคราะห์และสรุปได้ดังนี้ 1) จุดแข็ง การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ท าให้เกิดความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันในหลายๆ ด้าน รวมทั้งมีนโยบายภาครัฐที่ชัดเจนในทุกระดับ และ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระดับผู้บังคับบัญชาของ ทอ. 2) จุดอ่อน ทอ.ยังขาดหน่วยงานระดับกรมรับผิดชอบ
งานอาเซียนโดยตรง รวมทั้งก าลังพลที่มีข้อจ ากัดด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 3) โอกาส ทอ.สามารถใช้โอกาส 
ของการเปิดประชาคมอาเซียนสนับสนุนภูมิภาคให้ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ สนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผ่านอุตสาหกรรมการบิน และการปูองกันประเทศ สนับสนุนประชาคมสั งคม และวัฒนธรรม 
ด้วยขีดความสามารถของก าลังทางอากาศ รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศอาเซียนให้ดียิ่งๆ 
ข้ึนไปอีก 4) อุปสรรค ที่เกิดข้ึนจากปัญหาเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจน ปัญหาที่อาจกระทบจากมหาอ านาจหลายข้ัว 
และความฝังใจจากประวัติศาสตร์ รวมทั้งปัญหาต่างๆ จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อาจส่งผลกระทบโดยตรง 
ต่อความมั่นคงในภูมิภาค  

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทั้งหมดตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวมา กองทัพอากาศจ าเป็นต้อง
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนของ ทอ. เพื่อเสริมสร้าง 
ความไว้เนื้อเช่ือใจ รักษาดุลยภาพแห่งอ านาจในภูมิภาค ผสมผสานการใช้ทั้ง Hard Power และ Soft Power 
ผ่านความร่วมมือทางทหาร โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ได้ดังนี้  

1. ด ารงการแลกเปลี่ยนการเยือนและพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชา 
และฝุายเสนาธิการ จนถึงระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงปูองกัน และ
ความร่วมมือในมิติของ ทอ.มิตรประเทศอาเซียนเป็นการด าเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ก าลังพลในทุกระดับ 

2. พัฒนาการฝึกร่วม/ผสมกับมิตรประเทศอาเซียนรอบบ้าน โดย ทอ.ควรให้ ความส าคัญ 
ต่อประเทศรอบบ้านที่ยังไม่มีการฝึกผสมร่วมกันและมีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย เช่น กัมพูชา พม่า ลาว 
และเวียดนาม ผ่านการฝึกผสมที่มิใช่การรบเต็มรูปแบบแต่ใช้การฝึกผสมด้านการค้นหาและช่วยชีวิต  
การอพยพประชาชน การส่งกลับผู้ปุวยทางอากาศ และการต่อต้านการก่อการร้ายบนอากาศยานที่ต้องมี 
ความเช่ือมโยงระหว่างน่านฟูาของแต่ละประเทศ และก าหนดข้ันตอนการประสานการปฏิบัติหากเกิดเหตุ  
จี้อากาศยานข้ึน จากการฝึกร่วม/ผสมนี้จะน ามาซึ่งการเรียนรู้ระหว่างกัน และพัฒนาไปสู่ความไว้เนื้อเช่ือใจกัน 
ลดความหวาดระแวงต่อกัน และจะเป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือไปสู่ภารกิจอื่นๆ ต่อไป  

3. พัฒนาการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาทางวิชาชีพทหาร 
(Professional Military Education: PME) ด้วยการพัฒนาเนื้อหาภาคภาษาอังกฤษในหลักสูตร PME  
ให้มากข้ึนเพื่อความเป็นมาตรฐานสากลรองรับนายทหารนักเรียนต่างชาติ และการจัดหลักสูตรเฉพาะทาง 
ภาคภาษาอังกฤษในลักษณะหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักส าหรับการเรียนการสอน  
แทนภาษาไทยในหลักสูตรที่มีความพร้อม เช่น หลักสูตรนิรภัยการบิน หลักสูตรสรีรวิทยาการบิน และ  
เวชศาสตร์การบิน รวมทั้งเปิดหลักสูตรภาษาอาเซียนเพื่ อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาภาษาอาเซียน 
โดยศูนย์ภาษา ยศ.ทอ. ตลอดจนจัดส่งนายทหารนักเรียน ทอ.เข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ ทอ. 
มิตรประเทศอาเซียนเช่นกัน 
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4. สนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ตามสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone: 
SEANWFZ) ปัจจุบัน ทอ.ไม่มีแผนงาน/โครงการในการจัดหาอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้ว แต่ควรมีบทบาทน าในการ
รณรงค์ให้ ทอ.มิตรประเทศอาเซียนงดการจัดหาอาวุธนิวเคลียร์ เพื่อสันติสุข และความสงบสุขในภูมิภาค 

5. สนับสนุนจัดต้ังกองก าลังอาเซียนผ่านเวทีการประชุมฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การใช้กองก าลังอาเซียนในการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม และการบรรเทา
ภัยพิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน การใช้กองก าลังอาเซียนเข้าระงับข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก 
ในลักษณะของการเข้าควบคุมพื้นที่ขัดแย้ง รักษาความเป็นกลาง และสนับสนุนให้เกิดการเจรจาข้อพิพาท
ระหว่างประเทศสมาชิกที่เป็นคู่ขัดแย้ง รวมทั้งการใช้กองก าลังอาเซียนรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต่างๆ  
ที่เกิดข้ึน  

6. แสวงหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบนิ และอุตสาหกรรมปูองกันประเทศเพื่อสนับสนุน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย ทอ.ควรใช้โอกาสจากความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศอาเซียนที่มีเทคโนโลยี 
และขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการบิน และการปูองกันประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เพื่อพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวสู่ประเทศไทยผ่านความร่วมมือของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จ ากัด  
(Thai Aviation Industries: TAI) ทั้งในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การปรับปรุงองค์กรให้เป็นสากล  
การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการซ่อมบ ารุง และบริหารระดับกลาง 

7. พัฒนาความร่วมมือในภารกิจการบินเพื่อสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และสนับสนุนประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เช่น ASEAN Air-policing mission (การบินลาดตระเวนเพื่อปูองกันภัย 
ทางอากาศเหนือน่านฟูาอาเซียนระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ร่วมกับ  
ทอ.มิตรประเทศอาเซียน) หรือการบินสนับสนุนการปลู กปุาอาเซียนร่วมกับ ทอ.มิตรประเทศอาเซียน 
ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย และการปฏิบัติภารกิจการท าฝนเทียมบริเวณพรมแดนเพื่อสร้างบทบาท  
ของ ทอ.ในฐานะผู้ให้ที่ส่งผลโดยตรงต่อสภาพสังคมในประเทศรอบบ้าน  

8. พัฒนาความร่วมมือด้านการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติอาเซียน 
รวมทั้งความร่วมมือด้านการข่าวด้านการต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อการเตรียมความพร้อมของ ทอ.  
ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวร่วมกับ ทอ.มิตรประเทศอาเซียน โดยการก าหนดรูปแบบและข้ันตอนการประสาน
และการปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกร่วม/ผสมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติร่วมกัน 
อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าการวิเคราะห์การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง  
ในภูมิภาคอาเซียนของ ทอ.มาแสดงเป็น Conceptualized Model ได้ตามภาพด้านล่างนี้ 
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ภาพท่ี ๘ การจัดท ายทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซยีนของ ทอ. 

และจากการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวทั้ง 8 ด้านมาวิเคราะห์ตามหลักการท ายุทธศาสตร์
ของ Bartlett Model โดยเขียนในลักษณะของ End Way Mean ได้ดังนี ้

 

 
ภาพท่ี ๙ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาความร่วมมอืด้านความมัน่คงในภูมิภาคอาเซียนของ ทอ. 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัย นอกจากตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง ร่วมกับการใช้
ทฤษฎี SWOT Analysis และ STEEP-M Analysis เพื่อก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญทั้ง 8 ประเด็น  
แล้วยังสามารถแบ่งเป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ในรูปแบบ Hard Power 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนา 
การฝึกร่วม/ผสม 2) การสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนปลอดอาวุธนิวเคลียร์ 3) การสนับสนุนจัดตั้งกองก าลัง
อาเซียน 4) การสนับสนุนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบิน และในรูปแบบ Soft Power 4 ประเด็น  
1) การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บัง คับบัญชาและเจ้าหน้าที่  ทอ. 2) การพัฒนาหลักสูตรส าหรับ 
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การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 3) การพัฒนาความร่วมมือด้านการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม และการบรรเทา
ภัยพิบัติ รวมทั้งการต่อต้านการก่อการร้าย 4) การพัฒนาความร่วมมือในภารกิจการบินเพื่อสร้างอัตลักษณ์
อาเซียน โดยน ามาเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

 
ภาพท่ี ๑๐ องค์ความรู้ที่ไดร้บัจากงานวิจยั 

ข้อเสนอแนะ  

เพื่อการปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ประเด็นควรน าไปด าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในประเด็นการพัฒนาการฝึกร่วม/ผสมกับมิตรประเทศอาเซียนรอบบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับ  
ประเทศไทย และการสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ การจัดตั้งกองก าลังอาเซียน
รวมทั้งความร่วมมือด้านการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม บรรเทาภัยพิบัติ และการต่อต้านการก่อการร้าย  
เป็นความเร่งด่วนในล าดับแรกๆ ที่ต้องด าเนินการตามสถานการณ์ของภูมิภาคในปัจจุบัน  

เชิงนโยบาย การเลือกใช้พลังอ านาจแบบแข็ง (Hard Power) และพลังอ านาจแบบอ่อน (Soft Power) 
เพื่อเป็นกลไกการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคควรพิจารณาเลือกใช้ตามสถานการณ์ และ  
ความเหมาะสมเพื่อด ารงไว้ซึ่งสันติภาพ และความสงบสุขแห่งภูมิภาคอาเซียน 
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การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการ 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ  20  ปี 

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

ศักดิ์สิทธ์ิ  เจรญิพจน ์๔๖ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ  20 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ ที่สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและ
น่าเช่ือถือ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ท าให้เกิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเอกสารที่น ามาใช้ 
ในการศึกษา และวิเคราะห์เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ นโยบาย  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ บทความวิชาการ แนวคิดเชิงระบบ แนวคิดการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
แนวคิดตามหลักธรรมมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง แนวคิดทางนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาระบบการตรวจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการตรวจการปฏิบัติราชการ 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจการปฏิบัติ
ราชการในอนาคตต้องพัฒนาทั้งระบบ ได้แก่ (1) การปรับปรุงโครงสร้ างให้สมดุล และมีความยืดหยุ่น  
(2) พัฒนาแนวทางการฝึกอบรมผู้ตรวจ (3) พัฒนาผู้ตรวจให้มีคุณลักษณะ (4) พัฒนากระบวนการตรวจ   
(5) พัฒนาการวางแผนการตรวจ (6) พัฒนาระบบการติดตามผลการแก้ไขข้อขัดข้องของหน่วยอย่างเป็นระบบ 
(7) พัฒนาระบบวิเคราะห์ปัญหา การคาดการณ์ การจัดการความเสี่ยง และการจัดการความรู้ (8) พัฒนา
แนวทางสร้างความร่วมมือที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ส าหรับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการจะต้องพัฒนา
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ (1) พัฒนาด้านก าลังพล (People) ที่มีประสิทธิภาพ (Smart People) เกิดการ
ท างานร่วมกัน (Collaboration) (2) พัฒนาฮาร์ตแวร์ และซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) ให้สามารถแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารกัน และ 
(4) พัฒนาระบบเครือข่าย (Network) ให้สามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน 
ให้มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร (Information Integration) กับส่วนเกี่ยวข้องกันเข้ามาเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing) กันได้อย่างสมบูรณ์  

 
ค าส าคัญ การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจการปฏิบัติราชการ  

                                            
๔๖ นาวาอากาศเอก, กรมจเรทหารอากาศ 
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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. 

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  

บทน า 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ให้ความส าคัญ
กับการติดตาม ประเมินผลอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง ท าให้กระทรวงกลาโหม และกองทัพไทย ต้องปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง โดยยุทธศาสตร์การปูองกันประเทศกระทรวงกลาโหม  
มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์มูลฐานด้านความมั่นคงของประเทศ ประกอบด้วย 3 แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง การผนึกก าลังปูองกันประเทศ และการปูองกันเชิงรุก   ยุทธศาสตร์
ทหารกองทัพไทย 20 ปี มุ่งเสริมสร้างความพร้อมรบของกองทัพไทยในการปฏิบัติภารกิจหลักในการปูองกัน
ประเทศ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งต้องสามารถสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาส าคัญของชาติ โดยใช้การปฏิบัติการร่วมเชิงรุก เสริมสร้างกองทัพให้เป็นก าลังอเนกประสงค์ที่มีความ
หลากหลาย พร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ส่วนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี มีเปูาหมายไว้เพื่อ  
ให้กองทัพอากาศมีขีดความสามารถที่เพียงพอ และเหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศมุ่งสู่วิสัยทัศน์ "กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค” มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) และการพัฒนา
กองทัพอากาศให้ทันสมัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (RTAF Organization and 
Management Modernization) ซึ่งกรมจเรทหารอากาศมีหน้าที่ ด าเนินการด้านการตรวจสอบ ตรวจติดตาม 
และประเมินผล การปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ ตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบธรรมเนียมของทหาร  โดยที่ระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ของกองทัพอากาศ 
ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ขาดความรวดเร็วในการด าเนินการและการรายงานผล ขาดการบูรณาการข้อมูล
กับหน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาสั่งการ หรือตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บังคับบัญชา 
รวมทั้งเป็นข้อมูลให้กับหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการแก้ไขปรับปรุงการท างาน และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
กองทัพอากาศ เป็นต้น  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ และเทคโนโลยี
สารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ จะช่วยแก้ไขปัญหา และเป็นเครื่องมือช่วยเหลือ
ผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของส่วนราชการกองทัพอากาศให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดความโปร่งใส รวมทั้งการมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
คุณภาพ มีความทันสมัย รวดเร็ว และน่าเช่ือถือ และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนากองทัพอากาศมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
“กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค” 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการ  
ของกองทัพอากาศ ที่สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ  
เชิงนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ  

ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศของกรมจเรทหารอากาศ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

แนวทางในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการตรวจการปฏิบัติราชการ เพื่อการสร้างผลงาน  
ที่มีคุณภาพมีความน่าเช่ือถือ มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ส าหรับเป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บังคับบัญชา และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0” 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี พัฒนามุ่งสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)  

สู่วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค” โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (RTAF NCO Combat Related Function Strengthening) และการ
พัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (RTAF Organization and 
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Management Modernization) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ และการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล 
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง๔๗ จะท าให้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเป็นการเพิ่มความรวดเร็วของวงรอบการตัดสินใจ (OODA Loop) โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
(Information) และความตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness) ร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย 
(Network) ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้บังคับบัญชามีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สามารถตัดสินตกลงใจ
และสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติหรือหน่วยปฏิบัติ (Shooter) ได้ถูกต้องและทันเวลา นอกจากนี้ข้อมูลข่าวสารและ
ความตระหนักรู้สถานการณ์ร่วมกันยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติหรือหน่วยปฏิบัติเพิ่มข้ึนเป็น
ทวีคูณ สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  มุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 มิติ 
ประกอบด้วย (1) มิติทางอากาศ (Air Domain) (2) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และ (3) มิติอวกาศ (Space 
Domain) การติดตามและประเมินผลต้องมีฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา  
ตามแผนยุทธศาสตรอ์ย่างเปน็รปูธรรม อีกทั้งต้องบูรณาการระบบการประเมนิผลอื่นๆ โดยกรมจเรทหารอากาศ
และหน่วยสายวิทยาการมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาตามบริบทการบริหารราชการ 
ของกองทัพอากาศ 
 แนวคิดเชิงระบบ  

การตรวจการปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้ตรวจจะต้องเข้าใจ  
ในระบบงาน และความสัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยเช่ือว่าผลสัมฤทธ์ิ (Output and Outcome) และสมรรถนะ
ของการปฏิบัติที่ดีจะเกิดจากการน าเข้า (Input) ของทรัพยากรดี กระบวนการด าเนินการที่ดี (Process) และ
การควบคุมที่ดี รวมทั้งจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  และตรวจสอบหาสาเหตุ 
ของปัญหาต่างๆ ในทุกขั้นตอนของระบบ และจะน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการตรวจอย่างต่อเนื่อง  
ตามหลักของวงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA  

แนวคิดการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นการด าเนินการภายใต้ความคิดที่ว่า “ผลลัพธ์ที่ดี

และยั่งยืน” จะต้องข้ึนอยู่กับการบริหารจัดการที่ดีในทุก ๆ ด้าน ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
หรือ PMQA (Public Sector Management Quality Award) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างาน
ของหน่วยงานภาครัฐไปสู่มาตรฐานสากล๔๘ ใน 7 ด้าน (1) การน าองค์กร (2) การวางแผนเชิง (3) การให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) การ
มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ระบบงาน ระบบการเรียนรู้ (6) การจัดการกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ์การ
ด าเนินการ  

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นการประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวม 
และการสร้างความความส าเร็จขององค์การจากสภาวะแวดล้อมขององค์การ ด้วยการน าองค์การอย่างมี
วิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความส าคัญกับผู้รับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงการบริหาร

                                            
๔๗Royal Thai Air Force. The RTAF Strategy 2008 – 2019, Bangkok, 2014, page 21 

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

Organization Excellence, Bangkok, 2009, page 3 
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จัดการให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว การส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองให้มีความคิดริเริ่ม และ เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ ด้วยการจัดการ
กระบวนการที่ดี ในการผลักดัน และขับเคลื่อนให้องค์การประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน โดยยึดถือค่านิยมหลัก
ของกองทัพอากาศ คือ (1) ความเป็นทหารอากาศ (Airmanship) (2) ยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์และ 
ความจงรักภักดี (Integrity and Allegiance) และ (3) ความรับผิดชอบ (Responsibility)  

แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
การบริหารราชการของกระทรวงกลาโหมจะต้องด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี๔๙ ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ดังนี้๕๐ (1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ 
ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย (2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ดี (3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (4) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) การปฏิบัติราชการ 
ต้องสามารถตอบค าถามและช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการ
แก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน (5) หลักการเปิดเผย/โปร่งใส ( Transparency)  
การปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา (6)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
การปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด (7) หลัก
ความเสมอภาค (Equity) การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง เท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก  
(8) หลักการมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน (9) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) การมอบอ านาจและความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจ และ (10) หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) ต้องมีจิตส านึก ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
การบริหารความเสี่ยง๕๑ หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ

ด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินงานที่ไม่เป็นไป 
ตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้  
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย  
ของหน่วยงานเป็นส าคัญ 

กระบวนการบริหารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน ๕๒ COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission) มีข้ันตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ ในการวิเคราะห์ 
ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยด าเนินการครอบคลุม 7 ข้ันตอน คือ การก าหนดเปูาหมาย

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

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

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

Permanent Secretariat Office in FY2017, Bangkok, 2017, page 1 

 ๕๒  Ibid, page 4 
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การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) การประเมิน
ความเสี่ ยง  (Risk Assessment) กลยุท ธ์ที่ ใ ช้ ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ ยง  ( Risk Response)  
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง 
(Information and Communication) และการติดตามผลและเฝูาระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554 - 2563 ของประเทศไทย 

(National ICT Policy Framework 2011 - 2020: ICT 2020) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา สรุปได้ว่า 
ประเทศไทยจะพัฒนาอย่างฉลาด น าไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน (Smart Thailand 2020)๕๓   

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทอ. พ.ศ.2557 - 2562๕๔ ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  (1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้คุ้มค่าและพอเพียง (Optimal 
Technology) โดยพัฒนาและใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ประกอบด้วย 
Network, Hardware, Software, Sensor และ Security ให้คุ้มค่าและพอเพียง (2) การพัฒนากระบวนการ
ท างานให้ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Process) โดยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของแต่ละหน่วยงานให้มีการบูรณาการข้อมลูข่าวสาร (Information Integration) ของแต่ละระบบงาน
ที่มีความเกี่ยวข้องกันเข้ามาเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ( Information Sharing) กันได้อย่าง 
สมบูรณ์แบบ (3) การพัฒนาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Smart People) โดยพัฒนาบุคลากรในแต่ละหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานโดย  
ใช้เครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางได้จริง อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัยและทันต่อสถานการณ์ และ (4) การ
พัฒนากองทัพอากาศให้เป็นองค์กรที่ชาญฉลาด (Smart Organization) โดยพัฒนาหน่วยงานให้มีการท างาน
ร่วมกัน (Collaboration) และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยในระบบ
บัญชาการและควบคุมที่ต้องท าให้สามารถรับ รู้ เท่าทันสถานการณ์ (Shared Situation Awareness)  
มีความเร็วในการสั่งการ มีจังหวะของการปฏิบัติการที่ถูกต้อง (Tempo of Operation) และมีการปฏิบัติ 
ที่สอดประสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Innovation and Information System)   
นวัตกรรม หมายถึงสิ่งใหม่ที่ เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ 

ต่อเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันระบบสารสนเทศที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ถือเป็นการ
น าสิ่งใหม่มาประยุกต์ใช้กับระบบงานเดิม ก่อให้เกิดนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตหรืองานบริการในรูปแบบใหม่ๆ ข้ึน ดังนั้นระบบสารสนเทศจึงจัดเป็นนวัตกรรม
ชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างความมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน รวมถึงการสร้าง  
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการหรือประชาชน 

องค์ประกอบต่างๆ ของระบบสารสนเทศที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานหลักที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

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

Bangkok, 2011, page 10   

 ๕๔ The Royal Thai Air Force Plan for ICT Development 2014 – 2019, Bangkok, 2014, page 20   
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(1) คน (People) (2) ฮาร์ตแวร์ (Hardware) (3) ซอฟต์แวร์ (Software) (4) ฐานข้อมูล (Database) และ (5) 
ระบบเครือข่าย (Network) โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ของระบบสารสนเทศ ได้แก่ การน าเข้าข้อมูล 
กระบวนการเปลี่ยนข้อมลูใหเ้ป็นสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการควบคุมระบบ ท าให้ได้ผลผลิต
ที่ออกมาเป็นสารสนเทศ๕๕ ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานขององค์การในการปฏิบัติงานที่
ส าคัญในองค์การ ได้แก่ (1)  ระบบประมวลผลรายการประจ าวัน (Transaction Processing Systems: TPS) 
(2) ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems: OAS) เป็นระบบสนับสนุนการท างานแก่
พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ระดับกลางและระดับต้น รวมทั้งกลุ่มพนักงานที่มีความรู้ระดับมืออาชีพ 
(Knowledge Workers) โดยใช้ระบบในการสร้างและจัดการเอกสาร การจัดตารางเวลา การสื่อสารผ่านอีเมล์ 
วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ และกรุ๊ปแวร์ หรือเรียกระบบส านักงานอัตโนมัติว่าระบบท างานร่วมกันในองค์การ 
(Enterprise Collaboration Systems)  (3) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information 
Systems: MIS) เป็นระบบที่ช่วยในการเตรียมรายงานเพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆ ใช้ในการวางแผน ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน การตัดสินใจ รวมทั้งใช้สารสนเทศที่ได้จัดการกับปัญหาแบบโครงสร้าง (4) ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ แต่อ านาจการตัดสินใจยัง
เป็นหน้าที่ของผู้บรหิาร (5)  ระบบสารสนเทศส าหรบัผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems: EIS) 
มีปัจจัยส าคัญคือความง่ายต่อการใช้งาน ด้วยการน าเสนอข้อมูลแบบตาราง รูปภาพ แบบจ าลอง และ
มัลติมีเดีย ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมตามความต้องการได้และ (6) ระบบระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert Systems 
: ES) หรือเรียกว่าระบบฐานความรู้ (Knowledge Based)  

การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Securing Information Systems)  
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศมีเปูาหมาย ดังนี้ (1) ลดความเสี่ยงของระบบ

สารสนเทศ (Risk to Information Systems) ที่อาจส่งผลต่อการหยุดปฏิบัติงานในองค์การ ได้แก่ ความเสี่ยง
ดาวน์ไทม์ ความเสี่ยงด้านฮาร์ดแวร์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ไฟฟูาดับหรือไฟตก และการท าลายของมนุษย์ 
ความเสี่ยงด้านข้อมูลและซอฟแวร์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และฝีมือมนุษย์ เช่น การโจรกรรมสารสนเทศ และ
การสวมรอย การดัดแปลงหรือท าลายข้อมูลและการเปลี่ยนโฉมหน้าเว็บ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์มและลอจิก
บอมบ์ รวมทั้งอุบัติเหตุจากความสะเพร่า เป็นต้น ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการออนไลน์ เช่น การโจมตีเพื่อ
ปฏิเสธการให้ บริการ และการถูกโจรกรรมโดยไฮแจ็ค เป็นต้น (2) รักษาความลับของข้อมูล (3) รับประกัน
ความสมบูรณ์ของระบบ และความหน้าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล (4) สร้างความพร้อมให้กับแหล่งข้อมูล และ
การปฏิบัติงานออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และ (5) ปฏิบัติตามนโยบายที่เห็นพ้องต้องกัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว จึงต้องมีการก าหนดมาตรการต่างๆ ในการความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศได้แก่ มาตรการควบคุม (Control Measures) เพื่อบังคับใช้กับผู้ใช้หรือระบบมาตรการด้าน
การรักษาความปลอดภัย (Security Measures) และมาตรการกู้คืน (Recovery Measures) 

 
 

                                            
 ๕๕ James A. O'Brien, George M. Marakas. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS. Tenth Edition. 

NY. USA: 2011, p.65.   
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นโยบายประเทศไทย 4.0  
นโยบายประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาสู่ระบบเศรษฐกิจที่

เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy) โดยมีการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ๕๖ ได้แก่ ความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ และการรักษ์
สิ่งแวดล้อม การปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับ Thailand 4.0๕๗ ภาครัฐนั้นจะต้องท างานโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเปน็หลกั โดยคุณลักษณะของ “ราชการไทย 4.0” มีดังนี้ (1) ต้อง
เปิดกว้างและเช่ือมโยงเข้ากับทุกฝุาย (Open & Connected Government) เปิดเผยโปร่งใสในการท างาน 
(2)  ต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และ (3) ต้องมีความฉลาดและรู้จักคิด
ริเริ่ม (Smart & Innovative Government) ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบ
โต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพื่อสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานแบบดิจิตอล รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ  

กรอบแนวความคดิในการศกึษา 
 

 
ภาพท่ี ๑๑ กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 

 

                                            
 

๕๖
  The Prime Minister Secretariat Office. Thailand 4.0 driving the future to Security Wealth and 

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

๕๗
  The blueprint Thailand 4.0 Model to drive Thailand to Security Wealth and Sustainability, 
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วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเอกสารที่น ามาใช้ 
ในการศึกษาค้นคว้าในการด าเนินการวิจัย เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ และการพัฒนาขีดความก าลังทางอากาศ รวมทั้งบทความและบทวิเคราะห์
ของนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านความมั่นคงจากสถาบันการศึกษา และศูนย์ศึกษาด้านความมั่นคง เกี่ยวกับ
การตรวจการปฏิบัติราชการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูล จากการสังเคราะห์เอกสาร บทความ และ  
บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาและการด าเนินการ
เกี่ยวกับระบบการตรวจการปฏิบัติราชการในอนาคต โดยมุ้งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพ ลดข้อจ ากัด และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนากองทัพอากาศ  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชก ารในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ  20  ปี เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การตรวจการปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ  ที่สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ  
เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
ของกองทัพอากาศ พบว่าในปัจจุบันระบบการตรวจการปฏิบัติราชการและเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมจเร
ทหารอากาศยังมีประสิทธิภาพไม่ที่เพียงพอ เพื่อรองรับการตรวจการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์  20  ปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย 
และกองทัพอากาศ จึงขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบตัิราชการ 
ดังนี ้

1. แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจการปฏิบัติราชการในอนาคต ควรมีการด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงทั้งระบบ ดังนี้ (1) การปรับปรุงโครงสร้างกรมจเรทหารอากาศ ให้หัวหน้าส่วนราชการกรมจเรทหาร
อากาศให้มีช้ันยศอย่างน้อยเทียบเท่ากับหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยรับตรวจ และมีผู้ตรวจให้ครอบคลุม  ใน
ทุกโดเมน และมีระดับช้ันยศที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีส่วนสนับสนุนงานของผู้ตรวจ (2) พัฒนาแนวทางการ
ฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน โดยน าแนวทางการฝึกอบรมผู้ตรวจที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้ตรวจ เช่น แนวคิด หลักการ มาตรฐาน กฎระเบียบ คุณลักษณะของผู้ตรวจ กระบวนการ
ตรวจ การวิเคราะห์ปัญหา การประเมินความเสี่ยง และการใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทั้งนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพอากาศเป็นต้น เพื่อให้ผู้ตรวจมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการตรวจการ
ปฏิบัติราชการ และการให้ค าแนะน าช่วยเหลือหน่วยรบัตรวจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (3) พัฒนาการฝึกอบรม
ผู้ตรวจให้มีมาตรฐานและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด (4) ปรับปรุงกระบวนการตรวจ เพื่อให้สามารถ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต โดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) การตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การตรวจราชการที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology and Information) และการบูรณาการ (Integration) เช่ือมโยงข้อมูล
กับส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งระบบ (5)  ปรับปรุงแนวทางการวางแผนการตรวจ โดยบูรณาการร่วมกับสายวิทยาการ
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ต่างๆ และควรจัดท าแผนการตรวจโดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงของหน่วยมาประกอบการ  (6) พัฒนา
ระบบการติดตามผลการแกไ้ขข้อขัดข้องของหน่วยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการสร้างระบบติดตามความก้าวหนา้
การแก้ไขของหน่วยและส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือหน่วยปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ของหน่วย (7)  พัฒนาระบบวิเคราะห์ปัญหา การคาดการณ์และการเฝูาระวังและจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
ระบบจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนางานด้านการตรวจการปฏิบัติราชการ และการเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
การพัฒนากฎ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ (8) การพัฒนาแนวทาง 
การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความร่วมมือที่ท าให้ประชาชน ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการกองทัพอากาศ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียให้เกิดความพึงพอใจ และความเช่ือมั่นศรัทธาในระบบการตรวจ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ  
ท าให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขข้อขัดข้อง รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในการตรวจการปฏิบัติราชการ  

2. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติราชการในอนาคต จากการวิเคราะห์
ลักษณะโครงสร้างและระบบงานด้านการตรวจการปฏิบัติราชการพบว่า ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับ
น ามาประยุกต์ใช้สนับสนุนการด าเนินงานด้านการตรวจการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย (1) ระบบส านักงาน
อัตโนมัติ (OAS) (2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) (3) ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ (DSS) (4)  ระบบ
ผู้เช่ียวชาญ (ES) หรือระบบฐานความรู้ (Knowledge Based) และ (5) ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (EIS) โดยจะต้องพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของระบบสารสนเทศที่เปน็หลักที่ส าคัญ ได้แก่ (1) พัฒนา
ด้านก าลังพล (People) ให้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างชาญฉลาด (Smart People) ท าให้เกิดการท างานที่มุ่งเน้นการมีเปูาหมายร่วมกัน 
(Collaboration) (2) พัฒนาฮาร์ตแวร์ และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software) ให้ทันสมัย และใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย โดยเกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับงบประมาณ (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
(Database) ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน (Information Sharing) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสามารถน าข้อมูลข่าวสารไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการตรวจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
คาดการณ์ การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ รวมทั้งเป็นองค์กร
ผู้ตรวจที่ชาญฉลาด (Smart IG) และ (4) พัฒนาระบบเครือข่าย (Network) ให้สามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยให้สามารถบูรณาการข้อมูลข่าวสาร (Information Integration) และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing) กับส่วนเกี่ยวข้องกันได้อย่างสมบูรณ์  

จากผลการวิจัย สามารถสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ
เพื่อการศึกษา ดังนี้  

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เนือ่งจากมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กฎระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ จึงมีขอเสนอให้กองทัพอากาศ เร่งรัดปรับปรุง กฏ ระเบียบ ค าสั่ง ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และครอบคลุม
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยที่กฎ ระเบียบจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาขีดความสามารถของก าลังทางอากาศในอนาคต เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐานในการตรวจการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจการปฏิบัติ
ราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี เพื่อให้การตรวจการปฏิบัติราชการเป็นไปตาม
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นโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับแบบธรรมเนียมของทหาร จึงมีขอเสนอให้ทุกสายวิทยาการ และหน่วย
เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือด าเนินการปรับปรุง กฎ ระเบียบ และค าแนะน าทางเทคนิคในรูป แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจการปฏิบัติราชการ และให้การสนับสนุนก าลังพลที่เป็นผู้ที่
มีความรู้ความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์จากสายวิทยาการมาร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจการปฏิบัติ
ราชการกองทัพอากาศ โดยจะต้องดูแลความเจริญก้าวหน้าของบุคคลากรดังกล่าวอย่างเหมาะสม และทุกสาย
วิทยาการต้องปรับปรงุแนวทางการตรวจกิจการในสายงานที่รบัผดิชอบ รวมทั้ง ควบคุม ประเมินผล และตรวจ
ตรากิจการในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ ตลอดจนหัวหน้าหน่วยรับตรวจในทุกระดับจะต้องปกครองบังคับ
บัญชา ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไป
ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบธรรมเนียมของทหาร และหลักการบริหารปกครองบ้านเมืองที่ดี   

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษา เห็นควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทบทวนกรอบแนวคิดที่น ามาใช้ในการ
ก าหนดกรอบการตรวจการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ และขยายขอบเขตการวิจัยให้ครอบคลุมในทุกเหล่า
ทัพ รวมทั้งศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับใช้งานในระบบการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ
ดูแล การตรวจกิจการในส่วนของกองทัพอากาศโดยละเอียด เพื่อให้สามารถออกแบบระบบสารสนเทศ  
ที่สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการก ากับองค์กรที่ดีในอนาคตต่อไป   
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การพัฒนาระบบก ากับกิจการการบินของกองทัพอากาศ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

Guidelines for the development of the Royal Thai Air Force's aviation 
oversight system harmonized with international standards 

ศักรินทร์ ไชยวาน๕๘ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบก ากับกจิการการบินของกองทัพอากาศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระบบก ากับกิจการการบินของสากลและของประเทศอื่นที่มีความก้าวหน้า  
ทางการบินและศึกษาการก ากับกิจการการบินของกองทัพอากาศในปัจจุบันเพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ระบบกิจการการบินของกองทัพอากาศต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารซึ่งผู้วิจัยได้จ ากัดขอบเขตเนื้อหา เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ก ากับกิจการการบินทางทหาร และการจัดต้ังองค์กรในบริบทของโครงสร้างหน่วยงานอ านาจหน้าที่อัตราและ
คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบงัคับในการก ากับกิจการการบนิทางทหารทัง้นี้
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะน ามาศึกษาได้แก่ข้อมูลของกองทัพอากาศและข้อมูลหน่วยงานทางทหารที่ใช้
ระบบก ากับกิจการการบินที่เป็นไปตามมาตรฐานของสากล 

ผลการศึกษาและวิเคราะหเ์อกสารที่เกีย่วข้องพบว่าการก ากับกิจการการบินเป็นสิง่ทีป่ระชาคมการบนิ
ได้ด าเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งในระดับสากลและภายในประเทศไทยเอง กองทัพอากาศซึ่งเป็น
หน่วยงานทางทหารที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแต่มี  
อากาศยาน หน่วยงานและบุคลากรทางการบินประกอบกันเข้าเป็นก าลังทางอากาศที่ต้องได้รับการดูแลให้มี
ความปลอดภัยและพร้อมรบอยู่ตลอดเวลา  

บทสรุปของการวิจัยเสนอแนวทางการพัฒนาระบบก ากับกิจการการบินของกองทัพอากาศ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อลดการสูญเสียและคงประสิทธิภาพของก าลังรบทางอากาศไว้ให้มี  
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค” ประกอบด้วยการให้
ความส าคัญกับการก ากับกิจการการบนิ, การพิจารณาทบทวน เพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บท
ในการจัดต้ังระบบและหน่วยงานก ากับกจิการการบินการเตรยีมบุคคลากรในสายงานก ากบักิจการการบิน และ
การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องกับการก ากับกิจการการบิน และสร้างระเบียบ
กองทัพอากาศว่าด้วยการก ากับกิจการการบิน   
ค าส าคัญ: การก ากับกิจการการบิน ความปลอดภัยในการบิน  
 
 
 

                                            
๕๘ นาวาอากาศเอก, สนภ.ทอ. 
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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 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 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากการที่กองทัพอากาศ มีภารกิจในการเตรียมและใช้ก าลังทางอากาศ และมีวิสัยทัศน์ในการเป็น
กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาคนั้น หากเกิดการสูญเสียและด้อยประสิทธิภาพของก าลังรบทางอากาศ  
ย่อมส่งผลกระทบต่อกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจและไม่อาจเป็นของทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาคได้  
การก ากับดูแลกิจการการบินโดยการก าหนดมาตรฐานและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดจะช่วย
ลดการสูญเสียและคงประสิทธิภาพของของก าลังรบทางอากาศไว้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดได้ 

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ได้ก าหนดให้การเตรียมก าลังทางอากาศ 
มีความพร้อมในการปูองกันประเทศได้ทันที และสามารถเผชิญกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้อง
เตรียมก าลังทางอากาศทุกด้านให้เพียงพอหรือใกล้เคียงกับก าลังทางอากาศที่ใช้ในการปฏิบัติการจริง 
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มากที่สุด๕๙ ถึงแม้ในปัจจุบันกองทัพอากาศได้จัดท ายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี และก าหนดแนวความคิด
ความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness) ของกองทัพอากาศ และพิจารณาจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อน
การปฏิบัติไว้ในยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แต่การด าเนินการในปัจจุบันยังอยู่ 
ในระหว่างการศึกษาและก าหนดแนวทางการด าเนินการท าให้การด าเนินการที่ผ่านมายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน 
หากกองทัพอากาศพัฒนาระบบก ากับกิจการการบินของกองทัพอากาศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้ว
กองทัพอากาศจะสามารถรักษาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของก าลังทางอากาศไว้ไดต้ามที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบก ากับกิจการการบินของกองทัพอากาศ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จ าเป็นต้องศึกษาถึงระบบก ากับกิจการการบินของสากลและของประเทศอื่น 
ที่มีความก้าวหน้าทางการบินและศึกษาการก ากับกิจการการบินของกองทัพอากาศในปัจจุบันเพื่อก าหนด
แนวทางในการพัฒนาระบบกิจการการบินของกองทัพอากาศต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบก ากับกิจการการบินรวมทั้งศึกษาหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับกิจการ  
การบินจากนั้นน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบในประเด็น โครงสร้างหน่วยงาน อ านาจหน้าที่ อัตรา
และคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับและกระบวนการในการก ากับกิจการการบิน 
ของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รวบรวมข้อมูลไว้ และสุดท้ายผู้วิจัยจะท าการสรุปผลแนวทางในการพัฒนาระบบ 
การก ากับกิจการการบินของกองทัพอากาศที่ได้จากการวิจัย 

การก ากับกิจการการบินทางทหารของประเทศอื่นๆ และของสากล 

ระบบก ากับกิจการการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)  
ได้มีการก าหนดให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องมหีน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากับกิจการการบินทางพลเรอืนให้
ครอบคลุมทุกด้านของการบิน ด้วยการออกหนังสืออนุมัติ รับรอง อนุญาตให้แก่บุคลากร หน่วยงาน อากาศ
ยานและบริภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ราบรื่น และคุ้มค่าในการบินทางพลเรือน แต่ไม่บังคับครอบคลุม
ถึงอากาศยานของรัฐซึ่งหมายความรวมถึงอากาศยานทางทหารด้วย๖๐ (International Civil Aviation 
Organization, 1994) โดยระบบการก ากับกิจการการบินตามแนวคิดขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศสามารถเขียนเป็นแผนผังได้ ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

                                            
๕๙Royal Thai Air Force. RTAF’s Strategy 2017-2036. Bangkok, 2016. 
๖๐International Civil Aviation Organization. Convention on International Civil Aviation. Montreal, 

Canada. 1944 
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ภาพท่ี ๑๒ แนวคิดการก ากับกจิการการบินของ ICAO 

การก ากับกิจการการบินทางทหารของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (United States Air Force: USAF) 

กองทัพอากาศสหรัฐฯได้มุ่งเน้นการก ากับดูแลความสมควรเดินอากาศของอากาศยานเป็นหลัก  
โดยได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการความสมควรเดินอากาศข้ึน โดยมีประธานท าหน้าที่ เป็นผู้รับรอง  
ความสมควรเดินอากาศ (Technical Airworthiness Authority: TAA) ท าหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐาน
ความสมควรเดินอากาศของอากาศยานและบริภัณฑ์ รวมทั้งการให้การรับรองความสมควรเดินอากาศ  
แก่อากาศยานและบริภัณฑ์ การตรวจสอบข้อบกพร่องในความสมควรเดินอากาศ การออกไปรับรองความ
สมควรเดินอากาศทางทหารให้กับอากาศยานทางทหารและการอนุญาตการบินทางทหารอื่นๆ  

การก ากับกิจการการบินทางทหารของสหราชอาณาจักร (Military Aviation Authority: MAA) 

เดิมการก ากับกิจการการบินของกองทัพสหราชอาณาจักรเปน็ไปในลักณะกระจดักระจายในหน่วยงาน
ต่างๆ ของกระทรวงกลาโหมท าให้การก ากับดูแลไม่ครอบคลุมทุกด้าน จนกระทั่งเกิดอุบัติกับ บ.NIMROD๖๑

เมื่อ พ.ศ.2549 ผลการสอบสวนพบว่าไม่มีหน่วยงานใดตรวจสอบความปลอดภัยกรณีมีเช้ือรั่วไหลในปีก  
ในปี พ.ศ.2553 จึงได้มีการจัดตั้งส านักงานก ากับกิจการการบินทางทหารข้ึน โดยก ากับกิจการการบิน
ครอบคลุมทุกด้านและมุ่งเน้นการก ากับความสมควรเดินอากาศของอากาศยานหน่วยงานนี้เป็นหน่วยข้ึนตรง
ของกระทรวงกลาโหมแห่งสหราชอาณาจักรท าหน้าที่ในการก าหนดระเบียบปฏิบัติมาตรฐานของอากาศยาน
และบริภัณฑ์รวมทั้งการออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศด้วย 

การก ากับกิจการการบินทางทหารของประเทศออสเตรเลีย(Defence Aviation Safety Authority) 

ในประเทศออสเตรเลียเดิมมีการก ากับกิจการการบินในลักษณะเดียวกับประเทศอังกฤษต่อมาในปี
พ.ศ.2558 ได้มีการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและ
ข้อก าหนดความสมควรเดินอากาศของการบินทางทหารของสหภาพยุโรปโดยการจัดต้ังส านักงานก ากับกิจการ
การบินทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมข้ึนมีผู้บญัชาการทหารอากาศเป็นเป็นผู้อ านวยการส านักงานโดยต าแหน่ง 
มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการการบินทางทหารของทุกเหล่าทัพในทุกด้านรวมทั้งด้านนิรภัยการบิน โดยมี 
ผังโครงสร้างหน่วยดังแสดงในภาพที่ 7 

                                            
๖๑Charles Haddon-Cave QC. The Nimrod Review. London, UK. 2009 
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การก ากับกิจการการบินทางทหารของประเทศสวีเดน 

กระทรวงกลาโหมของประเทศสวีเดนได้ต้ังส านักงานก ากับความปลอดภัยด้านการบิน (The Swedish 
National Military Airworthiness Authority: FLYGI) ข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2540 เพื่อท าหน้าที่ก ากับกิจการ 
การบินทางทหารของประเทศโดยการออกระเบียบในการก ากับกิจการการบินการตรวจสอบและรับรอง  
เพื่อบรรจุอากาศยานและบริภัณฑ์เข้าประจ าการการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานด้านการบิน  
การวิเคราะห์และแก้ไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศยานและบริภัณฑ์ รวมตลอดถึงการปลดประจ าการ
อากาศยานและบริภัณฑ์ ส านักงานก ากับความปลอดภัยด้านการบินประกอบด้วย 3 กองหลักได้แก่ กองนิรภัย
การบินกองนิรภัยท่าอากาศยานและการจราจรทางอากาศและกองสมควรเดินอากาศ 

การก ากับกิจการการบินทางทหารของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย 

กองทัพอากาศสหพันธรัฐมาเลเซียได้ตั้งส านักงานก ากับกิจการการบินของรัฐข้ึนพร้อมทั้งก าหนด 
ผู้มีอ านาจรับรองความสมควรเดินอากาศของอากาศยานของรัฐ (State Airworthiness Authority: SAA)  
โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนี้ นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความ
สมควรเดินอากาศของอากาศยานของรัฐข้ึนเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับ TAA จากค าสั่งนี้ท าให้กองสมควร
เดินอากาศ กรมช่างอากาศ ได้รับภารกิจในการรับรองความสมควรเดินอากาศของอากาศยานของรัฐทั้งหมด
โดยคณะกรรมการความสมควรเดินอากาศมีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานและมีกรรมการ  
เป็นผู้แทนจากกองบินต่างๆ 

การก ากับกิจการการบินของกองทัพอากาศในปัจจุบัน 

กองทัพอากาศเป็นองค์กรที่ต้องสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองและต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจตลอดเวลา กองทัพอากาศจึงต้องจัดหา พัฒนา และก ากับดูแลให้อากาศยานมีความปลอดภัยในการบิน
ปัจจุบันกองทัพอากาศมีแนวทางในการด าเนินการก ากับกิจการการบินทั้งการควบคุมมาตรฐานและ  
การอนุญาตให้ท าหน้าที่ด้านการบินของบุคคลากรด้านการบินและการควบคุมมาตรฐานอากาศยานและ
บริภัณฑ์เพื่อรับรองให้ใช้งานในราชการ  

การควบคุมมาตรฐานและการอนุญาตให้ท าหน้าท่ีนักบิน 
การควบคุมมาตรฐานของนักบินเริ่มตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกบิน การตรวจสอบมาตรฐาน จนถึง

การอนุญาตให้ท าการบิน โดยการคัดเลือกศิษย์การบินเป็นไปตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือก
ศิษย์การบิน พ.ศ.2555 ซึ่งก าหนดคุณสมบัติและข้ันตอนการคัดเลือกศิษย์การบนิเมื่อผ่านการคัดเลอืกแลว้ศิษย์
การบินจะได้รับการฝกึทีโ่รงเรียนการบินตามหลักสูตรที่โรงเรียนการบินก าหนดทั้งภาควิชาการและภาคอากาศ 

เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วศิษย์การบนิจะได้รบัการบรรจเุข้าเป็นนักบนิประจ ากองเพื่อท าการฝึกบิน
เปลี่ยนแบบตามหลักสูตรของเครื่องบินแต่ละแบบต่อไป เมื่อผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทั้งภาควิชาการและ
ภาคอากาศแล้วจะได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนักบินวัฏภาค 3 หรือนักบินพร้อมรบเพื่อท าหน้าที่หรือภารกิจ  
ที่ได้รับมอบหมายต่อไปอย่างไรก็ตาม ถึงแม้นักบินกองทัพอากาศจะสามารถท าการบินได้อย่างปลอดภัย 
แล้วแต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านักบินเหล่านั้นท าการบินอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติภารกิจ  
ได้ตลอดเวลา จะมีการตรวจสอบมาตรฐานการบินรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี 
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การควบคุมมาตรฐานอากาศยานและบริภัณฑ์ 
การรับรองแบบ (Type Certification) และการรับรองให้ผลิตประจ าการ (Production 

Approvals) เมื่อกองทัพอากาศมีโครงการจัดสร้างอากาศยานข้ึนทั้งเพื่อการทดลองและการบรรจุประจ าการ  
กองทัพอากาศจะจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและสร้างอากาศยานข้ึนมาเพื่อด าเนินการตามภารกิจนั้น  โดย
มอบหมายให้กรมช่างอากาศเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเพราะกรมช่างอากาศมีวิศวกรผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับ
ระบบต่างๆ ของอากาศยาน เมื่อกรมช่างอากาศด าเนินการออกแบบเสร็จจะส่งรายงานให้กับคณะกรรมการ
เพื่อขออนุมัติด าเนินการสร้างอากาศยานต้นแบบ (Prototype) ข้ึน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว กรมช่างอากาศ 
จะด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จากทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดยใช้ เครื่องมือและสิ่งอ านวย 
ความสะดวกของกองโรงงาน กรมช่างอากาศ หากมีการทดสอบในอุโมงค์ลมจะใช้อุโมงค์ของโรงเรียนนายเรือ
อากาศ เมื่อจัดสร้างอากาศยานต้นแบบเสร็จแล้วจะด าเนินการทดสอบทั้งภาคพื้นและภาคอากาศภายในพื้นที่
หน่วยบินของกองทัพอากาศ หากผลการทดสอบทดลองเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ กรมช่างอากาศจะจัดท า
รายงานต่อผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อขออนุมัติท าการผลิตอากาศยานน้ันเพื่อเข้าประจ าการ (Production 
Approvals) ต่อไป 

การคงความสมควรเดินอากาศ (Continuing Airworthiness Functions) การก ากับดูแล 
ให้อากาศยานมีความปลอดภัยและพร้อมปฏิบัติภารกิจอยู่เสมอ กองทัพอากาศก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตั้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงอากาศยาน นักบิน ฝูงบิน กองบิน หน่วยสายวิทยาการ 
และหน่วยงานด้านส่งก าลังบ ารุง ทั้งนี้ภายใต้การประสานงานกับส านักงานนิรภัยทหารอากาศ เมื่อ
กองทัพอากาศได้บรรจุอากาศยานเข้าประจ าการแล้ว  สายวิทยาการต่างๆ ทั้งช่างอากาศ สื่อสารอิเลกทรอนิกส์ 
และสรรพาวุธ จะรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดกับอากาศยานนั้น  โดยสายวิทยาการ 
ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานทั้ง 3 สายจะส่งเจ้าหน้าที่ไปประจ าการ ณ กองบินต่างๆ ทั้งระดับฝุายและแผนก เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขข้อขัดข้องที่ตรวจพบ หากเจ้าหน้าที่ของแต่ละสายวิทยาการในระดับกองบินไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ จะส่งรายงานแจ้งหน่วยสายวิทยาการเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหานั้น  
หากสายวิทยาการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้จะรายงานให้กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ หรือผู้บัญชาการ
ทหารอากาศทราบ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาน้ันต่อไป  

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้ก าหนดให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลกิจการการบิน  
ของประเทศสมาชิกต้องด าเนินการก ากับกิจการการบินใหก้ับอากาศยานพลเรือนที่จดทะเบียนในประเทศน้ันๆ 
ให้เกิดความปลอดภัย ราบรื่นและคุ้มค่าในการปฏิบัติการบินในประเทศไทย ส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับกิจการการบิน โดยมีส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดกฎ ระเบียบด้านการบินและออกหนังสืออนุมัติ  หนังสือรับรอง 
และใบอนุญาตต่างๆ ด้านการบิน รวมทั้งการตรวจติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประจ าหน้าที่ องค์กรทางการบิน 
รวมทั้งอากาศยานและบริภัณฑ์มีการด าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาว่าด้วยการบิน
พลเรือนไม่บังคับครอบคลุมถึงอากาศยานของรัฐ ดังนั้นประเทศสมาชิกจึงต้องออกมาตรการในการก ากับ
กิจการการบินอากาศยานของรัฐเองเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของการบินทางพลเรือน 

ในการออกมาตรการก ากับกิจการการบินอากาศของรัฐให้มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวมีความ
เป็นอิสระและไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อนในการท าหน้าที่นั้น ต้องมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ มีโครงสร้าง
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องค์กรที่เหมาะสม ก าหนดอ านาจหน้าที่ชัดเจนรวมทั้งจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินจะต้องเพียงพอต่อขนาดและความซับซ้อนของกิจกรรมด้านการบิน 
ขององค์กรนั้นๆ อีกทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน ซึ่งจ าเป็น
จะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอในการวิเคราะห์เปรียบเทียบการก ากับกิจการการบิน 
ของหน่วยงานต่างๆ พบว่า 

ด้านโครงสร้างหน่วยงาน 
องค์การการบินพลเรือนก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องจัดตั้งหน่วยงานก ากับกิจการการบิน  

พลเรือนที่เป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับองค์กรผู้ปฏิบัติการด้านการบิน จากตัวอย่างโครงสร้าง
องค์กรที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแนะน าจะพบว่า โครงสร้างองค์การเป็นแบบแบนราบ   
(Flat structure) เป็นโครงสร้างองค์การที่มีสายการบังคับบัญชาไม่มากนักเมื่อเทียบกับขนาดขององค์การ  
มีช่วงการควบคุมกว้างข้ึน โครงสร้างไม่สูง มีการกระจายอ านาจ๖๒ ให้กับหน่วยงานภายใน ส่วนการจัด
โครงสร้างหน่วยงานภายในเป็นการจัดแบ่งตามหน้าที่ (Functional classification) คือการแบ่งตามหน้าที่ 
ของหน่วยงานภายในโดยจะเน้นความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ฝุายก ากับการปฏิบัติการบิน ฝุายก ากับ 
ความสมควรเดินอากาศ ฝุายใบอนุญาต เป็นต้น การแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่จะเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ 
ที่คงที่ลักษณะเทคโนโลยีเป็นงานประจ า การพึ่งพาอาศัยระหว่างหน่วยงานต่างๆ มีไม่มากนัก โดยมีข้อดี คือ 
ท าให้เกิดการประหยัด (Economy of scale) เพราะท าให้คนท างานหน้าที่เดียวกันอยู่ด้วยกันเพื่อใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรร่วมกันและส่งเสริมให้เกิดทักษะความช านาญ ข้อจ ากัดของโครงสร้างแบบนี้ คือการเห็น
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานตนเองส าคัญกว่าวัตถุประสงค์ขององค์การ 

กองทัพอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดโครงสร้างการก ากับกิจการการบินเป็นแบบ
คณะกรรมการ (The committee type) รูปแบบโครงสร้างส่วนราชการแบบนี้มีข้อดีคือเกิดการประสานงาน 
ที่ดี และให้มีความรับผิดชอบร่วมกันแทนที่คนใดคนหนึ่งต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แต่มีคณะบุคคล
ช่วยเหลือในการวางนโยบาย หรือตัดสินวินิจฉัย ซึ่ งบุคคลเดียวอาจกระท าไม่ได้หรือไม่เหมาะที่จะกระท า 
กองทัพอากาศสหรัฐได้แต่งตั้งคณะกรรมการสมควรเดินอากาศ (Air Force Airworthiness Board: AB) 
เพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ รับรองความสมควรเดินอากาศทางเทคนิค (Technical Airworthiness 
Authority: TAA) ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการฯ ด้วย 

กระทรวงกลาโหมของประเทศอังกฤษจัดตั้งส านักงานก ากับกิจการการบินทางทหาร (Military 
Aviation Authority: MAA) ข้ึนโดยจัดตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานข้ึนตรงกับกระทรวงกลาโหม มีสายการบังคับ
บัญชากับส่วนงานภายในส านักงาน การจัดส่วนงานภายในแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงานที่มีอ านาจหน้าที่  
เฉพาะด้านแต่มีการประสานงานร่วมกันทั้งกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกส านักงานฯ 

กระทรวงกลาโหมประเทศออสเตรเลีย จัดตั้งส านักงานก ากับกิจการการบินทหาร (Defence 
Aviation Safety Authority) เป็นหน่วยข้ึนตรงของกระทรวงกลาโหม มีสายการบังคับบัญชาที่แบนราบ  
โดยมีการจัดส่วนงานภายในออกเป็น 6 ส่วนงาน ท างานประสานสอดคล้องและเช่ือมโยงข้อมูลถึงกันกับทั้ง
ภายในและภายนอกส านักงาน 

                                            
๖๒TippawanLorsuwannarat. Modern Organization Theory. Bangkok. 2007 



 
๘๗ วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ 

กระทรวงกลาโหมของประเทศสวีเดนมีการจัดตั้งส านักงานก ากับความปลอดภัยด้าน 
การบินทางทหาร (The Swedish National Military Airworthiness Authority :FLYGI) เป็นหน่วยงานที่มี
โครงสร้างแบบแบนราบ แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 3 ส่วนงาน โดยแต่ละส่วนงานมีอ านาจเต็ม ในส่วนงาน
ของตนเอง 

กระทรวงกลาโหมประเทศมาเลเซีย ได้ก่อตั้งส านักงานก ากับกิจการการบินของรัฐ (State 
Airworthiness Authority) เป็นหน่วยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหมและแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 3 ส่วนงาน 
โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดทั้งกับหน่วยงานภายในและส านักงานก ากับกิจการการบินพลเรือน  
ของประเทศมาเลเซีย 

ด้านขอบเขตอ านาจ บทบาท หน้าท่ีของหน่วยงาน 
ส านักงานการบินพลเรือนของประเทศสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศมีอ านาจ 

ในการก ากับดูแลครอบคลุมทุกมิติของกิจการการบิน รวมทั้งผู้ประจ าหน้าที่ อากาศยาน และหน่วยงาน  
ด้านการบิน แต่ไม่ครอบคลุมถึงการบินของรัฐอันได้แก่ การบินทางทหาร การบินของศุลกากร และหน่วยงาน
อื่นที่ประเทศสมาชิกก าหนดให้เป็นการบินของรัฐคณะกรรมการสมควรเดินอากาศของกองทัพอากาศสหรัฐ 
มีขอบเขตอ านาจจ ากัดอยู่เพียงภายในกองทัพอากาศเท่านั้น หากข้อมีข้อขัดแย้งหรือต้องการการให้การบิน  
พลเรือนด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง คณะกรรมการฯ จะใช้วิธีการประสานงานกันโดยใกล้ชิดกับส านักงาน
บริหารการบินกลาง (Federal Aviation Administration: FAA) ส านักงานก ากับกิจการการบินทางทหาร 
(Military Aviation Authority: MAA) มีขอบเขตอ านาจในการก ากับดูแลครอบคลุมกิจการการบิน 
ของทุกเหล่าทัพในสังกัดกระทรวงกลาโหมและประสานงานโดยใกล้ชิดกับส านักงานการบินพลเรือนและ
ส านักงานก ากับความสมควรเดินอากาศทางทหารของสหภาพยุโรป (EDA's Military Airworthiness 
Authorities: MAWA) ส านักงานก ากับความปลอดภัยด้านการบินทางทหารของประเทศสวีเดนมีขอบเขต
อ านาจในการก ากับดูแลกิจการการบินของทุกเหล่าทัพในสังกัดกระทรวงกลาโหมของสวีเดนรวมทั้ง
ประสานงานโดยใกล้ชิดกับหน่วยงานหรือประเทศที่ใช้อากาศยานทางทหารของประเทศสวีเดนด้วย ส านักงาน
ก ากับกิจการการบินทหารของประเทศออสเตรเลียมีขอบเขตอ านาจในการก ากับดูแลกิจการการบิน 
ของทุกเหล่าทัพในสังกัดกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียและประสานงานโดยใกล้ชิดกับพลเรือนและ
หน่วยงานทางทหารของสหภาพยุโรปสว่นส านักงานก ากับกิจการการบินของรัฐของกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย 
(State Airworthiness Authority) มีขอบเขตอ านาจก ากับดูแลอากาศยานของรัฐที่สังกัดในทุกหน่วยงาน 
ของรัฐซึ่งหมายความรวมถึงอากาศยานทางทหารและพลเรือนของรัฐ 

ด้านอัตราและคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
องค์การการบินเรือนระหว่างประเทศได้ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย  

ของส านักงานการบินพลเรือนว่าต้องมีคุณสมบัตทิั้งความรู้และประสบการณ์ไม่น้อยกว่าบุคคลที่ถูกตรวจสอบ
รวมทั้งต้องมีจ านวนที่เพียงพอกับกิจกรรมด้านการบินของประเทศนั้นๆ ด้วยโดยองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ก าหนดอัตราของเจ้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินไว้ที่  1 คนต่ออากาศยาน 10 ล า
และอัตราของเจ้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยด้านความสมควรเดินอากาศไว้ที่อัตรา  1 คนต่ออากาศยาน  
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5 ล า๖๓ ในส่วนอัตราและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก ากับกิจการการบินทางทหารของประเทศ
ต่างๆ นั้นไม่เป็นที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป ผู้วิจัยจึงไม่มีข้อมูลส่วนน้ีในการวิเคราะห์ 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการก ากับกิจการการบิน 
ส านักงานการบินพลเรือนของประเทศสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศมีอ านาจ 

ในการออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการก ากับกิจการการบินได้ทุกมิติอันได้แก่ บุคคลผู้ประจ าหน้าที่ 
ผู้ด าเนินการเดินอากาศ ท่าอากาศยาน หน่วยงานบริการจราจรทางอากาศหน่วยฝึกอบรมด้านการบิน ผู้ผลิต
และซ่อมบ ารุงอากาศยาน รวมทั้งข้อบังคับอื่นๆ ที่จะท าให้การบินทางพลเรือนมีความปลอดภัย ราบรื่น และ
คุ้มค่าในการปฏิบัติการบินคณะกรรมการสมควรเดินอากาศของกองทัพอากาศสหรัฐ มีหน้าที่ในการ 
ออกข้อบังคับเฉพาะเรื่องความสมควรเดินอากาศของอากาศยานและบริภัณฑ์เท่านั้น ส านักงานก ากับกิจการ
การบินทางทหารของประเทศอังกฤษออกข้อบังคับในการก ากับกิจการการบินได้ทุกมิติแต่เน้นในเรื่องความ
สมควรเดินอากาศของอากาศยานและบริภัณฑ์ก่อน ส านักงานก ากับความปลอดภัยด้านการบินทางทหารของ
ประเทศสวีเดนเน้นออกข้อบังคับในเรื่องความสมควรเดินอากาศเช่นเดียวกัน และยังได้ออกข้อบังคับด้าน
ปฏิบัติการบิน สนามบิน และการบริการจราจรทางอากาศด้วยส านักงานก ากับกิจการการบินทหาร 
ของประเทศออสเตรเลียมีอ านาจออกข้อบังคับครอบคลุมทุกมิติด้านการบินโดยเน้นเรื่องความสมควร
เดินอากาศเป็นหลัก ส านักงานก ากับกิจการการบินของรัฐของกระทรวงกลาโหมมาเลเซยีเน้นการออกข้อบังคับ
ที่ เกี่ยวข้องกับความสมควรเดินอากาศของอากาศยานและบริ ภัณฑ์เ ช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ 
และออสเตรเลีย 

ผลการวิจัย 

แนวทางการพฒันาระบบก ากบักจิการการบนิของกองทพัอากาศให้สอดคล้องมาตรฐานสากล 

กา รที่ ก องทั พอ ากาศก าหนดแนวความ คิดความส มควร เ ดินอ าก าศ ( Airworthiness)  
ของกองทัพอากาศ และพิจารณาจัดต้ังหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติไว้ในยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 
ปี (พ.ศ.2560 - 2579) หากจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ประกอบกับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจะเห็นได้ว่ากองทัพอากาศควรด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการก ากับกิจการการบินข้ึน 
ในกองทัพอากาศ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการก ากับกิจการการบินของกองทัพอากาศควรมีลักษณะดังนี้ 

ด้านโครงสร้าง 
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการก าหนดโครงสร้างหน่วยงาน ขอบเขต บทบาท หน้าที่ของ

หน่วยงาน อัตราและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการก ากับ
กิจการการบินของแต่ละหน่วยงาน กองทัพอากาศควรจัดตั้งหน่วยงานก ากับกิจการการบิน (RTAF Aviation 
Authority) และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อท าหน้าที่ในการก ากับกิจการการบินในทุกมิติ  
ของกองทัพอากาศ ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวควรมีช้ันยศเทียบเท่าหรือสูงกว่าหัวหน้าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบอากาศยาน ทั้งนี้ อาจเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศเองก็ได้นอกจากนี้ควรจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนมา 

                                            
๖๓International Civil Aviation Organization. Doc 8335, Manual of Procedures for Operations 

Inspection, Certification and Continued Surveillance. Montreal, Canada. 2010 
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ชุดหนึ่ง เพื่อให้ค าแนะน าต่อผู้มีอ านาจในการก ากับกิจการการบิน โดยอาจเรียกว่าคณะกรรมการในการก ากับ
กิจการการบิน (RTAF Aviation Authority Board) ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยผู้มีอ านาจในการก ากับกิจการ
การบิน เป็นประธาน กรรมการอื่นประกอบด้วยผู้แทนจากสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการบินและหน่วยบิน
ระดับกองบิน และมีผู้อ านวยการส านักงานก ากับกิจการการบินทหารอากาศเป็นเลขานุการคณะกรรมการ  
โดยมีโครงสร้างส านักงานก ากับกิจการการบินทหารอากาศดังแสดงในภาพที่ 2 

 

ภาพท่ี ๑๓ โครงสร้างส านักงานก ากบักิจการการบินทหารอากาศ 

ด้านบุคลากร 
นอกจากผู้มีอ านาจในการก ากับกิจการการบินคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ในส านักงานก ากับ

กิจการการบินทหารอากาศแล้ว  กองทัพอากาศควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการการบินด้านต่างๆ โดยแต่งตั้งผู้มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดจากสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความคิดเห็นต่อผู้มีอ านาจ
ในการผู้มีอ านาจในการก ากับกิจการการ โดยที่ผู้ตรวจสอบเหล่าน้ียังสังกัดอยู่กับต้นสังกัดเดิมของตนเอง 

ด้านกระบวนการบริหาร 
กองทัพอากาศควรด าเนินการบริหารระบบรับรองความสมควรเดินอากาศในรูปแบบ

คณะกรรมการเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการท างานสร้างความร่วมมือและการประสานงานที่ดี ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในกองทัพ โดยมีส านักงานก ากับกิจการการบินทหารอากาศเป็นฝุายอ านวยการและ
ด าเนินการด้านธุรการให้กับคณะกรรมการ 

สรุป 

จากการศึกษาการก ากับกิจการบินของสากลและหน่วยงานทางทหารของประเทศต่างๆ รวมทั้งการก ากับ
กิจการการการบินในปัจจุบันและยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศพบว่าการก ากับกิจการการบิน เป็นสิ่งที่
ประชาคมการบินได้ด าเนินการมาเป็นเวลานานแล้วกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานทางทหารที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแต่มีก าลังรบทางอากาศทั้งนักบินเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงและ
ปฏิบัติงานกับอากาศยานอากาศยานและบริภัณฑ์สนามบินการบริการจราจรทางอากาศและระบบอาวุธ 
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อากาศยานที่ต้องได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยและพร้อมรบอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาระบบก ากับกิจการ
การบินของกองทัพอากาศใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลจะท าใหล้ดการสูญเสียและคงประสิทธิภาพของก าลัง
ทางอากาศไว้ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและบรรลุวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค”  
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การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับสถานศึกษาทางทหาร 
DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM 

FOR MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTES 
สิรริัตน์  เนียมอินทร์ ร.น.๖๔  
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บทคัดย่อ 
เอกสารว ิจัยฉบับน ี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) มีวัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ส าหรับสถานศึกษาทางทหาร โดยมีขอบเขตในการศึกษาจากสถานศึกษาทางทหารระดับสูง สถาบันวิชาการ
ปูองกันประเทศ ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้แนวคิดแบบจ าลอง 7-S ของ แมคคินซีร์ (McKinsey 7-S Frame work)  
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการว ิจัยพบว่า ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาทางทหาร  
ควรมีการพัฒนาดังนี้ 1) การจัดโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน  
2) การก าหนดและถ่ายทอดตัวบ่งช้ีงานประกันคุณภาพการศึกษา 3) การพัฒนาบุคลากรและผู้ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 4) การส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
5) การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการด าเนินงาน 
6) การพัฒนาทักษะที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 7) การก าหนดค่านิยมร่วมกันเกี่ยวกับ 
งานประกันคุณภาพ เพื่อให้มีทิศทางและขอบเขตในการด าเนินงานที่มีความเข้าใจตรงกัน  โดยจะต้องมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA (Deming Cycle) ทั้งนี้ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้บรรลุผลส าเร็จ จ าเป็นจะต้องมีการด าเนินงานทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย 
ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติ ควบคู่กันไป 

 
ค าส าคัญ ประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา สถานศึกษาทางทหาร  

Abstract 

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

                                            
๖๔ นาวาเอกหญิง  กองบัญชาการสถาบันวิชาการปูองกันประเทศ 
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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 endeavour 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 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๒: ๑๔) สถานศึกษาทางทหารจึงจ าเป็นต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยน าระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน  
ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก มาเป็น 
กรอบแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษา แต่ทว่าโดยแท้จริงแล้วบริบทการด าเนินงานของสถานศึกษา
ทางทหาร มีความแตกต่างจากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงท าให้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาทางทหารไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ตลอดจนในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษา เช่น มีการออกกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้ง
ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้จัดท าแผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เนื่องจากพบปัญหาในการด าเนินงาน 
เช่น เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งช้ีไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและบ่งช้ี คุณภาพการจัดการศึกษา 
ได้อย่างแท้จริง ผู้ประเมินขาดความรู้ ความสามารถ ไม่เข้าใจบริบทของสถานศึกษา สิ้นเปลืองงบประมาณ 
และเป็นภาระในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น  
(สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, ๒๕๖๐: ๙-๑๒) หากไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหา จะท าให้ก าลังพล 
เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา ไม่เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งผู้บริหารจะขาดโอกาสส าคัญทีจ่ะใช้งานประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นผลเสียที่ร้ายแรง  

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อ  
ให้ได้ข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ส าหรับสถานศึกษาทางทหาร โดยด าเนินการศึกษาจากการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสังเคราะห์เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
สถานศึกษาทางทหาร โดยมีขอบเขตในการศึกษาจากสถานศึกษาทางทหารระดับสูง สถาบันวิชาการปูองกัน
ประเทศ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อให้ได้ ข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ เหมาะสม  

และมีประสิทธิภาพส าหรับสถานศึกษาทางทหาร  
ขอบเขตของการวิจัย 

ก าหนดขอบเขตในการศึกษาจากสถานศึกษาทางทหารระดับสูง สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ  
ซึ่งประกอบด้วย ๔ สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ ได้แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาทางทหารระดับสูง สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     

๒. กรมยุทธศึกษาเหล่าทัพ และสถานศึกษาทางทหาร สามารถน าแนวทางในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

งานประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๕ ก าหนดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน และก าหนดให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การ
มหาชน (สมศ.) ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกอย่าง
น้อย ๑ ครั้งในทุกห้าปี และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๒: ๑๔) ส าหรับสถานศึกษาทางทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ผลิตบุคลากร 
เพื่อใช้งานในกองทัพ ซึ่งมีการเทียบเคียงหลักสูตรกับกระทรวงศึกษาธิการ และมีความจ าเป็นต้องรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. มีจ านวน ๑๙ สถาบัน แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  

๑. สถานศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีจ านวน ๘ สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
(ส่วนบัณฑิตศึกษา)  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท  
กษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  

๒. สถานศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 10 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียน
แผนที่ทหาร โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนชุมพล
ทหารเรือ  
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๓. สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจ านวน ๑ สถาบัน คือ โรงเรียนเตรียมทหาร  
นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาทางทหารระดับสูง จ านวน ๔ สถาบัน ได้แก่  วิทยาลัยปูองกัน

ราชอาณาจักร  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  และ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงซึ่งไม่ ได้มี
การเทียบเคียงหลักสูตรกับกระทรวงศึกษาธิการ สมศ.จึงยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก  
แต่อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาเหล่าน้ีมีความจ าเป็นต้องจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยได้ออกระเบยีบกองทัพไทย ว่าด้วยคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย 
พ.ศ.๒๕๕๘ (กองทัพไทย, ๒๕๕๘) มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติใช้มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาทางทหารในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ส าหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กระทรวงกลาโหมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ (กระทรวงกลาโหม, 
๒๕๕๙) ท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ และรายงานผล
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/นายกสภาการศึกษาวิชาการ
ทหารทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณ  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาและผลการวิจัยการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยนาวาอากาศเอก นริศ มณีนัย และนาวาโทหญิง 
สิริรัตน์ เนียมอินทร์ (นาวาอากาศเอก นริศ มณีนัย และ นาวาโทหญิง สิริรัตน์  เนียมอินทร์, ๒๕๕๕: ๔๗-๕๐) 
พบว่า ปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้  

๑. ด้านทรัพยากรสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.๑ ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษามีจ านวนไม่เพียงพอ และบางส่วนขาด

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา มีเจตคติที่ไม่ดีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา จึง
ไม่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งยังไม่มีอัตราและต าแหน่งส าหรับบุคลากร/
เจ้าหน้าที่ที่ท างานประกันคุณภาพในโครงสร้างของสถานศึกษา ท าให้ไม่เห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรจึงขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน ขาดความทุ่มเทและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

๑.๒ งบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษามีจ านวนไม่เพียงพอ 
๑.๓ ระบบสารสนเทศ ยังไม่สามารถสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่ 

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๒. ด้านกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๒.๑ การปรับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา มีความล่าช้า มีจ านวนตัวบ่งช้ีมาก
เกินไป ตัวบ่งช้ีบางตัวไม่ใช่ภารกิจหลักของสถานศึกษา จึงไม่สามารถสะท้อนคุณภาพได้อย่างแท้จริง 

๒.๒ การจัดท าเอกสารอ้างอิงและรายงานการประเมินตนเอง เพื่อประกอบการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นการเพิ่มภาระ และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ต้องการให้มีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงโดยไม่ต้องใช้เอกสาร 

 



 
๙๕ วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๓. ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.๑ การน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงขาดความต่อเนื่อง และขาดการถ่ายทอด

ถึงผู้ปฎิบัติส่วนใหญ่ของสถานศึกษา 
๓.๒ ผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาบางส่วนขาดความเป็นกัลยาณมิตร 

ทั้งนี้ได้มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านการจัดหลักสตูรอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประเมินของหน่วยตรวจสอบและประเมินต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ทั้งหมด อีกทั้งการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยตรวจสอบและประเมิน  

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้จัดท ารายงาน 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ซึ่งรายงานผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกท่ีผ่านมา (สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, ๒๕๖๐: ๙-๑๒) ดังนี้  

๑. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่
ผ่านมาไม่ช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       

๒. ขัดต่อนโยบาย “คืนครูให้นักเรียน” เพราะภาระงานในการด าเนินการประกันคุณภาพ 
ท าให้ผู้สอนต้องทิ้งห้องเรียนมาเพื่อเตรียมเอกสารรองรับการประเมิน ซึ่งเป็นการดึงครูออกจากห้องเรียน 

๓. เป็นอุปสรรคต่อเปูาหมายของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพราะครูไม่มีเวลา 
ในการจัดเตรียมสื่อหรือชุดการสอนที่เหมาะสมที่จะเพิ่มการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เนื่องจากถูกดึงเวลาจากการ 
ท าหน้าที่สอน ให้ไปท ากิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน รวมทั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ดังกล่าว ก่อให้เกิดภาระงาน เกินความจ าเป็น 

๔. ผลการประเมินไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา 
๕. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ไม่ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เห็นได้จากผลการจัดอันดับทางการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ของโลก
ที่ตกต่ า เป็นต้น 

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
๑. ชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอกรอบสี่ ออกไป ๒ ปี จนกว่าการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่เหมาะสมจะแล้วเสร็จ  

๒. จัดการประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมแนวคิดจากหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  

๓. ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกด้วยการวิจัย
แบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
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๔. น าระบบประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใช้ และเก็บรวบรวมข้อมูล น ามาปรับปรุง
และสรุปจัดท าเป็นแนวทางข้ันตอนและคู่มือการประกันคุณภาพเพื่อให้สถานศึกษาน าไปปฏิบัติ 

ในส่วนของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับ ได้ก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), ๒๕๖๐: ๑-๒๐) โดยมีแนวคิด
หลักที่มุ่งเน้นให้การประเมินคุณภาพภายนอกมีความเช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเปูาหมายมาตรฐานที่ก าหนด และ  
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดข้ึน (Accountability) รวมทั้งต้องมีความท้าทาย และช่วยกระตุ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการส่งเสริม การยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสู่สากล ตามนโยบาย ปฏิรูป
การศึกษาของรัฐบาล เพื่อการบรรลุเปูาหมายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Empowerment) แนวทาง
พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินมีจ านวน ๕ ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ  

ด้านที่ ๒  คุณภาพบัณฑิต   
ด้านที่ ๓  คุณภาพงานวิจัย  
ด้านที่ ๔  ผลของการบริการวิชาการ  
ด้านที่ ๕  ผลของการประกันคุณภาพภายใน  
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  

ข้ึน (กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา, ๒๕๖๑: ๓-๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้มี
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 

๑. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีการประเมนิผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

๒. ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓. เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรอืหรอืหน่วยงานที่ก ากบัดูแลสถานศึกษาได้รับรายงานการประเมนิตนเอง
ของสถานศึกษาแล้ว ให้จัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมประเด็นต่างๆ ให้แก่ สมศ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง
ในการประเมินคุณภาพภายนอก 

๔. ให้ สมศ. ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่
สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ เพื่อให้สถานศึกษา 
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ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่างานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่ง  

ของผู้บริหารที่ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระบบและแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ตัวบ่งช้ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมการด าเนินงานในภาพรวม
ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับช้ันจนถึงผู้บัญชาการสถาบันวิชาการ
ปูองกันประเทศทุกสิ้นปีการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาพบว่ายังไม่สามารถสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างแท้จริง  โดยเฉพาะการก าหนดตัวบ่งช้ี 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาบางตัวยังไม่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ในการจัดต้ังสถานศึกษา จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการปรับปรุงเพื่อให้ได้ตัวบ่งช้ีที่สามารถสะท้อนคุณภาพการจัด
การศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา โดยจะต้องค านึงถึงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 มาเป็นแนวทางในพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับสถานศึกษาทางทหารต่อไป โดยสรุปเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา  
ดังภาพที่ ๑ 

  กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 

 

ภาพท่ี ๑๔ กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

วิธีด าเนินการวิจัย  

เอกสารว ิจัยฉบับน ี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยวิเคราะห์แนวคิด กฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแบบจ าลอง 7-S ของ แมคคินซีร์ (McKinsey 7-S 
Frame work) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพส าหรับสถานศึกษาทางทหาร โดยมีขอบเขตในการศึกษาจากสถานศึกษาทางทหารระดับสูง 
สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ  

แนวคิด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
๑. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทางทหาร  

๑.๑ สภาพปัจจุบันของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.๒ ปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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๑.๓ ตัวบ่งช้ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาทางทหารระดับสูง 
สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ  

๒. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษาทางทหารระดับสูงสถาบัน

วิชาการปูองกันประเทศ  
๒.๒ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ของส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
๒.๓  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
๒.๔ รายงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง แผนปฏิรูปเร่งด่วน 

ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดโดยใช้แนวคิดแบบจ าลอง 7-S ของ แมคคินซีร์ 
(McKinsey 7-S Frame work) ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทางทหารระดับสูง สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ ดังนี้ 

๑. Structure: โครงสร้าง  
ควรมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาไว้อย่างชัดเจน เพื่อ  

ให้สอดคล้องกับการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ผู้บริหารควรตระหนักถึงความส าคัญในการน างานประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการติดตาม 
ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๒. Strategy: กลยุทธ์  
ควรมีการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสถานศึกษา 

ให้สอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยปฏิบัติ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกคนในหน่วยมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวบ่งช้ีที่ได้รับการถ่ายทอด ทั้งนี้ ตัวบ่งช้ีที่ก าหนดข้ึนควรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา เพื่อให้ผลการด าเนินงานสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของสถานศึกษา  
โดยค านึงถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ด้านที่  ๑ ผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนากองทัพ และ
ประเทศชาติ (ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตรช์าติ และผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานด้านการบรหิารสถานศึกษา 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา) 

ด้านที่ ๒ คุณภาพบัณฑิต (ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด) 
ด้านที่ ๓ คุณภาพงานวิจัย (ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด) 
ด้านที่ ๔ ผลของการบริการวิชาการ (มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ตามความเช่ียวชาญตามเอกลักษณ์

ของสถานศึกษา ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อกองทัพ และประเทศชาติ) 
ด้านที่ ๕ ผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 

และการน าผลที่ได้จากการประกันคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาหน่วยงาน)  
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๓. Staff: บุคลากร  
ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งงานการจัดการเรียนการสอนและงานประกัน

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคัดสรรผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีความเป็น
กัลยาณมิตรและมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนจัดให้มี 
การพัฒนาผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๔. Style of Management: รูปแบบการจัดการ 
ควรจัดรูปแบบของการจัดการโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

เปิดโอกาสและให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการท างาน 
๕. System: ระบบการท างาน  
ควรมีการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดท า Flow Chart ข้ันตอน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยี 
มาสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. Skill: ทักษะ  
บุคลากรควรได้รับการพัฒนาทักษะที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. Shared and Value: ค่านิยมร่วม  
ผู้บริหารและบุคลากรควรก าหนดค่านิยมร่วมเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้มี

ทิศทางและขอบเขตในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มีความเข้าใจตรงกัน 
จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลดังกล่าวน ามาเขียนเป็น Conceptualize Model แนวความคิด 

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังภาพที่ 2  
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ภาพท่ี ๑๕ แนวความคิดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 จากภาพที่ ๒ จะเห็นว่าระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ส าหรับสถานศึกษาทางทหารระดับสงู สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ ประกอบด้วย ข้อสรุปผลการด าเนินงาน
จากการวิเคราะห์ตามแบบจ าลอง 7-S ของ แมคคินซีร์ (McKinsey 7-S Frame work) โดยจะต้องมีการ
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ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA (Deming Cycle) ของ W.Edward Deming ตั้งแต่ 
การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบผลการปฏิบัติ และการน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงผล  
การด าเนินงานในวงรอบต่อไป เพื่อให้มีการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
จ าเป็นต้องค านึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๒๑ ที่ก าหนดให้ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะ
ทางตามความต้องการและความช านาญของหน่วยงานนั้นได้ โดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ, ๒๕๔๒: ๗-๘)  ทั้งนี้ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพส าหรับ
สถานศึกษาทางทหารระดับสูง สถาบันวิชาการปูองกันประเทศดังกล่าว ที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
สถานศึกษาทางทหารอื่นๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ จ าเป็นจะต้องมีการด าเนินงานทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับนโยบาย 
(กห. บก.ทท. และ สปท.) ระดับบริหาร ( สปท. และ หน่วยงานต้นสังกัด) และระดับปฏิบัติ (สถานศึกษา)  
ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังภาพที่ ๓  

 

ภาพท่ี ๑๖ การพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 
ส าหรับสถานศึกษาทางทหาร 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
๑.๑  สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ และกรมยุทธศึกษาเหล่าทัพ ควรน าแนวทางในการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาทางทหารระดับสูง ที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

๑.๒ หน่วยงานต้นสั งกัดและสถานศึกษา ควร เร่ งพัฒนาบุคลากร ระบบและกลไก 
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้งานประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
๒.๑ ควรศึกษาวิจัยเพื่ อพัฒนาตัวบ่ง ช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ทางทหารในแต่ละระดับ ที่สอดคล้องกับบริบทและสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของสถานศึกษา   
๒.๒ ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อช่วยลดภาระงานให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 4.0 
Defence Industry 4.0 

อนุชา เครือประดับ๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง อุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดท าโมเดลอุตสาหกรรมปูองกัน

ประเทศ 4.0 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศของไทย  
ผลการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศและ

กระทรวงกลาโหม ก าหนดให้ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปูองกันประเทศ กิจการอุตสาหกรรม
ปูองกันประเทศ โดยให้บูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วน สนับสนุนให้ภาคเอกชนท าการผลิต 
เพื่อใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และลดการน าเข้าจากต่างประเทศ 
อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมปูองกันประเทศของไทย ต้องได้รับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างมาก  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญที่ต้องพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจการอุตสาหกรรม
ปูองกันประเทศ ได้แก่ บุคลากรด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ เทคโนโลยีปูองกันประเทศ และภาคเอกชน
ในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ จึงได้จัดท าโมเดลอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ ก าหนดวาระการขับเคลื่อน 4 วาระ ดังนี้ วาระที่ ๑ การ
เตรียมบุคลากรอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 วาระที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีปูองกันประเทศด้วยการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมปูองกันประเทศเปูาหมาย วาระที่ ๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศในการต่อยอดผลงานวิจยัและพัฒนาสู่การผลิตเพื่อใช้งานในประเทศ เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง และลดการน าเข้า และวาระที่ ๔ การส่งออกอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ เพื่อสร้างรายได้ 
ไห้ประเทศ เมื่อขีดความสามารถภายในประเทศมีความเข้มแข็งเพียงพอ 
 
ค าส าคัญ อุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 

Abstract 

The objective of the research was to develop Thailand defence industry model 4.0 
to serve as a guideline to drive the development of Thailand's defence industry.  

The study and analysis of related documents showed that Government and Ministry 
of Defence strategies and policies intend to promote defence technology research and 
development and defence industry by integrating the capabilities of all sectors. Encourage 
private sector to produce for government and commercial use for sustainable self-
sufficiency and reduce imports. However, the defence industry of Thailand has to be greatly 
developed.  

                                            
๖๕ นาวาอากาศเอก  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
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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 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมปูองกันประเทศมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อความมั่นคงของชาติและผลประโยชน์  
ของชาติ ทั้งนี้ในยามที่ประเทศประสบกับปัญหาภัยความมั่นคงที่ต้องใช้ปฏิบัติการทางทหาร และในยามสงบ 
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศและการแก้ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ รัฐบาลจึงต้อง
มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นหลักประกันในความมั่นคงด้านการทหาร 
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการสูญเสียรายได้ให้แก่ต่างประเทศ และเป็นแหล่งหารายได้เข้าสู่ประเทศ 
ส าหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้เริ่มต้นมาเป็นเวลานานกว่า ๙๐ ปี แต่ในปัจจุบันการ
ด าเนินการยังเป็นแค่การซ่อมบ ารุงข้ันต้นและการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์บางประเภทที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยี 
ข้ันสูงเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาครัฐมากกว่าภาคเอกชน และมีความก้าวหน้าน้อยกว่าหลายประเทศ  
ในภูมิภาค 

อุตสาหกรรมปูองกันประเทศของไทย ยังไม่มีโมเดลการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีทิศทาง และ  
เป็นข้ันเป็นตอนในระยะยาว โมเดลดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตรแ์ละนโยบายของกระทรวงกลาโหม 
จากเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของโมเดลการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกัน
ประเทศของไทย ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศ จึงได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง “อุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0” 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดท าโมเดลอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศของไทย 

ขอบเขตของการศึกษา 

 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  ทั้ ง เอกสาร 
ของทางราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บท ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 
และบทวิเคราะห์ของนักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมปอูงกันประเทศการศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรม
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ปูองกันประเทศของประเทศที่ประสบความส าเร็จ เฉพาะประเทศที่มีความเหมาะสมที่ประเทศไทยจะใช้เป็น
ตัวอย่างในการก าหนดแนวทางพัฒนา ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ประโยขน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 โมเดล “อุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0” จะสามารถพิจารณาใช้เป็นแนวทางของรัฐบาลและ
กระทรวงกลาโหมในการก าหนดนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศของไทยให้มี  
ความเข้มแข็ง ก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ
จะส่งผลดีต่อภารกิจของกระทรวงกลาโหมและกองทัพ ท าให้เกิดการพึ่งพาตนเองเป็นหลักประกันในการ
ปูองกันประเทศ สร้างความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจจากการลดการน าเข้า และสร้างรายได้จากการส่งออก 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปูองกัน
ประเทศ การด าเนินการด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศของประเทศไทยและประเทศที่ประสบความส าเร็จ 
น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ
ของประเทศไทย (SWOT Analysis) โดยปัจจัยภายในใช้หลักการ 7S McKinsey Framework และปัจจัย
ภายนอกใช้ PEST Analysis และน าผลการวิเคราะห์มาจัดท า TOWS Matrix เพื่อหามาตรการที่เหมาะสม 
และจัดสร้างโมเดลเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษายุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทอุตสาหกรรมปูองกันประเทศของไทย พบว่า 
รัฐบาลและกระทรวงกลาโหม ให้ความส าคัญและส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปอูงกันประเทศ กิจการ
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศ ก าหนดให้บูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุน  
ให้ภาคเอกชนสามารถท าการผลิตเพื่อใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนและ
ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ให้รัฐสนับสนุน
การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมรวมทั้งจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และไม่แข่งขันกับเอกชน 
อย่างไรก็ตามกฎหมายด้านความมั่นคงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ จ าเป็นต้องได้รั บการปรับปรุง
เพื่อให้เกิดความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ผลการศึกษาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศของประเทศไทยและประเทศที่ประสบความส าเร็จพบว่า 
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศของประเทศไทย ยังต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถอย่างมาก เพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายในการพึ่งพาตนเอง ลดการน าเข้า และสร้างรายได้ให้กับประเทศ ส าหรับประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จในกิจการอุตสาหกรรมปูองกันประเทศน้ัน ภาครัฐจะท าหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล ก าหนด
นโยบายเพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งอตุสาหกรรมปูองกันประเทศทั้งการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ภาคเอกชนท าการผลิตเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนากองทัพ และเพื่อการส่งออก 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จกับประเทศไทย 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายและแนวทางการด าเนินการด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ  
ของประเทศที่ประสบความส าเร็จกับประเทศไทย เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับประเทศไทยในการพิจารณา
ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินการด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ แสดงในตารางที่ ๑ 
 

ตารางท่ี ๑ การเปรียบเทียบการด าเนินการด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศของประเทศ 
    ที่ประสบความส าเรจ็กบัประเทศไทย 

การด าเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
นโยบาย/แนวทางประเทศท่ีประสบความส าเร็จ นโยบาย/แนวทางประเทศไทย 

การจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีปูองกันประเทศ เช่น DAPA, TDRI, STRIDE 

สถาบันเทคโนโลยปีูองกันประเทศ(องค์การมหาขน) 
ท าหน้าที่วิจัยและพฒันายุทโธปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย น าไปสู่อุตสาหกรรมปอูงกันประเทศ 

นโยบายประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม 

กห.มกีารเช่ือมโยง ประสานงานและสร้างเครือข่าย 
แต่การจัดซือ้จัดจ้างยุทโธปกรณ์ที่ผูป้ระกอบการ
สามารถผลิตได้เองภายในประเทศยังมีน้อยมาก 

นโยบายสง่เสรมิและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา กห.ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
ปูองกันประเทศ แต่มีขีดจ ากัดการบรหิาร นักวิจัย 
งบประมาณ และเทคโนโลย ี

นโยบายสร้างสภาวะแวดล้อมเพือ่สง่เสรมิการแข่งขัน การสร้างแรงจูงใจในการลงทุน และแผนการสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ทัง้ในการศึกษาและพฒันาทักษะ 
ยังไม่มีความชัดเจน 

นโยบายสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

ประเทศไทยมีนโยบายสง่เสรมิ SMEs ในภาค 
อุตสาหกรรม แต่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
ปูองกันประเทศยังมีน้อย 

นโยบายชดเชยทางยุทธพาณิชย ์(Offset Policy)   กห.สนใจนโยบายนี้ แต่ด าเนินการเพียงบางโครงการ 
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้ทุนการศึกษา ไม่
มีการลงทุนร่วม เปิดสายการผลิต ร่วมมอืวิจัยพฒันา 

นโยบายช่วยเหลือบริษัทในการเข้าสูห่่วงโซ่อุปทานโลก  นโยบายน้ียังไม่มกีารด าเนินการ  

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อกิจการอุตสาหกรรมปูองกันประเทศของไทย  
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน(Weakness) ของกิจการอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 

โดยน าหลักการ 7S McKinsey Framework ซึ่งเป็นกรอบความคิดที่ใช้พิจารณาปัจจัยภายในจากความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่างๆ ๗ ประการ มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ (Strategy) - ยุทธศาสตร์ปูองกันประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศ และแผนแม่บทอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ กห. ก าหนดเปูาหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนสามารถท าการผลิตเพื่อใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ 

โครงสร้าง (Structure) - กห.มีหน่วยงานอุตสาหกรรมปูองกันประเทศครบทุกด้านทั้งในสังกัด สป. 
เหล่าทัพ และสถาบันเทคโนโลยีปูองกันประเทศ แต่ยังขาดการบูรณาการ และการก าหนดบทบาทหน้าทีใ่นการ
เป็นผู้ก าหนดนโยบาย (Policy Maker) ผู้ควบคุมกฎ (Regulator) และผู้ปฏิบัติ (Operator) ยังไม่ชัดเจน, ขาด
หน่วยงานรับรองมาตรฐานทางทหารที่มีศักยภาพทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ ภาคเอกชนอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของกระทรวงกลาโหม ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนผู้ประกอบการไม่มากนัก 

ระบบ (System) - อุตสาหกรรมปูองกันประเทศของไทยมีขีดความสามารถในระดับการซ่อมบ ารุ ง
และผลิตเพื่อใช้ในกองทัพโดยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ขาดการพัฒนานวัตกรรมเป็นเพียงการ
ประกอบรวม ไม่เป็นอุตสาหกรรมเปูาหมายแห่งอนาคตของประเทศ การผลิตส่วนใหญ่อยู่ภายใน
กระทรวงกลาโหมซึ่งมีข้อจ ากัดทั้งการจัดการ บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ และไม่สามารถ
ด าเนินการเพื่อการพาณิชย์ ภาคเอกชนผลิตยุทโธปกรณ์ที่ไม่ใช้เทคโนโลยีสูง และการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีมีข้อจ ากัดทั้งด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ และบุคลากร  

รูปแบบ (Style) - รมว.กห. มีนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาและอุตสาหกรรม
ปูองกันประเทศให้ทัดเทียมในภูมิภาคและสามารถพึ่งพาตนเอง แสวงหาความร่วมมือการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่วนนโยบายอื่นๆ เช่น นโยบาย Offset การสร้างแรงจูงใจในการลงทุน และการ
สนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์ที่ผลิตในประเทศยังมีจ ากัดและไม่เป็นรูปธรรม  

บุคลากร (Staff) - บุคลากรเทคโนโลยีปูองกันประเทศของไทยส่วนใหญ่จะอยู่ใน กห. ซึ่งมีจ านวน
จ ากัดและมีแนวโน้มที่จะลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัย เนื่องจากงานวิจัยไม่ใช่ภารกิจหลักของเหล่าทัพ 
รวมทั้งขาดแรงจูงใจในการท าวิจัย และไม่มี Career Path ในการเจริญเติบโต  

ทักษะความช านาญ (Skill) - กห. เป็นแหล่งความรู้เทคโนโลยีปูองกันประเทศที่ส าคัญของประเทศ , 
ขาดกระบวนการถ่ายทอดและจัดการองค์ความรู้ท าให้ขาดการต่อยอดองค์ความรู้ และนักวิจัยยังขาดทักษะ
ความช านาญท าให้ผลงานวิจัยขยายไปสู่สายการผลิตได้น้อยมาก   

ค่านิยม (Shared Value) - หน่วยผู้ใช้นิยมใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จัดหาจากต่างประเทศซึ่งอาจเป็น
เพราะยุทโธปกรณ์ที่ผลิตในประเทศส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพด้อยกว่า ไม่ได้การรับรองมาตรฐานทางทหาร 
ใช้เทคโนโลยีไม่สูงและไม่ทันสมัย ท าให้ขาดความเช่ือถือและไม่ยอมรับไปใช้งาน   

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค(Threat) โดยใช้ PEST Analysis เป็นเครื่องมือ 

ในการวิเคราะห์ภาพรวมของกิจการอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก  
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ซึ่งประกอบด้วย P-Political, E-Economic, S-Social และ T-Technology  
ด้านการเมือง (Politic) - ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม่ จึงต้องการเทคโนโลยีปูองกันประเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศเน้นการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาควบคู่กับการสร้างความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศ นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติก าหนดกลยุทธส่งเสริมการวิจัยพัฒนา มาตรฐานทางทหาร และอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 
เพื่อสร้างหลักประกันให้กับกองทัพในการพึ่งพาตนเอง สนับสนุนภาคเอกชนให้ท าการผลิตเพื่อใช้ในราชการ
และเพื่อการพาณิชย์, นโยบายประเทศไทย 4.0 เน้นการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมเทคโนโลยี ส าหรับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปูองกันประเทศต้องแก้ไขปรับปรุง  
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic) - ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจของประเทศท าให้
งบประมาณการวิจัยและพัฒนาของประเทศมีสัดส่วนต่อ GDP ที่ต่ ามาก, ส าหรับด้านการลงทุนในปี พ.ศ.2561 
ประเทศไทยได้รับการจัดให้เป็นประเทศที่น่าเริ่มต้นธุรกิจอันดับ ๑ และน่าลงทุนอันดับ ๘ ของโลก๖๖  
จึงมีแนวโน้มที่บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีต่างประเทศจะมาลงทุนในไทย  

ด้านสังคม (Social) – สังคมไทยเริ่มมีการต่อต้านการซื้ออาวุธจากต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบ  
ในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ, ระบบการศึกษาของไทยยังขาดกระบวนการสร้างคนให้มีทักษะ
ด้านการศึกษาวิจัย ขาดแคลนสาขาวิชาพื้นฐานที่จ าเป็นต่ออุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาซอฟท์แวร์ และ
นักวิจัยไม่เป็นอาชีพที่นิยมในสังคมไทย  

ด้านเทคโนโลยี (Technology) - ไทยมีเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับมิตรประเทศเจ้าของเทคโนโลยี 
การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีและสง่บคุลากรไปรบัการศึกษาในสาขาขาดแคลนจึงสามารถท าได้ไม่ยาก หน่วยงาน
เทคโนโลยีด้านอื่นๆ ภายในประเทศมีนักวิจัยและบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ 
ที่สนับสนุนงานวิจัยของ กห.ได้ แต่ขาดการบูรณการเครือข่าย 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ และน าผลการวิเคราะห์มาจัดท า 
TOWS Matrix เพื่อหามาตรการด้านต่าง ๆ แสดงในภาพที่ ๒ 
 
 

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

6 เมษายน 2561). 
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ภาพท่ี ๒ SWOT Analysis และ TOWS Matrix 

การจัดท าโมเดลอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 4.0  
เนื่องจากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ จึงให้

ความส าคัญกับมาตรการเชิงรกุและมาตรการปรับปรงุ ซึ่งความส าเร็จของมาตรการดังกล่าวจะเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยส าคัญที่จะสง่ผลต่อความส าเรจ็ของมาตรการ
เหล่านี้ ได้แก่ บุคลากรด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ เทคโนโลยีปูองกันประเทศ และภาคเอกชน  
ในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ ปัจจัยทั้ง ๓ นี้ ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ
อย่างเห็นได้ชัด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งสอดประสานเป็นแนวทางเช่นเดียวกันกับ
โมเดลประเทศไทย 4.0 ดังนั้นจึงได้น าโมเดลประเทศไทย 4.0 มาเทียบเคียง เพื่อก าหนดวาระการขับเคลื่อน
และสร้างแผนภาพโมเดลอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 แสดงในตารางที่ ๒ และภาพที่ ๒ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๒ วาระการขับเคลื่อนโมเดลอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 เทียบเคียงกับประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 4.0 
การตระเตรียมเมล็ดพันธ์ุชุดใหม่ ด้วยการเตรียม  
“คนไทย 4.0” ให้พร้อมในการก้าวสู่โลกที่หนึง่ 

การเตรียมบุคลากรอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0  

การเปลี่ยนจากการปักช าสู่การมีรากแก้วที่แข็งแรง
ด้วย“การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยี/อุตสาหกรรม
เป้าหมาย” 

การพัฒนาเทคโนโลยีปูองกันประเทศด้วยการวิจัยพัฒนา
สร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมปูองกันประเทศเปูาหมาย 

การมีล าต้นที่แข็งแกร่งสามารถงอกงามแผก่ิ่งก้าน 
สาขาด้วย“การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศ” 

การส่งเสรมิผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ
ให้สามารถต่อยอดผลงานวิจัยและพฒันา สู่การผลิตที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อใช้งานในประเทศ เพื่อการ
พึ่งพาตนเองและลดการน าเข้า 

การเป็นส่วนหนึ่งของระบบนเิวศน์โลกด้วย “การ
บูรณการอาเซียน เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก” 

การส่งออกอุตสาหกรรมปูองกันประเทศเมื่อขีดความ 
สามารถในประเทศเข้มแข็ง เพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศ  

 
 

 
ภาพท่ี ๒ โมเดลอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 

 
 แนวทางในการขับเคลื่อนโมเดลอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 4.0  

อุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 เป็นโมเดลขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศของ
ไทยอย่างยั่งยืน โดยมีทิศทางการขับเคลื่อนเช่นเดียวกับประเทศไทย 4.0 เน้นการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายในประเทศ การวิจัยพัฒนาและการผลิตเชิงนวัตกรรม การใช้ทุนมนุษย์และเทคโนโลยี การกระจายความ
มั่งค่ังและโอกาส สู่การเช่ือมโยงกับประชาคมโลก มีวาระการขับเคลื่อนไว้ 4 วาระ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
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ให้กับบุคลากร เทคโนโลยี และภาคเอกชน โดยแต่ละวาระจะต้องด าเนินการให้ส าเร็จในระดับที่มีความ
สมบูรณ์เพียงพอก่อนที่จะด าเนินการในวาระต่อไป และองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนของแต่ละวาระจะสามารถน า
กลับมาพัฒนาวาระก่อนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

วาระที่ ๑ : การเตรียมบุคลากรอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 ทั้งนักวิจัย นักพัฒนา และ 
ช่างเทคนิค โดยภาครัฐกับภาคการศึกษาต้องร่วมมือพัฒนาระบบการศึกษาให้มีทักษะการวิจัย เปิดสอน
สาขาวิชาที่ต้องการ และให้ทุนการศึกษาต่างประเทศในสาขาขาดแคลน บูรณาการหน่วยงานเทคโนโลยี  
ในประเทศเพื่อเพิ่มจ านวนนักวิจัยเทคโนโลยีปูองกันประเทศ ส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีปูองกันประเทศ 
ข้ันพื้นฐานในทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น  

วาระที่  ๒ : การพัฒนาเทคโนโลยีปูองกันประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศเปูาหมาย วาระนี้จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะความช านาญ 
ในสาขาวิชาที่จะท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปูองกันประเทศที่เน้นการสร้างนวัตกรรม ในช่วงแรก  
อาจจ าเป็นต้องรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศเจ้าของเทคโนโลยี โดยใช้นโยบาย Offset การร่วมลงทุน 
หรือร่วมวิจัยพัฒนา รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บองค์ความรู้ และควรก าหนดนวัตกรรมอุตสาหกรรม
ปูองกันประเทศให้สอดคล้องกับ ๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย เพื่อให้ได้รับการการส่งเสริมและสนับสนุน
ยิ่งข้ึน 

วาระที่ ๓ : การส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ ในการต่อยอดผลงานวิจัยพัฒนา 
สู่การผลิตที่ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อใช้งานในประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ  
มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมทั่วไป การให้ภาคเอกชนด าเนินการนั้น ภาครัฐต้องใช้นโยบายส่งเสริมให้เกิด
แรงจูงใจในการลงทุน และส่งเสริม SMEs เพื่อให้มีการพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน และ 
ที่ส าคัญต้องมีนโยบายให้จัดหายุทโธปกรณ์ที่ผลิตได้ในประเทศเป็นล าดับแรก ความส าเร็จของวาระนี้จะท าให้
เกิดการพึ่งพาตนเองและลดการน าเข้า 

วาระที่ ๔ : การส่งออกอุตสาหกรรมปูองกันประเทศเพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศ เมื่อขีดความสามารถ
ภายในประเทศมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะส่งออก ภาครัฐต้องด าเนินนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการในการ
เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก และบูรณาการเครือข่ายอุตสาหกรรมปูองกันประเทศอาเซียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ  
การแข่งขันกับประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นเจ้าของตลาดในปัจจุบัน  

เพื่อให้สามารถขับเคลือ่นอย่างเต็มประสทิธิภาพ กลไกภาครัฐต้องปฏิรูปปรบัเปลีย่นได้แก่ การสร้างรัฐ
ที่น่าเช่ือถือ การก าหนดบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน การปรับสัดส่วนงบประมาณการวิจัยต่อ GDP 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและทันสมัย เช่น 
ระเบียบงบประมาณการวิจัย และมาตรการด้านภาษี เป็นต้น 

 

การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าโมเดลอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศของไทย โดยได้ท าการศึกษายุทธศาสตร์ นโยบาย 
และแผนแม่บทด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ และอุตสาหกรรมปูองกันประเทศของไทยและประเทศ 
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ที่ประสบความส าเร็จ จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมปูองกันประเทศของไทย รวมทั้งน าผลการวิเคราะห์หามาตรการที่เหมาะสม 
ในการเสริมสรา้งความเข้มแข็งใหก้ับกิจการอุตสาหกรรมปอูงกันประเทศของไทย ซึ่งพบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จ ได้แก่ บุคลากรด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ เทคโนโลยีปูองกันประเทศ และภาคเอกชน
ในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ จึงได้จัดท าโมเดลอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 ตามวัตถุประส งค์ 
ของงานวิจัยน้ี โดยก าหนดวาระการด าเนินการอย่างเป็นข้ันตอน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศของไทย 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
การน าโมเดลอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 ไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

อุตสาหกรรมปูองกันประเทศของไทยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
๑. การขับเคลื่อนของโมเดลอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 ได้น าเสนอนโยบายและแนวทาง 

การขับเคลื่อนที่ส าคัญ ซึ่งสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ โดยน านโยบายของประเทศที่ประสบความส าเร็จ  
ในกิจการอุตสาหกรรมปูองกันประเทศมาเป็นแนวทาง 

๒. การวิจัยและพัฒนามีความส าคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมปูองกันประเทศ รัฐควรก าหนดนโยบาย
กระตุ้นและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และปรับสัดส่วนงบประมาณการวิจัยต่อ GDP 

๓. รัฐบาลควรก าหนดนโยบายให้อุตสาหกรรมปูองกันประเทศเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเปูาหมาย  
ของประเทศ เพราะมีความส าคัญต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งในยามที่ประเทศประสบกับปัญหาที่ต้องใช้
ปฏิบัติการทางทหาร และในยามสงบที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ 

๔. นโยบายจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผลิตจากอุตสาหกรรมปูองกันประเทศในประเทศเป็นล าดับแรก 
เป็นนโยบายที่ส าคัญมากในการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหาร  
การน าโมเดลอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้ 

การบริหารงานของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการบริหาร ดังนี้ 
๑. การส่งเสริมอุตสาหกรรมปูองกันประเทศของภาครัฐต้องท าอย่างจริงจัง โปร่งใส น่าเช่ือถือ และ

ต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศให้ชัดเจน 
๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมปูองกันประเทศต้องท าอย่างเป็นข้ันตอนและใช้เวลา 

ภาครัฐต้องยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว และปรับปรุงระเบียบในการบริหารให้รองรับและเอื้ออ านวยต่อ 
การด าเนินการ เช่น ระเบียบบริหารบุคลากรด้านการวิจัย ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณในการวิจัย ระเบียบ
การให้สิทธิพิเศษทางภาษี ฯลฯ 

๓. การพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ สามารถน าโมเดลอุตสาหกรรม
ปูองกันประเทศ 4.0 ไปเป็นแนวทางในการพิจารณา โดยก่อนอนุมัติโครงการต้องพิจารณาความพร้อม  
ของปัจจัยด้านบุคลากร เทคโนโลยี และขีดความสามารถภาคเอกชน  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาต่อยอด 
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โมเดลอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0 ได้ก าหนดวาระและแนวทางในการขับเคลื่อนไว้อย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน มีข้อเสนอแนะการศึกษาต่อยอดดังนี้ 

๑. บุคลากรอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 4.0  
๒. อุตสาหกรรมปูองกันประเทศเปูาหมายของไทย 
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ชื่อ – สกุล(ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่งหน้าทีป่ัจจุบัน……………………....………………………………………………………………………………………………………….. 
หน่วยงานที่สังกัด……………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได…้…………………….………………………………………………………………………………………………………….. 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………………………………Email……………….………………………………………………………. 
มีความประสงค์ขอส่งบทความ เร่ือง : 
ชื่อบทความ(ภาษาไทย)…………………............................................................................................................................... 
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ประเภทของบทความ           บทความวิจัย                  บทความวิชาการ        บทความทั่วไป 
    วิจารณ์หนังสือ/ ต ารา        วิจารณ์บทความ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความน้ี        เป็นผลงานของข้าพเจ้า      เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ที่ระบุชื่อในผลงาน 
ชื่อ - สกุล (ผู้ร่วมเขียนบทความ)…………………………………………………………………………………………………………… (ถ้ามี) 
 บทความน้ียงัไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่น าส่งไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนอีก นับ
จากวันที่ขา้พเจา้ได้สง่ผลงานตน้ฉบับน้ีมายงักองบรรณาธิการนภยาธิปตัย์ (เว้นแตไ่ด้รับหนังสอืยืนยันปฏเิสธการตีพิมพ ์
อย่างเป็นทางการจากบรรณาธิการวารสารนภยาธิปตัย์) 
 พร้อมน้ี ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารต่างๆ ให้กองบรรณาธิการวารสารนภยาธิปัตย์ ดังต่อไปน้ี 
     ต้นฉบับบทความ (ไฟล์ Word) ส่งไปที่Email: awc-journal@rtaf.mi.th 
     แบบเสนอบทความ (สแกนเป็น pdf) ส่งไปที่ Email: awc-journal@rtaf.mi.th 

 
ลงชื่อ…………………………………………………………..เจ้าของบทความ 
      (…………………………………………………………..) 
         วันที่...........เดือน....................ปี.......... 

กรณีบทความวิจัยของนักศึกษา (ทุกหลักสูตร ทุกสถาบัน) ต้องผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบเอกสารวิจัย 
(ก าหนดให้เป็นผู้ร่วมเขียนบทความโดยอัตโนมัติ) ได้ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
ยินยอมให้ตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์ได้ 

 
ลงชื่อ………………………………………………………….. 
      (…………………………………………………………..) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบเอกสารวิจัย 
        วันที่...........เดือน....................ปี.......... 
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หลักเกณฑก์ารเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปตัย์ 
วารสารนภยาธิปัตย์มีนโยบายจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -

ธันวาคม) โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ บทวิจารณ์บทความ 
และบทความทั่วไป ที่เก่ียวกับความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ด้านการทหาร  
ด้านยุทธศาสตร์ ผู้น าระดับสูง เป็นต้น 

ข้อก าหนดในการส่งบทความ 
บทความจดัท าขึ้นโดยใชภ้าษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่าน้ัน บทความที่น ามาลงในวารสาร ต้องไม่เคยตีพมิพ์หรือ 

อยู่ระหว่างตีพิมพ์ ในหนังสือหรือวารสารใดมาก่อน  
กระบวนการคัดเลือกบทความโดยใช้วิธีการประเมินแบบ Blinded Review บทความจะถูกส่งไปยัง

นักวิชาการ/ ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาน้ันๆ เพื่ออ่านประเมินบทความ (Peer Review)และจะไม่น าส่งไปเพื่อพิจารณา
ลงตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนอีก นับจากวันที่ได้ส่งผลงานต้นฉบับน้ีมายังกองบรรณาธิการนภยาธิปัตย์ (เว้นแต่ได้รับหนังสือ
ยืนยันปฏิเสธการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการจากบรรณาธิการวารสารนภยาธิปัตย์) 

บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ บทวิจารณ์บทความ และบทความทั่วไป เป็นความ
คิดเห็นของผู้เขียน มิใช่ของคณะผู้จัดท าและมิใช่ความรับผิดชอบของวิทยาลัยการทัพอากาศ ในกรณีการท าวิจัยใน
มนุษย์ ผู้วิจัยต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

รูปแบบการพิมพ์ 
1) การต้ังค่าหน้ากระดาษใช้แบบอักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 ทั้งบทความพิมพ์หน้าเดียว 

ในกระดาษขนาดA4 ประมาณ 26 บรรทัดต่อ 1 หน้า ตั้งขอบกระดาษทุกด้าน 1 น้ิว (2.54 เซนติเมตร) ใส่เลขหน้า
ก ากับทุกหน้าที่มุมขวาด้านบนให้ใช้ตัวเลขอารบิกตลอดทั้งบทความ 

2) ความยาวของบทความ 
 2.1 บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ความยาว10 - 12 หน้า (รวมบรรณานุกรม) 
 2.2 วิจารณ์บทความ / วิจารณ์หนังสือ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า(รวมบรรณานุกรม) 
 2.3 บทความทั่วไป ความยาวไม่เกิน 5 หน้า(รวมบรรณานุกรม) 
3) การเขียนบรรณานุกรม (ให้น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ) 

ให้ใช้รูปแบบ APA Style (5th ed.) ให้เรียงล าดับอักษร A - Z (กรณีภาษาไทย ให้แปลเป็น
ภาษาอังกฤษ) เช่น 
 1. การเขียนอ้างอิงประเภทหนังสือ (Book) 
  ชื่อ นามสกุล ผู้แต่ง. (ปี พ.ศ.). ชื่อเร่ือง. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 2. การเขียนอ้างอิงประเภทวารสาร (Journal) 
  ชื่อ นามสกุล ผู้แตง่. (ป ีพ.ศ.). ชื่อเร่ือง. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), หน้าแรกถึงหน้าสดุทา้ยของบทความ. 
 3. การเขียนอ้างอิงประเภท ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (Dissertation/Thesis) 
  ชื่อ นามสกุล ผู้แต่ง. (ปี พ.ศ.). ชื่อเร่ือง. หลักสูตรปริญญา,มหาวิทยาลัย. 
 4. การเขียนอ้างอิงประเภท Website 
                     ชื่อ นามสกุล ผูแ้ตง่. (ป ีพ.ศ.). ชื่อเร่ือง. ค้นเม่ือ (วันที่ เดือน ป ีพ.ศ.), จาก http://www……….... 
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4) การอ้างอิงภายในสาระบทความ (ถ้ามี) 
ก าหนดให้ใช้ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ 

การน าเสนอเน้ือหา (Text) บทความ/บทวิจารณ์ 
เน้ือหาควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย และมีความชัดเจน ส าหรับเน้ือหาที่มีชั้นความลับหรือที่มีความ

เสี่ยงในด้านผลกระทบ ให้ปรับเน้ือหาและการใช้ภาษาที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยมีสาระส าคัญครบถ้วน 
หัวข้อการน าเสนอของแต่ละประเภทบทความดังต่อไปน้ี 

 1.รูปแบบการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์ 
 

ชื่อเรื่องภาษาไทย 
ชื่อเรื่องภาษาองักฤษ (Title)(ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทัง้หมด) 

ชื่อ และนามสกุล (ผู้เขียน)1 

กรณีมีผู้ร่วมเขียนบทความให้ใสช่ื่อ และนามสกุลทุกคน2 

บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีค าส าคัญ(Keywords) 3 - 5 ค า  
ในบรรทัดสุดท้าย โดยแต่ละบทคัดย่อมีความยาวประมาณครึ่งหน้าและมีเน้ือหาตรงกัน 

บทน า (Introduction) อธิบายความเป็นมา ระบุประเด็นปัญหาของการวิจัยให้ชัดเจน กล่าวถึงความส าคัญของ
ปัญหาวัตถุประสงค์ของการวิจัยนิยามศัพท์ (ถ้ามี)ขอบเขตการวิจัยประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยแนวคดิ ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) อธิบายวิธีด าเนินการวิจัยตามประเภทของการวิจัยประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการสร้างเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล (กรณี
การวิจัยเอกสาร ให้อธิบายวิธีด าเนินการวิจัย แหล่งที่มาและประเภทของข้อมูล การรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ 
(ถ้ามี) กรอบและกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล) 

สรุปผลการวิจัย(Conclusion)น าเสนอผลที่ได้จากการวิจัยเป็นขั้นตอนโดยสรุป ข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์ 
และผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง ให้น าเสนออย่างกะทัดรัด (Concise) การน าเสนอประเด็นเน้ือหาต่างๆ อาจ
ประกอบด้วยหลายย่อหน้า การขึ้นย่อหน้าใหม่อาจปรับชื่อหัวข้อในเน้ือหาสาระของการน าเสนอได้ตามความ
เหมาะสม 

อภิปรายผล(Discussion)ให้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ให้เสนอแนะเชิงวิชาการ เสนอแนะเพื่อน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบ APA Style (5th ed.)ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด รวมทั้งชื่อเร่ืองที่

เป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
การอ้างอิงภายในสาระบทความ (ถ้ามี) ก าหนดให้ใช้ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ 
 

1ระบุรายละเอียด ประกอบดว้ย ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่ปัจจุบัน หน่วยงานที่สงักัด และที่อยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ (เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 
2ระบุรายละเอียดต่างๆ ของผู้ร่วมเขียนบทความเช่นเดียวกับคนแรก 
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2.รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์ 
ชื่อเรื่องภาษาไทย 

ชื่อเรื่องภาษาองักฤษ(Title)(ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทัง้หมด) 
ชื่อ และนามสกุล (ผู้เขียน)1 

กรณีมีผู้ร่วมเขียนบทความให้ใสช่ื่อ และนามสกุลทุกคน2 

บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีค าส าคัญ (Keywords) 3 - 5 ค า  
ในบรรทัดสุดท้าย โดยแต่ละบทคัดย่อมีความยาวประมาณครึ่งหน้าและมีเน้ือหาตรงกัน 

บทน า ระบุประเด็นส าคัญ ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการน าเสนอ 
นิยามศัพท์ (ถ้ามี) 
เน้ือหา ให้สรุปสาระส าคัญของแต่ละบท/ตอน (น าเสนอเป็นย่อหน้าได้มากว่า 1 ย่อหน้า) 
สรุป 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบ APA Style (5th ed.)ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (กรณีภาษาไทย  

ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
การอ้างอิงภายในสาระบทความ (ถ้ามี)ก าหนดให้ใช้ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ 
 

1ระบุรายละเอียด ประกอบดว้ย ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่ปัจจุบัน หน่วยงานที่สงักัด และที่อยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ (เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 
2ระบุรายละเอียดต่างๆ ของผู้ร่วมเขียนบทความเช่นเดียวกับคนแรก 
 

3.รูปแบบการเขียนบทวิจารณ์บทความ บทวิจารณ์หนังสือ/ ต ารา เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์ 
บทวจิารณ์บทความ/หนังสือ…………………………(ภาษาไทย) 

บทวจิารณ์บทความ/หนังสือ…………………………(ภาษาอังกฤษ) (ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) 
ชื่อ นามสกุล (ผู้เขียน)1 
ส่วนบทน า กล่าวถึงบทความ/หนังสือที่จะท าการวิจารณ์ (ชื่อบทความ/หนังสือ ชื่อผู้เขียน/ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ 

ส านักพิมพ์/โรงพิมพ์ จ านวนหน้า)                                                                          
เน้ือหา น าเสนอสาระส าคัญในแต่ละบทโดยสรุปและวิจารณ์แยกแต่ละบทหรือแต่ละบทความ (กรณีเป็นหนังสือที่

รวบรวมบทความ) กล่าวถึงเน้ือหาของบทความให้ผู้อ่านทราบว่าบทความน้ันน าเสนอเร่ืองอย่างไรบ้างจุดเด่น/ 
ประโยชน์ของบทความในทางวิชาการ หรือในด้านนโยบายข้อจ ากัดของบทความ (ถ้ามี) 

ส่วนสรุปน าเสนอความเห็นโดยสรุป (Concluding remarks) 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบ APA Style (5th ed.)ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (กรณีภาษาไทย  

ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
การอ้างอิงภายในสาระบทความ (ถ้ามี) ก าหนดให้ใช้ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ 
 

1ระบุรายละเอียด ประกอบดว้ย ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่ปัจจุบัน หน่วยงานที่สงักัด และที่อยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ (เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 
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4. รูปแบบการเขียนบทความทั่วไป เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์ 
ชื่อบทความทั่วไป…………………………(ภาษาไทย) 

ชื่อบทความทั่วไป…………………………(ภาษาอังกฤษ) (ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทัง้หมด) 
 ชื่อ นามสกุล (ผู้เขียน)1 
ส่วนบทน า กล่าวถงึประเด็นส าคญัของบทความทั่วไปใหค้รบทุกสาระส าคัญที่ต้องการน าเสนอ 
ส่วนเน้ือเรือ่ง ขยายความประเด็นส าคญั ใหค้รบทุกประเด็นโดยมีการเชือ่มโยง แต่ละสาระส าคญัให้เป็นเร่ืองราวเดยีวกัน

อย่างต่อเน่ืองและราบร่ืน 
ส่วนสรุป เน้นสาระส าคญัของแต่ละประเด็นที่กลา่วถงึทัง้หมดด้วยวิธีการรวบยอดความคดิที่กระชบัและได้ใจความครบถว้น
สมบูรณ์ 
เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบ APA Style (5th ed.)ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (กรณีภาษาไทย  

ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
การอ้างอิงภายในสาระบทความ (ถ้ามี) ก าหนดให้ใช้ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ 
 
 

1ระบุรายละเอียด ประกอบดว้ย ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่ปัจจุบัน หน่วยงานที่สงักัด และที่อยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ (เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

 
การน าเสนอตารางและภาพประกอบ 

ตารางและภาพที่ผู้เขียนไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยตนเอง จะต้องระบแุหลง่ที่มาเสมอ กรณีสร้างขึ้นมาด้วย
ตนเองให้ระบุที่มาคือโดยผู้วิจัย/ผูเ้ขยีน และระบุปีที่จดัท า  

1. การน าเสนอตาราง ต้องมีชื่อตารางและที่มา ตัวอักษรในตารางต้องคมชดั สามารถมารถอ่านได ้ขนาด
อักษรไม่เล็กจนเกินไป (ตามตวัอยา่ง) 
ตารางที.่.... : ............................(ชือ่ตาราง).............................. 
   
   
   

ที่มา : ............................(แหล่งท่ีมา และปี).............................. 
 

2. การน าเสนอภาพประกอบ ต้องมีชื่อภาพและที่มา ตัวอักษรในภาพต้องสามารถมารถอ่านได ้ถา้
สาระส าคญัคือข้อความในภาพน้ัน  ๆ(ตามตัวอย่าง) 
 
 
 
 

ภาพที่..... : ............................(ช่ือภาพ).............................. 
ที่มา : ....................(แหล่งท่ีมา และปี).............................. 

 
ภาพ 



 
๑๑๘ วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ตัวอย่างการเขยีนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์ 
 

ชื่อเรือ่ง (ภาษาไทย) 
ชื่อเรือ่ง (ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อ และนามสกุล (ผู้เขียน)1 

กรณีมีผู้ร่วมเขียนบทความให้ใสช่ื่อ และนามสกุลทุกคน2 

บทคัดย่อ 
............(ประมาณคร่ึงหน้า).................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................... 
ค าส าคัญ ........(3-5ค า).................................................................................................................................................... 

Abstract 
...........(เน้ือหาตรงกับบทคดัยอ่).......................................................................................................................... 

Keywords ........(ตรงกับค าส าคญั)................................................................................................................................ 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

...........(อธิบายความเป็นมา ระบุประเด็นปัญหาของการวิจัยให้ชัดเจน กล่าวถึงความส าคัญของปัญหา)............. 
......................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

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

.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

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

 

1ระบุรายละเอียด ประกอบดว้ย ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่ปัจจุบัน หน่วยงานที่สงักัด และที่อยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ (เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 
2ระบุรายละเอียดต่างๆ ของผู้ร่วมเขียนบทความเช่นเดียวกับคนแรก 
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
.............................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................... 
สมมติฐานของการวิจัย(ถ้ามี) 

.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
วิธีด าเนินการวิจัย  

.....................(อธิบายวิธีด าเนินการวิจัยตามประเภทของการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสร้าง
เคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล (กรณีการวิจัยเอกสาร ให้อธิบาย
วิธีด าเนินการวิจัย แหล่งที่มาและประเภทของข้อมูล การรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ (ถ้ามี) กรอบและกระบวนการที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล).................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ผลการวิจัย 

....................(น าเสนอผลที่ได้จากการวิจัยเป็นขั้นตอนโดยสรุป ข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์ และผลการ
วิเคราะห์ในรูปตาราง ให้น าเสนออย่างกะทัดรัด (Concise) การน าเสนอประเด็นเน้ือหาต่างๆ อาจประกอบด้วยหลาย
ย่อหน้า การขึ้นย่อหน้าใหม่อาจปรับชื่ อหัว ข้อในเ น้ือหาสาระของการน าเสนอได้ตามความเหมาะสม
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
การอภิปรายผล 

....................(อภิปรายผลตามวัตถปุระสงคห์รือสมมติฐานที่ตัง้ไว้).................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย (ถ้ามี) 
..................(เสนอแนะเชิงวิชาการ เสนอแนะเพื่อน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์เสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป)....... 
.............................................................................................................................. ................................................
......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................ 
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