ความทาทายนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับความมั่นคงของชาติ

•

เทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติ

•

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความมั่นคงของชาติ

•

นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางทหาร

•

เทคโนโลยีหนุ ยนตกับความมั่นคงของชาติ

คำนำ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีมีแนวโนมจะพัฒนาตอไปโดยไมมีวันสิ้นสุด จนปจจุบันนี้ได
มาถึงจุดที่ทำใหรูปแบบการดำเนินชีวิต การจัดการองคกร และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง ซึ่ง
เราเรียกวา Disruptive Technology หรือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก การพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศ
ดานการศึกษาก็เชนเดียวกัน ตองมีการปรับเปลี่ยนใหทันกับบริบทที่เปลี่ยนไป การเรียนการสอนในยุคนี้
จึงตองมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ผูเรียนสามารถเรียนรูไป
พรอม ๆ กับความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสูวิสัยทัศน
“กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of The Best Air Forces in ASEAN)” อยางเปนรูปธรรม
ผูจัดทำเปนอาจารยอาวุโส กองการศึกษา วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ เล็ งเห็ น ความสำคั ญ การพัฒ นากําลัง พลดา นการศึ ก ษาและเทคโนโลยี จึงได  จ ัดทำเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ความทาทายนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับความมั่นคงแหงชาติ โดย
กำหนดใหมีขอบเขตผลงาน คือ ศึกษาเทคโนโลยี ประกอบดวย ๔ ดาน ไดแก ๑. เทคโนโลยีอวกาศกับ
ความมั่นคงของชาติ ๒. เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความมั่นคงของชาติ ๓. นาโนเทคโนโลยีกับ
นวัตกรรมทางทหาร ๔. เทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงของชาติ และยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป
นโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ แผนและนโยบายทางการศึกษา รวมทั้งไดพิจารณาถึง ทิศทาง แนวโนม
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนแนวทางในการรับมือเทคโนโลยีทั้ง ๔ ดานนี้ เพื่อวิเคราะหและ
สรุปเปนความทาทายนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับความมั่นคงแหงชาติ
ผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา ผลงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูเขารับการศึกษาในวิทยาลัย
การทัพอากาศและผูที่สนใจทุกทาน ในการนําไปใชเพื่อใหเกิดองคความรูทางเทคโนโลยี กอเกิดความ
ทาทายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้ง ๔ ดาน ตลอดจนสามารถสรางเสริมนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีใหกับกองทัพอากาศไดอยางยั่งยืน
นาวาอากาศเอกหญิง วชิราภรณ เชาวนศิริ
อจอส.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ.
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๑

เทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติ

๕

นิยาม

๕

เทคโนโลยีอวกาศ

๖

จรวด (Rocket)

๖

กระสวยอวกาศ (Space Shuttle)

๘

ดาวเทียม (Satellite)

๙

อาวุธอวกาศกับความมั่นคงทางทหารของประเทศตาง ๆ

๑๓

สหรัฐอเมริกา

๑๓

รัสเซีย

๑๕

จีน

๑๖

อินเดีย

๑๘

กิจการอวกาศของประเทศไทย

๒๐

กองกิจการอวกาศแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ๒๐
กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)

๒๐

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) มีตัวยอวา "สทอภ."
"Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public
Organization)- GISTDA"
๒๑
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.)

๒๑

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

๒๑

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (ทสอ.กห.)

๒๒

ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

๒๒

ผลกระทบของเทคโนโลยีอวกาศตอความมั่นคงของชาติ

๒๔

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีอวกาศกับ
ความมั่นคงของชาติ

๒๕

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความมั่นคงของชาติ
นิยาม

๒๙
๒๙

นิยามการเรียนรูปญญาประดิษฐ (AI)

๓๐

กำเนิดปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent : AI)

๓๑

Artificial Intelligent (AI), Machine Learning (ML) และ Deep Learning (DL)

๓๓

Artificial Intelligent : AI

๓๓

Machine learning (ML)

๓๓

Deep Learning (DL) และ Neural Network (NN)

๓๔

ระดับความฉลาดของ AI

๓๕

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความมั่นคงของประเทศตาง ๆ

๓๗

อเมริกา

๓๗

จีน

๓๘

เกาหลีใต

๔๐

ญี่ปุน

๔๐

ปญญาประดิษฐทางการทหาร : Military AI
ระบบอาวุธอัตโนมัติ (Autonomous Weapon System)

๔๑
๔๑

Drones

๔๓

อากาศยานไรคนขับ (Unmanned aerial vehicle : UAV)

๔๔

Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV)

๔๕

ผลกระทบของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐตอความมั่นคงของชาติ

๕๑

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับ
ความมั่นคงของชาติ

๕๔

นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางทหาร

๕๗

นิยาม

๕๗

วิวัฒนาการนาโนเทคโนโลยี

๕๘

ความกาวหนาของนาโนเทคโนโลยีในปจจุบัน

๕๙

นาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย

๖๕

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค)

๖๕

นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางทหาร

๖๗

นาโนเทคโนโลยีทางทหารในสหรัฐอเมริกา

๖๘

ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีตอความมั่นคงของชาติ

๖๙

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายของนาโนเทคโนโลยีกับ
ความมั่นคงของชาติ

๗๑

เทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงของชาติ

๗๔

นิยาม

๗๔

ระดับขั้นการทำงานของหุนยนต

๗๔

การจำแนกประเภทหุนยนตตามลักษณะการใชงาน

๗๕

วิวัฒนาการหุนยนต

๗๕

สวนประกอบของหุนยนต

๘๐

หุนยนต หรือแขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot)

๘๐

หุนยนตเคลื่อนที่ (Mobile Robots)

๘๑

หุนยนตอัตโนมัติ (Autonomous robots)

๘๒

หุนยนต กับปญญาประดิษฐ (Robots and Artificial Intelligence)

๘๔

เทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงทางทหารของประเทศตาง ๆ

๘๕

ผลกระทบของเทคโนโลยีหุนยนตตอความมั่นคงของชาติ

๘๙

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีหุนยนตกับ
ความมั่นคงของชาติ

๙๑

ความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ความทาทายทางเทคโนโลยี

๙๔
๙๔

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) สรางการคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking)
สูนวัตกรรม (Innovation) อันยิ่งใหญ
๙๖
กระบวนทัศนทางความคิด (Mindset)

๙๖

การคิดเชิงสรางสรรค (Creative thinking)

๙๖

นวัตกรรม (Innovation)

๙๗

แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดานความมั่นคงของกองทัพอากาศ

๙๘

บทสรุป

๑๐๓

บรรณานุกรม

๑๐๙

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ ๑ จรวดหลายทอน
ภาพที่ ๒ สวนประกอบของกระสวยอวกาศ
ภาพที่ ๓ สวนประกอบของกระสวยอวกาศ
ภาพที่ ๔ การปลอยจรวด SM-3 missile ในปฏิบัติการณ Operation Burnt Frost
ภาพที่ ๕ A-235 PL-19 Nudol
ภาพที่ ๖ ภาพจากยานฉางเออ ๔ แสดงการปลอยรถอวี้ทู-๒
ภาพที่ ๗ จรวด Dong Neng-3
ภาพที่ ๘ ยานอวกาศ “จันทรายาน ๒”
ภาพที่ ๙ จรวด India’s ASAT
ภาพที่ ๑๐ ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ
ภาพที่ ๑๑ นิยามการเรียนรูของ AI
ภาพที่ ๑๒ George Boolean
ภาพที่ ๑๓ Havard Mark I,
ภาพที่ ๑๔ บุคคลที่มารวมงานสัมมนา Dartmouth Conference
ภาพที่ ๑๕ ความสัมพันธระหวาง AI Machine Learning และ Deep Learning
ภาพที่ ๑๖ ระดับชั้นการทำงานของ Deep Neural Network
ภาพที่ ๑๗ โอกาสที่การสราง AGI จะสำเร็จในแตละปจากผูเชี่ยวชาญดานปญญาประดิษฐ (AI)
ภาพที่ ๑๘ ปนกลตั้งอยูกับที่ (Sentry Machine Gun) รุน Samsung SGR-A1
ภาพที่ ๑๙ ปอมปน AI ของกองทัพสหรัฐ
ภาพที่ ๒๐ eMotionButterflies
ภาพที่ ๒๑ Guide to Military Drones
ภาพที่ ๒๒ ประเทศที่มีการใช UCAV
ภาพที่ ๒๓ AVIC 601-S

๗
๘
๙
๑๔
๑๖
๑๗
๑๘
๑๘
๑๙
๒๓
๒๙
๓๑
๓๒
๓๒
๓๓
๓๕
๓๖
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

ภาพที่ ๒๔ Wing Loong
ภาพที่ ๒๕ A model of a Wing Loong II (UCAV)
ภาพที่ ๒๖ General Atomics MQ-1 Predator
ภาพที่ ๒๗ General Atomics Avenger
ภาพที่ ๒๘ General Atomics MQ-9 Reaper
ภาพที่ ๒๙ Lockheed Martin UCAV
ภาพที่ ๓๐ BAE Systems Tanneris “Raptor”
ภาพที่ ๓๑ Nanoscale
ภาพที่ ๓๒ Richard Feynman
ภาพที่ ๓๓ จำนวน Transistors ใน Chip computer มีมากขึ้น แตขนาดของ Chip เล็กลงเรื่อยๆ
ภาพที่ ๓๔ DNA Chip
ภาพที่ ๓๕ Chinese scientists develop DNA nano robots to treat cancer
ภาพที่ ๓๖ Quick Display Liquid Powder Display ซึ่งเปนจอที่สามารถบิดงอได
ภาพที่ ๓๗ NANO-ARMOR: PROTECTING THE SOLDIERS OF TOMORROW
ภาพที่ ๓๘ The future soldier
ภาพที่ ๓๙ Karel Capek
ภาพที่ ๔๐ ระเบิดบินเปนหุนยนตเคลื่อนที่ตัวแรกที่พัฒนาขึ้น ในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒
ภาพที่ ๔๑ โจเซฟ เอ็นเกลเบอรเกอร บิดาของหุนยนตดานอุตสาหกรรม
ภาพที่ ๔๒ หุนยนต "เชกกี"
ภาพที่ ๔๓ หุนยนตซีทรีพีโอ (ซาย) และหุนยนตอารทูดีทู (ขวา)
ภาพที่ ๔๔ แขนกลอุตสาหกรรม
ภาพที่ ๔๕ หุนยนตสำรวจดาวอังคาร Curiosity
ภาพที่ ๔๖ หุนยนตสุนัข AIBO
ภาพที่ ๔๗ หุนยนตคลายมนุษย ASIMO
ภาพที่ ๔๘ หุน ยนต “Spot”
ภาพที่ ๔๙ หุนยนตรบขนาดจิ๋วของรัสเซีย

๔๖
๔๗
๔๘
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๗
๕๘
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๗
๖๘
๗๖
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

ภาพที่ ๕๐ Biobots หุนยนตเตรียมรบสงครามเกาหลี
ภาพที่ ๕๑ หุนยนตกูภัย iRAP Sechzig

๘๗
๘๘

บทนำ
ตามพระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย.๕๙ ไดกลาว
วา “ความมั่นคงแหงชาติ” หมายถึง ภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามตอเอกราช อธิปไตยบูรณภาพ
แหงอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดย
ปกติสุขของประชาชน หรือที่กระทบตอผลประโยชนแหงชาติ หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทัง้ ความพรอมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณตางๆ อันเกิดจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ความมั่นคงของชาติอยูที่วา เมื่อชาติมั่นคง คนในชาติจะสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข
ปลอดภัย มีศักดิ์ศรี มีอิสระเสรี ในการดำเนินชีวิต มีความหวัง สามารถจะมั่นใจในอนาคตของตนเองและ
ลูกหลานได ความมั่นคงของชาติจึงมีผลโดยตรงตอวิถีชีวิตความเปนอยู และความปกติสุขของทุกคนใน
ชาติ แต ก ารที ่ จ ะทำใหช าติ ม ั ่ น คง และรั ก ษาความมั ่ น คงไว ใ ห ม ี อ ย า งถาวรนั้ น มิ ใช เ รื่ อ งง า ย ทั้ ง นี้ ก็
เนื่องมาจากปจจัยดานความมั่นคงเกี่ยวเนื่องกับทุกผูคนภายในชาติ โดยองคประกอบพื้นฐานของความ
มั่นคงแหงชาติ มีความสัมพันธกับพลังอำนาจแห งชาติ ซึ่งองคประกอบพื้นฐานความมั่น คงแหงชาติ
ประกอบดวยดานตาง ๆ ๖ ดานไดแก ๑. ความมั่นคงดานการเมือง ประกอบดวยความเขมแข็งของ
ระบบการเมืองการปกครอง การกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพตอการพัฒนาประเทศ ๒. ความมั่นคง
ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวยความเขมแข็งของระบบการคา ความอยูดีกินดีของคนในชาติ ๓. ความมั่งคง
ดานสังคม ประกอบดวยความเขมแข็งของชุมชนและสังคม สามารถดำรงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม และความอยูเย็นเปนสุขของคนในสังคม ๔. ความมั่นคงดานการทหาร ประกอบดวย
ความเข ม แข็ ง ของระบบการป อ งกั น ประเทศ ๕. ความมั ่ น คงด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ประกอบดวยความเขมแข็งของวิทยาการ อันทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ๖. ความมั่งคงดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม ประกอบดวยความเขมแข็งของพลังงานทั้งในปจจุบันและอนาคต และการใชทรัพยากร
อยางยั่งยืน
ความมั่นคงแหงชาติ ในแตละชวงเวลา อาจมีความหมายและองคประกอบที่แตกตางกัน
ออกไป และใหความสำคัญตอความมั่นคงแหงชาติดานตางๆ มากนอยตางกันไป ซึ่งโดยทั่วไปรัฐหรือชาติ
ตองการดำรงความเปนอยู มีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตน และมีความผาสุกสมบูรณ การที่จะมีสิ่ง
เหลานี้ไดรัฐตองมีพลังอำนาจของชาติที่เขมแข็ง หรือมีศักยภาพในหลายดานดวยกัน เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในปกปองผลประโยชนของชาติ การสิ้นสุดของสงครามเย็นมีผลตอแนวความคิดในการพิจารณาปญหา

๒

ความมั่นคงของชาติ ความขัดแยงในเชิงอุดมการณเลือนหายไป ความมั่นคงภายใตสถานการณของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สภาวะแวดลอมในปจจุบันที่ตองเผชิญ ทั้งความขัดแยงในผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจของชาติ ภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนการเขามาของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive
Technology) ที่ทาทายใหเราตองเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
ความทาทายภายใตบริบทของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงใน
ยุคปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โลกของเราไดกาวเขาสูยุค VUCA World ซึ่งประกอบดวย -V
(Volatility) คือ ความผันผวนสูง การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สถานการณหรือสภาวะแวดลอมที่มี การ
เปลี่ยนแปลงสูง และรวดเร็ว ไมสามารถคาดเดาหรือทำนายได หรือเปนสถานการณเปลี่ยนฉับพลัน แบบ
ตั้งตัวไมทัน หรือรวดเร็วมาก เชน ซึ่งในปจจุบันคือ Disruptive innovation นวัตกรรมที่พลิกผัน อัตรา
การเปลี ่ ย นแปลงสู ง (High rate of change) -U (Uncertainty) คือ สภาวะที่มีความไม แนน อนสู ง
คาดการณไดยาก ขาดความชัดเจน ไมสามารถหาขอมูลที่ชัดเจน มายืนยันในแตละสถานการณได ทำให
ยากต อ การตั ด สิ น ใจ เพราะโลกป จ จุ บ ั น มี ค วามเปลี ่ ย นแปลงไม แ น น อนสู ง (Unclear about the
present) -C (Complexity) คือ ความซับซอนที่มากขึ้นเรื่อยๆ เชิงระบบ มีปจจัยมากมายและซับซอน
ตอการตัดสินใจ (Multiple key decision factors) -A (Ambiguity) คือ ความคลุมเครือ ไมชัดเจน ไม
สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นไดชัดเจน (Lack of clarity about meaning of an event)
ความทาทาย โดยคำวา "ทาทาย" ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนด เมื่อผูทำกริยา
เปนสิ่งไมมีชีวิต นั้นหมายถึง ชวนใหเอาชนะ จะสำเร็จไดตองใชความพยายาม หรือความสามารถอยางสูง
โดยในสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงที่ทุกสิ่งทุกอยางเปลี่ยนแปลงไวและคาดเดาไดยากนี้ สงผลตอสังคม
ในยุคปจจุบันอยูไมนอย โดยความผันผวนครั้งยิ่งใหญอยางหนึ่งก็คือ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Disruptive
Technology ที่ทำใหเศรษฐกิจโลก ความมั่นคงของชาติ มาจนถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต การจัดการ
องคกรเปลี่ยนแปลงไปอยางรุนแรง
กองทัพอากาศมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอยางแนบแนน ทั้ง ๓ มิติ ซึ่งไดแก
มิ ต ิ ท างอากาศ (Air Domain) มิ ต ิ ไ ซเบอร (Cyber Domain) และมิ ต ิ อ วกาศ (Space Domain) โดย
ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ
ในมิติไซเบอร (Cyber Domain) รวมทั้งการริเริ่มและวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถใน
มิติอวกาศ (Space Domain) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในมิติทางอากาศ (Air Domain) และเตรียม
ความพรอมในการปองกันภัยคุกคามในมิติดังกลาวทั้งในปจจุบันและในอนาคต โดยพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ตองดำเนินการใหสอดคลองกับธรรมชาติ คุณลักษณะ และขอจำกัด
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ของกำลังทางอากาศ รวมทั้งทรัพยากรที่มีในครอบครองและเทคโนโลยี ทั้งนี้ พลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรซึ่งเปนปจจัยแหงความสำเร็จ ไดแก กำลังพลเปนแกนนำและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือใน
การพั ฒ นา เพื ่ อบรรลุ วิ สั ย ทัศน สูการเปน “กองทัพอากาศชั้น นำในภูมิภาค (One of the Best Air
Forces in ASEAN)”
จากการใหการศึกษาแกกําลังพลเปนเครื่องมือสำคัญตอการพัฒนาขีดความสามารถนั้น
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปนหนวยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ และเปนหนวยงานหลักในดานการ
จั ด การฝ ก ศึ ก ษาของกองทั พ อากาศ มี ภ ารกิ จ จั ด การฝ ก ศึ ก ษาเพื ่ อ ผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง พลของ
กองทัพอากาศในทุกชวงระดับชั้น ใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ โดยมีเปาหมายใหผู
ผ า นกระบวนการฝ กศึ ก ษามี คุ ณลัก ษณะที่ พึ งประสงค ทั้งนี้เพื่อ มุ งสูว ิส ัย ทั ศน ข องกรมยุทธศึ ก ษา
ทหารอากาศในการเปน “องคกรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังพลใหเปนทหารอากาศ ชั้นนําในภูมิภาค
อาเซียน”
วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ เป น หน ว ยขึ ้ น ตรงของกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ เป น
สถาบันการศึกษาวิชาชีพทางทหารชั้นสูงของกองทัพอากาศ มีภารกิจในการใหการศึกษาและฝกอบรม
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศในระดับยุทธศาสตร การบริหารจัดการ และการอํานวยการ
ระดับสูง วิทยาลัยการทัพอากาศไดกำหนดวิสัยทัศนเพื่อมุงไปสูการเปน “สถาบันการศึกษาทางทหารชั้น
นํ าในอาเซี ย น” โดยมี ป รั ช ญาของสถาบัน คือ สรางเสริมผูน ํา ผูบ ริห าร และฝายอํานวยการระดับ
ยุทธศาสตรที่มีคุณภาพ และคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสูการเปนกองทัพอากาศชั้นนําใน
ภูมิภาค
หลั กสู ตรการทั พอากาศ มุงเนน การพัฒ นาและสรางเสริมความพรอมเปน ผูนำระดับ
ยุทธศาสตรที่มีความรูทางทหาร โดยมีความมุงหมายเพื่ อใหผูเ ขารั บการศึ กษาพร อมเปนผูน ำระดับ
ยุทธศาสตร และเปนผูบริหารหรือฝายอำนวยการระดับสูงที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใชกำลัง
สามารถวางแผนการปฏิบตั ิการรวมทางทหารในระดับยุทธศาสตร และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพตอ
ความมั่นคงของชาติ โดยหลักสูตรการทัพอากาศไดมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง และหลักสูตรการ
ทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ เปนการพัฒนาหลักสูตรฉบับลาสุด โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการทัพ
อากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ ไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาที่ ๒ ความมั่นคงแหงชาติและยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางเทคโนโลยี โดยไดมีการ
กำหนดกลุ  ม วิ ช าใหม คื อ ความท า ทายนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ซึ ่ ง ประกอบด ว ย ๔ วิ ช า ได แ ก
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๑. เทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติ ๒. เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความมั่นคงของชาติ
๓. นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางทหาร ๔. เทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงของชาติ
เพื่อใหผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรการทัพอากาศ ซึ่งเปนกําลังพลที่พรอมจะเปนผูนำ
ระดับยุทธศาสตร และผูบริหารหรือฝายอำนวยการระดับสูงที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใชกำลัง ได
มีองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ จึงไดจัดทำเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน เรื่อง ความทาทายนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับความมั่นคงของชาติ โดยมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
๑. เพื่อใหมีชุดความรู และชุดขอมูลดานเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
(Disruptive Technology) ซึ ่ งประกอบดว ย ๔ ดาน คือ เทคโนโลยี อวกาศกั บ ความมั่ น คงของชาติ
เทคโนโลยี ป  ญ ญาประดิ ษฐ กั บ ความมั่น คงของชาติ นาโนเทคโนโลยีกับ นวั ตกรรมทางทหาร และ
เทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงของชาติ
๒. เพื่อเขาใจพัฒนาการ ทิศทาง ตลอดจนแนวโนมของเทคโนโลยี และตระหนักรูถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทาทายทั้ง ๔ ดานที่มผี ลกระทบตอความมั่นคงของชาติ
๓. เพื่อเปนแนวทางในการรับมือ จัดการ กำหนดกรอบยุทธศาสตร และนโยบายความ
มั ่ น คงในด า นเทคโนโลยี อ ย า งถู ก ต อ ง และสร า งสรรค ผ ลงานนวั ต กรรมให ก ั บ กองทั พ อากาศและ
ประเทศชาติ
ประโยชนที่ไดรับจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้ จะทำใหผูเขารับการศึกษา
ในวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และผูสนใจทุกทาน ไดมีองคความรูในขอบขาย
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอวกาศ และเทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับ
ความมั่นคงของชาติ นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางทหาร และเทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงของ
ชาติ สามารถนำขอมูลเทคโนโลยีทั้ง ๔ ดาน ไปใชในการวิเคราะหถึงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ
ตลอดจนสามารถสั งเคราะห ข อมูล เพื่อใหได แนวทางในการวางแผนรับ มื อกับ Technology Disrupt
Change ๔ ดานนี้ในเชิงบูรณาการ สามารถที่จะพัฒนากระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) สรางการ
คิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ สามารถนำไป
อางอิง ตอยอด พัฒนาประยุกตใช สรางสรรคนวัตกรรมยังประโยชนตอกองทัพอากาศและประเทศไทย
ไดอยางยั่งยืน

เทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติ
นิยาม
นิยามของ “อวกาศ” หมายถึง พื้นที่บนทองฟาเหนือพื้นโลกประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรขึ้น
ไป อยูเหนือเสน The Kármán Line ๑ ซึ่งบริเวณนั้น ประกอบไปดวยสุ ญญากาศ มีขอบเขตกว างไกล
ออกไปไมมีที่สิ้นสุด เปนที่อยูของดวงดาวและดาวเคราะหที่เต็มไปดวยกาซและฝุนจำนวนมาก อวกาศเต็ม
ไปดวยรังสีหลายรูปแบบ รังสีอินฟราเรด และรังสีอัลตราไวโอเลตที่สวนใหญมาจากดวงอาทิตย รังสีเอกซ
รังสีแกมมา และรังสีคอสมิก (European Space Agency, 2010)
ในมิติทางกฎหมาย สนธิสัญญาวาดวยหลักการที่ใชบังคับตอกิจกรรมในเรื่องการสำรวจ
และใช อ วกาศ ค.ศ.๑๙๖๗ (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies)
(“อนุสัญญาอวกาศ ๑๙๖๗”) ซึ่งไทยไดเขารวมลงนามดวย เนื่องจากเปนกฎหมายระหวางประเทศที่มี
ความสำคัญที่สุดซึ่งวางหลักสาระสำคัญใหกับกฎหมายอื่นๆ ที่ตามมา สนธิสัญญาดังกลาวไดใหความหมาย
ของ “อวกาศ” วาหมายถึง หวงเวหาที่อยูเหนือและถัดขึ้นไปจากชั้นบรรยากาศ โดยถือเอาบรรยากาศของ
โลกมนุษยเปนเกณฑ และกำหนดแตเพียงวาอวกาศเริ่มตนขึ้นจากระดับใด แตมิไดจำกัดขอบเขตวามีความ
กวางใหญไพศาลไปจนสิ้นสุด ณ จุดใด และยังรวมถึงวัตถุทั้งหลายบนทองฟา (วัตถุในอวกาศ) ไมวาจะมี
ขนาดเล็กหรือใหญเพียงใดอีกดวย
สำหรับประเทศไทยนั้น เปนหนึ่งในประเทศที่ใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวางประเทศที่ใช
ในการดำเนินกิจกรรมอวกาศ อันไดแก อนุสัญญาอวกาศ ๑๙๖๗ และไดเขาเปนสมาชิกของคณะกรรมการ
อวกาศสวนนอกในทางสันติของสหประชาชาติ (UN Committee On Peaceful Uses of Outer Space:
COPUOS) และเปนสวนหนึ่งขององคการความรวมมือดานอวกาศในเอเชียแปซิฟก (Asia Pacific Space
Cooperation Organization: APSCO) ตลอดจนศูนยฝกอบรมและการศึกษาดานเทคโนโลยีอวกาศใน
เอเชียแปซิฟกของสหประชาชาติ (UN Center for Space Technology Training and Education in
Asia and Pacific: CSTTEAP) แตในปจจุบันนี้ประเทศไทยยังไมไดมีกฎหมายหรือแผนแมบทที่เกี่ยวกับ
๑

The Kármán Line เปนเสนที่กำหนดขอบเขตระหวางชั้นบรรยากาศของโลกและอวกาศ เปนสิ่งสำคัญสำหรับ
มาตรการทางกฎหมายและขอบังคับ เครื่องบินและยานอวกาศอยูภายใตเขตอำนาจศาลที่แตกตางกันและอยูภายใต
สนธิสัญญาที่แตกตางกัน

๖

กฎหมายอวกาศหรือกิจการดาวเทียม ซึ่งไทยไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีดาวเทียมในหลายๆ เรื่อง เชน
ดาวเที ย มไทยคมเพื ่อการสื่ อสาร ดาวเทีย มขนาดเล็กไทยพัฒ นา ตลอดจนดาวเทียมเพื่อการสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
อวกาศนั้นเปนสภาวะไรอากาศและแรงโนมถวง การเคลื่อนที่จึงไรแรงเสียดทานและ
ความเรง บนอวกาศเต็มไปดวยรังสีคลื่นสั้น ซึ่งมีพลังงานสูง ดาวเทียมและยานอวกาศอาศัยพลังงาน
เหลานี้ดวยการใชเซลลพลังงานแสงอาทิตย อยางไรก็ตาม รังสีคลื่นสั้นเหลานี้มีอานุภาพในการกัดกรอน
สสาร ดังจะเห็นวายานอวกาศและดาวเทียมสวนมากถูกหอหุมดวยโลหะพิเศษ สีเงิน หรือสีทอง อุปกรณ
ทุกอยางที่ใชในอวกาศถูกสรางขึ้นดวยวัสดุชนิดพิเศษ บนพื้นผิวโลกมีบรรยากาศคอยทำหนาที่กรองรังสี
คลื่นสั้นที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต แตในอวกาศไมมีเกราะกำบัง ในขณะที่นักบินอวกาศออกไปทำงานขาง
นอกยาน พวกเขาจะตองสวมใสชุดอวกาศ การสงดาวเทียมและยานอวกาศจากพื้นโลกขึ้นสูอวกาศ ตอง
ตอสูกับแรงดึงดูดของโลก ดาวเทียมและยานอวกาศตองเอาชนะแรงดึงดูดของโลก โดยอาศัยจรวดที่มีแรง
ขับดันและความเร็วสูง
จะเห็นไดวา บนอวกาศนั้นมีขอบเขตกวางใหญไพศาล การใชประโยชนจากกิจการอวกาศ
มีมากมาย โดยที่คนสวนใหญยังไมทราบถึงที่มาแหงประโยชนเหลานั้น ดังนั้นการสรางองคความรูใหเกิด
การตระหนักถึงความสำคั ญของอวกาศจึงเปนเรื่ องที ่ควรคำนึงถึ ง อีกทั้งดวยการที่กิจ การอวกาศใช
เทคโนโลยีระดับสูง ทำใหมีคาใชจายสูงตามไปดวย การริเริ่มผลักดันและออกกฎหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดานกิจการอวกาศของประเทศไทยจึงเปนสิ่งสำคัญเชนเดียวกัน

เทคโนโลยีอวกาศ
นิยามของ “เทคโนโลยีอวกาศ” หมายถึงนวัตกรรมที่สรางขึ้นเพื่อใชงานนอกชั้นบรรยากาศ
ของโลก เชน จรวด กระสวยอวกาศ ดาวเทียม สิ่งประดิษฐเหลานี้สรางความทาทายใหแกเหลาวิศวกร
เปนอยางมากอันเกิดจากความลำบากในการสรางและทดสอบเทคโนโลยีเหลานั้นใหสามารถใชงานใน
สถานที่นอกโลกได โดยการใชงานจริงเราแทบจะไมสามารถแกไขอะไรนอกโลกไดเลย (Williamson,
2006)
จรวด (Rocket)
เปนเครื่องยนตที่ใชขับเคลื่อนพาหนะสำหรับขนสงอุปกรณหรือมนุษยขึ้นสูอวกาศ จรวด
สามารถเดินทางไปในอวกาศ จรวดที่ใชเดินทางไปสูอวกาศจะตองมีแรงขับเคลื่อนสูงมากและตอเนื่อง การ

๗

สงวัตถุขึ้นสูอวกาศไมสามารถสงในแนวราบได เพราะโลกมีบรรยากาศหอหุมอยู ความหนาแนนของ
อากาศจะตานทานใหวัตถุเคลื่อนที่ชาลงและตกสูพื้นเสียกอนที่จะเขาสูวงโคจร จึงออกแบบวิถีของจรวด
ใหขึ้นสูทองฟาในแนวดิ่ง แลวคอยปรับวิถีใหโคงขนานกับผิวโลกเมื่อเหนือชั้นบรรยากาศในภายหลัง
ประเภทของจรวด
เราแบงประเภทของจรวดตามชนิดของเชื้อเพลิงออกเปน ๓ ประเภท คือ
๑. จรวดเชื้อเพลิงแข็ง มีโครงสรางไมซับซอน แตเมื่อการเผาไหมเชื้อเพลิงเกิดขึ้นแลว ไม
สามารถหยุดได จรวดเชื้อเพลิงแข็งมีแรงขับดันสูงสุดเนื่องจากการสันดาปเชื้อเพลิงรุนแรง สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงมากและปฏิบัติการไดไมนาน จึงเหมาะสำหรับใชขับเคลื่อนยานอวกาศหรือดาวเทียมขึ้นสูวงโคจร
รอบโลก
๒. จรวดเชื้อเพลิงเหลว มีโครงสรางซับซอนกวาจรวดเชื้อเพลิงแข็ง เพราะตองมีถังเก็บ
เชื้อเพลิงเหลว และออกซิเจนเหลวเพื่อชวยใหเกิดการสันดาป ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็ง และยัง
ตองมีระบบปมและทอเพื่อลำเลียงเชื้อเพลิงเขาสูหองเครื่องยนตเพื่อทำการเผาไหม ควบคุมทิศทางและ
ความเร็วไดงาย
๓. จรวดไอออน มีขนาดเล็กจึงมีแรงขับเคลื่อนต่ำแตมีความประหยัดสูง จึงเหมาะสำหรับ
ใชในการเดินทางระหวางดวงดาวเปนระยะเวลานาน โดยมีแรงโนมถวงของดาวชวย
จรวดหลายทอน ภารกิจในอวกาศจะตองเลือกใชจรวดใหเหมาะสมกับภารกิจ วิศวกรจึง
ออกแบบสรางจรวดหลายทอน (Multistage Rocket) เรียงติดกันแบบอนุกรมหรือยึดติดกันแบบขนาน
เมื่อเชื้อเพลิงตอนใดหมดก็จะปลดตอนนั้นทิ้งไปเพื่อใหจรวดมีความเรงมากขึ้น

ภาพที่ ๑ จรวดหลายทอน
ที่มา : http://newmars.com/forums/viewtopic.php?id=7799

๘

กระสวยอวกาศ (Space Shuttle)
จรวดเป น อุ ป กรณ ร าคาแพง เมื ่ อ ถู ก ส ง ขึ ้ น สู  อ วกาศแล ว ไม ส ามารถนำมาใช ใ หม ไ ด
นักวิทยาศาสตรจึงพัฒนาแนวคิดในการสรางยานขนสงขนาดใหญที่สามารถเดินทางขึ้นสูอวกาศแลว
เดินทางกลับสูโลกใหนำมาใชใหมไดหลายครั้ง มีองคประกอบประกอบ ๓ สวน ดังนี้
๑. จรวดเชื้อเพลิงแข็ง (Solid Rocket Booster) จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งขนาบกับถังเชื้อเพลิง
ภายนอกทั้งสองขาง มีหนาที่ขับดันใหยานขนสงอวกาศทั้งระบบทะยานขึ้นสูอวกาศ
๒. ถังเชื้อเพลิงภายนอก (External Tank) จำนวน ๑ ถัง ติดตั้งอยูตรงกลางระหวางจรวด
เชื้อเพลิงแข็งทั้งสองดาน มีหนาที่บรรทุกเชื้อเพลิงเหลว ซึ่งมีทอลำเลียงเชื้อเพลิงไปทำการสันดาปใน
เครื่องยนตซึ่งติดตั้งอยูทางดานทายของกระสวยอวกาศ
๓. ยานขนส ง อวกาศ (Orbiter) ทำหน า ที ่ เ ป น ยานอวกาศ ห อ งทำงานของนั ก บิ น
หองปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร และบรรทุกสัมภาระที่จะไปปลอยในวงโคจรในอวกาศ เชน ดาวเทียม
หรือชิ้นสวนของสถานีอวกาศ เปนตน เมื่อปฏิบัติภารกิจสำเร็จแลว ยานขนสงอวกาศจะทำหนาที่เปน
เครื่องรอน นำนักบินอวกาศและนักวิทยาศาสตรกลับสูโลกโดยรอนลงสนามบิน
ดวยเหตุนี้ยานขนสงอวกาศจึงตองมีปกไวสำหรับสรางแรงยก แรงตานทาน และควบคุม
ทาทางการบินขณะที่กลับสูชั้นบรรยากาศของโลก ยานขนสงอวกาศสามารถนำมาใชใหมไดหลายครั้ง

ภาพที่ ๒ สวนประกอบของกระสวยอวกาศ
ที่มา : http://www.lesa.biz/space-technology/space-shuttle

๙

ดาวเทียม (Satellite)
ดาวเทียม คือ อุปกรณที่มนุษยสรางขึ้นแลวปลอยไวในวงโคจรรอบโลก เพื่อใชประโยชน
ในดานตางๆ เชน ถายภาพ ตรวจอากาศ โทรคมนาคม และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เปนตน ดาวเทียม
ถูกสงขึ้นสูอวกาศโดยติดตั้งบนจรวดหรือยานขนสงอวกาศ ดาวเทียมดวงแรกของโลกเปนของสหภาพ
โซเวียตในขณะนัน้ ชื่อ สปุตนิก ๑ (Sputnik 1) ถูกสงขึ้นสูอวกาศเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๐ นับเปน
จุดเริ่มตนของยุคอวกาศ

ภาพที่ ๓ สวนประกอบของกระสวยอวกาศ
ที่มา : https://www.thoughtco.com/sputnik-1-first-artificial-satellite-3071226

องคประกอบหลักของดาวเทียม มีดังตอไปนี้
- ระบบนำรอง เปนระบบคอมพิวเตอรและไจโรสโคป ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบตำแหนงของ
ดาวเทียม โดยการเปรียบเทียบกับตำแหนงของดาวฤกษ สัญญาณวิทยุจากสถานีบนโลกหรือสัญญาณจาก
ดาวเทียมจีพีเอส
- ระบบควบคุ ม และสื ่ อ สาร ประกอบด ว ย คอมพิ ว เตอร ท ี ่ เ ก็ บ รวมรวมข อ มู ล และ
ประมวลผลคำสั่งตาง ๆ ที่ไดรับจากสวนควบคุมบนโลก โดยมีอุปกรณวิทยุและเสาอากาศ เพื่อใชในการ
รับสงขอมูล
- ระบบเซ็นเซอร และอุปกรณวิทยาศาสตรอื่น ๆ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของภารกิจ เชน
ดาวเทียมสำรวจโลกติดตั้งเซ็นเซอรตรวจจับชวงคลื่นตาง ๆ ดาวเทียมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรติดตั้ง

๑๐

หองทดลอง ดาวเทียมทำแผนที่ติดตั้งเรดารและกลองถายภาพ ขอมูลที่ไดจากระบบนี้จะถูกสงกลับสูโลก
โดยใชเสาอากาศสงคลื่นวิทยุ
- ระบบพลังงาน ทำหนาที่ผลิตพลังงานและกักเก็บไวเพื่อแจกจายไปยังระบบไฟฟาของ
ดาวเทียม โดยมีแผงรับพลังงานแสงอาทิตย (Solar cells) ไวรับพลังงานจากแสงอาทิตยเพื่อเปลี่ยนเปน
พลังงานไฟฟา แตดาวเทียมขนาดใหญอาจมีเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
- ระบบเครื่องยนต ดาวเทียมขนาดใหญที่มีอายุใชงานยาว จะมีเครื่องยนตซึ่งทำงานคลาย
กับเครื่องอัดอากาศ และปลอยออกทางปลายทอ มีหนาที่สรางแรงขับดันเพื่อรักษาระดับความสูงของวง
โคจร
วงโคจรของดาวเทียม
การออกแบบวงโคจรของดาวเทียมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงานดาวเทียม ยิ่งใกล
ศูนยกลางของแรงโนมถวง (ศูนยกลางของโลก) แรงโนมถวงจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น ถาตองการใหดาวเทียมมีวง
โคจรต่ำ ดาวเทียมจะตองเคลื่อนที่เร็วมาก เพื่อเอาชนะแรงโนมถวงของโลก ดาวเทียมวงโคจร ดาวเทียมวง
โคจรต่ำจึงโคจรรอบโลกใชเวลานอยที่สุด ดาวเทียมวงโคจรสูงมีความเร็วในวงโคจรชากวาวงโคจรต่ำ ทั้งนี้
เนื่องจากสูงขึ้นไป ยิ่งอยูหางจากศูนยกลางแรงโนมถวง ดาวเทียมวงโคจรสูงจึงโคจรรอบโลกใชเวลา
มากกวาดาวเทียมวงโคจรต่ำ
ในการออกแบบวงโคจรของดาวเทียม นอกจากความสูงของวงโคจรแลว ยังตองคำนึงถึง
ทิศทางของวงโคจร เนื่องโลกหมุนรอบตัวเอง เราสามารถจำแนกประเภทของวงโคจร ตามระยะสูงของวง
โคจรไดดังนี้
- วงโคจรระยะต่ำ (Low Earth Orbit "LEO") อยูสูงจากพื้นโลกไมเกิน ๑,๐๐๐ กม. เหมาะ
สำหรับการถายภาพรายละเอียดสูง ติดตามสังเกตการณอยางใกลชิด แตเนื่องจากวงโคจรประเภทนี้อยู
ใกลพื้นผิวโลกมาก ภาพถายที่ไดจึงครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณแคบ และไมสามารถครอบคลุมบริเวณใด
บริเวณหนึ่งไดนาน เนื่องจากดาวเทียมตองเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงมาก ดาวเทียมวงโคจรต่ำจึงนิยมใชวง
โคจรขั้วโลก (Polar Orbit) หรือใกลขั้วโลก (Near Polar Orbit) ดาวเทียมจะโคจรในแนวเหนื อ-ใต
ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง ดาวเทียมจึงเคลื่อนที่ผานเกือบทุกสวนของพื้นผิวโลก
- วงโคจรระยะปานกลาง (Medium Earth Orbit "MEO") อยู  ท ี ่ ร ะยะความสู ง ตั ้ ง แต
๑,๐๐๐ กิโลเมตร จนถึง ๓๕,๐๐๐ กิโลเมตร สามารถถายภาพและสงสัญญาณวิทยุไดครอบคลุมพื้นที่ได
เปนบริเวณกวางกวาดาวเทียมวงโคจรต่ำ แตหากตองการสัญญาณใหครอบคลุมทั้งโลกจะตองใชดาวเทียม
หลายดวงทำงานร วมกั นเป นเครือขายและมีทิศทางของวงโคจรรอบโลกทำมุมเฉีย งหลายๆ ทิศทาง

๑๑

ดาวเที ย มที ่ ม ี ว งโคจรระยะปานกลางส ว นมากเป น ดาวเที ย มนำร อ ง เช น เครื อ ข า ยดาวเที ย ม GPS
ประกอบดวยดาวเทียมจำนวน ๒๔ ดวง ทำงานรวมกัน โดยสงสัญญาณวิทยุออกมาพรอมๆ กัน ให
เครื่องรับที่อยูบนพื้นผิวโลกเปรียบเทียบสัญญาณจากดาวเทียมแตละดวง เพื่อคำนวณหาตำแหนงพิกัด
ที่ตั้งของเครื่องรับ
- วงโคจรประจำที ่ (Geostationary Earth Orbit "GEO") อยู  ส ู ง จากพื ้ น โลกประมาณ
๓๕,๗๘๖ กม. มีเสนทางโคจรอยูในแนวเสนศูนยสูตร (Equatorial Orbit) ดาวเทียมจะหมุนรอบโลกดวย
ความเร็วเชิงมุมเทากับโลกหมุนรอบตัวเองทำใหดูเหมือนลอยนิ่งอยูเหนือพื้นผิวโลกตำแหนงเดิ มอยู
ตลอดเวลา จึงถูกเรียกวา "ดาวเทียมวงโคจรสถิต หรือ วงโคจรคางฟา" นิยมใชสำหรับการถายภาพโลกทั้ง
ดวง เฝาสังเกตการณเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ และใชในการโทรคมนาคมขามทวีป อยางไรก็ตาม
ดาวเทียมวงโคจรคางฟาจะตองลอยอยูที่ระดับสูง ๓๕,๗๘๖ กิโลเมตรเทานั้น วงโคจรแบบนี้จึงมีดาวเทียม
อยูหนาแนน และกำลังจะมีปญหาการแยงพื้นที่ในอวกาศ
- วงโคจรรูปวงรี (Highly Elliptical Orbit "HEO") เปนวงโคจรออกแบบสำหรับดาวเทียม
ที่ปฏิบัติภารกิจพิเศษเฉพาะกิจ เนื่องจากดาวเทียมความเร็วในวงโคจรไมคงที่ เมื่ออยูใกลโลกดาวเทียม
จะเคลื่อนที่ใกลโลกมาก และเคลื่อนที่ชาลงเมื่อออกหางจากโลก ดาวเทียมวงโคจรรูปวงรี สวนมากเปน
ดาวเทียมที่ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร เชน ศึกษาสนามแมเหล็กโลก เนื่องจากสามารถมีระยะหางจาก
โลกไดหลายระยะ หรือเปนดาวเทียมจารกรรมซึ่งสามารถบินโฉบเขามาถายภาพพื้นผิวโลกดวยระยะต่ำ
มากและปรับวงโคจรได
ประเภทของการใชงานดาวเทียม
เราสามารถจำแนกประเภทของดาวเทียมตามประโยชนการใชงานไดดังนี้
- ดาวเทียมทำแผนที่ เปนดาวเทียมที่มีวงโคจรต่ำ (LEO) ที่ระดับความสูงไมเกิน ๘๐๐
กิโลเมตร เพื่อใหไดภาพที่มีรายละเอียดสูง และเปนดาวเทียมที่มีวงโคจรใกลขั้วโลก (Polar orbit) เพื่อให
สแกนพื้นผิวถายภาพไดครอบคลุมทุกพื้นที่ของโลก ภาพถายดาวเทียมที่ไดสามารถนำไปใชในการทำแผน
ที่ ผังเมือง และการทำจารกรรมสอดแนมทางการทหาร ดาวเทียมทำแผนที่ที่มีชื่อเสียงไดแก Ikonos,
QuickBird ซึ่งสามารถดูภาพแผนที่ใน Google Maps
- ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เปนดาวเทียมวงโคจรต่ำที่มีวงโคจรแบบใกลขั้วโลก (Near
Polar Orbit) ที่ระยะสูงประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร มีรายละเอียดไมสูงเทาภาพถายที่ไดจากดาวเทียมทำ
แผนที่ เนนการครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง ทำการบันทึกภาพไดทั้งในชวงแสงที่ตามองเห็นและรังสี
อินฟราเรด จึงสามารถบันทึกภาพไดแมในเวลากลางคืน ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรที่มีชื่อเสียง ไดแก

๑๒

ดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) เปนดาวเทียมสำรวจขอมูลระยะไกล เพื่อใชสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศไทย มีชื่อเรียกตามภารกิจ ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของไทยมีชื่อ ดาวเทียมธีออส (THEOS:
Thailand Earth Observation Satellite)
- ดาวเทียมอุ ตุนิ ยมวิ ทยา มีวงโคจรหลายระดับขึ ้น อยู กั บการออกแบบในการใช งาน
ดาวเทียม NOAA มีวงโคจรต่ำถายภาพรายละเอียดสูง สวนดาวเทียม GOES และ MTSAT มีวงโคจรคาง
ฟาอยูที่ระดับสูงถายภาพมุมกวางครอบคลุมทวีปและมหาสมุทร นักอุตุนยิ มวิทยาใชภาพถายดาวเทียมใน
การพยากรณอากาศและติดตามการเคลื่อนที่ของพายุ เพื่อปองกันและลดความเสียหายของชีวิต และ
ทรัพยสิน
- ดาวเทียมเพื่อการนำรอง Global Positioning System "GPS" เปนระบบบอกตำแหนง
พิกัดภูมิศาสตรบนพื้นโลก ซึ่งประกอบดวยเครือขายดาวเทียมจำนวน ๓๒ ดวง โคจรรอบโลกในทิศทาง
ตางๆ ที่ระยะสูง ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร สงสัญญาณมาบนโลกพรอมๆ กัน แตเนื่องจากดาวเทียมแตละดวง
อยูหางจากเครื่องรับบนพื้นโลกไมเทากัน เครื่องรับจึงไดรับสัญญาณจากดาวเทียมแตละดวงไมพรอมกัน
วงจรอิเล็กทรอนิ กสในเครื่ องรับ GPS นำคาเวลาที่แตกตางมาคำนวณหาพิกัดภูมิศาสตรบ นพื้น โลก
ปจจุบันเครื่องรับ GPS เปนที่นิยมใชกันในหมูนักเดินทางมีทั้งแบบมือถือ ติดตั้งบนรถ เรือ และเครื่องบิน
- ดาวเทียมโทรคมนาคม เชน ดาวเทียมไทยคม (Thaicom) เปนดาวเทียมสื่อสารของไทย
ปจจุบันสงไป ๘ ดวงแลว ลาสุดคือ ไทยคม ๘ และมีดาวเทียมอินเทลแซท (Intelsat) เปนดาวเทียม
บริการโทรศัพท Internet สำหรับเครื่องบิน และ เรือในมหาสมุทร ตอนนี้ลาสุด คือ Inmarsat-7 สวน
ใหญเปนดาวเทียมวงโคจรคางฟา (Geo-stationary Orbit) เพื่อถายทอดสัญญาณจากทวีปหนึ่งไปยังอีก
ทวีปหนึ่ง ขามสวนโคงของโลก
- ดาวเทียมภารกิจพิเศษ นอกจากดาวเทียมทั่วไปที่ใชงานเกี่ยวของกับชีวิตประจำวัน ยัง
มีดาวเทียมอีกหลายชนิดที่สงขึ้นไปเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษเฉพาะทาง เชน ดาวเทียมเพื่อการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร กลองโทรทรรศนอวกาศ ดาวเทียมจารกรรม ดาวเทียมทางทหาร ประเภทนี้มีระยะสูงและ
รูปแบบของวงโคจรตางๆ กันขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงาน ดาวเทียม Corona ซึ่งใชสำหรับการ
ลาดตระเวนทางทหาร
จะเห็ น ได ว า เทคโนโลยีอวกาศมีสวนสำคัญ และคุณอนัน ตตอโลกของเรา โดยเฉพาะ
ดาวเทียม ชีวิตประจำวันของเราใชประโยชนจากดาวเทียมกันเรื่อยมาทั้ง Google Maps ในการนำทาง
การดูทีวีผานเครือขายตางก็ใชดาวเทียมสื่อสารในการสงสัญญานภาพและเสียง การพยากรณอากาศจาก

๑๓

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียมทางการทหาร เปนตน โดยประเทศไทยเองก็มีดาวเทียมของตัวเอง รวม
ไปถึงการใชประโยชนรวมจากดาวเทียมนานาชาติเชนกัน

อาวุธอวกาศกับความมั่นคงทางทหารของประเทศตาง ๆ
บรรดานักการทหาร นักยุทธศาสตรยุคป จจุบ ัน ไดใหความสนใจกับ ขอบเขตพื้นที่ ทาง
อวกาศอยางจริงจัง การแปรสภาพพื้นที่อวกาศใหกลายเปนพื้นที่ทางทหารเพื่อเอาชนะกัน ความพยายาม
ที่จะเขาไปสรางสนามรบบนพื้นที่อวกาศ อันไมมีขอบเขตและไมมีผูใดเปนเจาของ วงโคจรของโลกกำลัง
กลายเปนพื้นที่แหงการชวงชิงความเปนใหญ ความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นจึงสงผลใหแตละประเทศมีความ
วิตกกังวลวา ดาวเทียมหรือสถานีอวกาศอาจถูกโจมตีโดยแฮกเกอร หรือถูกคุกคามจากอาวุธอวกาศ
รูปแบบใหมได จนตองเรงสรางแผนปองกันของตนเอง มหาอำนาจที่เห็นไดชัดวากำลังเรงแขงขันกัน เพื่อ
ครองผลประโยชนจากอวกาศคือ จีน สหรัฐ และรัสเซีย ทั้ง ๓ ประเทศไดทดลองอาวุธที่สามารถทำลาย
ดาวเทียม โดยเปนขีปนาวุธที่ถูกปลอยตัวจากโลกและทะยานพุงโจมตีดาวเทียมที่โคจรอยูรอบโลกไดทันที
โดยมีอาวุธอวกาศที่สำคัญ ไดแก
อาวุ ธ อวกาศประเภท Anti-satellite weapons (ASAT) ซึ่ งเปน อาวุธ ทางอวกาศที ่ ถู ก
ออกแบบมาเพื่อทำลายลางดาวเทียมตามวัตถุประสงคทางความมั่นคง ในปจจุบันเองมีหลายประเทศที่มี
ASAT อยูในครอบครอง แตอยางไรก็ตาม ASAT ยังไมถูกนำมาใชในการรบและมีเพียง ๔ ชาติเทานั้นที่
สามารถกำจัดดาวเทียมของชาติตัวเองเพื่อแสดงแสนยานุภาพของ ASAT ไดสำเร็จ ประเทศเหลานั้นไดแก
สหรัฐอเมริกา, รัสเซีย, จีน และอินเดีย
นอกจากนี้ ยังมีอาวุธอวกาศที่เรียกวา โค-ออรบิทอลส (Co-orbitals) ซึ่งเปนดาวเทียมที่
ติดตั้งขีปนาวุธหรือจรวดเอาไว และเมื่อดาวเทียมถูกปลอยขึ้นสูวงโคจรโลก ขีปนาวุธก็จะแยกตัวออกจาก
ดาวเทียม และพุงไปในวงโคจรของดาวเทียมเปาหมาย และเขาโจมตีในที่สุด
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา นับวามีความชั ดเจนมากที่สุ ดขณะนี้ ไดกอตั้ ง กองทัพอวกาศ (Space
Force) สถาปนาขึ้นมาเปนกองทัพที่ ๖ เพิ่มขึ้นจาก กองทัพบก นาวิกโยธิน กองทัพอากาศ กองทัพเรือ
และหนวยปองกันชายฝง โดยการดำเนินงานและปฏิบัติการตางๆ ยังเขารวมกับกองทัพอากาศ เหมือนกับ
กองทัพนาวิกโยธิน ที่ถูกสถาปนาแยกออกมาจากกองทัพเรือ แตก็ยังคงปฏิบัติการภารกิจตางๆ เกี่ยวเนื่อง
กับกองทัพเรืออยู โดยภารกิจของกองทัพอวกาศ คือการปกปองผลประโยชนของสหรัฐที่อยูในอวกาศ

๑๔

อาทิ ดาวเทียมหลายรอยดวงซึ่งโคจรอยูในชั้นบรรยากาศ ทำหนาที่ทั้งการสำรวจ เก็บขอมูลทั่วไป และ
การสอดแนม
นอกจากนี้ การสราง “ฐานยิงเลเซอรบนอวกาศ” เพื่อทำลายขีปนาวุธขามทวีปของฝาย
ตรงขาม การพัฒนา “เครื่องบินทิ้งระเบิดทางอวกาศ” ที่สามารถถลมเปาหมายซึ่งอยูกันคนละซีกโลกได
ภายในเวลาแค ๙๐ นาที หรือแมแตการจำลองการสูรบในอวกาศ ที่กำลังดำเนินการ โดยมี “ยักษทั้ง ๔”
บริษัท “ล็อคฮีด มารติน” บริษัท “เรยตัน” บริษัท “ทีอารดับเบิลยู” และ บริษัท “โบอิ้ง” เปนผูทำหนาที่
พัฒนาระบบอาวุธตางๆ ในอวกาศใหกับรัฐบาลอเมริกา
ในดานอาวุธอวกาศประเภท Anti-satellite weapons (ASAT) ที่สหรัฐอเมริกาเคยไดใช
งาน มีชื่อวา SM-3 missile ในปฏิบัติการที่มีชื่อวา Operation Burnt Frost ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ
ค.ศ.๒๐๐๘ เพื่อทำลายดาวเทียมสอดแนมทางทหารของตัวเองที่มีชื่อวา USA-193 ซึ่งถูกปลอยในวันที่
๑๔ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๐๖

ภาพที่ ๔ การปลอยจรวด SM-3 missile ในปฏิบัติการณ Operation Burnt Frost
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Burnt_Frost

๑๕

รัสเซีย
รัสเซียตะลุยอวกาศไดกอนสหรัฐ โดยยานสปุตนิก เวอรชันตางๆ รวมไปถึงการสรางสถานี
อวกาศมีร และคิดคนพัฒนาขีปนาวุธที่มีศักยภาพโจมตีเปาหมายแมอยูไกลถึงในหวงอวกาศ รวมถึงการ
คิดคนพัฒนาดานหุนยนตปญญาประดิษฐ หรือเอไอ ในรูปแบบหุนยนตคลายมนุษย พรอมศักยภาพที่มี
ความสามารถดานการเรียนรูพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเรา รวมถึงนักบินอวกาศที่ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบน
หวงอวกาศไดดวยการสง “ฟดอร” หุนยนตคลายมนุษย หรือฮิวแมนนอยด ขึ้นไปสถานีอวกาศนานาชาติ
หรือ ไอเอสเอส และที่นาสนใจคือ ยานอวกาศโซยุซ ที่เปนพาหนะสงหุนยนตตัวนี้ขึ้นไปบนสถานีไอเอส
เอส และนี่คือ พัฒนาการดานอวกาศไปอีกขั้นของรัสเซีย ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโดรนยาน
อวกาศ ที่ไมตองใชคนขับ
การวางรากฐานระบบทางทหารในอวกาศในยุคสหภาพโซเวีย ต ไมว าจะเปน “จรวด
อวกาศ” ที่เรียกๆ กันวา “R-360 RB” ซึ่งขณะนี้ก็ยังโคจรอยูในวงโคจรบนอวกาศ และสามารถสั่งการให
โจมตี เ ป า หมายภาคพื ้ น ดิ น จากศู น ย ค วบคุ ม ในรั ส เซี ย ซึ ่ ง เคยเริ ่ ม เป ด ปฏิ บ ั ต ิ ก ารมาตั ้ ง แต ป
ค.ศ.๑๙๙๓ หรือแมแตการสราง “สถานีรบ” ไวบนอวกาศ ในนามฐานปฏิบัติการ “Almaz” เอาไวใช
ทำลายยานอวกาศของฝายตรงขาม รวมทั้งขีปนาวุธขามทวีปจากแหลงใดๆ ก็ตาม หรือแมแตประเทศ
พันธมิตรทางยุทธศาสตรของรัสเซียและประเทศจีนก็ตาม ก็ยังไดพิสูจนใหเห็นถึงความสำเร็จ ในการสราง
ระบบตอตานดาวเทียมและระบบตอตานขีปนาวุธในวงโคจรไดแลว
รัสเซียมีอาวุธอวกาศประเภท Anti-satellite weapons (ASAT) ชื่อวา PL-19 Nudol ซึ่ง
ถูกทดสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๕ และอีกครั้งในเดือน เมษายน ค.ศ.๒๐๑๖ ซึ่งถูก
ยิงขึ้นไปที่ความสูง ๘๐๕ กิโลเมตรเหนือพื้นโลก ตอมายังมีการทดสอบจรวด PL-19 Nudol อีกหลายครั้ง
ตามมาในเดือน ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๖, มีนาคม ๒๐๑๘ และ ธันวาคม ๒๐๑๘

๑๖

ภาพที่ ๕ A-235 PL-19 Nudol
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/A-235_anti-ballistic_missile_system

จีน
จีนไดสรางความตื่นตะลึงใหแกทั่วโลก จากการที่จีนประสบความสำเร็จในการทำลายหนึ่ง
ในดาวเทียมพยากรณอากาศของตัวเอง สงผลจนทำใหจีนกลายเปนประเทศที่ ๓ ของโลกที่มีความสามารถ
ในการทำลายดาวเทียม จากกอนหนานี้ที่มีเพียงแคสหภาพโซเวียตและสหรัฐเทานั้น และจีนกลายเปน
ประเทศถัดจากรัสเซียและสหรัฐฯ ที่สงมนุษยขึ้นสูอวกาศ
จีนถูกสหรัฐฯ กีดกันไมใหเขารวมในสถานีอวกาศนานาชาติ เพราะโครงการอวกาศของจีน
เชื่อมโยงกับกองทัพ ดังนั้น จีนจึงสรางหองปฏิบัติการของตัวเอง มีชื่อวา เทียนกง ซึ่งขึ้นไปโคจรรอบโลก
เมื่อป ค.ศ.๒๐๑๑ จนถึงเดือนเมษายน ค.ศ.๒๐๑๘ สถานีแหงนี้มีลูกเรือประจำการ ๒ คน ใชเปนที่ทดสอบ
การเชื่อมตอกับยานอวกาศและปฏิบัติการดานการบินอวกาศในรูปแบบตางๆ
ความสามารถดานอวกาศอันโดดเดน ของจีนถูกทำใหเดนชัดมากขึ้นอีกครั้ง เมื่อลาสุดจีน
สามารถนำยานสำรวจ ฉางเออ ๔ (Chang'e 4) ลงจอดในดานมืดหรือดานไกลของดวงจันทรไดสำเร็จ ใน
วันที่ ๔ ม.ค.๖๒ ซึ่งถือเปนภารกิจที่ไมเคยมีประเทศไหนในโลกสามารถทำไดมากอน และนับเปนการเปด

๑๗

ประวัติศาสตร หนาใหมในการสำรวจดวงจันทรของมนุษย ความทะเยอทะยานของจีนยังไมหยุดเพียง
เทานี้ เพราะจีนตั้งเปาวาจะสงยานอวกาศไปสำรวจดาวอังคารใหไดภายในป ค.ศ.๒๐๒๐ และจะมีสถานี
อวกาศที่โคจรรอบโลกราวป ค.ศ.๒๐๒๒ ซึ่งทางการจีนระบุวา ภารกิจทั้งหมดนี้เปนไปเพื่อสนับสนุนความ
รวมมือระหวางประเทศ และสถานีอวกาศที่กำลังพัฒนาอยูนั้นก็จะเปดรับสมาชิกจากสหประชาชาติทุก
ประเทศ

ภาพที่ ๖ ภาพจากยานฉางเออ ๔ แสดงการปลอยรถอวี้ทู-๒
(จาก CNSA)
ประเทศจีนเคยมีการใชอาวุธอวกาศประเภท Anti-satellite weapons (ASAT) นั่นก็คือ
SC-19 ซึ่งเปนหัวรบแบบ kinetic เพื่อทำลายดาวเทียมพยากรณอากาศ FY-1C ซึ่งลอยอยูในชั้นวงโคจร
ความสูง ๘๖๕ กิโลเมตร
โดยมีรายงานวาการทำลายสำเร็จลุลวงตามเปาหมายและตอจากนั้นมายังมีการทดสอบ
ระบบอาวุธ SC-19 อีกหลายครั้ง จนมาถึงในปจจุบันจีนเพิ่งทดสอบอาวุธแบบ ASAT รุนใหมชื่อวา Dong
Neng-3 ซึ่งมีรายงานวาเปนการทดสอบเพื่อการปองกันเทานั้นและสามารถบรรลุวัตถุประสงคได

๑๘

ภาพที่ ๗ จรวด Dong Neng-3
ที่มา : https://www.defenseworld.net/news/17918/China_To_Test_Dong_Neng_3_Anti_Satellite_

อินเดีย
บทบาทของอินเดียในดานอวกาศจะเนนไปที่การพัฒนาธุรกิจดาวเทียมที่มีตนทุนต่ำ ซึ่งเคย
ไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐใหสามารถสรางดาวเทียมของตัวเอง แตปจจุบันอินเดียกำลังเรงพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคงของชาติแทน

ภาพที่ ๘ ยานอวกาศ “จันทรายาน ๒”
ทีอ่ งคการวิจัยอวกาศอินเดีย ไดสงยานอวกาศ
“จันทรายาน ๒” ขึ้นไปยังดวงจันทร เมื่อชวง
กลางป ๖๒
ที่มา : https://siamrath.co.th/n/98942

๑๙

เหตุการณดานอวกาศของอินเดียไดเปลี่ยนแปลงไปคือ เมื่อปลายป ๖๑ อินเดียไดเปดตัว
ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร ทางทหารดวงที่ ๓ ของประเทศ ในชื่อ จีแซท-๗เอ (GSAT-7A) ซึ่งสามารถ
เชื่อมตอกับฐานทัพ ฐานเรดาร เครื่องบินทหาร และเครือขายควบคุมโดรนได นอกจากนี้ อินเดียยังมีแผน
ที่จะสรางสถานีภาคพื้นดินขนาดใหญ ๕ แหง และขนาดเล็กอีกกวา ๕๐๐ แหง ใน ๕ ประเทศ ไดแก
ภูฏาน เนปาล บังกลาเทศ มัลดีฟส และศรีลังกา
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ อินเดียไดประกาศวาการทดสอบปลอยจรวดอาวุธอวกาศ
ประเภท Anti-satellite weapons (ASAT) ครั้งแรกของอินเดียไดประสบความสำเร็จแลว โดยเปนการยิง
จรวดขึ้นไปเพื่อทำลายดาวเทียม Microsat-R ที่ความสูง ๓๐๐ กิโลเมตร หรือใน low-earth orbit (LEO)
การทดสอบครั้งนี้ถูกเรียกวาปฏิบัติการ Shakti และจากความสำเร็จในครั้งนี้ทำใหอินเดียเปนประเทศที่ ๔
ที่สามารถทดสอบอาวุธ ASAT ไดสำเร็จโดยทางการอินเดียไดกลาววาการทดสอบครั้งนี้เปนไปเพื่อแสดง
ความพรอมทางอวกาศและเปนไปเพื่อการปองกันเทานั้น

ภาพที่ ๙ จรวด India’s ASAT
ที่มา : https://spacenews.com/op-ed-indias-asat-test-is-wake-up-call-for-norms-of-behavior-in-space/

๒๐

จากขอมูลเทคโนโลยีอวกาศในแงอาวุธอวกาศกับความมั่นคงทางทหารจากประเทศที่กลาว
มา จะเห็นไดวาทุกประเทศตางตื่นตัวและใหความสำคัญกับความมั่นคงทางทหารในอนาคตเปนอยางมาก
โดยเฉพาะสองประเทศยักษใหญทั้งสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดตั้งกองทัพอวกาศและมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน และ
จีนที่กำลังพัฒนาและแสดงศักยภาพทางอวกาศออกมาใหโลกไดเห็น ประเทศไทยเองจำเปนที่จะต อง
เตรียมพรอมสำหรับรูปแบบของความมั่นคงที่กำลังเปลี่ยนไปในทุกวันและกำลังจะกาวล้ำไปสูหวงอวกาศ
โดยประเทศไทยไดมีการกอตั้งองคกรตาง ๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับกิจการอวกาศดังมีรายละเอียดตอไป

กิจการอวกาศของประเทศไทย
กองกิจการอวกาศแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
มีหนาที่และอำนาจดังตอไปนี้
๑. เสนอแนะนโยบาย และจัดทําแผนแมบ ทการพัฒ นากิจ การอวกาศของประเทศให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง
๒. ประสานแผนปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุน การนําเทคโนโลยีอวกาศมาใชเพื่อประโยชน
ของหนวยงานองคกร และเอกชนในประเทศใหสอดคลองกับแผนแมบทการพัฒนากิจการอวกาศของ
ประเทศรวมถึงประสานความรวมมือกับรัฐบาลและองคการระหวางประเทศดานกิจการอวกาศ
๓. เป น ศู น ย กลางข อ มูล การศึ ก ษาและประสานด านกิ จ การอวกาศและการนํ า มาใช
ประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในประเทศและตางประเทศเพื่อความเปนเอกภาพ
๔. ศึกษา วิจัย และติดตามความก าวหนาทางเทคโนโลยี อวกาศ เพื่อการประยุก ต ใช
ประโยชนที่เหมาะสมของประเทศ
๕. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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สำนั กงานพั ฒนาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ สารสนเทศ (องคการมหาชน) มีต ัวยอ วา "สทอภ."
"Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)GISTDA"
เปนหนวยงานของรัฐในรูปแบบองคการมหาชน ซึ่งมุงเนนการบริหารและดำเนินงานอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการตาง ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศใหเปนประโยชนตอประชาชน
พันธกิจ
๑. ผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห และจัดทำคลังขอมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ
๒. ใหบริการข อมูล และใหคำปรึกษาดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศทั ้ง ใน
ประเทศและระดับสากล
๓. พั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ และการให บ ริ ก ารด า นเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศในระดับสากลทั้งในและตางประเทศ
๔. พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการ การสรางอุตสาหกรรมตอเนื่อง การสราง
มูลคาเพิ่ม และหารายไดโดยไมแสวงหากำไรจากการบริการ (ทั้งดานวิชาการและขอมูล)
๕. พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในและตางประเทศ
๖.วิ จ ั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู ม ิ ส ารสนเทศและระบบดาวเที ย มสำรวจ
ทรัพยากร
๗. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พันธกิจ
๑. คนควา วิจัย และพัฒนาดานดาราศาสตร
๒. สรางเครือขายการวิจัยและวิชาการดานดาราศาสตรในระดับชาติและนานาชาติ กับ
สถาบันตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
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๓. สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือดานดาราศาสตรกับหนวยงานอื่นของรัฐ
สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
๔. บริการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานดาราศาสตร
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (ทสอ.กห.)
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันธกิจ
มีหนาที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และ
ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร คลื่นความถี่ กิจการอวกาศและภาพถายดาวเทียม
เพื่อความมั่นคง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีเจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม เปนผูบังคับบัญชา
พัฒนาขีดความสามารถดานกิจการอวกาศของกระทรวงกลาโหม ใหเปนไปตามแผนงานที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรการปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะการ
พัฒนาองคความรูและขีดความสามารถของกำลังพลจากระดับผูใชงาน (USER) สูการเปนผูควบคุมและ
บริหารสถานีดาวเทียม (OPERATOR) เพื่อพัฒนาไปสูการพึ่งพาตนเองและรองรับระบบงานความมั่นคง
ดานอวกาศของประเทศในอนาคต ( การใชดาวเทียมสอดแนม ระบบขีปนาวุธนำวิถีดวยดาวเทียมนำรอง
และระบบนำรองอากาศยานไรคนขับในการทิ้งระเบิดเปาหมาย ) ตอนนี้ กห.ไดทำการเชาดาวเทียม
ไทยคมเพื ่ อ การสื ่ อ สาร ซึ ่ ง จะหมดสั ญ ญาในป พ.ศ.๒๕๖๔ ในส ว นของความมั ่ น คงใช ธี อ อส ของ
กระทรวงวิทยาศาสตรตอไปจะพัฒนาเปนดาวเทียมใชเอง แตตอนนี้กระทรวงวิทยาศาสตรมีการสราง
ธีออส ๒ ขึ้นมาใหม เพื่อเตรียมทดแทนดาวเทียมดวงเดิม
ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ
เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๒ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ ดิษยศริน ผูบัญชาการทหารอากาศ เปน
ประธานเปดศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ใหเปนหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีผลบังคับใช
ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับศูนยดังกลาวเปนหนวยงานหลักในการเฝาระวัง ปองกัน ในการรักษา
ความมั่นคงทางอวกาศ และปองกันภัยดานอวกาศของประเทศ ถือเปนการดำเนินการสำคัญในยุทธศาสตร
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กองทัพอากาศ และนโยบายของผูบัญชาการทหารอากาศ ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการของ
กองทัพอากาศได อยางไร พรมแดน ชวยสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เพื่อยกระดั บ
ศักยภาพดานอวกาศของประเทศ

ภาพที่ ๑๐ ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ
สำหรับโครงสรางการทำงานเปน ๔ กอง ประกอบดวย
๑. กองปฏิบัติการทางอวกาศ มีหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับ แผนและการพัฒนากิ จ การ
อวกาศ การปฏิบัติการทางอวกาศ การรวบรวมและกรรมวิธีขอมูลทางอวกาศ และการแปลความ
๒. กองเฝาระวังทางอวกาศ มีหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเฝาระวังทางอวกาศ จัดทำ
ฐานขอมูลดาวเทียมและวัตถุอวกาศ
๓. กองลาดตระเวนและเฝาตรวจทางอวกาศ มีหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับการลาดตะเวน
เฝาตรวจทางอวกาศ ดูแลระบบปฏิบัติการดาวเทียม ระบบตรวจจับภาคอวกาศ และจัดทำฐานขอมูลทาง
อวกาศ
๔. กองสนับสนุน มีหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของหนวย
การซอมบำรุง สราง ผลิต ระบบปฏิบัติการทางอวกาศ และการพัสดุ
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ผลกระทบของเทคโนโลยีอวกาศตอความมั่นคงของชาติ
ความกาวหนาของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศทำใหเกิดผลดี ดังนี้
๑. มนุษยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณทางดาราศาสตรดีขึ้น และชวยเปดเผย
ความลี้ลับของวัตถุทองฟาในอดีต
๒. มนุษยเกิดจินตนาการอันกวางไกล มีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับความเปนมาของ
ปรากฏการณทางดาราศาสตร
๓. เทคโนโลยีอวกาศไดรับการพัฒนาและนำมาใชในชีวิตประจำวัน เชน เซลลเชื้อเพลิง
(fuel cell) เซลลสุริยะ (solar cell) เปนตน
๔. เกิดแนวคิดในการคนควาหาทรัพยากรจากอวกาศ และหาแหลงที่อยูใหมนอกโลกเมื่อ
เกิดปญหาอัตราการเพิ่มประชากรมนุษยจนขาดแหลงที่อยูอาศัย
ความกาวหนาของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศทำใหเกิดผลเสีย ดังนี้
๑. คาใชจายในการสำรวจอวกาศสูงในการสงจรวดหรือยานอวกาศขึ้นสูอวกาศ
๒. ขยะอวกาศจากดาวเทียมหรือยานอวกาศที่หมดอายุการใชงาน อาจจะตกลงพื้นโลก
สรางความเสียหาย
๓. การสงจรวดขึ้นสูอวกาศบางครั้งเกิดความผิดพลาด เกิดการสูญเสียชีวิตของนักบิน
อวกาศ
๔. ความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศอาจใชเพื่อการทำลายลางมนุษยชาติ
ผลกระทบของเทคโนโลยีอวกาศตอความมั่นคงของชาติทั้ง ๖ ดาน มีดังตอไปนี้
๑. ความมั่นคงดานการเมือง
การมีดาวเทียมเพื่อการนำรอง(GPS) ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม และการ
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอื่นๆ เปนตัววัดความนาเชื่อถือใหกับรัฐบาล ภูมิคุมกันใหกับรัฐบาลและประเทศ
ชาติ
๒. ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีอวกาศเปนเทคโนโลยีที่มีคาใชจายสูง ประเทศมหาอำนาจมีโอกาสพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศนี้มากกวาประเทศกำลังพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศสามารถนำมาพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช
ในชีวิตประจำวัน สรางงาน สรางความเขมแข็งของระบบการคา ความอยูดีกินดีของคนในชาติ
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๓. ความมัน่ คงดานสังคม
ประชาชนมีความรูจากการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช ดาวเทียมเพื่อการศึกษา การ
เรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม การสื่อสารผานดาวเทียม ประชาชนสามารถผนวกความรูที่ไดรับผาน
เทคโนโลยีอวกาศกับวิถีชุมชน ไมตองยายถิ่นฐานเขามาหางานทำในเมือง สรางงาน เกิดความผูกพันของ
คนในสังคม และความอยูเย็นเปนสุขของคนในสังคม ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาสามารถพยากรณอากาศ
เตือนประชาชนใหระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นได
๔. ความมั่นคงดานการทหาร
หวงอวกาศเปนหนึ่งในพื้นที่การรบสมัยใหม ฝายที่แสวงประโยชนจากหวงอวกาศได
ดีกวาจะเปนปจจัยสนับสนุนใหเปนฝายไดเปรียบในการทำสงคราม กระทรวงกลาโหมไดใชกิจการอวกาศ
เพื่อความมั่นคง โดยมีดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถายภาพดานความมั่นคง และการสังเกตการณทาง
อวกาศ จะเปนการใชงานดาวเทียมสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง การหาขอมูลฝาย
ตรงข า มทางลั บ การทำสงครามอิ เล็กทรอนิ กส UAV เพื่อปฏิบ ัติการทางทหาร การปลอยอาวุธ จาก
ดาวเทียม ตอตานดาวเทียมฝายตรงขาม จะสามารถสรางความเขมแข็งของระบบการปองกันประเทศใน
เชิงปองปราม แตขณะเดียวกันหากนำมาใชเพื่อทำลายลางจะเกิดการสูญเสียตอมนุษยชาติเปนจำนวนมาก
๕. ความมั่นคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอวกาศเปนเทคโนโลยีที่เปดโลกทัศนใหกับมนุษยชาติ จุดประกายความคิด
สรางสรรคในการประดิษฐคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ ขึ้นมา สรางความเขมแข็งของวิทยาการอันทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
๖. ความมัน่ คงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
การนำดาวเทียมสำรวจโลก สำรวจทรัพยากรนำมาใชวิเคราะหข อมูลหาวิธีก ารนำ
ทรัพยากรของประเทศมาใชใหเ กิ ดประโยชน สามารถสำรวจหาขอมูล แหล ง พลังงานในประเทศเพื่ อ
นำมาใชไดอยางยั่งยืน

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีอวกาศกับ
ความมั่นคงของชาติ
เทคโนโลยีอวกาศมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศอยางยิ่งทั้งในปจจุบันและในอนาคต
ประเทศไทยจึงควรกำหนดแนวทางในการเตรียมการเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีอวกาศกับ
ความมั่นคงของชาติในดานตาง ๆ ดังนี้
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๑. ความมั่นคงดานการเมือง
- กำหนดนโยบาย ตลอดจนแผนแมบทการพัฒนากิจการอวกาศของชาติ
- ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายใหทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อวกาศและปกปองผลประโยชนของชาติ
- ผลักดันประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการสื่อสารในอาเซียน
- แสวงหาความรวมมื อระหว างประเทศในการพั ฒ นาเทคโนโลยี อวกาศและการใช
ประโยชนจากอวกาศ
๒. ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ
- ประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
- สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศไปใชประโยชน เพื่อเพิ่มความสามารถไดเปรียบ
ในเชิงแขงขัน สรางมูลคาเพิ่ม
- สงเสริมการลงทุน กิจการอวกาศในเชิงพาณิชย และอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข อ งกับ
อวกาศ
๓. ความมัน่ คงดานสังคม
- เสริมสรางความรู ความเขาใจดานเทคโนโลยีอวกาศ
- นำเทคโนโลยีอวกาศมาใชประโยชนเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน เชน ดาวเทียม
เพื่อการสื่อสาร ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศ สาธารณะสุข ปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ
๔. ความมั่นคงดานการทหาร
- พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงการใหความรูดานอวกาศแกบุคคลากร
- สงเสริม พัฒนากิจการอวกาศ ตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศทางทหาร
- ออกแบบพัฒนาและสรางดาวเทียมทางทหารเพื่อความมั่นคงดวยตนเอง
- สรางความรวมมือการใชงานเทคโนโลยีอวกาศทางทหารระหวางประเทศ
๕. ความมั่นคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สรางองคความรูดานเทคโนโลยีอวกาศ ตลอดจนเผยแพรความรูดานอวกาศให กับ
ประชาชน
- สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
- สรางสรรคผลงาน นวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศสามารถพัฒนาสูการพึ่งพาตนเอง
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๖. ความมัน่ คงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
- ใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียมเพื่อหาแหลงพลังงานในประเทศ
- ใชเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียมเพื่อการสำรวจ รวบรวมขอมูลทรัพยากรประเทศเพื่อ
นำมาใชประโยชนไดอยางยั่งยืน
จะเห็นไดวา เทคโนโลยีอวกาศ เปนนวัตกรรมที่สรางขึ้นเพื่อใชงานนอกชั้นบรรยากาศของ
โลก ไมวาจะเปน จรวด กระสวยอวกาศ ดาวเทียม ฯลฯ สิ่งประดิษฐเหลานี้เปนความพยายามของมนุษย
เริ่มตั้งแตสหภาพโซเวียต สงสปุตนิก ๑ (Sputnik 1) ดาวเทียมดวงแรกของโลกเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ จากนั้น
เทคโนโลยีอวกาศก็พัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง กิจการดานอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศมีความสำคัญตอการ
พัฒนาประเทศ ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ตลอดจนพลังงาน
และสิ่งแวดลอม ซึ่งสวนใหญแลวจะเกี่ยวของกับดานดาวเทียม นำใชประโยชนดานตางๆ ไมวาจะเปน
ประโยชนในดานการสื่อสาร เชน การถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม โทรศัพททางไกลผาน
ดาวเทียม ดานการศึกษา ดานการขนสง การพัฒนาดานการแพทยผานดาวเทียม ระบบการเตือนภัย
ธรรมชาติ การสำรวจทรัพยากร การเกษตรและการบริหารจัดการแหลงน้ำ กิจการดานอวกาศเหลานี้ยังมี
ประเด็นที่เกี่ยวของกับรัฐบาลในเรื่องกฎหมายอวกาศ กฎหมายระหวางประเทศ และกฎบัตรตางๆ ที่ตอง
มีการทำความตกลงกับนานาประเทศ เพื่อที่จะไมกอใหเกิดปญหาดานความมั่นคง และใชประโยชนจาก
อวกาศ ซึ่งเปนทรัพยากร ธรรมชาติของโลกที่มีอยูอยางจำกัดรวมกันอยางสันติ
สำหรับดานความมั่นคงทางทหารในกิจการอวกาศของประเทศไทยนั้น กระทรวงกลาโหม
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไดติดตามพัฒนาการของภัยคุกคามดานกิจการอวกาศที่มีผลกระทบ
ตอความมั่นคงของชาติ และใหบูรณาการงานรวมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหลาทัพ รวมทั้งภาค
สวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และในสวนของกองทัพอากาศ ซึ่งเปนหนวยงานที่
ดูแลดานความมั่นคง ปกปองนานฟาไทย ไดกอตั้งศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ โดยปฏิบัติการ
สังเกตการณหวงอากาศ ตรวจการณจากอวกาศ สื่อสารและโทรคมนาคมดวยระบบดาวเทียมในอวกาศ
รวมเปนเครือขายสังเกตการณอวกาศกับนานาชาติ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจรักษาผลประโยชนของชาติ
เพื่อใหประเทศไทยมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอวกาศ
และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การผลักดันใหเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของกิจการอวกาศ
โดยการใหการศึกษาในเรื่องกิจการอวกาศ การปฏิบัติการทางอวกาศ การจัดการอบรมและเผยแพรขอมูล
ข า วสารเกี ่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น รอบโลกในด านอวกาศ และความก า วหน า ทั ้ ง ทางทหารและ
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วิทยาศาสตรของแตละประเทศ เพื่อใหเกิดองคความรูทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุมคนที่มีสวนเกี่ยวของอยาง
หลี กเลี ่ ย งไม ได นั ่ น คื อกองทั พอากาศ ซึ่งจะเปน กำลังสำคัญ ในการสรางความมั่น คงทางอวกาศแก
ประเทศชาติตอไป

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความมั่นคงของชาติ
นิยาม
ป ญ ญาประดิ ษฐ หรือคำวา “AI” ยอมาจาก “Artificial Intelligence” ถือเปน ศาสตร
วิทยาการทางคอมพิวเตอรชนิดหนึ่งที่มีเปาหมายเพื่อการสรางคอมพิวเตอรที่มีสามารถประพฤติตัวได
เหมือนมนุษย ผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยตางลงมือทุมเทสุดตัวพยายามพัฒนาทำใหสิ่งนี้ฉลาด เหมาะสม และ
บริบูรณดวยความสามารถอันเปยมลน ศาสตรนี้ไมไดเพิ่งจะมาพัฒนากันไมกี่ป หากแตแนวความคิดนี้มี
จุดเริ่มตนมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ และถูกพัฒนาสงตอมากวาหลายรอยปจนมาถึงยุคปจจุบัน
การทำงานของ AI คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูกพัฒนาใหมีตรรกะการคิดเปนของตัวเอง
เปนตัวแทนของมนุษยที่มีความชาญฉลาด สามารถทำงานหรือใชเหตุผลในการแกไขปญหาในดานความ
เป น เหตุ เ ป น ผล โดยเชาว ป  ญ ญานั ้ น สามารถแสดงเหตุ ผ ล การเรี ย นรู  การวางแผนหรื อ นำเสนอ
ความสามารถอื่น ๆ ไดดวย เชน การประมวลผลจากขอมูลที่เราใหไป หรือการแสดงผลอัตโนมัติจากขอมูล
ที่มีอยู เลียนแบบโครงขายประสาทของสมองของมนุษย ซึ่งในปจจุบันการทำงานของ AI มีความแมนยำ
สูงมาก จนแทบไมพบขอมูลผิดพลาด ทั้งยังสามารถทำงานไดในระยะเวลาที่กำหนด และทำไดตลอดเวลา

ภาพที่ ๑๑ นิยามการเรียนรูของ AI
ที่มา : https://www.g-able.com/thinking/artifact-intelligence/
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นิยามการเรียนรูปญญาประดิษฐ (AI)
สามารถจัดแบงออกเปน ๔ ประเภทโดยมองใน ๒ มิติ ไดแก
๑. ระหวาง นิยามที่เนนระบบที่เลียนแบบมนุษย กับ นิยามที่เนนระบบที่มีเหตุผล (แตไม
จำเปนตองเหมือนมนุษย)
๒. ระหวาง นิยามที่เนนความคิดเปนหลัก กับ นิยามที่เนนการกระทำเปนหลัก
โดยมีนิยามดังตอไปนี้
๑. ระบบที่คิดเหมือนมนุษย (Systems that think like humans)
ปญญาประดิษฐ คือ ความพยายามใหมอันนาตื่นเตนที่จะทำใหคอมพิวเตอรคิดไดซึ่ง
เครื่องจักรที่มีสติปญญาอยางครบถวนและแทจริง “The exciting new effort to make computers
think … machines with minds, in the full and literal sense.” (Haugeland, 1985)
ปญญาประดิษฐ คือ กลไกของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความคิดมนุษย เชน การตัดสินใจ
การแก ป  ญ หา การเรี ย นรู  “The automation of activities that we associate with human
thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning.” (Bellman, 1978)
๒. ระบบที่กระทำเหมือนมนุษย (Systems that act like humans)
ปญญาประดิษฐ คือ การสรางเครื่องจักรที่ทำงานในสิ่งซึ่งอาศัยปญญาเมื่อกระทำโดย
ม น ุ ษ ย  “ The art of creating machines that perform functions that requires intelligence
when performed by people.” (Kurzweil, 1990)
ปญญาประดิษฐ คือ การศึกษาวิธีทำใหคอมพิวเตอรกระทำในสิ่งที่มนุษยทำไดดีกวาใน
ขณะนั้น “The study of how to make computers do things at which, at the moment, people
are better.” (Rich, & Knight, 1991)
๓. ระบบที่คิดอยางมีเหตุผล (Systems that think rationally)
ปญญาประดิษฐ คือ การศึกษาความสามารถในดานสติปญญาโดยการใชโมเดลการ
ค ำ น ว ณ “ The study of mental faculties through the use of computational model.”
(Charniak, & McDermott, 1985)
ปญญาประดิษฐ คือ การศึกษาวิธีการคำนวณที่สามารถรับรู ใชเหตุผล และกระทำ
“ The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act”
(Winston, 1992)
๔. ระบบที่กระทำอยางมีเหตุผล (Systems that act rationally)
ปญญาประดิษฐ คือ การศึกษาเพื่อออกแบบโปรแกรมที่มีความสามารถในการกระทำ
หรือเปนตัวแทนในระบบอัตโนมัติตางๆ ที่มีปญญา “Computational Intelligence is the study of
the design of intelligent agents” (Poole et al., 1998)

๓๑

ปญญาประดิษฐ เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่แสดงปญญาในสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น “AI … is
concerned with intelligent behavior in artifacts” (Nilsson, 1998)
ปจจุบันปญญาประดิษฐ (AI) มีแนวคิดในรูปแบบที่เนนเหตุผลเปนหลัก เนื่องจากการนำ AI
ไปประยุกตใชแกปญหา ไมจำเปนตองอาศัยอารมณหรือความรูสึกของมนุษย อยางไรก็ตามนิยามทั้ง ๔
ไมไดมีความแตกตางกันโดยสมบูรณ ตางก็มีสวนรวมที่คาบเกี่ยวกันอยู
กำเนิดปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent : AI)

ภาพที่ ๑๒ George Boolean
ที่มา : www.telegraph.co.uk/technology/google/google-doodle/11968997/george-boole-googledoodle.html

การนับหนึ่งของวงการปญญาประดิษฐเริ่มตนจากการสรางเครื่องจักรแบบดิจิตอลไดเปน
ครั้งแรกโดยใชพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ George Boole นักคณิตศาสตรในยุคศตวรรษที่ ๑๙ โดย
Charles Babbage ไดทำการสรางระบบและวงจรไฟฟาแบบดิจิตอลนั่นคือการใชตรรกะแบบถูก-ผิด หรือ
1 และ 0 ในการทำงานของระบบและสิ่งนี้ไดกลายมาเปนรากฐานของคอมพิวเตอร ทั้งหมดบนโลกนี้
ความสำคัญของ George ตอ AI เปนที่ทราบกันในวงการเทคโนโลยีโดยนักขาวของ telegraph ไดกลาวถึง
George ไว ว  า “His development of 'Boolean logic' paved the way for the computer age.”
(Titcomb, 2015) แปลไดวาการคิดคนตรรกะแบบบูลีนไดปูทางไปสูยุคแหงคอมพิวเตอร

๓๒

ภาพที่ ๑๓ Havard Mark I,
the first digital computer
ที่มา : www.computerhistory.org/timeline/1944/

จนกระทั่งในป ค.ศ.๑๙๔๔ คอมพิวเตอรดิจิตอลเครื่องแรกไดถูกสรางขึ้นโดย H.H. Aiken
นักฟสิกสชาวอเมริกัน โดยใชสวิตชรีเลยของโทรศัพทกวา ๓,๐๐๐ ชิ้น เพื่อนำมาสราง Havard Mark I
คอมพิวเตอรเครื่องแรกของโลกที่ถึงแมจะเชื่องชาแตวาเปนจุดเริ่มตนของการใชวงจรดิจิตอลและท อ
สุญญากาศในการสรางสิ่งประดิษฐนี้

ภาพที่ ๑๔ บุคคลที่มารวมงานสัมมนา Dartmouth Conference
ที่มา : medium.com/rla-academy/dartmouth-workshop-the-birthplace-of-ai-34c533afe992

๓๓

ปญญาประดิษฐเกิดขึ้นและถูกนำมากลาวกันในงานสัมมนา Dartmouth Conference
เมื่อป ค.ศ.๑๙๕๖ ซึ่งคำวา Artificial Intelligence ก็ถูกบัญญัติขึ้นในงานนี้เอง โดย John McCarthy
ผูไดรับการขนานนามวาเปน “บิดาแหงปญญาประดิษฐ”

Artificial Intelligent (AI), Machine Learning (ML) และ Deep Learning (DL)
Artificial Intelligent : AI
ปญญาประดิษฐ (AI) เปนการรวมความฉลาดของมนุษยสูเครื่องจักร (Machine) โดยชุด
ของโคด เทคนิค หรืออัลกอริทึม ที่ทำใหระบบคอมพิวเตอรสามารถเลียนแบบ พัฒนาและแสดงพฤติกรรม
ของมนุษยได

ภาพที่ ๑๕ ความสัมพันธระหวาง AI Machine Learning และ Deep Learning
ที่มา : https://blogs.nvidia.com/blog/2016/29/whats-difference-artificial- intelligence-machinelearning-deep-learning-ai/

Machine learning (ML)
คือวิธีการสรางปญญาประดิษฐ (AI) โดยทำใหคอมพิวเตอรเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งมนุษยมี
หนาที่เพียงแคเขียนโปรแกรมใหปญญาประดิษฐ (AI) เรียนรูจากขอมูลจนเกิดเปนขั้นตอนวิธีในการคิดหรือ

๓๔

แกปญหา (Algorithm) โดยตัวเอง เพื่อการทำนายหรือตัดสินใจในภายหลัง แทนที่จะทำงานตามลำดับของ
คำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร
เมื่อใดก็ตามที่ Machine สามารถเแกปญหาหรือแกอัลกอริทึมตามชุดของคำสั่งที่สรางไว
ไดสำเร็จ การทำงานเชนนั้นเรียกวา 'ปญญาประดิษฐ'
ประเภทของ Machine Learning
๑. Supervised Learning การเรียนรูแบบมีผูสอน ในการเรียนรูแบบนี้คือ เราจะสอน
Machine วา Inputs แบบนี้ แลวจะได Outputs แบบไหน
๒. Unsupervised Learning การเรียนรูแบบไมมีผูสอน จะมีแต Inputs ให แลวบอก Machine
วาตองการอะไร เชน การแบงกลุมโดยบอกเพียงวาใหแบงเปน ๒ กลุม ผลลัพธจะไมสามารถรูไดวา ๒ กลุม
นั้นคืออะไร ผูเขียนโปรแกรมตองเปนคนรูเอง คอมพิวเตอรจะทำหนาที่แคแบงกลุม
๓. Reinforcement Learning การเรียนรูตามสภาพแวดล อม เชน Alpha Go เงื่อนไข
ของหมากลอมคือ ใชหมากของตนลอมพื้นที่บนกระดานมากกวาคูตอสู Alpha Go จึงเรียนรูดวยตัวมันเอง
ผานการจำลองการแขงขันเปนแสนลานรอบ เพื่อใหรูวาถาหากคูตอสูเดินหมากนี้ ตัวมันเองจะเดินหมาก
ไหนเพื่อใหบรรลุเงื่อนไขที่กำหนดไวให นั่นคือการยึดพื้นที่บนกระดานใหไดมากที่สุด
ซึ่งการเรียนรูโดยมีผูสอน (Supervised) นั้นเครื่องจะเรียนรูและทำนายผลลัพธไดจากการ
ชวยเหลือของนักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) สวนการเรียนรูโดยไมมีผูสอน (Unsupervised)
นั้นเครื่องจะเรียนรูและทำนายผลไดจากการจำแนกและสรางแพทเทิรนของมันจากขอมูลที่ไดรับ
เมื่อเครื่องสามารถทำนายผลลัพธจากชุดขอมูลจำนวนมากไดมากเทาไร ก็จะยิ่งแสดง
ความสามารถในการเรียนรูเชิงลึก (Deep Learning) มากเทานั้น
Deep Learning (DL) และ Neural Network (NN)
Deep learning คือวิธีการสราง Machine learning โดยเพิ่มความลึกและความซับซอน
ของอัลกอริทึม เพื่อใหคอมพิวเตอรเรียนรูแยกแยะและวิเคราะหขอมูลจำนวนมากและหลายประเภทได
โดยวิธีการจำลองระบบประสาทของคน (Neural network : NN) ซึ่งถูกสรางเปน เครือขายหลายชั้ น
(Layer) และถู กแบ งออกเปน ๓ ช ว ง คื อ ๑) Input layer สว นรับขอมูล ๒) Hidden layer ส ว นการ
ประมวลผลขอมูลและวิเคราะหที่หลากหลาย ๓) Output layer สวนแสดงผลขอมูล
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Deep Learning ตองการเครื่องจักรระดับสูงและชุดขอมูลจำนวนมาก เพื่อการทำนายผล
ที่แมนยำมากขึ้น และ DL สามารถคนพบคุณสมบัติที่จะใชในการแบงแยกหมวดหมูโดยอัตโนมัติ แต
Machine Learning จำเปน ตองไดรับขอมูลเหลานี้จากผูใหขอมูลโดยตรง

ภาพที่ ๑๖ ระดับชั้นการทำงานของ Deep Neural Network
ที่มา : medium.com/@athivvat/deep-leaning-คืออะไร-785e16d01773

การเรียนรูของคอมพิวเตอรแบบ Neural Network มีความซับซอนมาก ทำใหในบางครั้ง
เราไมอาจรูไดวาเพราะอะไรคอมพิวเตอรจึงมีการตัดสินใจหรือมีผลลัพธเชนนั้นออกมา ซึ่งเหมือนกับที่ได
กลาวไปขางตนวาเปนการจำลองระบบประสาทเพราะวาเราเองก็ไมรูวาสมองอันซับซอนของเรานั้นแทจริง
แลวมีการประมวลผลอยางไร

ระดับความฉลาดของ AI
๑. Artificial Narrow Intelligence (ANI) หรือ Weak AI เปนระดับปญญาประดิษฐ (AI)
ที่มีสติปญญาหรือความสามารถในการทำงานไดในวงจำกัด เชน SIRI ของ Apple สามารถสื่อสารพูดคุยกับ
คนได ยังไมมีความสามารถ และมีสติปญญาคิดไปทำอยางอื่นใหใกลเคียงมนุษยได
๒. Artificial General Intelligence (AGI) หรือ Strong AI เกี่ยวของกับความสามารถในการ
เรียนรู วางแผน การแกปญหา การคิดเชิงนามธรรม การคิดที่สลับซับซ อน เรียนรูไดเร็ว เรียนรูจ าก
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ประสบการณ เปนปญญาประดิษฐ (AI) ที่มีความสามารถในการทำงานเทียบเทากับสมองมนุษย โดยใน
ระดับ AGI จะสามารถทำไดเหมือนกับมนุษย
๓. Artificial Super Intelligence (ASI) หรือ Super AI เปนปญญาเหนือมนุษย มีความฉลาด
และมีปญญามากกวาสมองมนุษย รวมไปถึงความคิดสรางสรรคในทางวิทยาศาสตร และความสามารถใน
การใชชีวิตและการเขาสังคม

ภาพที่ ๑๗ โอกาสที่การสราง AGI จะสำเร็จในแตละปจากผูเชี่ยวชาญดานปญญาประดิษฐ (AI)
อางอิงจาก : หนังสือ “Super Intelligence Paths, Strategies” Oxford University Press.

ในปจจุบันเรายังไมสามารถสราง AGI ซึ่งเปนสติปญญาเทียบเทามนุษย มีความสามารถที่
เกี่ยวของกับจิตใจความรูสึกนึกคิด โดยจากรูปที่ ๑๖ แสดงใหเห็นวาโอกาสที่การสราง AGI จะสำเร็จในแตละป
จากผูเชี่ยวชาญดานปญญาประดิษฐ (AI) ซึ่งเกือบสมบูรณรอยละ ๙๐ จะเกิดขึ้นในป ค.ศ.๒๐๖๕
ปญญาประดิษฐ (AI) นั่นคือ เครื่องจักรกลหรือระบบที่มีคุณลักษณะและความสามารถที่
เหมือนหรือเหนือมนุษย โดยชุดของโคด เทคนิค หรืออัลกอริทึม ที่ทำใหระบบคอมพิวเตอรสามารถ
เลียนแบบ พัฒนาและแสดงพฤติกรรมของมนุษยได สวน Machine Learning (ML) เปนการใชอัลกอริทึม
ในการแยกแยะและวิเคราะหขอมูล เรียนรูจากขอมูลนั้น เพื่อสรางโมเดลในการตัดสินใจหรือคาดการณ
เกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง และ Deep Learning (DL) ก็จะเปน Neural network : NN ที่มีโหนดหลายๆ
ชั้น ใชการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) ทำใหสามารถประมวลผลไดครั้งละจำนวนมาก
ชวยใหการเรียนรูของเครื่องสามารถใหผลลัพธในการตัดสินใจและคาดการณไดดีมากยิ่งขึ้น เปนเทคนิค
หรื อโมเดลที ่ เ อามาช ว ยให ML ฉลาดขึ้น นั่น เอง โดยสรุป อาจกลาวไดว า Deep Learning (DL) เปน
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Subset ของ Machine Learning (ML) และ Machine Learning (ML) เป น Subset ของ Artificial
Intelligent (AI) นั่นเอง ซึ่งปจจุบันในสวนของปญญาประดิษฐ (AI) ไดมีการนำ Machine Learning มา
ใชเปนประโยชนเกี่ยวของกับมนุษยมากที่สุด ในเรื่องของการจัดการขอมูลมหาศาล (Big Data) การ
แยกแยะ วิเคราะห หาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความมั่นคงของประเทศตาง ๆ
ประธานาธิบดีปูตินแหงรัสเซียเคยกลาวไววา “ปญญาประดิษฐคืออนาคต ไมใชสำหรับแค
รัสเซีย แตสำหรับเผาพันธุมนุษยทั้งหมด มันมาพรอมกับศักยภาพอันยิ่งใหญ แตก็มีอันตรายที่ยากจะ
คาดการณ ใครก็ตามที่เปนผูนำเทคโนโลยีนี้นั้นจะกลายเปนผูนำโลกในที่สุด” ซึ่ง AI จะเปนโอกาสที่
ยิ่งใหญในการพัฒนาดานเทคโนโลยีใหกาวล้ำยิ่งขึ้น แตในอีกมุมหนึ่งก็ยังเปนภัยคุกคามที่ยากจะทำนาย
เชนกัน ในอนาคตจะมีการตอสูโดยการใชเจาหนาที่ในหนวยที่เชี่ยวชาญดาน AI จำนวนมาก ไมวาทางโลก
ไซเบอร หรืออาวุธไรคนขับ ซึ่งถาหนวยนี้ถูกทำลายได ประเทศนั้นก็ไมมีทางเลือกอื่นนอกจากยอมจำนน
การพัฒนาปญญาประดิษฐไดกลายเปนปญหาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งจีนและสหรัฐอเมริกา
ก็ถูกโลกมองวาจะเปนประเทศที่เปนผูนำทางดาน AI โดยจีนประกาศวาจะเปนผูนำทางในการวิจัยดาน AI
ในป ค.ศ.๒๐๓๐
แมวาปญญาประดิษฐจะชวยกระตุนเศรษฐกิจของประเทศในหลายดานตั้งแตอุตสาหกรรม
หนักจนถึงการวิจัยทางการแพทย แตเทคโนโลยีดาน AI ก็จะเปนประโยชนในสงครามดวย ปญญาประดิษฐ
สามารถนำมาใชในการพัฒนาอาวุธไซเบอรและควบคุมจักรกลสังหารอิสระ ซึ่งมีตนทุนต่ำ พรอมทั้งยัง
สามารถใชสำหรับการเฝาระวังและโจมตีฝายตรงขามได ซึ่งทั้งในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกากำลังทำ
การวิจัยเทคโนโลยีนี้อยูอยางขะมักเขมน
อเมริกา
ดวยความแข็งแกรงของบริษัทเทคโนโลยีในซิลิกอนวัลเลย ที่กลายเปนรากฐานสำคัญของ
เศรษฐกิจตอนนี้ รวมกับ ฐานผูใชจากทั้ง Google และ Facebook ทั่วทั้งโลกกวา ๒,๐๐๐ ลานคน และมี
ผูใชงานอุปกรณ iOS และ Android อีกกวาพันลานคน เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหสหรัฐอเมริกา ยังคงความ
เปนมหาอำนาจดานนี้แตคงไมนานที่จีนจะขึ้นมาเทียบเทา

๓๘

หนวยงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ชื่อวา Joint Artificial Intelligence Center หรือ
JAIC ("เจค") อยูภายใตสังกัด Chief Information Officer CIO หรือฝายสารสนเทศของกระทรวงกลาโหม
เป น หน ว ยงานตั ้ งใหม เ มื ่ อ เดื อนมิ ถุน ายน ค.ศ.๒๐๑๘ หนาที่ของ JAIC คื อศึ กษาการใช งาน AI กับ
หนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทั้งในแงการทหารและในแงงานธุรการหรือเอกสารอื่นๆ
รวมถึงประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนาการใชงาน AI รวมกันอีกดวย
ในป ค.ศ.๒๐๒๐ จะเพิ่มงบประมาณกวาสองเทา เปน ๒๖๘ ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อการ
พรอมรบทางปญญาประดิษฐ มีภารกิจ ๔ ประการ คือ
๑) ปญญาประดิษฐเพื่อ maneuver and fires ประมวลขอมูลและชี้เปา
๒) การเปนแพลตฟอรมใหเขาถึงขอมูลขาวสารเครื่องมือจำนวนมากรวมถึงหองสมุด
๓) เปนตัวเชื่อมหนวยนวัตกรรมและหนวยปฏิบัติการของกระทรวง
๔) หาคำจำกัดความของปญญาประดิษฐเพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมความก็คือ ทำ
ใหปญญาประดิษฐอยูในการปฏิบัติการทางทหารสหรัฐในป ๒๐๒๐ (Mauclone, 2019)
จีน
จีน มหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจเปนอันดับ ๒ ของโลก ไดนำเรื่องของ AI บรรจุลงใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วาจีนจะตองเปนผูนำดาน AI ของโลกใหไดภายในป ๒๐๓๐ โดยจะ
ผลักดันบริษัท startup และสนับสนุนการคนควาวิจัยดานนี้ในมหาวิทยาลัยตางๆ อยางเต็มที่ โดยบริษัท
ยักษใหญดานออนไลนในจีน ทั้ง Baidu และ Tencent ตางปรับแผนการเพื่อการเปนผูนำโลกในดาน AI
เชนกัน ทั้งการตั้ง lab ภายในที่มีงบพัฒนาวิจัยมหาศาล ความรวมมือกับหนาวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
และการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนในบริษัท AI ตางๆ ทั่วโลก
จีนมีบทความและรายงานวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติดาน AI จากจีน
ไดรับการตีพิมพมากกวาของทางสหรัฐแลว และจำนวนสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับ AI จากนักวิจัยจากจีน ก็
เพิ่มขึ้นกวา ๒๐๐% ซึ่งเปนสัญญาณวา community ที่วิจัยดาน AI ในจีนมีความตื่นตัวมากเพียงใด และ
ความรวมมือรวมใจของคนในชาติจะทำใหจีนพัฒนารวดเร็วมากยิ่งขึ้น
จากการมีประชากรมหาศาลกวา ๑,๔๐๐ ลานคน และมีผูใชอินเตอรเน็ตถึง ๗๗๒ ลานคน
(อางอิงจาก China Internet Report 2018) ทำใหมีปริมาณขอมูลมหาศาลกวาประเทศอื่นๆ กลายเปน
ความไดเปรียบที่สำคัญของจีน และขอมูลสวนตัวของประชากร ก็ไมไดถูกกฎหมายคุมครองมากนัก เมื่อ
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เทียบกับทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทำใหยิ่งงายตอการนำไปใชพัฒนา AI ดวยความเอาจริงเอาจังจากทั้ง
รัฐบาลและเอกชน จีนจึงเปนประเทศที่ถูกจับตามองมากที่สุด ในการกาวสูการเปนผูนำโลกดาน AI
AI ยังเปนเรื่องสำคัญตอความมั่นคงของจีนดวย ทั้งในสวนเทคโนโลยีการทหารเพื่อเตรียม
รับมือภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อรักษาความมั่นคงภายใน รัฐบาลจีนเปนรัฐบาลเผด็จ
การที่ตองหากลไกควบคุมความสงบเรียบรอยในสังคม ตอนนี้ทั้งเรื่อง AI และการเก็บขอมูล ไดมีการ
นำมาใชในการสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน การทำระบบคะแนนสังคม (Social Credit Scores)
ใหพลเมืองจีน การใช AI มาชวยเซ็นเซอรความเห็นตอตานรัฐบาลในโลกออนไลนหรือแมกระทั่งโพสต
เชียรรัฐบาล (ไมตองจางกองทัพนักโพสตปริมาณมหาศาลอีกแลว) การมีระบบตรวจสอบใบหนา (Facial
Recognition) ที่เมื่อรวมเขากับกลองรักษาความปลอดภัยที่ติดทั่วเมืองปกกิ่งแลว สามารถตามจับตัวโจร
ผูราย (รวมทั้งศัตรูทางการเมือง) ไดอยางงายดาย
ในรายงานปกขาวฉบับใหมของพรรคคอมมิวนิสตจีน ซึ่งเปดเผยวามีการระบุถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม เชน ปญญาประดิ ษฐ และการประมวลผลผานระบบคลาวด ที่เปนสวนสำคั ญของกองทั พ
ปลดปลอยประชาชนจีน รายงานดังกลาวระบุวา กองทัพจีนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถ
นำมาใชในการโจมตีระยะไกลแบบตรงเปา การรวบรวมขาวกรอง ตลอดจนเทคโนโลยีอาวุธลองหนและ
ระบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติ นอกจากนี้กองทัพปลดปลอยประชาชนจีน หรือ People's Liberation
Army (PLA) ยังเปดเผยแผนพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม เชน ปญญาประดิษฐ หรือ AI เพื่อนำไปใชในการ
ทำสงครามในอนาคต โดยเนนแขงขันกับสหรัฐฯ ในการขยายอิทธิพลทางการทหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
ในป ค.ศ.๒๐๑๘ จีนเปนประเทศที่จัดสรรงบประมาณดานการทหารมากที่สุดเปนอันดับ
สองของโลกรองจากสหรัฐฯ โดยงบการทหารของจีนเมื่อป ค.ศ.๒๐๑๘ อยูที่ระดับ ๒๕๐,๐๐๐ ลาน
ดอลลาร เทียบกับ ๖๓๙,๐๐๐ ลานดอลลารของสหรัฐฯ ในปเดียวกัน และในชวงไมกี่ปมานี้ รัฐบาลสหรัฐฯ
แสดงความกังวลยิ่งขึ้นตอการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ของจีน โดยเฉพาะเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
5G ซึ่งสหรัฐฯ เกรงวาจะถูกนำไปใชในการขโมยขอมูลขาวกรองตางๆ รวมทั้งขยายอิทธิพลทางการคาและ
การลงทุนของจีนในประเทศอื่น โดยเทคโนโลยีเหลานี้นอกจากจะทำใหจีนไดเปรียบสหรัฐฯ ทางเศรษฐกิจ
แลว ยังชวยใหจีนสามารถยกระดับความทันสมัยของกองทัพจีนไดอีกดวย
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เกาหลีใต
กองทัพเกาหลีใตไดทำการเปดตัว สถาบันวิจัยปญญาประดิษฐ ในความพยายามคิดคนหา
วิธีนำเทคโนโลยีดังกลาวมาใชในอนาคตตอนรับปใหมไปเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๙ สถาบันวิจัย
ดังกลาวจะประกอบไปดวยสมาชิก ๕๐ ราย จากทั้งฝายกองทัพและพลเรือน ที่มีความเชี่ยวชาญใน
เทคโนโลยี AI, Big Data และเทคโนโลยีสมัยใหมอื่นๆ ผูจะทำหนาที่คิดคนไอเดียใหมๆ ที่จะนำเทคโนโลยี
เหลานี้เขามาชวยในทั้งการทำงาน และการสูรบของกองทัพ โดยในเบื้องตนจะเนนไปที่การวางวิสัยทัศน
แนวคิด และวางแผนการทดลองนำ AI มาใชในการปฏิบัติการทางทหารกอน นอกจากนี้ กองทัพเกาหลีใต
ไดวางแผนในการใชสถาบันวิจัยนี้สรางความรวมมือกับ มหาวิทยาลัย ท องถิ่น และศูนยวิจัย อื่นๆ เชน
สถาบั น Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) สถาบั น เทคโนโลยีอ ัน ดับ
หนึ่งเกาหลีใต และหนวยงานพัฒนากองทัพ
KAIST ไดจัดตั้งหองวิจัย AI ทางการทหารรวมกับบริษัท Hanwha Systems ที่มีเปาหมาย
หลักในการเปน “ฐานรากที่ดีในการพัฒนาเทคโนโลยีความมั่นคงแหงชาติ” โดยไดประกาศทิศทางวิจัยใน
การจัดตั้ง ๔ ดาน คือ ระบบคำสั่งและการตัดสินใจดวย AI, อัลกอริทึมนำทางสำหรับพาหนะอัตโนมัติใต
ทองทะเล, ระบบเทรนนิ่งอากาศยานโดย AI, และระบบติดตามและรูจำวัตถุ ในภายหลังโครงการนี้ไดรับ
เสียงวิจารณอยางหนักหนวงจากนานาชาติถึงความเสี่ยงในการนำไปสูการพัฒนาอาวุธอัตโนมัติ
ประเทศเกาหลีใตนั้นเปนประเทศที่มีการใชงบประมาณในการทหารเปนอันดับที่ ๑๐ ของ
โลกในป ค.ศ.๒๐๑๘ และกอนหนานี้มีรายงานถึ งการใช งานหุ นยนต ในการตรวจตราผูบ ุกรุ กบริ เ วณ
ชายแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ซึ่งมีประเด็นถูกวิจารณวาสามารถยิงกระสุนทำรายผูบุกรุกไดโดย
อัตโนมัติ หากมนุษยที่ตรวจเจอไมสามารถบอกรหัสเสียงไดถูกตอง
ญี่ปุน
ญี่ปุน เปนประเทศแรกในเอเชีย ที่จัดทำยุทธศาสตรเ อไอแหงชาติ โดยวางเปาหมาย
หลักการวิจัยและพัฒนาเอไอเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งก็ไมนาแปลกใจเมื่อมองยอนไปถึงความเปนผูนำดาน
เทคโนโลยีหุนยนต (Robotic) ของญี่ปุน เปนการงายที่จะใชเอไอเขามาตอยอดใหชาญฉลาดและทวี
ศักยภาพยิ่งขึ้น ญี่ปุนจะเนนหนัก AI ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม และการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนใน
ประเทศ การใชงานภายในครัวเรือน เชน หุนยนตที่สามารถชวยเหลือผูสูงอายุและเด็กเล็กภายในบาน
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ปญญาประดิษฐทางการทหาร : Military AI
ป ญ ญาประดิ ษ ฐ เป น เทคโนโลยี พ ลิ ก โลก ส ง ผลต อ เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การทหาร ไปจนถึงสังคม ชีวิตความเปนอยู และความรูสึกนึกคิดของผูคนทั้งหลาย ประเทศตางๆ รับ
เทคโนโลยีนี้มากนอย ตามระดับและลักษณะการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมือง โลกมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากชวงสงครามโลกครั้งที่สองเปนอยางมาก เปนสงครามที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เห็นไดชัดจากสงครามอาว
เปอรเซีย ใชกำลังทหารปฏิบัติไมมาก พรอมอาวุธไฮเทคตามยุทธศาสตรยุทธวิธีการรบ มีการนำอาวุธ
เทคโนโลยีสูงมาใชมากที่สุด เชน เครื่องบินรบลองหน ระเบิดที่มีความฉลาด ขีปนาวุธรอนที่ติดระบบแสง
เลเซอรนำทาง ระบบดาวเทียมสอดสอง เครื่องขยายแสง อาวุธเหลานี้ไดพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับ
สหภาพโซเวียต แตนำมาทดลองใชกับประเทศเล็กๆ กอนในลักษณะของสงครามตัวแทน
ในการนี้การพัฒนาปญญาประดิษฐทางการทหารในประเทศมหาอำนาจยังไมหยุดยั้ง โดย
ไดพัฒนาระบบอาวุธอัตโนมัติที่ใชปญญาประดิษฐที่สำคัญ ไดแก
ระบบอาวุธอัตโนมัติ (Autonomous Weapon System)
ระบบอาวุธอัตโนมัติ “Autonomous Weapon System” ซึ่งรวมถึง โดรน รถถัง และปน
กลที่สามารถทำงานไดเองโดยไมมีผูควบคุมหรือตัดสินใจ

ภาพที่ ๑๘ ปนกลตั้งอยูกับที่ (Sentry Machine Gun) รุน Samsung SGR-A1
ที่มา : https://pantip.com/topic/36841855
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ปจจุบันมีขอมูลวาถูกติดตั้งในเขตปลอดทหาร “DMZ” ระหวางชายแดนเกาหลีเหนือ –
เกาหลีใต สวนจำนวนที่ติ ดตั้ งนั้ น ถือเปนความลับ ความสามารถของ Machine Vision ในการหมุ น
ทิศทางป นติ ดตามคนที ่เ คลื่ อนไหวอยู สามารถแยกแยะคนไดว าเปน ทหารฝ งใคร (โดยใช Machine
Vision) เซ็นเซอรจับการเคลื่อนไหวและความรอน ระบบ Voice-Recognition ที่อาจจะใชการสั่งการดวย
เสียง หรือใชดักฟงเสียงจากระยะไกล รัศมีการยิงของมันไกลถึง ๓ กิโลเมตร SGR-A1 นี้ เหมือนจะเปน
กลอง CCTV ระดับสูงที่ติดปนและใชมือถือควบคุม และที่สำคัญคือ มีอัลกอริทึ่มที่ตัดสินใจยิง/ไมยิง ดวย
ตัวเอง ทางยุทธศาสตรการทหารแลว แคมี SGR-A1 ไปตั้งอยูบนถนนที่ตองการปดลอมแคไมกี่เครื่อง มีผล
มากกวาการใชทหารประจำการหลายกองรอย

ภาพที่ ๑๙ ปอมปน AI ของกองทัพสหรัฐ
ที่มา : tharadhol.com/optionally-manned-ai/

ปอมปนที่ใชระบบการกำหนดเปาหมายอัจฉริยะ ซึ่งสามารถตรวจจับและเล็งปน ๕๐ มม.
ในขณะที่กำหนดวาเปาหมายนั้นเปนศัตรูหรือไม ระบบไมไดตั้งคาใหดึงไกปนโดยหุนยนต ซึ่งเปนขั้นตอนที่
ยังตองดำเนินการโดยทหารที่เปนมนุษย และมีโครงการที่ทาทายความสามารถในการผสมผสานระหวาง
Computer Vision, AI และ Machine Learning เพื่อสรางยานพาหนะภาคพื้น ดิน ที่ส ามารถกำหนด
เปาหมาย โดยสามารถตัดสินใจและดำเนินการเตรียมการที่เหมาะสมดวยความเร็วที่เหนือมนุษย
ระบบตอบสนองเชิงกลยุทธอัตโนมัติบนพื้นฐานของปญญาประดิษฐ การใชเวลาอยาง
รวดเร็วในการโจมตีเปนปรากฏการณที่เทคโนโลยีสมัยใหมรวมถึงเรดารความไวสูงและสามารถสื่อสารได

๔๓

ทันที ทำใหสามารถลดเวลาในการตรวจจับและการตัดสินใจลงอยางมาก เทคโนโลยีใหมเหลานี้กำลังลด
ระยะเวลาการตัดสินใจของผูนำระดับสูงของอเมริกา ซึ่งในไมชามันอาจที่จะเปนไปไมไดที่จะตัดสินใจและ
บังคับใชพลังงานนิวเคลียรไดอยางทันทวงที หากยังใชมนุษยในการตัดสินใจ ความคิดคือการใชโซลูชั่น AI
ในการขับเคลื่อน มีความสามารถในการตรวจจับการเปดการโจมตีกอนที่เกิดขึ้นที่ใดก็ไดในโลกอยาง
หลีกเลี่ยงไมได และยังมีความสามารถในการโจมตีดวยอาวุธนิวเคลียรไปยังฝายตรงขาม
ดวยขอมูลที่ใสลงไปที่ AI ไมไดมีมากนักที่จะดำเนินการ ขอมูลสวนใหญที่สงไปยัง AI เปน
เพียงขอมูลจำลองการรบเทานั้น ซึ่งตองคิดตอไปวา อยางไหนจะมีประสิทธิภาพมากกวากันระหวาง
ความสามารถของ AI และการตัดสินใจของมนุษย หากเกิดสงครามขึ้นมาจริง ๆ
Drones

ภาพที่ ๒๐ eMotionButterflies
ที่มา : https://www.vice.com/en_us/article/qkwjx5/a-drone-butterfly-army-takes-flight

ฝูงโดรนผีเสื้อ ที่ถูกควบคุมจากระยะไกลอาจจะกลายเปนอาวุธลับใหมของการรบของ
ประเทศเยอรมัน eMotionButterflies ซึ่งเปนหุนยนตน้ำหนักเบาที่สามารถบุกแบบกระพือปกไดเหมือน
ผีเสื้อจริง ๆ และมีระบบกลองอินฟราเรดสิบตัวไวใน “ระบบเครือขายอัจฉริยะ” ที่ถูกสรางขึ้นมาดวย
ระบบกลไกที่ใชงานอยางชาญฉลาด และใชพลังงานขนาดที่เล็กที่สุดที่เปนไปได ในพื้นที่ที่แคบที่สุด โดย
การลดขนาดชิ้นสวนตาง ๆ ในการใชวัสดุชวยใหสรางโดรนที่มีการบินที่เปนไปตามธรรมชาติ

๔๔

อากาศยานไรคนขับ (Unmanned aerial vehicle : UAV)
โดรน ในทางทหารแลวนับเปนอุปกรณที่ทันสมัยและมีประโยชนที่หลากหลาย ไมวาจะใช
ในการสำรวจหาเปาหมาย สื่อสารและทำภารกิจเสี่ยงภัยอื่นๆ เชน การทิ้งระเบิด การกูภัย ซึ่งการใชโดรน
เขามาทำงานนั้นเปนการลดความเสี่ยงตอบุคลากร และงบประมาณ นอกจากนี้ยังสามารถเขาไปทำงานใน
พื้นที่ที่เขาถึงไดยากอีกดวย

ภาพที่ ๒๑ Guide to Military Drones
ที่มา : https://www.dw.com/en/a-guide-to-military-drones/a-39441185

๔๕

Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV)
ในขณะที่โดรนอีกประเภท คือโดรนที่ใชในการจูโจมทางการทหาร (Unmanned combat
aerial vehicle : UCAV) ซึ่งโดรนประเภทนี้จะมีการติดอาวุธ หรือ Armed Drones สามารถควบคุมได
ดวยมนุษยหรือบางรุนก็สามารถทำงานไดดวยตัวมันเอง คือเปน AI หลายประเทศไดมีการนำมาใชงาน
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ประเทศที่มีการใชงาน UCAV
สหรัฐอเมริกา
อิสราเอล
สหราชอาณาจักร
อิหราน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เกาหลีเหนือ
จีน แอฟริกาใต
อียิปต จอรเจีย อิรัก อิตาลี ไนจีเรีย ปากีสถาน สเปน
อาเซอรไบจาน ฝรั่งเศส กรีซ อินเดีย คาซัคสถาน สวีเดน
สวิสเซอรแลนด ตุรกี เติรกเมนิสถาน ยูเครน
โปแลนด ไตหวัน
เบลารุส เบลเยียม เซอรเบีย เยอรมัน
อินโดนีเซีย สิงคโปร รัสเซีย อัลจีเรีย การตา
ภาพที่ ๒๒ ประเทศที่มีการใช UCAV

ที่มา : https://www.newamerica.org/international-security/reports/world-drones/who-has-whatcountries-with-armed-drones

๔๖

จะเห็นไดวามีการใชงาน UCAV มากขึ้นในชวง ๓ ปหลังจนถึงปจจุบัน มีประเทศตางๆ ที่
ใชงานโดรนติดอาวุธ และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีประเทศจีนเปนยักษใหญในการพัฒนาและผลิต UCAV
และขายใชงานในหลายประเทศ
รายชื่อรุน UCAV ของประเทศจีน
o Guizhou WZ-2000 (WZ-9) โดรนรุนแรกเริ่มของจีนที่มีการติดอาวุธ (จรวดนำวิถี)
o AVIC 601-S โดรนสำรวจระยะใกลพื้นดินที่มีหลายรุนซึ่งสามารถติดอาวุธได

ภาพที่ ๒๓ AVIC 601-S
ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Sharp_Sword.jpg

o Wing Loong โดรนติดอาวุธระดับการบินระดับกลางซึ่งเปนรุนที่มีการพัฒนาซึ่ง
ทันสมัยที่สุดของจีน

ภาพที่ ๒๔ Wing Loong
ที่มา : https://www.airforce-technology.com/projects/wing-loong-unmannedaerial-vehicle-uav/

๔๗

ลักษณะโดยทั่วไป
 ความยาว : ๙.๐๕ เมตร
 ความกวางปก : ๑๔ เมตร
 ความสูง : ๒.๗๗ เมตร
 น้ำหนัก: ๙๐๐ กิโลกรัม บรรจุไดสูงสุด ๑,๑๐๐ กิโลกรัม
คุณสมบัติ
 ความเร็วสูงสุด : ๒๘๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง
 ระยะทำการ : ๔,๐๐๐ กิโลเมตร
 ระยะเวลาทำการ : ๒๐ ชั่วโมง
 เพดานบิน : ๕,๐๐๐ เมตร
อาวุธ
 ระเบิดระบบเลเซอรนำทาง
 จรวดนำวิถีสำหรับจูโจมอากาศสูเปาหมายพื้นดิน
 จำหนายไปแลวไมต่ำกวา ๑๐๐ เครื่อง ใน ๗ ประเทศ

ภาพที่ ๒๕ A model of a Wing Loong II (UCAV)
The China National Aero-Technology Import & Export Corp.
at a military drone conference in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Feb. 25, 2018.
ที่มา : https://www.voathai.com/a/china-ai-wars/5031621.html

๔๘

รายชื่อรุน UCAV ของประเทศสหรัฐอเมริกา
o General Atomics MQ-1 Predator โดรนติดอาวุธรุนแรกของอเมริ กาผลิ ต ครั้ ง
แรกในป ค.ศ.๑๙๙๔ เคยถูกใชในสงครามอัฟกานิสถาน แตในปจจุบันไดถูกยกเลิก
ใชงานแลว

ภาพที่ ๒๖ General Atomics MQ-1 Predator
ที่มา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MQ-1_Predator,_armed_with_AGM-

114_Hellfire_missiles.jpg

o General Atomics Avenger มี การพัฒ นาเครื่องยนต ให มีความสามารถในการ
ลอบเรน โดยการหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากสัญญานอินฟาเรดและเรดาร

ภาพที่ ๒๗ General Atomics Avenger
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_Avenger#/media/File:Predatorc-avenger-5.jpg

๔๙

o General Atomics MQ-9 Reaper

โดรนรุ  น ที ่ ถ ู ก พั ฒ นามาจาก MQ-1 ซึ ่ ง มี

ประสิทธิภาพในการจูโจมมากกวารุนกอนหนาจนถูกเรียกวาเปนนักฆาที่แทจริง

ภาพที่ ๒๘ General Atomics MQ-9 Reaper
ที่มา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MQ-9_Reaper_UAV_(cropped).jpg

ลักษณะโดยทั่วไป
 ความยาว : ๑๑ เมตร
 ความกวางปก : ๒๐ เมตร
 ความสูง : ๓.๘๑ เมตร
 น้ำหนัก: ๒,๒๒๓ กิโลกรัม บรรจุไดสูงสุด ๔,๗๖๐ กิโลกรัม
คุณสมบัติ
 ความเร็วสูงสุด : ๔๘๒ กิโลเมตรตอชั่วโมง
 ระยะทำการ : ๑,๘๕๒ กิโลเมตร
 ระยะเวลาทำการ : ๑๔ ชั่วโมง
 เพดานบิน : ๑๕,๒๔๐ เมตร
อาวุธ
 ขีปนาวุธตอตานยานเกราะทั้งรถถังและเรือ
 จรวดนำวิถีแบบเลเซอร
 General Atomics Lynx SAR (synthetic aperture radar)

๕๐

U.S. Air Force และ Lockheed Martin ไดพัฒนาเครื่องบินรบไรคนขับ โดยใชเครื่องบิน
F-16 ในการสาธิต ภายใตแนวคิดที่เรียกวา Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) และประสบ
ความสำเร็จดวยดี

ภาพที่ ๒๙ Lockheed Martin UCAV
ที่มา : https://taskandpurpose.com/unmanned-f-16-fighter-drone

เปาหมายของการพัฒนาฝูงบิน UCAV
ฝูงบิน UCAV นี้ถูกออกแบบมาใหทำภารกิจการโจมตีพื้นดินจากทางอากาศโดยเฉพาะ อีก
ทั้งยังมีระบบ AI ที่จะคอยหลบหลี กการโจมตีหรือภัย อันตรายตางๆ ที่พุงเปามาใสตัว เครื่ องบิ น โดย
อัตโนมัติ และมีวัตถุประสงคในการสรางขึ้นมาดวยกันทั้งสิ้น ๓ ประการ ไดแก
๑. สามารถใชขอมูลแวดลอมที่มีอยูและลำดับความสำคัญของเปาหมายในภารกิจตางๆ
เพื่อวางแผนและดำเนินการโจมตีทางอากาศสูภาคพื้นดินไดโดยอัตโนมัติ
๒. สามารถโตตอบตอสภาพแวดลอมและภัยอันตรายตางๆ ไดโดยอัตโนมัติ ในขณะที่
สามารถปรับตัวโดยอัตโนมัติกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน อุปกรณขัดของ, การติดตอสื่อสารขาดหาย ไป
จนถึงการปรับเสนทางการบินใหถูกตอง
๓. สามารถทำงานรวมกับระบบ Open Mission Systems (OMS) และทำงานไดตรงตาม
ขอกำหนดของมาตรฐาน USAF ทำใหสามารถมั่นใจไดวาจะทำงานรวมกับ Software จากผูผลิตรายตางๆ
ที่พัฒนาขึ้นไดอยางรวดเร็ว

๕๑

ภาพที่ ๓๐ BAE Systems Tanneris “Raptor”
ที่มา : https://pantip.com/topic/36841855

BAE System “Tannaris” ซึ ่ ง เป น เครื ่ อ งบิ น ไร ค นขั บ (UCAV) ที ่ พ ั ฒ นาโดยบริ ษ ั ทกึ่ ง
รัฐวิสาหกิจของอังกฤษ เปนเครื่องบินรบระดับเร็วเหนือเสียง ที่ปฏิบัติการในภารกิจระยะไกลขามทวีปได
ติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณที่โจมตี้เปาหมายไดทั้งบนอากาศและภาคพื้นดิน (Air-to-Air and Air-to-Ground)
ติดตั้งเทคโนโลยีลองหน และควบคุมไดจากทุกที่บนโลกผานทางดาวเทียม เปนโดรนขนาดใหญที่ติดตั้งหัว
รบและบินขามโลกดวยความเร็ว ๑,๒๐๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง

ผลกระทบของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐตอความมั่นคงของชาติ
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางมูลคา เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความแมนยำในการทำงานในวงกวาง หากแตการนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชควรกำหนดนโยบาย
หรือทิศทางในการทำงานเพื่อลดขอขัดของการติดขัดในกระบวนการทำงาน สามารถใชวิธีมองผลกระทบที่
จะตามมาในหลากหลายมิติ โดยพิจารณาจากผลดีและผลเสียของการใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐไดดัง
ตอไปนี้

๕๒

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐทำใหเกิดผลดี ดังนี้
๑. ชวยในการพัฒนาประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐทำการประมวลผลขอมูลอยางรวดเร็วไดผลการคนหาแบบ
เรียลไทม สามารถวิเคราะหและพยากรณขอมูลไดอยางแมนยำและถูกตอง นอกจากนี้ยังอดทน สามารถ
ทำงานไดไมตองการหยุดพักเหมือนมนุษย
๒. เพื่อขจัดความผิดพลาดของมนุษย
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐถูกสรางขึ้นมาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เฉพาะเจาะจง สามารถ
ตรวจสอบหาขอผิดพลาดของมนุษยที่เคยมี และแกปญหาไดอยางถูกตอง
๓. เปนเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart technology)
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐถูกนำมาใชเพื่อใหบริการอัตโนมัติของเรามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รถยนตที่สามารถขับเคลื่อนดวยตัวเอง (Self-Driving Cars) การสำรวจถนนและสิ่งกีดขวางไปจนถึง
สมาร ตซิ ตี้ (Smart Cities) ที ่ คาดวาจะชว ยปรับ ปรุงสภาพแวดลอ ม โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภ าพให
ประชากรของเราใหสามารถอยูอาศัยดวยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐทำใหเกิดผลเสีย ดังนี้
๑. ปญหาการเลิกจาง
แรงงานถูกปลด เพราะไมสามารถทำงานไดดีกวาเครื่องจักร เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
สงผลกระทบตอภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบที่ไมเปนธรรม ในสายงานดานการผลิตและขนสง
๒. ขอผิดพลาดที่มนุษยสรางขึ้น
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐจะสามารถขจัดขอผิดพลาดของมนุษยออกจากกระบวนการ
ไดเกือบทั้งหมด แตมันก็ยังคงหลงเหลืออยูในรหัสคำสั่ง ที่พรอมกับความลำเอียงและอคติ โดยสวนใหญจะ
พบอยูในขั้นตอนวิธี หรือ อัลกอริทึม (Algorithm) ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวนี้สามารถประมวลผลเพื่อทำให
เกิดผลกระทบในเชิงลบตอประชากรบางกลุมและการเลือกปฏิบัติตอผูคนไดเชนกัน
๓. ขาดจริยธรรม
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐขณะนี้ยังไมสามารถตัดสินใจไดเทาเทียมกับมนุษยในเรื่อง
ของจริยธรรม
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ผลกระทบของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐตอความมั่นคงของชาติทั้ง ๖ ดาน มีดังตอไปนี้
๑. ความมั่นคงดานการเมือง
ความเปลี่ยนแปลงที่ฉับไวของเทคโนโลยีและความลาสมัยของกฎหมาย และการไม
สามารถบังคับใชกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางจริงจัง อาจเปนอุปสรรคของการสราง
นวัตกรรมใหมๆ และกอใหเกิดความเสียเปรียบของประเทศ
๒. ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานในอนาคต ทำใหคนทำงาน
ไดดีขึ้น และตองปรับเปลี่ยนความสามารถใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๓. ความมัน่ คงดานสังคม
แรงงานในประเทศจะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในทศวรรษหนา โดย
เฉพาะแรงงานที่มีลักษณะการทำซ้ำๆ ในอุตสาหกรรมหรือคาปลีก แตขณะเดียวกันก็จะสรางโอกาสงาน
ใหมๆ โดยเฉพาะงานดานการศึกษาและการแพทย ใหคนไดพัฒนาความสามารถมากขึ้น
๔. ความมั่นคงดานการทหาร
เทคโนโลยี ป  ญ ญาประดิ ษฐ ทางการทหาร เนน การพัฒ นาและการใช งานเพื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการทางทหารในแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยางไรก็ตามมนุษยจำเปนจะตองมี
อำนาจตัดสินใจเหนืออาวุธและผูนำทาง
๕. ความมั่นคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชในงานดานการวิเคราะห ตองใหความสำคัญกับ
ดานขอมูล เนนการรวมมือกันในการนำขอมูลที่มีอยูทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเชื่อมตอกันใหมีขนาด
ใหญ (Big Data) เพียงพอ การจัดเก็บอยางเปนระบบเพื่อใหนำขอมูลมาใชไดจริงแมนยำและถูกตอง
๖. ความมัน่ คงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
การบริหารจัดการพลังงานไฟฟาดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ จะชวยลดการอัตรา
การใชงานไฟฟาโดยรวมได และตรวจสอบขอมูลจากระบบได และแกปญหาเสถียรภาพการไฟฟา ที่
กอใหเกิดปญหาวิกฤตพลังงานในระยะยาว ความสามารถของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในการคาดการ
พยากรณจากสถิติและขอมูลที่มีชวยลดความสูญเสียทางพลังงานและสิ่งแวดลอม

๕๔

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
กับความมั่นคงของชาติ
ประเทศที่ยังตามเทคโนโลยีหรือพึ่งพาแพลตฟอรมของประเทศอื่น เชน ประเทศไทย ก็
อาจจะเริ่มมีขอเสียเปรียบทางเศรษฐกิจและความรูความเขาใจสั งคม เพราะประเทศที่มีอำนาจทาง
เทคโนโลยี ก็ยิ่งไดประโยชนจากประเทศที่ดอยกวามากขึ้น ประเทศไทยจึงควรมีแนวทางในการเตรียม
ความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความมั่นคงของชาติในดานตาง ๆ
ดังนี้
๑. ความมั่นคงดานการเมือง
- กำหนดนโยบาย ทิศทาง ตลอดจนแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
ของชาติ
- ปรับปรุงกฎหมายใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ฉบั ไวทางเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
และการสรางนวัตกรรมปญญาประดิษฐ
- การบังคับใชกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางจริงจัง
- การกำหนดมาตรการตางๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
๒. ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ
- นำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชเพิ่มประสิทธิภาพงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
- สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ในวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค
และนำเสนอสินคาใหตรงกับความสนใจของผูบริโภค ดานการขนสงและโลจิสติกส รวมถึงรถยนตไรคนขับ
ดานการลงทุนและการวางแผนการลงทุน ดานสุขภาพและวงการแพทย
๓. ความมัน่ คงดานสังคม
- สงเสริมการเรียนรูการใชงานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในทุกๆ ภาคสวน
- พัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อรองรับการทำงานกับเทคโนโลยี
- นำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชประโยชนเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ความมั่นคงดานการทหาร
- สงเสริม พัฒนา และผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐทางทหาร
- นำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใช อาทิ ระบบอาวุธอัตโนมัติ หรือ รถยนตอัตโนมัติ
ทางการทหาร (self-driving Car) และการแพทยทหารทางไกลเพื่อทำใหงานวินิจฉัยดีขึ้น
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- ตองมีการนำ AI ethical guideline มาใช เพื่อดูแลในกรณีที่ AI เจอเหตุการณที่ไม
คาดคิดขึ้น
๕. ความมั่นคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สรางบุคลากร นักพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
- สนับสนุนการลงทุนกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
- สรางแรงจูงใจโดยการให Visa และสิทธิพิเศษอื่นแกบุคลากรที่มีความรูจากประเทศ
อื่นๆ
๖. ความมัน่ คงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชประโยชนในอุปกรณประหยัดพลังงาน
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนการนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชกับการบริหารจัดการไฟฟา
- นำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชในการคาดการณและพยากรณ ภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ปริมาณน้ำ ชวยปองกันและรักษาชีวิตและสิ่งแวดลอม
จะเห็ น ได ว  า ป ญ ญาประดิ ษ ฐ (AI) เป น กุ ญ แจสำคั ญ ของโครงสร างพื ้ น ฐานทางดาน
เทคโนโลยี โดยคำว า ป ญ ญาประดิ ษ ฐ หรื อ Artificial Intelligence ได ถ ู ก บั ญ ญั ติ จ ากงานสั ม มนา
Dartmouth Conference ในป ค.ศ.๑๙๕๖ นับแตนั้นมาการพัฒนาปญญาประดิษฐไดกลายเปนเปนหนึ่ง
ในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ที่สำคัญ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐเกิดจากการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร มี Machine Learning (ML) และ Deep Learning (DL) ถูกนำมาพัฒนาและ
ใชงาน โดย Deep Learning (DL) เปน Subset ของ Machine Learning (ML) และ Machine Learning
(ML) เปน Subset ของ Artificial Intelligent (AI) นั่นเอง ซึ่งปจจุบันในสวนของปญญาประดิษฐ (AI) ได
มีการนำ Machine Learning มาใชเปนประโยชนเกี่ยวของกับมนุษยมากที่สุด ในเรื่องของการจัด การ
ขอมูลมหาศาล (Big Data) การแยกแยะ วิเคราะห หาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สามารถจัดการกับขอมูล
จำนวนมากและซับซอนไดดี ทำให AI สามารถหาขอสรุปในการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลที่มี หรือผล
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไดงายและรวดเร็ว จึงเปนไปไดที่เห็นการนำ AI มาชวยในการตัดสินใจแทนมนุษย
นอกจากนี้ ความสามารถในการคิดคนกระบวนการใหม ๆ ที่มากกวาขีดความสามารถของสมองมนุษย
และปญญาประดิษฐ (AI) สามารถทำงานในรูปแบบเดิมซ้ำ ๆ ไดดี ไมมีการเหนื่อยลาเหมือนมนุษย ซึ่งนับ
ไดวาเปนความสามารถที่โดดเดนของปญญาประดิษฐ (AI)
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ประเทศตาง ๆ ไดใหความสำคัญกับเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเปนอยางมาก ประเทศ
มหาอำนาจตางๆ ไดจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ และจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล
การพั ฒ นาด า นนี ้ สำหรั บ ประเทศไทยในด านความมั่น คงของชาติ หลายหนว ยงานไดน ำเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐมาใชงานทางเศรษฐกิจ และสังคมในการเปลี่ยนแปลงการใชชีวิตประจำวัน โดยประเทศ
ไทยจัดเปนประเทศผูใชงานเทคโนโลยี ยังไมสามารถเปนประเทศผูผลิตไดเทาไรนัก กองทัพอากาศใน
ฐานะหนวยงานหนึ่งที่ดูแลความมั่นคงทางอากาศ จึงควรสรางความตระหนักรูและสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณดานเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ อีกทั้งควรมีการจัดทำแผนเตรียมความพรอม
เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI)
พรอมทั้งสงเสริม เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกองทัพอากาศในการใชเทคโนโลยี ใหสามารถพัฒนา
สร า งสรรค ผ ลงานนวั ต กรรมทางด า นป ญ ญาประดิ ษ ฐ (AI) เป น ประโยชน ต  อ กองทั พ อากาศและ
ประเทศชาติไดอยางแทจริง

นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางทหาร
ความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ศาสตรแขนงหนึ่ง
ซึ ่ งมีการค น คว า วิ จ ั ย ในระดั บ ห องทดลองเปน เวลานานกวา ๕๐ ปแลว เปลี่ย นโฉมหนาของวงการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปนแนวทางปฏิวัติวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในปจจุบันและ
ในอนาคตนี้คือ “นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)”
เหลานักวิทยาศาสตรตางก็หันมาใหความสำคัญกับการใชประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่
พิเศษของโครงสรางนาโนในการที่จะผลิตนวัตกรรมตาง ๆ ออกมาใหผูคนทั่วไปไดใช ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพสูงขึ้น มีความปลอดภัยตอผูใช และตอบสนองตอความตองการไดเปนอยางดี ทำใหนวัตกรรมนา
โนมีอัตราการเจริญเติบโตสูง และอยูในความสนใจเปนอยางมาก

นิยาม
“นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)” เปนการนำคำสองคำมารวมกันนั่นคือ “นาโน
(Nano)” ที่สื่อความหมายถึงขนาดหรือจำนวนที่เทากับหนึ่งในพันลาน หรือ ๑/๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ซึ่ง
โดยทั่วไปแลวจะถูกใชเปนคำอุปสรรค (prefix) และ “เทคโนโลยี” ซึ่งหมายถึงระบบหรือสิ่งของที่สังคม
มอบใหกับสมาชิกอันเปนสิ่งที่ตองการหรือจำเปน เมื่อเรานำคำทั้งสองมารวมกัน “นาโนเทคโนโลยี” จึง
หมายถึงระบบหรือสิ่งของที่ถูกสรางขึ้นจากสสารในระดับนาโนเมตรซึ่งตอบสนองความตองการใหแก
สังคมได (Theodore & Kunz, 2005)

j

ภาพที่ ๓๑ Nanoscale
ทีม่ า : http://www.mwit.ac.th/~t2040116/document/nanotechnology%20
[Compatibility%20Mode].pdf
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นาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกระบวนการ สราง การสังเคราะหวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร
หรือผลิตภัณฑซึ่งมีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร เทียบเทากับระดับอนุภาคของโมเลกุลหรืออะตอม
รวมถึงการออกแบบหรือการใชเครื่องมือสรางวัสดุที่อยูในระดับที่เล็กมาก หรือการเรียงอะตอมและ
โมเลกุลในตำแหนงที่ตองการไดอยางแมนยำ และถูกตอง ทำใหโครงสรางของวัสดุหรือสสารมีคุณสมบัติ
พิเศษ ไมวาทางดานฟสิกส เคมี หรือชีวภาพ
นาโนเทคโนโลยีสามารสรางวัสดุที่มีคุณภาพสูงไดเกิดจากสัดสวนของพื้นที่ผิวตอปริมาตร
ของอนุภาคนาโนที่สูงมาก และดวยคุณสมบัตินี้นาโนเทคโนโลยีจึงเขามามีสวนในชีวิตประจำวันของเรา
โดยไม ร ู  ตั ว ยกตั ว อย า งเช น เซรามิก โลหะอัล ลอยดน ้ำหนักเบา โลหะออกไซด โพลิ เ มอร ยางที่มี
คุณภาพสูง ฟลมกันแดดที่มีสวนผสมของไททาเนียมไดออกไซดและซิงคออกไซด พลาสติกเคลือบอาหาร
สีเคลือบ ชิพอิเล็กทรอนิกสขนาดนาโน เซมิคอนดักเตอร การผลิตยา และเอนไซมตาง ๆ
จะเห็นไดวา นาโนเทคโนโลยีเปนองคประกอบสำคัญกับสิ่งของรอบตัวโดยเราไมร ูตัว
อยางไรก็ตามนาโนเทคโนโลยียังมีการนำไปใชในการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ในหลายสาขา การใชงานรวม
ไปถึงการสรางนวัตกรรมทางการทหารอีกดวย

วิวัฒนาการนาโนเทคโนโลยี
นาโนเทคโนโลยี เริ่มตนโดย อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) เปนผูที่ศึกษาขนาด
และการเคลื่อนไหวของโมเลกุลน้ำตาล ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มของการศึกษาอนุภาคระดับนาโน ในเวลาตอมา
หลังจากนั้นไดมีการศึกษาวิจัยนวัตกรรมทางดานนาโนเทคโนโลยีขึ้นมากมาย

ภาพที่ ๓๒ Richard Feynman
ที่มา : http://www.mwit.ac.th/~t2040116/document/
nanotechnology%20 [Compatibility%20Mode].pdf
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ศาสตราจารย ริชารด ฟายนแมน (Richard Feynman) (ค.ศ.๑๙๑๘ - ๑๙๘๘) ไดปาฐกถา
เรื ่ อง There's plenty of room at the bottom เมื่อป ค.ศ.๑๙๕๙ วา "สักวัน หนึ่ง เราจะสามารถ
ประกอบสิ่งตางๆ ผลิตสิ่งตางๆ ขึ้นมาจากการจัดเรียงอะตอมไดดวยความแมนยำ และเทาที่ขาพเจารูไมมี
กฎทางฟสิกสใดๆ แมแตหลักแหงความไมแนนอน (Uncertainty Principle) ที่จะมาขัดขวางความเปนไป
ไดนี้" ตอมาเขาไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกสเมื่อป ค.ศ. ๑๙๖๕ จากทฤษฎีควอนตัม
ค.ศ.๑๙๘๑ เกิ ร  ด บิน นิ่ง (Gred Binning) และ ไฮน ร ิ ช โรห เ ฮอร (Heinrich Rohrer)
ประสบความสำเร็จในการสรางกลอง Scanning tunneling microscope ที่สามารถมองเห็นการจัดเรียง
ตัวของอะตอมของสสารตางๆ ไดอยางชัดเจน
ค.ศ.๑๙๘๖ อีริค เดรกเลอร (Eric Drexler) ไดแตงหนังสือชื่อ “จักรกลแหงการสรางสรรค
(Engines of Creation)” ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ไดเริ่มวางจำหนายและไดรับความ
นิยมเปนอยางมาก คำวา นาโนเทคโนโลยี จึงเปนที่รูจักนับแตนั้นมา
ค.ศ.๒๐๐๐ รัฐบาลสหรัฐไดผลักดันใหเกิดโครงการริเริ่มทางเทคโนโลยีแหงชาติขึ้นมา ทำ
ใหโลกเกิดกระแสตื่นตัวเกี่ยวกับการพัฒนานาโนเทคโนโลยีขึ้นอยางมาก สวนทางประเทศเอเชีย ประเทศ
ญี่ปุนไดจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรนาโนและนาโนเทคโนโลยีขึ้น ในมหาวิทยาลัยโอซากา มีการวิจัยดานนาโน
เทคโนโลยี และใหความสำคัญกับนาโนเทคโนโลยีมาก ทั้งการใหทุนวิจัยและการศึกษา โดยการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ไดมีการจัดการเรียนการสอนดานนาโนเทคโนโลยีนี้ขึ้น นอกจากนั้นใน
มหาวิทยาลัยโทโฮคุก็มีการเรียนดานวิศวกรรมการแพทยในอนาคต ที่อยูบนพื้นฐานของเทคโนโลยีนาโน
ชีวภาพอีกดวย

ความกาวหนาของนาโนเทคโนโลยีในปจจุบัน
นาโนเทคโนโลยีถือเปนนวัตกรรมตอจากเทคโนโลยีชีวภาพ และเปลี่ยนโฉมหนาของวงการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งหมดที่มนุษยเคยรูจักมา ปจจุบันนาโนเทคโนโลยีมีความกาวหนาเปนอยาง
มากและมีผลิตผลจากนาโนเทคโนโลยีออกสูตลาดในเชิงพาณิชยมากขึ้น ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยีมี
ครอบคลุมในทุกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการดำเนิน
ชีวิตของมนุษยในอนาคตของนาโนเทคโนโลยีในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Industry
Association, SIA) ไดพัฒนาแผนการสงเสริมอยางตอเนื่องในการผลิตชิ้นสวนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มอัตราเร็ว

๖๐

และลดการใชพลังงานของอุปกรณประมวลผลขอมูล ตัวรับรูสำหรับการวัดสัญญาณ อุปกรณตรรกะ
สำหรับการประมวลผล หนวยความจำและจอภาพ ซึ่งจะสงผลตอเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ เชน
– การปรับปรุงการจัดขนาดในไมโครโปรเซสเซอร-ทรานซิสเตอรโครงสรางนาโนจะมี
แนวโนมที่ราคาตอตัวต่ำลง ใชพลังงานนอยลงทำใหสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรได
ดีกวาเดิมถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ เทา
– การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารดวยความถี่สูง (อัตราเร็วสูง) มีชวงกวางมากกวา
๑๐ เทา
– ขยายอุปกรณเก็บขอมูลขาวสารขนาดเล็ก ใหมีความจุมากกวาปจจุบันกวา ๑๐๐ เทา
– ระบบตัวรับรูรวม ทำหนาที่เก็บขอมูลโดยใชพลังงาน เนื้อที่ และมีน้ำหนักนอยที่สุด
– สามารถจัดใหมีสถานีที่มีสภาพการแทจริง เพื่อจัดการชวยสอนแตละบุคคลหรือเพื่อ
ความบันเทิง
– มีความสามารถในการคำนวณเพียงพอ เพื่อควบคุมยานสูรบที่ไมมีคนขับและยาน
ขนสงในเมืองใหญ
– ความสามารถในการติดตอสื่อสาร ซึ่งลดการเดินทางในการติดตอธุรกิจ (รวมถึงการ
ติดตอไปยังที่ทำงาน)

ภาพที่ ๓๓ จำนวน Transistors ใน Chip computer มีมากขึ้น แตขนาดของ Chip เล็กลงเรื่อยๆ
ทีม่ า : https://www.slideshare.net/myslidesharepresentation/ppt-of-nanocomputing
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๒. การแพทยและสาธารณสุข จากการศึกษาวิจัยพบวาพฤติกรรมระดับโมเลกุล ที่สเกล
นาโนเมตรเปนตัวควบคุมระบบของสิ่งมีชีวิต นักวิทยาศาสตรในสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟสิกส และ
คอมพิ ว เตอร ไ ด ร  ว มกั น ค น คว า วิ จ ั ย ทำใหเทคโนโลยีช ีว ภาพระดั บ นาโน (nanobiotechnology) มี
ความกาวหนาแบบกาวกระโดด มีการสรางหุนยนตนาโนจากโปรตีน ที่สามารถติดตามอาการผิดปกติของ
เซลล และใชเครื่องมือดังกลาวในการรักษาโรคในระดับเซลลหรือโมเลกุล การใชหุนยนตนาโนในการ
ปองกันเชื้อโรค ซอมแซมผนังเซลล รักษาอาการไขมันอุดตันในเสนเลือด หรือการสรางหุนยนตนาโนที่
สามารถเคลื่อนที่ในกระแสเลือด เพื่อเขาทำลายเชื้อโรคหรือเซลลมะเร็งในรางกายโดยที่ไมตองมีการผาตัด
ที่เสี่ยงอันตราย นอกจากนั้นยังสามารถสรางอวัยวะขึ้นมาทดแทนไดงายขึ้น
นอกเหนือจากการรักษาโรคแลว นาโนเทคโนโลยียังมีการพัฒนา ดีเอ็นเอชิป (DNA
chip) ซึ่งเปนไมโครชิปชนิดหนึ่งที่ใชคนหายีนของสิ่งมีชีวิต สรางขึ้นมาโดยใชกระบวนการที่ใกลเคียงกับ
การสรางไมโครชิปคอมพิวเตอรบนผิวของดีเอ็นเอชิป แตละแผนจะฉาบดวยดีเอ็นเอสังเคราะห ที่เปนสาย
เดียวและมีลักษณะเหมือนกับ ดีเอ็นเอ สภาพปกติ ดีเอ็นเอชิปนี้ใชสำหรับวิเคราะหขอมูลทางพันธุกรรม
ทำใหสามารถทำนายการเกิดโรคของบุคคลกอนที่อาการของโรคจะปรากฏ นอกจากนั้นยังใชเพื่อหาการ
ตอบสนองตอยาของผูปวย เพื่อคนหายีนที่อาจกอ ใหเกิดโรคในอนาคต

ภาพที่ ๓๔ DNA Chip
ที่มา : https://www.the-scientist.com/infographics/infographic--dna-detection-with-achip-66151
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ความกาวหนาทางนาโนเทคโนโลยีจะทำใหมีผลตอการแพทยและสาธารณสุขในดาน
ตาง ๆ ดังนี้
– การรักษาโรคทำไดรวดเร็วขึ้น โดยประสิทธิภาพของ ดีเอ็นเอชิป
– รูปแบบการใหยาแบบใหมจะเพิ่มศักยภาพในการรักษา โดยการใหยาในรูปแบบใหม
สามารถสงขาเขาไปในรางกายไปในบริเวณที่ในปจจุบันยังไมสามารถเขาถึงได
– มีการพัฒนาอวัยวะประดิษฐจากวัสดุที่สามารถอยูรวมกับเนื้อเยื่อไดทำใหมีความ
ทนทานและไมถูกปฏิเสธหรือตอตานจากรางกาย
– ระบบการรับรูจะมีการตรวจจับเชื้อโรคที่ปรากฏขึ้นในรางกายสิ่งมีชีวิต และเปลี่ยน
จากการรักษาเยียวยามาเปนการตรวจพบและปองกันตั้งแตเริ่มตน

ภาพที่ ๓๕ Chinese scientists develop DNA nano robots to treat cancer
ที่มา : http://www.ft.lk/special-report/Chinese-scientists-develop-DNA-nano-robotsto-treat-cancer/22-651700
๓. วัสดุและการผลิต
นาโนเทคโนโลยีเปนรากฐานที่แทจริงของการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตของวัสดุ และ
อุปกรณในอนาคต รวมทั้งเซรามิก โลหะ พอลิเมอร และวัสดุผสม ความสามารถในการสังเคราะหบล็อก

๖๓

วัสดุในระดับนาโนเมตรดวยการควบคุมขนาดไดอยางเที่ยงตรงแลวนำมาประกอบเปนโครงสรางที่ใหญกวา
พรอมกับสมบัติและฟงกชันพิเศษจะปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุ
ในปจจุบันเราไดรับคำแนะนำแตเพียงขอดีของโครงสรางนาโนเชน เบากวา แข็งแรง
กวา วัสดุสามารถโปรแกรมได ราคาถูก ชวงอายุการใชงานยาวขึ้น และอัตราการเสียหายนอยกวา อุปกรณ
ใหม ๆ มีพื้นฐานอยูบนสถาปตยกรรมและหลักการใหม และใชการผลิตเชิงโมเลกุลหรือเปนกอน การผลิต
เชิงโมเลกุลมีความไดเปรียบในดานการประกอบที่ระดับนาโนสเกล
โครงสรางที่ไมเคยเห็นมากอนในธรรมชาติ สามารถพัฒนาขึ้นมาได รวมถึงความทา
ทายทางดานการสังเคราะหวัสดุ โดยการออกแบบพัฒนาชีววัสดุ (bio-material) และวัสดุที่เกิดจากการ
กระตุนโดยสิ่งมีชีวิต พัฒนาทางดานเทคนิค การผลิตในสเกลที่สามารถทำไดและราคาที่เหมาะสม และ
การหาสาเหตุของความลมเหลวของวัสดุระดับนาโน ในการประยุกตใชงานจะรวมถึง
– การผลิตรูปรางตาขายของโลหะและเซรามิกโครงสรางนาโน
– การปรับปรุงการพิมพโดยอนุภาคระดับนาโนเมตรซึ่งมีสมบัติที่ทั้งสียอมและเม็ดสี
– การชุบเคลือบระดับนาโนสำหรับการประยุกตใชในงาน เครื่องมือตัดขึ้นรูปโลหะ
อิเล็กทรอนิกส เคมี และโครงสราง
– การประกอบในระดับนาโนบนชิปที่มีความซับซอนและมีฟงกชันการทำงานระดับสูง

ภาพที่ ๓๖ Quick Display Liquid Powder Display ซึ่งเปนจอที่สามารถบิดงอได
ที่มา : https://www.researchgate.net/figure/A-QR-LPD-Display_fig4_27346802
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๔. มนุษยอวกาศและการสำรวจอวกาศ การสงมนุษยอวกาศและยานอวกาศสูวงโคจรของ
โลก และการตัดสินใจสงยานอวกาศหางไกลออกไปจากดวงอาทิตย (พลังงานที่ไดรับจากดวงอาทิตยลดลง)
เพื่อขยายภาระหนาที่ เปนสิ่งผลักดันใหมีการลดขนาดน้ำหนัก และการใชพลังงานของน้ำหนักบรรทุกวัสดุ
โครงสรางนาโนเปนวัสดุที่สามารถทำใหมีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูง เปนวัสดุที่เสถียรตอความรอน
สำหรับใชกับเครื่องยนตจรวด
สถานีอวกาศ และสถานีสำรวจอวกาศ เปนสถานที่ที่สภาพแวดลอมมีแรงโนมถวงนอย
และมีความดันสุญญากาศ อาจชวยพัฒนาโครงสรางนาโนและประกอบโครงสรางนาโนที่ไมสามารถทำบน
โลกได ซึ่งอาจนำมาประยุกตใชงานกับ
– คอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง ใชพลังงานต่ำ แผรังสีนอย นอยมาก
– การพัฒนาเครื่องมือวัดนาโมสำหรับยานอวกาศไมโคร
– อุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสสำหรับการบิน
– การเคลือบโครงสรางนาโนเพื่อตานทานความรอนและการสึกหรอ
๕. พลั ง งานและสิ ่ ง แวดล อ ม นาโนเทคโนโลยี ม ี ศ ั ก ยภาพที ่ ส  งผลกระทบที ่ ส ำคั ญต อ
ประสิทธิภาพ การเก็บสะสม และการผลิตพลังงาน และนาโนเทคโนโลยียังสามารถใชเพื่อคอยตรวจและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมเชน ปรับปรุงการควบคุมการปลอยอากาศพิษจากแหลงตางๆ ได และพัฒนา
เทคโนโลยีกระบวนการสะอาดขึ้นใหม ซึ่งจะลดการเกิดผลิตผลพลอยไดที่ไมตองการ ผลกระทบตอการ
ควบคุมอุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตจะออกมาในรูปของการประหยัด พลังงาน และผลผลิตที่
ออกมาจะไมเปนปญหาตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการใชหุนยนตนาโนและระบบอัจฉริยะสำหรับการจัดการ
กากนิวเคลียรและสิ่งแวดลอม
๖. การศึกษาและวิทยาศาสตร การศึกษาทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี สำหรับนาโนเทคโนโลยีตองการโครงสรางที่ทำใหงาย และมีความกาวหนาของสาขาวิชา ฟสิกส
เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร ในความกาวหนาของแตละสาขาวิชา ทั้งหมดตอง
พิจารณาตัวเองพรอม ๆ กันวาพรอมที่จะบรรจุเรื่องนาโนเทคโนโลยี หรือ โครงสรางนาโนเขาไปอยางมี
ประสิทธิผล สิ่งนี้จะเปดโอกาสใหมีความเกี่ยวเนื่องกันในการศึกษาวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร และยังทำใหมีการเปลี่ยนแปลงหองปฏิบัติการ บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในมหาวิทยาลัยและในการศึกษาของอาชีพนักนาโนเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรม
๗. ความมั่นคงของชาติ ทำใหมีการเปลี่ยนแปลงในทางดานการทหารในดานตาง ๆ ดังนี้
– ขอมูลขาวสารที่ถูกตองรวดเร็ว สำหรับกองทัพจะขึ้นอยูกับนาโนเทคโนโลยี
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– อุปกรณอิเล็กทรอนิกส จากโครงสรางนาโนจะทำใหสามารถจัดการฝกทหารได
เสมือนจริงและมีประสิทธิผล
– การลดกำลังทหาร สามารถทำไดโดยการเพิ่มการใชโครงสรางนาโนในการสราง
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ
– ยุทโธปกรณ โครงสรางนาโนจะชวยเพิ่มสมรรถนะ ทำใหมีความแข็งแรงน้ำหนักเบา

นาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย
สำหรับประเทศไทย เริ่มดำเนินการวิจัยทางดาน Computational Nanoscience เปน
ครั ้ ง แรกโดยผู  ช  ว ยศาสตราจารย ดร.ธี ร เกี ย รติ ์ เกิ ด เจริ ญ ที ่ ภ าควิ ช าฟ ส ิ ก ส คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อป พ.ศ.๒๕๓๘
ตอมาไดมีการตั้ง ศูนยนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี มีงานวิจัยทางนาโนเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีหัวของานวิจัยทาง
นาโนเทคโนโลยีที่นาสนใจ เชน โพลิเมอรนำไฟฟา (Conductive Polymers) เซ็นเซอรตรวจโรค ทอนา
โนคาร บ อน (Carbon Nanotube) ระบบรั บ รู  ก ลิ ่ น อุ ป กรณ เ ปล ง แสงอิ น ทรี ย  เป น ต น ต อ มาป
พ.ศ.๒๕๔๔ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อนุมัติใหดำเนินการวิจัยทางดานอุปกรณโมเลกุล
นั บ เป น โครงการวิ จ ัย ทางด า นนาโนศาสตร โครงการแรกของประเทศไทยที่ไดรับ การสนับ สนุน จาก
หนวยงานระดับชาติ
ป พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดตั้งศูนยนาโนเทคแหงชาติ และใหมีการจัดทำ
Roadmap ดานนาโนเทคโนโลยี โดยรวมหนวยงานตาง ๆ ทุกกระทรวง มาบูรณาการสรางความเขมแข็ง
ใหอุตสาหกรรมไทย โดยใชนาโนเทคโนโลยีเขามาชวย
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค)
เปนองคกรในกำกับของรัฐ ภายใตสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กอตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๔๖ มี ภ ารกิ จ หลักที ่ ต องรั บผิดชอบในการสราง สนับ สนุน และสงเสริม ศักยภาพของนาโน
เทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพรความรูใหกับสังคม ถายทอดเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม และสรางความ
ตระหนัก ความรู ความเขาใจใหกับประชาชนในประเทศใหมีความพรอมในการรับขาวสารขอมูลนาโน
เทคโนโลยีทั้งในปจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน
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ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ไดรับมอบหมายใหขับเคลื่อนกรอบนโยบายนาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทยรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
(สวทน.) เพื่อสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยนาโนเทคโนโลยี รวมกับ สวทน. จัดทำแผนที่
นำทางการวิจัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยเล็งเห็นถึงประโยชนที่ไดรับจากการมีแผนที่นำ
ทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ที่ใชในการกำหนดกรอบและทิศทางวิจัยและ
พัฒนาทางดานนาโนเทคโนโลยีตามชวงเวลาที่กำหนด ซึ่งแผนที่นำทางฉบับแรกได จัดทำขึ้นตั้งแตป
พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงฉบับปจจุบัน คือ ฉบับที่ ๓ ไดแก แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย Nano Technology Roadmap ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
นอกจากนี้ ยังมีสถาบันหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ทำงานวิจัยทางดานนาโนศาสตรในทำนอง
เดียวกันกับสถาบัน หรือหนวยงานดังกลาวขางตน โดยกระจายกันอยูเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ เชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยสุรนารี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ
จังหวัดนครราชสีมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในด า นการพั ฒ นาจนเปน ผลิตภัณฑในเชิงพาณิช ยน ั้น ประเทศไทยถือไดว า ประสบ
ความสำเร็จอยูพอสมควร มีสถาบันที่สามารถสังเคราะหทอนาโนคารบอนไดเอง และสามารถนำออกมา
จำหนายในเชิงพาณิชย ไดแก ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีอนุภาค ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนของไทยที่กาวเขาสู
เสนทางของนาโนเชิงพาณิชยแลว เปนผูผลิตและจำหนายสินคาทางดานนาโนเทคโนโลยี อาทิเชน สเปรย
กันน้ำกันเปอนสำหรับสิ่งทอทุกชนิด แคปซูลน้ำหอมนาโนที่ใชกับเสื้อผา เกาอี้โซฟา ชุดชั้นใน
จะเห็นไดวา นาโนเทคโนโลยีเปนเทคโนโลยี ที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายโดยเฉพาะ
ดวยคุณสมบัติของอนุภาคขนาดเล็ก จนสามารถแทรกเขาไปในระบบตางๆ ทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ
และมีประสิทธิภาพการทำงานสูงมาก ดวยสมบัตินี้เอง จึงไดนำมาประยุกตใช เพื่อทำเปนผลิตภัณฑตา งๆ
ที่ตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเปนอยางดี
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นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางทหาร
ผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงและการปองกันประเทศ อาทิเชน
– เซนเซอรที่ตรงความตองการและสามารถผลิตใชไดเองในประเทศ อาทิเชน motion
sensor detection, heart beat sensor, body heat sensor
– เทคโนโลยีการเก็บประจุพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานของแบตเตอรี่ Long
lasting battery/ solar cell มีการพัฒนาแบตเตอรี่ที่เบากวา โดยที่มีความหนาแนนพลังงานตอน้ำหนัก
(Gravimetric Energy Density (Wh/kg) สูงกวา
– ชุดตรวจคัดกรองและหาเชื้อโรคที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติทางทหาร และเทคนิคนาโน
ที่สามารถออกแบบในการนําสงยา ไปยังตำแหนงเปาหมายในรางการมนุษยเพื่อรักษาไดถูกตองรวดเร็ว
และตรงจุด ขณะเดียวกันการกอการรายทางชีวภาพก็สามารถใชเทคนิคที่คลายกันนี้ ในการปลอยสารพิษ
ไปยังที่เปราะบางที่สุด หรือจุดทีต่ องการใหรางกายถูกทำลาย
– เทคโนโลยีการเตรียมและยืดอายุอาหาร สำหรับการออกภาคสนาม Ready-to-eat and
long-term storage of special survival foods
– เทคโนโลยีสิ่งทอนาโน Multifunctional nanotextiles เสื้อผาที่ใชพื้นฐานจากเสนใย
นาโน ทําใหมีความคงทน ปองกันแบคทีเรีย น้ำหนักเบา นอกจากนี้วัสดุโครงสรางนาโนยังสามารถนํามา
ทําเกราะที่มีน้ำหนักเบา ชุดเกราะโครงรางแข็งภายนอก (exoskeleton suits) เหมือนเปนหุนยนตทั้งตัว
(full-body robotic) ตอตานกระสุนปนไดดีขึ้น และสามารถทําเปนวัสดุในการกอสรางที่แข็งแรงมาก

ภาพที่ ๓๗ NANO-ARMOR: PROTECTING THE SOLDIERS OF TOMORROW
ที่มา : https://www.seti.ee/modules/news/article.php?storyid=15187
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นาโนเทคโนโลยีทางทหารในสหรัฐอเมริกา
ในป ค.ศ.๒๐๐๒ กระทรวงกลาโหมสหรัฐไดอนุมัติเงินกวา ๒,๐๐๐ ลานบาทเพื่อก อตั้ง
สถาบันนาโนเทคโนโลยีทางทหาร (Institute of Soldier Nanotechnologies) ขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยี
แหงแมสซาชูเซท (Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT) โดยมีเปาหมายหลักคื อการ
พัฒนาอาวุธนาโนซึ่งนำไปสูการใชงานประโยชนจากงานวิจัยทั้งดานเทคโนโลยีการปองกันประเทศและ
อาวุธในการสงคราม
ในป ค.ศ. ๒๐๐๓ ไดมีกฎหมายในการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีแหงศตวรรษที่ ๒๑
ที่มีใจความใหประเทศสหรัฐอเมริกาทุมเทใหการวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อเปนผูนำในนาโนเทคโนโลยีผา น
การรวมมือกับเอกชนเพื่อสรางนวัตกรรมที่มีความคิดสรางสรรคและมีประโยชนขึ้นมา เชน รถหุมเกราะ
ชุดเกราะของทหาร แหลงพลังงานและอาวุธ

ภาพที่ ๓๘ The future soldier
ที่มา : CNBC
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ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีตอความมั่นคงของชาติ
ปจจุบันนาโนเทคโนโลยีเปนเทคโนโลยีที่สามารถสรางองคความรูพื้นฐานใหมๆ และเปน
เทคโนโลยีเกื้อหนุนสงเสริมใหกับเทคโนโลยีอื่น ที่จะทำใหเทคโนโลยีมีการพัฒนาตอยอดไปไดมากขึ้นอยาง
กาวกระโดด ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยีมีครอบคลุมในทุกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการดำเนินชีวิตของมนุษยในอนาคต
นาโนเทคโนโลยีมีผลดี ดังนี้
๑. การพัฒนาโครงสรางระดับนาโนเพื่อทำใหคอมพิวเตอรมีความไวมากขึ้น รวมไปถึงการ
ใชวัสดุชนิดใหมหรือการใชทฤษฎีควอนตัมเขามาสนับสนุน เชน การเพิ่มจำนวน Transistor ที่มีขนาดเล็ก
มากๆ ใน CPU ใหมากยิ่งขึ้น รวมถึง CPU แบบสามมิติ
๒. การใชนาโนเทคโนโลยีในเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ เชน การสรางเสนใยที่ปรับปรุงและทอ
ดวยเทคนิคทางนาโน ทำใหไดเนื้อผาที่มีสัมผัสนุม สามารถดูดซับน้ำและความชื้นไดดีขึ้น ทำใหรูสึกเบา
สบายเมื่อสวมใส
๓. การใชนาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและทางการแพทย เชน
การสกัดสารอาหารและสารสำคัญในระดับโมเลกุล เปนอาหารเสริมสุขภาพ และยา ที่มีสามารถดูดซึมใน
รางกายไดดีขึ้น
๔. นาโนเทคโนโลยีสามารถสรางอวัยวะเทียม กระดูกเทียม ตลอดจนผลิตอุปกรณในระดับ
นาโนเพื ่ อการตรวจสอบและรั กษาโรคในรางกายมนุษยไดตลอดจนการสรางคอมพิว เตอรขนาดจิ๋ ว
นอกจากนี้ก็อาจมีการใชประโยชนอื่น ๆทั้งในทางเทคโนโลยีชีวภาพ ฟสิกส เคมี สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม
และอื่นๆ อีกมากมาย
๕. คุณสมบัติทนรอน ปองกันการติดไฟ เสริมความแข็งแรง เพิ่มความยืดหยุน หรือการนำ
ไฟฟา ใชในการสรางชิ้นสวนรถยนตและเครื่องบินที่แข็งแรง แตมีน้ำหนักเบา เปนสารเคลือบผิวปองกัน
การกัดกรอนและรอยขีดขวนใชประดิษฐเซ็นเซอรแบบฟลมบาง สรางฟลมเรื่องแสงและอุปกรณทางดาน
ออปติก ทำบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถปองกันการซึมผานของกาซตาง ๆ ทำเปนชิ้นสวน
ของอุปกรณนาโนอิเล็กทรอนิกส และใชผลิตเปนอุปกรณกักเก็บ และลำเลียงกาซไฮโดรเจนเพื่อสรางเซลล
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
นาโนเทคโนโลยีมีผลเสีย ดังนี้
๑. ผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีบางชนิดตองใชสารเคมีในกระบวนการผลิต ซึ่งบางคนอาจ
มองวาเปนขอเสีย แตกรรมวิธีการผลิตนั้นจะตองมีการควบคุมปองกันสารเคมีตกคางเขาสูรางกาย ใน
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ต า งประเทศมี การทำวิ จ ั ย เรื ่ องนี ้ แลว แตย ังไมมีร ายงานชัดเจนวา อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี มี
ผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอมอยางไรหรือไม
๒. หากมีคนสามารถสรางนาโนเทคโนโลยี เปนอาวุธทำลายลาง เจาะจงทำลาย ตามลา
เปาหมายที่สามารถระบุรูปพรรณสัณฐานได จะเกิดความสูญเสียอยางมหาศาลได
๓. นาโนเทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรม บางทีการที่เล็กมากก็มีโอกาสปนเปอนไปกับน้ำ
เขาตัวคนได รางกายอาจไมรูวิธีกำจัดมันเพราะมันเล็กมาก จึงจำเปนที่จะตองศึกษาเรียนรูเรื่องนี้ เพื่อจะ
ไดคิดหาวิธีควบคุมและปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไดตอไป
๔. วัสดุนาโนมีความคงทนสูงกวาวัสดุแบบดั้งเดิม จึงทำใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดล อม
ยาวนานกว า เมื ่ อหมดอายุ ก ารใช งานกลายเปน ขยะนาโนในอนาคต หากมีการสะสมของขยะจาก
ผลิตภัณฑนาโนเพิ่มขึ้นอยางมาก ก็อาจกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงความสมดุลของระบบนิเวศได ถาสวน
ลางสุดของหวงโซอาหารไดรับความกระทบกระเทือนจะสงผลถึงดานบนสุดของหวงโซอาหาร คือมนุษยได
ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีตอความมั่นคงของชาติทั้ง ๖ ดาน มีดังตอไปนี้
๑. ความมั่นคงดานการเมือง
นาโนเทคโนโลยีเปนเทคโนโลยีที่สามารถนำไปพัฒนาตอยอดใชประโยชนไดมากมาย
จำเปนตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางจริงจัง
๒. ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ
นาโนเทคโนโลยีประเทศไทย ถูกนำไปใชมากในการเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิต
รวมไปถึงบรรจุภัณฑอาหารการถนอมอาหาร (Food Preservation) และการผลิตและการแปรรูปอาหาร
(Food Processing) สามารถนำมาพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยได ชวยสรางมูลคาเพิ่มในกับสินคา
๓. ความมั่นคงดานสังคม
นาโนเทคโนโลยีชวยยกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข นาโน
เทคโนโลยี ท ำให เ กิ ด ความแตกต า งได ใ นหลายรู ป แบบ ตั้ ง แต เ ครื ่ อ งสำอางจนถึ ง ระบบอาหารและ
โภชนาการที่ผลิตตามความตองการของแตละบุคคลโดยเฉพาะ ตามประเภทหมูเ ลือด หรือยาที่ผลิตเฉพาะ
บุคคล
๔. ความมั่นคงดานการทหาร
สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ น าโนเทคโนโลยี ด  า นการทหารมี ม าใช เ พื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน ใชปองกันตัวเองและประชาชนรวมทั้งทรัพยสินในประเทศชาติ ไดแก เซนเซอร แบตเตอรี่ที่
เบาบาง สิ่งทอและชุดเกราะนาโน ชุดตรวจโรค ยา อาหารพกพาพรอมทาน และอื่นๆ ที่อำนวยความ
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สะดวกใหแกทหารในการปฏิบัติหนาที่ โดยสิ่งประดิษฐนาโนเหลานี้ควรพัฒนาในประเทศเพื่อลดคาใชจาย
ในการนำเขาจากตางประเท
๕. ความมั่นคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เ ปนปจจัยสำคัญในการขั บเคลื่อนขีดความสารถในการ
แขงขันในยุคปจจุบัน จำนวนผูศึกษาดานวิทยาศาสตรประเทศไทย มีการศึกษาและการวิจัยดานนาโน
เทคโนโลยีคอนขางนอยเมื่อเทียบกับการศึกษาดานสังคมศาสตร ทำใหองคความรูดานนาโนเทคโนโลยีที่
จะนำไปพัฒนาประเทศชาติจึงมีนอย ควรมีการสงเสริมอยางจริงจัง
๖. ความมั่นคงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
นาโนเทคโนโลยีมีศักยภาพที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพ การเก็บสะสม และการผลิต
พลังงาน และนาโนเทคโนโลยียังสามารถใชเพื่อคอย ตรวจและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชน ปรับปรุงการ
ควบคุมการปลอยอากาศพิษจากแหลงตาง ๆ ได และพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนสะอาดขึ้นใหม ประเทศ
ไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีทรัพยากรชีวภาพรวมถึงขยะ และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนจำนวน
มาก ปญหาสิ่งแวดลอม เชน การปนเปอนสารพิษ จึงมีความเปนไปไดที่จะทำาการเปลี่ยนขยะเหลานี้ให
กลายเปนวัสดุนาโนที่มีคา แตหากพึงระวังขยะนาโนที่จะมีปริมาณมากขึ้นตามการใชงาน ตองกำจัดให
เหมาะสมและสรางความสมดุลของระบบนิเวศได

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายของนาโนเทคโนโลยีกับความ
มั่นคงของชาติ
ประเทศไทยควรมีแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายของนาโน
เทคโนโลยีกับความมั่นคงของชาติ ดังนี้
๑. ความมั่นคงดานการเมือง
- กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แผนพัฒนานาโนเทคโนโลยีประเทศไทย
- แสวงหาเงินทุนการวิจัยและพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยีในตางประเทศ
- สงเสริมการลงทุนการพัฒนานาโนเทคโนโลยี
๒. ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ
- เพิ่มขีดความสามารถนาโนเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิต ที่
ตอบสนองตรงความตองการ
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- สรางความเชื่อมโยงนาโนเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสราง
คุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑและบริการ
- สรางความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาดานนาโนเทคโนโลยี
- สงเสริมการลงทุนธุรกิจ SME ผลิตภัณฑนาโนจากผลผลิตพื้นบานทางการเกษตร
๓. ความมัน่ คงดานสังคม
- สรางความเขาใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีมีมาตรฐานปลอดภัย
- ยกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข โดยการพัฒนาวัสดุอุปกรณ
ผลิตภัณฑ ดวยนาโนเทคโนโลยี
- ผลิตแรงงานดานเทคโนโลยีนาโนที่มีทักษะสูง เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑนำมาใชเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ความมั่นคงดานการทหาร
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ วัสดุที่ใชในการทหารจากนาโนเทคโนโลยี
- สนับสนุนการผลิต ผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีเพื่อใชในการทหาร
- พัฒนาบุคคลากรทางทหาร ใหสามารถพัฒนานาโนเทคโนโลยีใชงาน
- สรางเครือขายอุสาหกรรมปองกันประเทศ พัฒนานาโนเทคโนโลยีทางทหารรวมกัน
กับภาคเอกชน และตางประเทศ
๕. ความมั่นคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- พัฒนาและเพิ่มเติมหลักสูตรนาโนเทคโนโลยีในสถานศึกษา รวบรวมขอมูลหลักสูตร
บุคลากรผูสำเร็จการศึกษาดานนาโนเทคโนโลยี
- สงเสริมพัฒนาการศึกษาและการวิจัยดานนาโนเทคโนโลยี ใหเปนผูนำของภูมิภาค
อาเซียน
- สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยี
- บูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมนาโน
เทคโนโลยีใหสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
๖. ความมั่นคงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการสราง กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑจากนาโนเทคโนโลยี ในดานพลังงาน
สะอาด การแกปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ
- สนับสนุนการใชงานผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยี บรรจุภัณฑวัสดุไรสารพิษ
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- เปลี่ยนขยะเหลือใชใหกลายเปนวัสดุนาโนที่มีคา
จะเห็นไดวา นาโนเทคโนโลยี เปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการ การสราง
หรือการวิเคราะห วัสดุ อุปกรณ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่มีขนาดเล็กมากๆ ในระดับนาโนเมตร รวมถึง
การออกแบบหรือการประดิษฐเครื่องมือ เพื่อใชสรางหรือวิเคราะหวัสดุในระดับที่เล็กมาก ๆ เชน การจัด
อะตอมและโมเลกุลในตำแหนงที่ตองการไดอยางถูกตองแมนยำ สงผลใหโครงสรางของวัสดุ หรืออุปกรณ
มีสมบัติพิเศษขึ้นไมวาทางดานกายภาพ เคมี หรือชีวภาพ และสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนได นาโน
เทคโนโลยีเริ่มตนโดย อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) เปนผูที่ศึกษาขนาดและการเคลื่อนไหวของ
โมเลกุลน้ำตาล ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มของการศึกษาอนุภาคระดับนาโน ในเวลาตอมา หลังจากนั้นไดมีการ
ศึกษาวิจัยนวัตกรรมทางดานนาโนเทคโนโลยีขึ้นในเวลาตอมา
นาโนเทคโนโลยีไเปนทางเทคโนโลยีที่สามารถสรางองคความรูพื้นฐานใหมๆ และเปน
เทคโนโลยีเกื้อหนุนสงเสริมใหกับเทคโนโลยีอื่น ที่จะทำใหเทคโนโลยีมีการพัฒนาตอยอดไปไดมากขึ้นอยาง
กาวกระโดด นาโนเทคโนโลยีเปนเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพสูงในการสรางผลิตภัณฑหลากหลายชนิด และทำ
ใหวัสดุมีคุณสมบัติที่เราไมคาดวาวัสดุนั้นจะมีได เพื่อนำไปสูการประยุกตใชในการสรางนวัตกรรมสราง
ความมั่นคงของชาติในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถความมั่นคงในภาคการเกษตร และ
อุตสาหกรรมการผลิต
นาโนเทคโนโลยีจะเปนรากฐานในการทำความเขาใจนำไปใชประโยชนในทางทหาร ไมวา
จะเปนการจัดซื้อยุทโธปกรณที่ใชนาโนเทคโนโลยี การสงเสริมการวิจัยพัฒนายุทโธปกรณของกองทัพ โดย
ที่เราตองรวมกันสรางองคความรูใหเกิดแกกำลังพลโดยพื้นฐานและที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกองทัพอากาศใหกอประโยชนเกิดนวัตกรรมแกกองทัพอากาศและประเทศชาติ

เทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงของชาติ
นิยาม
“หุนยนต” ตามความหมายของสถาบันหุ นยนตอเมริ กา (The Robotics Institute of
America) ไดใหความหมายไว ดังนี้
หุนยนต คือ เครื่องจักรใชงานแทนมนุษย ที่ออกแบบใหสามารถตั้งลำดับการทำงาน การ
ใชงานไดหลากหลายหนาที่ ใชเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณ สวนประกอบตาง ๆ เครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษ
ตลอดจนการเคลื่อนที่ไดหลากหลาย ตามที่ตั้งลำดับการทำงาน เพื่อสำหรับใชในงานหลากหลายประเภท
(A robot reprogrammable, multifunctional manipulator designed to move materials, parts,
tools or specialized devices through various programmed motions for the performance of
a variety of tasks.)
นิยามดังกลาว อีกนัยหนึ่งก็คือ เครื่องจักรกลทุกชนิดที่สามารถปฏิบัติงานแทนมนุษยไดทุก
ประเภท ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งในงานที่เสี่ยงอันตรายโดยที่มนุษยไมสามารถปฏิบัติงานได
ตลอดจนการทำงานที่เปนอัตโนมัติโดยตนเองหรือถูกควบคุมโดยมนุษย และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทำงานไดหลากหลาย

ระดับขั้นการทำงานของหุนยนต
ตามเกณฑมาตรฐาน ของสมาคมหุนยนตอุตสาหกรรม แหงญี่ปุน (Japanese Industrial
Robot Association: JIRA) สามารถจำแนกได ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๑ กลไกที่ถูกควบคุมดวยมนุษย (manual-handling device)
ระดับที่ ๒ หุนยนตที่ทำงานตามแผนลวงหนาที่กำหนดไว โดยไมสามารถปรับเปลี ่ยน
แผนงานได (fixed-sequence robot)
ระดั บ ที ่ ๓ หุ  น ยนตที่ทำงานตามแผนลว งหนาที่กำหนดไว โดยสามารถปรับ เปลี่ยน
แผนงานได (variable-sequence robot)
ระดับที่ ๔ ผูควบคุมเปนผูสอนงานใหแกหุนยนต หุนยนตจะทำงานเลนยอนกลับ ตามที่
หนวยความจำบันทึกไว (playback robot)
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ระดับที่ ๕ ผูควบคุมบัน ทึกข อมูล เชิ งตัวเลขการเคลื ่ อนที่ให แก หุ นยนต และหุ น ยนต
สามารถทำงานไดเอง โดยไมตองมีการสอนงาน (numerical control robot)
ระดับที่ ๖ หุนยนตมีความฉลาด สามารถเรียนรูสภาพแวดลอม และตัดสินใจทำงานได
ดวยตัวเอง (intelligent robot)
สำหรับสถาบันหุนยนตแหงสหรัฐอเมริกา (The Robotics Institute of America: RIA)
จะพิจารณาเพียงระดับที่ ๓-๖ เทานั้น จึงถือวา เปนหุนยนต

การจำแนกประเภทหุนยนตตามลักษณะการใชงาน
สามารถจำแนกเปน ๒ ประเภทใหญๆ คือ
๑. หุนยนตชนิดที่ติดตั้งอยูกับที่ (fixed robot) เปนหุนยนตที่ไมสามารถเคลื่อนที่ไปไหนได
ดวยตัวเอง มีลักษณะเปนแขนกล สามารถขยับและเคลื่อนไหวไดเฉพาะแตละขอตอ ภายในตัวเองเทานั้น
มักนำไปใชในโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานประกอบรถยนต
๒. หุนยนตชนิดที่เคลื่อนที่ได (mobile robot) หุนยนตประเภทนี้จะแตกตางจากหุนยนต
ที่ติดตั้งอยูกับที่ เพราะสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนไดดวยตัวเอง โดยการใชลอหรือการใชขา ซึ่ง
หุนยนตประเภทนี้ปจจุบันยังเปนงานวิจัยที่ทำการศึกษาอยูภายในหองทดลอง เพื่อพัฒนาหุนยนตออกมา
ใชงานในรูปแบบตาง ๆ เชน หุนยนตสำรวจดาวอังคาร ขององคการนาซา เปนตน

วิวัฒนาการหุนยนต
หุนยนตมาจากคำวา “โรบอต” (robot หรือ robota) ในภาษาเช็ก ซึ่งแปลวา ทาส หรือผู
ถูกบังคับใชแรงงาน โดยใน ค.ศ. ๑๙๒๑ คาเรล คาเปก (Karel Capek) นักประพันธชาวเช็ก ไดประพันธ
ละครเวทีเรื่อง “อาร.ยู.อาร.” (Rossum’s Universal Robots: R.U.R.) มีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษยตองการ
ทาสรับใช จึงสรางหุนยนตมาชวยทำงาน ตอมาหุนยนตไดพัฒนาตัวเองใหมีความฉลาดมากขึ้น จึงเกิด
ความคิดตอตานมนุษยและไมยอมใหกดขี่ขมเหงอีกตอไป ละครเรื่องนี้โดงดังมาก จนทำใหคำวา “โรบอต”
เปนที่รูจักไปทั่วโลก
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ภาพที่ ๓๙ Karel Capek
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=36&chap=6&page=t36-6infodetail01.html

หุนยนตเคลื่อนที่ไดตัวแรกของโลกเกิดขึ้นในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค.ศ. ๑๙๓๙ ค.ศ.๑๙๔๕) ในรู ป แบบของระเบิ ด บิ น (flying bomb) ที่มีความฉลาด โดยอาศัย อุป กรณเซ็น เซอร
(sensor) เปนตัวควบคุมการจุดระเบิด

ภาพที่ ๔๐ ระเบิดบินเปนหุนยนตเคลื่อนที่ตัวแรกที่พัฒนาขึ้น ในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒
ที่มา : https://sites.google.com/site/ezwarintorn/hun-ynt-taw-raek-khxng-lok
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หุนยนตอุตสาหกรรมตัวแรกของโลกได พัฒนาสรางขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๖๑ โดย โจเซฟ เอ็น
เกลเบอร เ กอร (Joseph Engelberger) และจอร จ ดี ว อล (George Devol) วิศวกรชาวอเมริกัน ทั้ง
๒ คน ไดประดิษฐแขนกลหุนยนต สำหรับนำมาใชในงานอุตสาหกรรมชื่อ “ยูนิเมต” (Unimate) และ
กอตั้งบริษัทสรางหุนยนตแหงแรกของโลกชื่อ “ยูนิเมชั่น” (Unimation) ตอมาโจเซฟไดรับสมญานามวา
เปน “บิดาแหงหุนยนตดานอุตสาหกรรม”

ภาพที่ ๔๑ โจเซฟ เอ็นเกลเบอรเกอร บิดาของหุนยนตดานอุตสาหกรรม
ที่มา : https://www.robotics.org/joseph-engelberger/about.cfm

โจเซฟ เอ็นเกลเบอรเกอร เปนหนึ่งในผูเชี่ยวชาญดานหุนยนตที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก เขา
เกิดเมื่อป ค.ศ.๑๙๒๕ ใน Brooklyn, New York ครอบครัวอพยพชาวเยอรมัน ในฐานะที่เปนผูที่ชื่นชอบ
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเขาเขารวมกองทัพเมื่ออายุ ๑๗ ปและศึกษาฟสิกสในมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
และใชเวลาสามปในการไดรับปริญญาโทดานวิศวกรรมเครื่องกล Engelberg เชื่อวาหุนยนตบริการมี
ความสัมพันธใกลชิดกับชีวิตของผูคนการใชงานหุนยนตบริการจะชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูคนตอไป
ซึ่งเปนสิ่งที่ผูคนกำลังดำเนินการตามเปาหมาย เมื่อหุนยนตบริการ เชน ผลิตภัณฑไฟฟาเครื่องกล และ
ไฟฟาอื่นๆ
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ใน ค.ศ. ๑๙๖๖ “เชกกี” (Shakey) หุนยนตเคลื่อนที่ตัวแรกของโลกที่มีความคิด เปนของ
ตัวเอง ไดรับการพัฒนาขึ้น โดยสถาบันวิจัยสแตนฟอรด (Stanford Research Institute: SRI) หุนยนต
เชกกีมีระบบคอมพิวเตอร ที่ใชในการประมวลผลภาพ (image processing) และมีอุปกรณตรวจรูเปน
เครื่องบอกนำทางในการเคลื่อนที่หุนยนต "เชกกี"

ภาพที่ ๔๒ หุนยนต "เชกกี"
ที่มา : https://sites.google.com/site/ezwarintorn/hun-ynt-taw-raek-thi-mikhwam-khid-pen

ใน ค.ศ. ๑๙๗๗ ภาพยนตรเรื่อง สตารวอรส (Star Wars) ไดสรางจินตนาการ ของหุนยนต
ที่สามารถเคลื่อนที่ไดอยางอัตโนมัติชื่อ “อารทูดีทู” (R2D2) และหุนยนต ที่คลายมนุษยชื่อ “ซีทรีพีโอ”
(C3PO) ภาพยนตรเรื่องนี้มีชื่อเสียงโดงดังมาก จนทำใหคนรูจัก และสนใจหุนยนตมากขึ้น
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ภาพที่ ๔๓ หุนยนตซีทรีพีโอ (ซาย) และหุนยนตอารทูดีทู (ขวา)
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=36&chap=6&page=t36-6infodetail01.html

แมอีก ๒๐ ปตอมา หลังจากที่สหรัฐอเมริกาไดสรางหุนยนตอุตสาหกรรมตัวแรกของโลก
ขึ้นแลวก็ตาม แตหุนยนตกลับมีวิวัฒนาการที่กาวหนาอยางมากในประเทศญี่ปุน ในชวงที่มีการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม การขยายตัวของอุตสาหกรรม ทำใหมีการใชหุนยนต กัน อย างแพรหลาย เพื่อใชแทน
แรงงานคน และเพิ่มผลผลิต เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
หุนยนตมักถูกนำมาใชในงานที่ตองเสี่ยงอันตราย หรืองานที่ตองการความแมนยำและ
ความละเอียดสูง ในชวงแรก หุนยนตยังขาดความสามารถในการเรียนรู และทำงานไดอยางจำกัดโดยตอง
อาศัยการรับคำสั่งจากมนุษย แตในเวลาตอมา ความสามารถของหุนยนตกลับเพิ่มขึ้นอยางทวีคูณ เมื่อ
โลกไดเขาสูยุคอินเทอรเน็ต (internet) ตั้งแต ค.ศ.๑๙๙๐ เปนตนมา หุนยนตมีความสามารถ และ
แข็งแกรงมากขึ้น จากวิทยาการดานคอมพิวเตอร วัสดุ และโลหะ ความรูที่มนุษยสั่งสมมานาน สามารถ
ถายทอดสูสมองกลของหุนยนตได ภายในเสี้ยววินาที ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) เริ่มเขา
มามีบทบาทมากยิ่งๆ ขึ้นไปในยุคสมัยนี้

๘๐

สวนประกอบของหุนยนต
สวนประกอบของหุนยนตที่สำคัญ มีอยู ๕ สวน ไดแก
๑. โครงสราง (Structure) ของหุนยนต
๒. ระบบกลไก (Mechanics System) การเคลื่อนไหวของหุนยนต
๓. ระบบเซ็นเซอรใชรับขอมูล และสงไปใหสมองกลทำการประมวลผลเพื่อที่จะสั่งการให
หุนยนตทำงานตอไป
๔. แหลงจายพลังงานใหแกระบบ ทั้งระบบกลไกการเคลื่อนไหว ระบบเซ็นเซอร ระบบ
สมองกล
๕. ระบบสมองกล หรือหนวยประมวลผลกลาง ทำหนาที่วิเคราะห และประมวลผลที่ถูก
สงมาจากตัวเซ็นเซอรตามจุดตาง ๆ เพื่อทำใหหุนยนตทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
การสรางหุนยนตสรางตามลักษณะที่ตองการใชงาน หุนยนตแตละแบบอาจจะมี ความ
แตกต า งกั น หุ  น ยนต แต ล ะชนิ ดจะเคลื่ อนที่ไ ปตามโครงสร างที่เป น ไปตามกฎของฟส ิ กส คือมีก าร
เคลื่อนไหวตามโครงสรางที่ออกแบบ โดยตัวขับใหหุนยนตไดเคลื่อนไหว เชน มอเตอร มีระบบเซนเซอร
ตรวจจับการทำงาน และมีสมองกลคอยควบคุมการทำงานของชิ้นสวนทั้งหมด จุดประสงคหลักในการ
สรางหุนยนตขึ้นมานั้นตองการใหหุนยนตมีการทำงานแทนมนุษย

หุนยนต หรือแขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot)
แขนกลเปนหุนยนตชนิดหนึ่งที่นำมาใชงานในวงการอุตสาหกรรมการผลิต ไดถูกนำมาใช
แทนแรงงานมนุษย งานที่ตองทำซ้ำ ๆ กันตลอดเวลา งานที่เปนอันตราย ปกติมนุษยก็สามารถทำงานได
ทุกอยาง แตขอจำกัดของมนุษยนั้นไมสามารถทำงานไดอยางตอเนื่องยาวนานจะเกิดความเมื่อยลาจึงตอง
มีการพักผอน งานที่เกี่ยวกับสารเคมีที่มีพิษ ถาปองกันไมดีก็จะมีผลตอสุขภาพได เมื่อเปนขอจำกัดอยางนี้
หุ  น ยนตก็ จะเขา มามี บทบาทในการทำงานดังกลาว และขอดีของการที่มีห ุนยนตทำงานแทนคนนั้น
ประสิทธิภาพการทำงานก็จะดีขึ้น มีความแนนอน แมนยำ สามารถทำงานผลิตไดโดยไมตองพัก ผลงาน
การผลิตก็มากขึ้น ทำงานไดโดยไมมีวันหยุด สวนขอเสีย มีราคาสูง ตองมีผูชำนาญการในการควบคุม
หุนยนต ไมเหมาะในโรงงานที่กำลังผลิตนอย

๘๑

ภาพที่ ๔๔ แขนกลอุตสาหกรรม
ที่มา : http://engineerknowledge.blogspot.com/2011/09/industrial-robot-arms.html

แขนกลอุตสาหกรรมที่เราพบเห็นไดโดยทั่วไป เชน ในโรงงานผลิตประกอบรถยนต งาน
เชื่อมอุตสาหกรรมงานประกอบเครื่องจักร งานในโรงงานผลิตเหล็ก งานเกี่ยวกับคลังสินคาขนาดใหญ และ
อื่น ๆ อีกมากมาย

หุนยนตเคลื่อนที่ (Mobile Robots)
แขนกลอุ ต สาหกรรม ไมส ามารถเคลื่อนที่ห รื อเคลื่ อนย ายไปมาจากตำแหน งหนึ ่ ง ไป
ตำแหนงหนึ่งได ทำใหมีขอจำกัดเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่ทำงาน ซึ่งแตกตางจากหุนยนตประเภทเคลื่อนที่ ที่
สามารถเดินหรือวิ่งไปมาไดอยางอิสระ สวนในการควบคุมการทำงานนั้นสามารถควบคุมไดจากระยะไกล
เชน หุนยนตที่ถูกสงไปสำรวจดาวอังคาร
การเคลื่อนที่ของหุนยนตนั้นสวนใหญเปนการเคลื่อนที่ในแนวราบ อุปกรณที่ใชในการ
เคลื่อนที่ดีที่สุดก็จะเปนลอ ราง ที่นำมาใชกับระบบการเคลื่อนที่ของหุน มันสามารถทำงานในภูมิประเทศ
ที่เปนสภาพทุรกันดารมีการเคลื่อนที่ไดอยางตอเนื่อง ยิ่งถามีหลายลอความมีเสถียรภาพในการเคลื่อนที่ก็มี
มาก แตในปจจุบันก็มีจำนวนไมนอยที่มีการนำขามาใชกับหุนยนต ขอดีของขาก็คือ สามารถปรับตัวได
มากกวา เคลื่อนที่ในทางตางระดับไดดีกวาลอ เชน ไปตามพื้นที่ขรุขระที่สูงเกินความสามารถของลอที่วิ่ง

๘๒

ได หลักในการออกแบบขาที่นำมาใชกับหุนยนตมีการ ศึกษาทางชีวกายภาพ เพื่อสรางใหหุนสามารถ
เลียนแบบพฤติกรรมการเดินของมนุษย หรือสัตว

ภาพที่ ๔๕ หุนยนตสำรวจดาวอังคาร Curiosity
ที่มา : https://mars.nasa.gov/msl/

หุนยนตสำรวจดาวอังคาร Curiosity จาก NASA ขนาดเทารถ ๑ คัน หนักกวา ๑ ตัน
ติดตั้งเครื่องมือวัดสุดล้ำจำนวนมาก พรอมทั้งเครื่องปนไฟพลังงานนิวเคลียรเพื่อใหพลังงานในการทำ
ภารกิจนาน ๒ ป ราคา Curiosity อยูที่ประมาณ ๗.๖ หมื่นลานบาท

หุนยนตอัตโนมัติ (Autonomous robots)
หุนยนตอัตโนมัติ คือ หุนยนตที่สามารถทำงานไดดวยตัวของมันเอง มีอิสระในการทำงาน
โดยปราศจากการควบคุมของมนุษย มันมีโปรแกรมที่ปอนไวในหนวยความจำของหุนยนต ที่สามารถทำให
มันทำงานได และเมื่อเจออุปสรรคกีดขวางการทำงาน มันก็สามารถหลบหลีก หรือแกปญหา ถาเทคโนโลยี
ของหุนตัวนั้นสามารถทำได

๘๓

หุนยนตอัตโนมัติมีความฉลาด ขึ้นอยูกับการปอนโปรแกรมการทำงาน และเทคโนโลยีของ
หุนยนต พรอมกับการที่มีระบบเซ็นเซอรที่ดี จึงทำใหหุนยนตนั้นฉลาด และรับรูการทำงานขณะนั้นได ใน
ปจจุบันหุนยนตอัตโนมัติสามารถคนหาเสนทางอยางไดผล ในสภาพแวดลอมที่หลากหลาย
หุนยนตสมัยใหมจะใชการวิเคราะหวัตถุ จากการสรางภาพสามมิติ ซึ่งสามารถมองเห็นสิ่งที่
อยูรอบตัวหุนยนต โดยใชกลองภายในตัวหุนยนต ๒ แบบ ทำใหหุนยนตสามารถรับรูในแนวลึกของวัตถุ
และมีโปรแกรมทำการจดจำวัตถุ และสามารถฉายภาพสะทอนออกมาสูหนาจอที่ตัวหุน หรือหนาจอผู
ควบคุมดูแลหุนยนต สามารถจำแนกวัตถุได นอกจากนี้หุนยนตอาจจะมีการใชไมโครโฟนเพื่อบันทึกเสียง
และอาจมีระบบเซ็นเซอรไวรับกลิ่นที่ไดจากสิ่งแวดลอมรอบตัว หรือวัตถุที่มันกำลังทำการตรวจสอบอยู
หุนยนตสุนัขไอโบ (AIBO) ของโซนี่ (Sony) เปนหุนยนตสัตวเลี้ยง

ภาพที่ ๔๖ หุนยนตสุนัข AIBO
ที่มา : https://www.notebookcheck.net/Sony-releases-an-API-for-its-robot-dogaibo.443052.0.html

หุนยนตอาซิโม (ASIMO) ของฮอนดา เปนหุนยนตที่สามารถเดิน-วิ่งไดสองขาคลายมนุษย

๘๔

ภาพที่ ๔๗ หุนยนตคลายมนุษย ASIMO
ที่มา : https://global.honda/innovation/robotics/ASIMO.html

หุ  น ยนต ม ี ค วามแตกต า งจากเครื ่ อ งจั ก รกลแบบอื ่ น ๆ ตรงที ่ ม ั น สามารถเคลื ่ อ นไหว
โครงสรางได หุนยนตแตกตางจากคอมพิวเตอรตรงที่มันสามารถนำผลที่ไดจากการประมวลมาปฏิบัติให
เกิดงานในทางกายภาพได ขณะที่คอมพิวเตอรไมมี

หุนยนต กับปญญาประดิษฐ (Robots and Artificial Intelligence)
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) เปนนวัตกรรม และสถาปตยกรรมแนวใหม
ในการทำใหหุนยนตมีความฉลาดเหมือนกับ หรือเทียบเทากับมนุษย มีความสามารถในการเรียนรูในสิ่ง
ต าง ๆ เรี ย นรู  ถึ งเหตุ และผล มี ความสามารถในการใชภ าษา และมีความสามารถในการมีความคิ ด
สรางสรรค
คอมพิวเตอร สามารถแกปญหาไดดวยตัวเอง แตอยูในขอบเขตที่จำกัด ถาไมมีมนุษยเขา
มาเกี่ยวของ เชน ในการจัดการ การปอนคำสั่งสั่งการ การควบคุมกระบวนการ ฯลฯ ตางกับ หุนยนตที่
เป น AI สามารถกระทำการได ด  ว ยตั ว เอง บางรู ป แบบสามารถแก ป  ญ หาได เ อง เมื ่ อ เกิ ด ป ญหาขึ้ น
ปญญาประดิษฐทำเรื่องยากๆ ใหดูงาย

๘๕

หุนยนต AI สมัยใหม สวนมากมีความสามารถในเรียนรู มีความจำ มีการกระทำที่แนนอน
ตามระบบที่วางเอาไว เพื่อที่ใหทำงานจนเปนผลสำเร็จ และสามารถที่จะทำงานตอไป จนถึงการทำงานที่
ซ้ำ ๆ ได หุนยนต AI สามารถทำงานคลายมนุษย เดิน วิ่ง เตนรำ เลียนแบบกริยาทาทางเหมือนมนุษย

ภาพที่ ๔๘ หุนยนต “Spot”
Photo taken by Charlotte Jee from technology review.com

เทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงทางทหารของประเทศตาง ๆ
แนวโนมการใชเครื่องจักรฉลาดหรือหุนยนตทหารปญญาประดิษฐ ในการรบแทนทหาร
มนุ ษ ย แ ละกองกำลั ง ต า งๆ จนกระทั ่ ง กลายเป น กำลั ง หลั ก ที ่ เ ป น เช น นี ้ เ พราะว า หุ  น ยนต ท หารมี
ประสิทธิภาพกวา จากความแข็งแรง อดทน ความแมนยำ ความหลากหลาย และอื่นๆ สามารถลดกำลัง
ทหารมนุษยลงได นอกจากนี้ หุนยนตทหารยังมีราคาถูกกวา ในการสราง การใชและบำรุงรักษา ทหาร
มนุษยเมื่อไดรับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ ก็ตองเยียวยารักษาไปตลอดชีวิต และถาตนไมทำ ชาติที่เปนศัตรู
คูแขงก็อาจพัฒนากอน
กองทัพของรัสเซียไดสงทหารกลุมหนึ่งพรอมดวยหุนยนตที่ติดตั้งปนกล เขาโจมตีกลุม
ผูกอการราย ISIS ที่ซอนตัวอยูในอาคาร หุนยนตขนาดเล็กลักษณะคลายรถบังคับ ยิงปนถลมเขาไปใน
อาคารแหงหนึ่ง ในเมืองนอรทคอเคซัส สาธารณรัฐดาเกสถาน หลังจากนั้นไมนาน หุนยนตรบขนาดจิ๋วก็
คอยๆ เคลื่อนตัวเขามาประจันหนากับอาคาร กอนจะเปดฉากยิงในชั่วอึดใจ กลุมทหารรัสเซียไดยืนคุมกัน

๘๖

หุนยนตรบในระหวางที่มันกำลังใชอาวุธของตัวเองเพื่อยิงเจาะอาคารใหเปนรู และตอนใหนาย Aselderov
ผูนำกลุมกอการรายจนมุมในที่สุด

ภาพที่ ๔๙ หุนยนตรบขนาดจิ๋วของรัสเซีย
ที่มา : https://www.catdumb.com/russian-special-forces-use-a-machinegun-robot-717/

องค การป องกั น และปราบปรามการคา อาวุธ แห งสาธารณรัฐ เกาหลี (DAPA) ซึ่งเป น
หนวยงานที่ทำหนาที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณของประเทศเผยแพรเอกสารประกาศแผนการรวมอุปกรณ
biometrics เขากับการปฏิบัติการทางทหารภายในป ค.ศ.๒๐๒๔ โดยหุนยนตไบโอเมตริกซจะเป นผู
เปลี่ยนเกมในการสงครามในอนาคตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของนั้นคาดวาจะสงผลกระทบอยางยิ่งใหญตอ
ทั้งอุตสาหกรรมการปองกันประเทศ ซึ่งแทนที่จะเริ่มตนจากการออกแบบหุนยนตใหม วิศวกรสามารถดูวา
วิวัฒนาการนับลานปในเรื่องของชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต โดยทำการปรับใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
มันมากที่สุด จากนั้นพวกเขาสามารถพยายามสรางมันดวยกระบวนการทางธรรมชาติดวยวัสดุที่ทันสมัย
เพื่อสรางหุนยนตที่ออกแบบตามความตองการเพื่อนำทางในสภาพของโลกแหงความเปนจริง วางแผนที่
จะนำหุนยนตที่ไดรับแรงบันดาลใจจากมนุษยและแมลงไปใชงานจริงภายในป ค.ศ.๒๐๒๔ หลังจากนั้นมัน
จะเริ่มพัฒนาไปสูไบโอบอทที่ไดแรงบันดาลใจจากนก งู และสัตวทะเลตางๆ ทหารของเกาหลีใตจะใช
หุนยนตเหลานี้ในการบินและวายน้ำเพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ในขณะที่ไบโอบอทที่เหมือนงูอาจนำ
ทางในพื้นที่ที่จำกัดไดอยางยอดเยี่ยม
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ภาพที่ ๕๐ Biobots หุนยนตเตรียมรบสงครามเกาหลี
ที่มา : https://www.tharadhol.com/biobots-korea-war/

หุนยนตทางทหารที่ไดรับแรงบันดาลใจจากนก งู และแมลง ในไมชาจะเขาสนับสนุนทาง
การทหารของกองทัพเกาหลีใต ที่เตรียมพรอมรับศึกกับเกาหลีเหนือ
เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีเพื่อการทหาร หุนยนตนอกจากทุนแรงแลว ยังชวยรักษาชีวิตของ
ทหารดวย ในการสำรวจและตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาพื้นที่ที่ตองเขาไปปฏิบัติหนาที่นั้นมีความเคลื่อนไหว
ปลอดภัยเพียงพอหรือไม มากกวาการใชหุนยนตไปสังหารศัตรู แตหุนยนตเหลานี้จำเปนตองมีอาวุธ
ปองกันตัว บางครั้งการทำลายชีวิตจึงหลีกเลี่ยงไมได Unmanned Aerial Vehicle หรือ UAV เปนระบบ
การสำรวจมาตรฐานของกองทัพสหรัฐ โดยหุนยนตควบคุมแบบอัตโนมัติในตัวเอง (Autonomy) หรือ
ระยะไกลผานดาวเทียม ซึ่งตางจากหุนยนตรุนเกาแบบ Tele-Operation ที่คนควบคุมอยูใกลๆ
สำหรั บ ประเทศไทย สำนักงานกองทุน สนับ สนุ น งานวิ จ ัย (สกว) มีโ ครงการ UAV ที่
ประสานงานระหวางหนวยงานในกองทัพไทย และสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยตางๆ มีผลงานที่เปน
รูปธรรมพรอมไปชวยภารกิจสรางความสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
นอกจากนี้ยังมีการแขงขันหุนยนตกูภัย ซึ่งกลุมนักศึกษาเดินทางไปแขงขันและไดรับรางวัล
ระดับโลกมา
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ภาพที่ ๕๑ หุนยนตกูภัย iRAP Sechzig
ที่มา : https://workpointnews.com/2019/07/11/07-7/

ทีมหุนยนตกูภัย iRAP Sechzig (ไอราฟ เซคซิก) โดยกลุมนักศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอม
เกลาพระนครเหนือ ที่ไปรวมแขงขัน รายการหุนยนตกูภัยโลก หรือ World Robocup Rescue 2019 ที่
เมื อ งซิ ด นี ย  ประเทศออสเตรเลี ย โดยการแข ง ขั น รายการนี้ ๑๔ ที ม จาก ๘ ประเทศทั ่ ว โลก คื อ
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สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุน แคนาดา จีน อิหราน เม็กซิโก และ ไทย ผลปรากฏวา ไทยสามารถความาได
ถึง ๒ รางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศหุนยนตกูภัยระดับโลก และรางวัลนวัตกรรมสมรรถนะการขับเคลื่อน
หุนยนตยอดเยี่ยมระดับโลก ซึ่งถือวา ยังคงรักษาอันดับไวได จากการแขงขัน ๑๑ ครั้ง ได รางวัลชนะเลิศ
๘ ครั้ง และรางวัลรองชนะเลิศ ๓ ครั้ง ผลสำเร็จจากการแขงขันที่ผานมา เปนสิ่งบงชี้ยืนยันวา สามารถ
นำไปตอยอดใชงานไดจริง เชน นวัตกรรมหุนยนตกูภัย ที่ไปปฏิบัติภารกิจในเหตุการณชวยเหลือ ทีม ๑๓
หมูปา ที่วนอุทยาน ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน รวมทั้งหุนยนตที่สรางใหกองทัพบกนำใชงานใน ๓ จังหวัด
ชายแดนใต ซึ่งเปนนวัตกรรมพื้นฐานผลงานของนักศึกษาเหลานี้

ผลกระทบของเทคโนโลยีหุนยนตตอความมั่นคงของชาติ
ทางเกาหลีใตจึงริเริ่มสรางกฎเกณฑดานจริยธรรมของหุนยนต เกาหลีใตเปนชาติที่เปนผูนำ
ทางเทคโนโลยีอันดับตนๆ ของโลก ไดประกาศจุดหมายวา ภายในป พ.ศ.๒๕๖๓ ทุกครัวเรือนในเกาหลี
จะตองมีหุนยนต ทำงานอยูอยางนอยที่สุด ๑ ตัว เพื่อรองรับแผนการดังกลาว จึงจำเปนตองมี "กฎบัตร
จริยธรรมหุนยนต" (Robot Ethics Charter) เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามนุษยและหุนยนตสามารถอยู
รวมกันไดอยางสันติและเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน หุนยนตจะไดรับการปรนนิบัติเฉกเชนสิ่งที่มีชีวิต
เสมือน (Virtual Life Form) มีการลงทะเบียนในทำนองเดียวกันกับมนุษย และจำเปนตองปฏิบัติตอ
หุนยนตอยางถูกตองดวย เชน หามนำหุนยนตไปใชในทางผิดกฎหมาย หามนำขอมูลจากการบันทึกของ
หุนยนตไปใชโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล และที่สำคัญคือหามทำรายมนุษย นอกจากนี้แลวยังมี
กฎเหล็กหุนยนตที่บัญญัติไวโดยปรมาจารย ดร.ไอแซค อาสิมอฟ คือ ๑.หุนยนตตองไมทำอันตรายตอ
มนุษย หรือนิ่งเฉยปลอยใหมนุษยตกอยูในอันตราย ๒.หุนยนตตองเชื่อฟงคำสั่งของมนุษย เวนแตคำสั่ง
นั้นขัดแยงกับกฎขอที่ ๑. และ ๓.หุนยนตปกปองตนเองได ตราบใดที่การปกปองตนเองไมขัดแยงกับกฎ
ขอที่ ๑. หรือ ๒. หลายประเทศที่พัฒนาหุนยนตไดคำนึงถึง กฎบัตรจริยธรรมหุนยนต และกฎเหล็ก
หุนยนต แตยังคาดเดาไมไดวาเมื่อถูกนำมาใชจริงจะยังคงปฏิบัติตามกฎอยูหรือไม
การนำเทคโนโลยีหุนยนตมาชวยในการทำงานมีผลดี ดังนี้
๑. สามารถทำงานหนักหรืองานที่เปนอันตรายที่คนไมสามารถทำได เชน การจับโลหะรอน
ของที่มีพิษ มีรังสี เปนตน
๒. สามารถทำงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไมเบื่อหนาย ไมตองจายคาลวงเวลา ไมตองมี
เวลาพัก
๓. สามารถทำงานไดมีคุณภาพสม่ำเสมอ จำนวนการผลิตเปนไปตามแผนที่วางไว
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๔. สามารถลดปญหาการขาดแคลนแรงงานได เพราะหุนยนตไมตองลาหยุด ลาพักในทุก
กรณี อีกทั้งไมมีการทะเลาะหรือมีความคิดเห็นไมตรงกัน
๕. สามารถลดตนทุนในการจายคาแรงและสวัสดิการตาง ๆ ได
การนำหุนยนตมาชวยในการทำงานมีผลเสีย ดังนี้
๑. หุนยนตมีราคาแพง เปนการลงทุนที่สูง ทำใหบางอุตสาหกรรมไมสามารถนำหุนยนตมา
ชวยในการทำงานได
๒. หุนยนตที่ใชในการผลิตเปนการใชหุนยนตเฉพาะดานไมสามารถใชกับงานทั่ว ๆ ไปได
๓. ตองปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใหสอดคลองกับการทำงานของหุนยนต อันจะกอ
ความยุงยากในการดำเนินงานรวมทั้งตองลงทุนเพิ่มในการนำหุนยนตมาใชในการทำงานอีกดวย
๔. ทำใหคนตกงาน ในสวนที่หุนยนตมาทำหนาที่แทนคน
๕. หุนยนตที่ใชในสงคราม หากไมคำนึงถึงกฎบัตรจริยธรรมหุนยนต และกฎเหล็กหุนยนต
จะกอใหเกิดการสูญเสียชีวิตมนุษยจำนวนมาก
ผลกระทบของเทคโนโลยีหุนยนตตอความมั่นคงของชาติทั้ง ๖ ดาน มีดังตอไปนี้
๑. ความมั่นคงดานการเมือง
เทคโนโลยีหุนยนตชวยยกระดับของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันกับตางประเทศ สรางความเขมแข็งใหกับรัฐบาล หากแตการสนับสนุนของรัฐบาลในภาค
การผลิตหุนยนตในประเทศยังไมมากเทาที่ควร
๒. ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ
การนำเทคโนโลยีหุนยนตมาใชในการเพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ให
สามารถแขงขันระดับโลกในเชิงเศรษฐกิจดานงานฝมือและการบริการ
๓. ความมัน่ คงดานสังคม
เทคโนโลยีหุนยนตมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตมนุษย ชวยดูแลคุณภาพชีวิตและความ
เป น อยู  ของคนในประเทศ การรั กษาความปลอดภัย ไปจนถึงการสรางความสะดวกสบาย แตห าก
เทคโนโลยีหุนยนตนี้ตองมีคาใชจายในการเขาถึงการใชงาน
๔. ความมั่นคงดานการทหาร
การจำลองการสูรบ การขนสง การวิเคราะหความเสี่ยง และการทำงานของหนวยงาน
สนับสนุน เปนงานดานสงครามที่หุนยนตและปญญาประดิษฐสามารถเขามาปฏิบัติการได หุนยนตที่มี
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ระบบอาวุธอัตโนมัติอาจนำไปสูการเพิ่มขึ้นของการกอการรายในประเทศ หรือสงครามไซเบอรโดยไมตั้งใจ
อาจจะเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำใหผูคนตองระมัดระวังในการใชเทคโนโลยีหุนยนตทางทหารนี้
๕. ความมั่นคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บุคลากรดานเทคโนโลยีหุนยนตในประเทศไทยมีจำนวนพอสมควร และมีศักยภาพใน
การพัฒนาหุนยนตสามารถผลิตเพื่อสงออก นับเปนการสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๖. ความมั่นคงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตและปญญาประดิษฐกาวหนามากขึ้น การควบคุมพลังงาน
ทั้งหมดของมวลมนุ ษยชาติ อาจถู กปญญาประดิษฐทำแทน และการซอมแซม ปรับปรุง พัฒนา อาจ
กลายเปนหนาที่หุนยนตมากความสามารถ ตรวจสอบไดแมนยำชัดเจนกวา นอกจากควบคุมการทำงาน
ของโรงไฟฟาแลว ยังรวมถึงการทำงานในแหลงกาซธรรมชาติ และแหลงน้ำมัน เพื่อความคุมคาทาง
พลังงานที่สูงขึ้นในอนาคต เทคโนโลยีหุนยนตและปญญาประดิษฐสามารถพัฒนาพลังงานนิวเคลี ย ร
รูปแบบใหมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงไมเปนอันตรายกับประชาชนที่อยูรอบโรงไฟฟา

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีหุนยนตกับ
ความมั่นคงของชาติ
งานเกือบทุกอยางบนโลกมีศักยภาพในการนำเอาหุนยนตมาแทนที่ได และงานบางอยาง
สามารถแทนที่ดวยหุนยนต ๑๐๐ เปอรเซ็นต ความกาวหนาของการนำเอาหุนยนตมาใชในที่ทำงานใน
อนาคตจะเปนงานดานเทคนิคมากขึ้น ตนทุนในการพัฒนาและการนำเอาเทคโนโลยีมาใชโดยเชื่อมโยงกับ
ประโยชน ที่ ได กฎเกณฑ ต า ง ๆ และการยอมรับ ทางสังคม เปน แคป จจัยหนึ่งที่จ ะบอกวา จะมีการ
เปลี่ยนแปลงเขาสูยุคของหุนยนตชาเร็ว ประเทศตาง ๆ ไดใหความสำคัญในการนำหุนยนตเขามาทำงาน
แทนมนุษย ในสวนของประเทศไทยจึงควรตองกำหนดแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับ มือกับ
ความทาทายทางเทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงของชาติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ความมั่นคงดานการเมือง
- กำหนดนโยบาย ทิศทาง ตลอดจนแผนพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนต
- ออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับการใชงานเทคโนโลยีหุนยนตใหอยูในขอบเขตของ
การพัฒนาและการใชงานตามกฎบัตรจริยธรรมหุนยนต (Charter of Ethics)
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- กำหนดมาตรการจูงใจ ผลักดันใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตหุนยนตภ ายใน
ประเทศ
๒. ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ
- สงเสริมการนำเทคโนโลยีหุนยนตมาใชในอุตสาหกรรม
- สงเสริมการผลิตหุนยนตในสายอุตสาหกรรมและสายสุขภาพ ใชงานภายในประเทศ
- จัดหาเงินกูดอกเบี้ยต่ำใหผูผลิตหุนยนตระดับ SME เพื่อใชงานในประเทศ
๓. ความมัน่ คงดานสังคม
- นำเทคโนโลยีห ุน ยนตมาใชงานในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตและความเปน อยูของ
ประชาชน
- สงเสริมการเขาถึงใชงานหุนยนตทางการแพทยและชวยเหลือผูพิการและผูสูงอายุ
ตลอดจนหุนยนตรักษาความปลอดภัยใหทั่วถึงทั้งประเทศ
๔. ความมั่นคงดานการทหาร
- พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีหุนยนตทางการทหาร
- สงเสริม พัฒนา วิจัยทดลองเทคโนโลยีหุนยนตทางการทหาร
- ตั้งหนวยงานรวมพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตทางทหารเพื่อความมั่นคง
- สรางความรวมมือกับหนวยงานเทคโนโลยีหุนยนตทางทหารระหวางประเทศ
๕. ความมั่นคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สงเสริมการสรางเครือขายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนต
- สนับสนุนการจัดงานแขงขันหุนยนต เพื่อสงเสริมบุคคลากรดานนี้ใหมีเวทีในการแสดง
ศักยภาพใหสามารถแขงขันในระดับโลกได
- พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีหุนยนตระดับสูง
- สงเสริมการวิจัย และพัฒนาหุนยนตอัจฉริยะ
๖. ความมั่นคงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
- นำเทคโนโลยีหุนยนตและปญญาประดิษฐมาใชในการผลิตพลังงาน เพื่อใหเกิดความ
คุมคาทางพลังงานที่สูงขึ้นในอนาคต
- สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนต ในการหาพลังงานทางเลือกเพื่อใชลดมลพิษ
สิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด
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จะเห็นไดวา หุนยนตเปนเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะโครงสราง และรูปแบบที่
แตกตางกัน หุนยนตในแตละประเภทจะมีหนาที่การทำงานในดานตาง ๆ ตามการควบคุมโดยตรงของ
มนุษย การสรางหุนยนตนั้นสรางตามลักษณะที่ตองการใชงาน โดยจุดประสงคหลักตองการใหหุนยนตมี
การทำงานแทนมนุษย หุนยนตมวี ิวัฒนาการเริ่มตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และพัฒนาเรื่อยมาจนเปน
หุนยนตปญญาประดิษฐที่ฉลาดเกือบเทียบเทามนุษย เทคโนโลยีของหุนยนตมีความเจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็ว มีบทบาทกับชีวิตผูคนในดานตาง ๆ มีการนำหุนยนตมาใชงานในดานตาง ๆ มากขึ้น จากที่แต
กอนถูกนำไป ใชในงานอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ เพื่อใหอาศัยอยูรวมกันกับมนุษยใหไดในชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงของชาติ ในอนาคตหุนยนตปญญาประดิษฐ หรือหุนยนต
เอไอ อาจจะเขามามีบทบาทยิ่งขึ้น ในมิติของการทำงานรวมกันระหวางมนุษยกับหุนยนต ที่มีสวนชวยให
การคนควาวิจัยหรือพัฒ นานวัตกรรมใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ประเทศใดมี
เทคโนโลยีที่เหนือและกาวหนากวา ก็จะอยูในฐานะที่ไดเปรียบ สำหรับการทหาร นอกจากไมตองใชทหาร
ที่เปนมนุษยแลว ยังรักษาชีวิตฝายตนไวไดอีกดวย โดยประเทศใดมีทหารหุนยนต บวกดวยอากาศยานไร
คนขับดวยตนเอง (Drones) ที่จะบินรอนอยูในอากาศ หรือดำน้ำได ก็จะขึ้นสถานะเปนประเทศผูครอง
โลก เพราะจะไมมีทหารที่เปนมนุษยจะสามารถไปตอกรดวยอีกตอไปได แตหุนยนตก็ยังมีขอจำกัดบาง
ประการ ที่ไมสามารถทดแทนมนุษยได ๑๐๐% โดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจ และความจริงใจ ที่เปนหัวใจ
สำคัญของงานบริการ ที่ตองใชความจริงใจในการสื่อสารกับผูรับบริการ รวมถึงหลักการทางวิทยาศาสตร
ที่ตองอาศัยทักษะการคิด วิเคราะห แยกแยะ และความคิดสรางสรรคตางๆ ของมนุษยเปนพื้นฐานในการ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมไดอยางเต็มศักยภาพ

ความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ความทาทายทางเทคโนโลยี
ประเทศไทยเปนประเทศมีประวัติศาสตรอันยาวนานและมีวัฒนธรรมอันนาภาคภูมิ สิ่งที่
สำคัญที่สุดที่ทำใหประเทศของเรามีศักยภาพและคงอยูมาจนถึงทุกวันนี้ ยอมเกิดจากความรูความสามารถ
ของประชาชนทุกคนรวมกับการริเริ่มของผูนำที่มีวิสัยทัศน ในอดีตตั้งแตเริ่มสมัยกรุงรัตนโกสินทร ประเทศ
ไทยได ม ี ก ารนำเทคโนโลยี จ ากยุ โ รปเข า มาวางรากฐานในประเทศอย า งเช น รถไฟ จนทำให เ กิ ด
ความสามารถในการคมนาคมที่ทันสมัยในยุคนั้น หลังจากนั้นมีการนำเครื่องบินเขามาใช รวมไปถึงอาวุธ
ยุทโธปกรณที่ทันสมัยตางๆ อีกมากมาย ตลอดเวลาที่ผานมาเทคโนโลยีและการปรับตัวใหเทาทันโลกนั้น
เปนปจจัยสำคัญยิ่งที่ประเทศตางๆ ตองคำนึงถึงเปนสิ่งแรก โดยผูใดครองเทคโนโลยี ผูนั้นครองเศรษฐกิจ
ผูใดครองเศรษฐกิจ ผูนั้นครองอำนาจ
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Disruptive Technology ทำใหรูปแบบการดำเนินชีวิต การจัดการ
องคกร และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรุนแรง เทคโนโลยีที่เปนเมกะเทรนดของโลก ๔ ประการ
ไดแก เทคโนโลยีทางอวกาศ ปญญาประดิษฐ (AI) นาโนเทคโนโลยี และหุนยนต เปนความทาทายและบท
ทดสอบใหญใหแกทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในดานความมั่นคง หากประเทศใดไมสามารถกาวใหทัน
ความเปลี่ยนแปลงนี้ยอมไมนาแปลกใจที่จะตองสูญเสียความสามารถในการแขงขันและความมั่นคงใน
ระดับโลกไป
ความทาทายประการที่หนึ่ง “เทคโนโลยีทางอวกาศ” คำที่อาจหายไปจากโลกนี้ตลอดกาล
คือคำวา ความเปนสวนตัว ในทุกๆ วันมีดาวเทียมกวา ๕,๐๐๐ ดวงบินรอบวงโคจรโลก แตละดวงอาจมี
วัตถุประสงคการใชงานที่แตกตางกันไปทั้งดาวเทียมพยากรณอากาศ ดาวเทียมสื่อสารหรือดาวเที ยม
ทางดานวิทยาศาสตร แตแนนอนวามีดาวเทียมกลุมใหญกลุมหนึ่งซึ่งอาจจะเปนดาวเทียมสำรวจ ดาวเทียม
สอดแนม หรือดาวเทียมทางการทหาร ไดคอยเก็บภาพและขอมูลของพวกเราทุกฝกาวตลอด ๒๔ ชั่วโมง
และเมื่อตองการที่จะคนหาใครบางคน ภาพและขอมูลที่ถูกเก็บไวนี้ยอมถูกเรียกใชงานได และนี่เปนความ
ทาทายตอความมั่นคงสำหรับทุกประเทศบนโลก และจำเปนอยางยิ่งที่เราจะตองมีสิทธิที่จะเขาถึงขอมูล
จากดาวเทียม รวมไปถึงองคความรูในการใชขอมูลเหลานั้นอีกเชนกัน
ความทาทายประการที่สอง “ปญญาประดิษฐ (AI)” เปรียบดั่งสมองของหุนยนตที่คอยสั่ง
การโดยที่เราไมตองควบคุมอีกตอไป เมื่อความสามารถของหุนยนตพัฒนามาถึงจุดนี้หลายฝายในระดับ
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โลกตางเกิดคำถามถึงศีลธรรมและจรรยาบรรณของการพัฒนา AI ทางการทหาร ดวยคำถาม หากปอมปน
หรือรถติดปนกลแบบ AI ตรวจพบบุคคลมันจะแยกแยะไดหรือไมวาคนไหนเปนศัตรูหรือคนไหนเปนผู
บริสุทธิ์ และหากวามีการตัดสินใจผิดพลาดขึ้นมาใครจะเปนผูรับผิดชอบ นี่เองเปนหนึ่งในคำถามที่ประเทศ
ที่พัฒนากำลังถกเถียงกัน เมื่อกลับมามองที่ประเทศไทยของเรา เราควรจะตระหนักไดแลววาคำถามใน
เรื่องของ AI เราคืออะไรและเรากำลังอยูในจุดไหนของการพัฒนาแลว ถึงเวลาหรือยังที่จะทุมทรัพยากร
เพื่อความเทาทันและความมั่นคงของประเทศในอนาคตอันใกลใหมากกวานี้
ความท า ทายประการที่ ส าม “นาโนเทคโนโลยี ” ความท า ทายนี้ เ ป น เทคโนโลยี ที่
เปรียบเสมือนโครงสรางของทั้ง ๓ เทคโนโลยีที่กลาวไวขางตน ดวยความที่นาโนเทคโนโลยีนั้นเกี่ยวของกับ
การพัฒนาทางดานวัสดุศาสตรทำใหหลายสิ่งหลายอยางในชีวิตประจำวันของเรามีรากฐานจากนาโน
เทคโนโลยีอยางไมรูตัว เริ่มตั้งแตผงซักฟอกไปจนถึงเกราะกันกระสุน แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงหรือวา
เซนเซอร ต า งๆ นั้ น ทำให น าโนเทคโนโลยีเปน ความทาทายพื้น ฐานที่เราตองพัฒ นาเคีย งขางไปกับ
เทคโนโลยีอื่นๆ
ความทาทายประการที่สี่ “หุนยนต” อันที่จริงหุนยนตเปนคำที่ใชเรียกเครื่องจักรที่ใชใน
การทำงานตางๆ แทนมนุษย และเราทุกคนคงเคยไดยินคำนี้กันมานานแลว แตวันนี้ความสามารถของ
หุนยนตไดถูกพัฒนาขึ้นมาจากอดีตอยางมหาศาล หุนยนตไมไดเพียงแคทำงานแทนมนุษยในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือครัวเรือนอีกตอไปแลว หุนยนตถูกใชในงานกูภัย งานสำรวจพื้นที่ รวมไปถึงทางดาน
การทหารอีกดวย อยางที่ไดกลาวไปตอนตนวาสำหรับประเทศแลวความรูความสามารถเปนสิ่งที่สำคัญ
ที ่ ส ุ ดในการพั ฒ นาประเทศ คงจะกลาวไดในทางเดีย วกัน วาทรัพยากรที่สำคัญ ที่ส ุดของประเทศคือ
ทรัพยากรมนุษย ดังนั้นแลวการรักษาไวซึ่งทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ยอมเปนสิ่งแรกที่ตองคำนึงถึงและนั่น
คือประโยชนของหุนยนต ความสามารถของหุนยนตมีพละกำลังและความแมนยำสูงกวามนุษย ไมเหนื่อย
ลา ไมขัดคำสั่ง เมื่อหุนยนตถูกนำมาใชในทางทหารมันจะลดความสูญเสียของมนุษยลงไปไดอยางมาก
ทั้งหมดนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของประโยชนที่ไดจากหุนยนต
ความทาทายทั้งสี่ประการ ซึ่งไดแก เทคโนโลยีทางอวกาศ ปญญาประดิษฐ (AI) นาโน
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีหุนยนต เปนความทาทายที่สำคัญที่จะสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ
และนี่เปนหนาที่ของหนวยงานดานความมั่นคง ซึ่งกองทัพอากาศเปนหนึ่งในหนวยงานดานความมั่นคงที่
สำคัญที่ตองเผชิญตอความทาทายทางเทคโนโลยี ตองเขามาจัดการและสรางความเปลี่ยนแปลงใหทันเวลา
และทันตอสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
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ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) สรางการคิดเชิงสรางสรรค (Creative
Thinking) สูนวัตกรรม (Innovation) อันยิ่งใหญ
กระบวนทัศนทางความคิด (Mindset)
องคกรไหนปรับเปลี่ยนตนเองไดเร็วเทาไรในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก หรือ Disruptive
Technology ก็จะสามารถเปนผูนำองคกร ในขณะเดียวกันมนุษยเราก็ตองปรับตัวใหเร็วเชนกัน เพื่อให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสิ่งหนึ่งที่เราจะตองปรับเปลี่ยนนั่นคือ กระบวนทัศนทาง
ความคิด (Mindset)
กระบวนทั ศนทางความคิด หรือวิธ ีคิด (Mindset) ของคนเราเปลี่ย นไปไดตลอดเวลา
ประสบการณชีวิตจะคอย ๆ หลอหลอมใหวิธีคิดของคนนั้น ๆ เปลี่ยนแปลง ไมวาจะในทางที่ดีขึ้นหรือแย
ลง และกระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) ติดตอกันได โดยหากเราเอาตัวเองไปอยูในที่ดี ๆ เราก็จะ
กลายเปนคนที่ดีขึ้น แตในทางตรงกันขาม ถาเอาตัวเองไปอยูที่แย ๆ ชีวิตก็จะแยลงเรื่อย ๆ และไมมีทาง
เกงขึ้นไดเลย การรับพลังดานบวกอยางเดียวก็ยังไมพอ ตองรูจักปดกั้นพลังดานลบไมใหเขามาในชีวิตดวย
ดังนั้น เมื่อโลกเปลี่ยน คนตองเปลี่ยนตาม กระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) เปนสิ่งที่
ตองปรับเปลี่ยน เพื่อใหเรายอมรับ และเปดรับความทาทายทางเทคโนโลยีที่เขามา เรียนรู ปรับตัว และ
พัฒนาตนเองใหพรอมอยูเสมอ เพื่อใหอยูในโลกนี้ไดอยางเปนสุข
การคิดเชิงสรางสรรค (Creative thinking)
จากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) หรือบางคนอาจจะเรียกวาการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งจะทำใหเราเปดรับความรูสึก พัฒนาความคิด จนเกิดเปนพลังแหงการคิดเชิง
สรางสรรค (Creative thinking) ได
การคิดเชิงสรางสรรค (Creative thinking) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความ
สัมพันธของสิ่งตางๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู สูความคิดใหมๆ ที่
ไมเคยมีมากอน เปนการสรางสรรคสิ่งใหมที่แตกตางไปจากเดิม เปนความคิดที่หลากหลาย คิดไดกวาง
ไกล หลายแงหลายมุม เนนทั้งปริมาณและคุณภาพ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, ๒๕๕๖)
“แรงจูงใจ”(Motivation) ที่จะชวยกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคอยางนาสนใจวา
แรงจูงใจในการสรางความคิดสรางสรรคที่ดีมีคุณภาพ ไมสามารถใชเงินเปนตัวนำหลักได ยิ่งใชเงินมาก
เทาใด งานสรางสรรคยิ่งมีคุณภาพต่ำ (Pink, 2005)
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องคประกอบของการสรางความคิดสรางสรรคที่ดีนั้น ควรมาจากการที่มีอิสระในการคิด
และการทำงาน มีสิทธิ อำนาจที่จะปรับปรุงใหดีขึ้นเรื่อยๆ หรือกาวไปสูความเปนเลิศ และมีความตั้งใจจริง
นอกจากนี้แลว การฝกการคิดสรางสรรคนั้นมีหลายหลายวิธีไมวาจะเปน ๑. การฝกคิดเชิงบวก (Positive
Thinking) ๒. การฝกคิดยอนศร (Backward Thinking) ที่คิดสวนทางกับคนอื่น อาจจะเกิดความคิ ด
สรางสรรคดีๆ ขึ้นมาก็ได ๓. การฝกคิดในสิ่งที่เปนไปไมได (Impossible Thinking) ซึ่งสิ่งที่เราคิดวา
เปนไปไมไดในวันนี้ อาจจะเปนไปไดในอนาคต ๔. การฝกคิดบนหลักของความเปนจริง (Thinking Based
Principle) ๕.ฝกคิดขามกลองความรู (Lateral Thinking ) การคิดขามกลองความรูคือการนําเอา ความรู
ที่มีอยูกับตัวเราในเรื่องตางๆ ยิ่งเรามีกลองความรูหลากหลาย โอกาสที่เราจะคิดขามกลอง เพื่อใหเกิด
ความคิดใหมๆ ก็มีมากยิ่งขึ้น โดยวิธีพัฒนาความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) ที่มักใชในการทํางาน
ไดแก การชวยกันระดมสมอง (Brainstorming) และใชการเปรียบเทียบ เทคนิคนี้ไดรับความนิยมอยาง
มากในการพัฒนาองคกร ปญหาที่เราไมคุนเคย จะถูกทําใหเขาใจไดงายขึ้น
จะเห็ น ได ว  า การคิ ดสรา งสรรคน ั ้น สามารถฝ กฝนได พัฒ นาได โดยเกิดขึ้น ได ทั ้ ง จาก
จินตนาการแลวยอนสูความจริง และอีกทั้งเริ่มจากความรูที่มีแลวคิดตอยอด สูสิ่งใหมที่เรียกวา นวัตกรรม
(Innovation)
นวัตกรรม (Innovation)
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหมที่เกิดขึ้นจากการใชความรูทักษะประสบการณและความคิด
สรางสรรคในการพัฒนาขึ้น มีลักษณะเปนผลิตภัณฑใหม บริการใหมหรือกระบวนการใหม ที่กอใหเกิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคม (สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ และคณะ, ๒๕๕๓)
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ไดจําแนกนวัตกรรมไว ๒ ประเภท ๑) นวัตกรรมผลิตภัณฑ
(Product Innovation) ประกอบไปดวย นวัตกรรมของผลิตภัณฑที่จับตองได (Tangible Product) กับ
ผลิตภัณฑที่จับตองไมได ๒) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ประกอบดวยนวัตกรรม
กระบวนการทางเทคโนโลยี (Technological Process Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการทาง
องคการ (Organization Process Innovation)
การพัฒนาสูองคกรแหงนวัตกรรม (INNOVATIVE ORGANIZATION) เสริมสรางทั กษะ
ความรู ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติภารกิจใหกับบุคลากรนั้น ทำใหสรางความเขมแข็งและ
การเติบโตภายในองคกร สรางและพัฒนาบุคลากรรุนใหม ยกระดับการบริการดวยเทคโนโลยีสมัยใหมใน
กระบวนการดำเนินงาน เชื่อมโยงการดำเนินงานรวมกับเครือขายและพันธมิตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

๙๘

ขององคกร นำไปสูการพัฒนาองคกรแหงนวัตกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งและการเติบโตภายในองคกร
อยางมั่นคง

แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดานความมั่นคงของกองทัพอากาศ
ในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน
ความมั่นคง สิ่งแรกที่เราควรจะทำคือการสรางความเขาใจในระดับพื้นฐานใหแกทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ
แลวกระจายความรูนี้ใหทั่วถึงทั้งองคกร ขั้นตอมาคือการผลักดันนโยบายและโครงการเพื่อสงเสริมและ
สรางนวัตกรรมขึ้นจากองคความรู สำหรับขั้นสุดทายคือการสรางนวัตกรรมเหลานั้นขึ้นดวยตนเอง และ
ความมั่นคงนี้คงไมอาจเกิดขึ้นไดหากขาดการผลักดันจากกองทัพ โดยแตละแนวทางการเตรียมความพรอม
เพื่อรับมือกับความทาทาย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. การสรางความเขาใจในระดับพื้นฐานใหแกทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ แลวกระจาย
ความรูใหทั่วถึงทั้งองคกร
๑.๑ สรางการรับรูขอมูล องคความรู แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ใน
อนาคต ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ ใหทุกคนทุกระดับในองคกรไดรับรู รับทราบพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลง
๑.๒ พัฒนาทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับอนาคต ทั้งในระดับ
บุคคล และองคกร
๑.๓ ใหความรู โดยสถานศึกษาของ ทอ.
๑.๓.๑ สถานศึ ก ษาขั ้ น ต น สถานศึ ก ษาควรออกแบบหลั ก สู ต รให ร องรั บ
Disruptive Technology มี ก ารปลู ก ฝ ง ทั ก ษะ Digital literacy และสร า งองค ค วามรู  ใ ห ก ั บ ผู  เ ข ารั บ
การศึกษาทางดานเทคโนโลยีตอไปนี้
- ในเรื่องของ เทคโนโลยีอวกาศ ควรจัดใหมีวิชานี้บรรจุในหลักสูตรทุก
สถานศึกษาขั้นตน เพราะ อวกาศ คือหนึ่งในสามมิติที่เปนบทบาท หนาที่ และภารกิจดานความมั่นคงของ
กองทัพอากาศ
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- ในเรื่องของ ปญญาประดิษฐ (AI) สงเสริมการเรียนรูการคิดแบบมี
ตรรกะ (Logical Thinking) และการสรางอัลกอริทึม (Algorithm) ผานภาษาโปรแกรมอยาง Python ให
ปญญาประดิษฐ (AI) สามารถทำงานไดกับเทคโนโลยีที่มี
- ในเรื่องของ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีหุนยนต ควรสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนใหผูเขารับการศึกษาสามารถสรางผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนใหสามารถผลิตผลงานไดตรงกับความตองการของกองทัพอากาศ
๑.๓.๒ สถานศึกษาขั้นปลาย สถานศึกษาควรออกแบบหลักสูตรใหผูเข ารั บ
การศึกษา ไดมีความเขาใจในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศ ปญญาประดิษฐ (AI) นาโนเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีหุนยนตสามารถออกแบบการนำเทคโนโลยีเหลานี้ไปใชประโยชนกับหนวยงาน เนนการคิด
อยางเปนระบบ การทำงานเปนทีม และแบงหนาที่สรางสรรคผลงานนวัตกรรม
๑.๓.๓ โรงเรียนสายวิทยาการ ควรกำหนดวิชาทางดานเทคโนโลยีใหทันสมัย
เหมาะสมสามารถนำไปประยุกตใชงานไดจริง ควรเปดอบรมพิเศษจัดใหมีหลักสูตรปญญาประดิษฐ (AI)
พัฒนาศักยภาพผูทำงานใหสามารถนำความรูที่ไดรับมาพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดประโยชน
๑.๔ พัฒนาหอสมุดกองทัพอากาศใหเปนศูนยการเรียนรู ปรับปรุงภูมิสถาปตยใหมี
บรรยากาศเหมาะสมสำหรับการเรียนรูรูปแบบใหม ที่เปนพื้นที่เพื่อการเรียนรูและสรางแรงบันดาลใจ เปน
แหล งแสวงหาความรู เ พื่ อเพิ่ มพูน ประสบการณ ทักษะ และพัฒ นาคุณภาพชีว ิต มิใชแหลงรวมและ
ใหบริการทรัพยากรหนังสือแตเพียงอยางเดียว
๑.๕ สรางศูนยบูรณาการสื่อการเรียนรู (RTAF Learning Resources Center) เปน
หนวยกลางในการผลิตหรือจัดหาสื่อการเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ทอ. พรอมทั้งใหบริการกับ
ทุกหนวยงาน ทั้งสถานศึกษาและบุคลากร ทอ. ตลอดจนเปนแหลงขอมูลเพื่อพัฒนาศึกษาวิจัย
๑.๖ สรางความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน ในการพัฒนาองค
ความรูใหกับบุคคลากร เชน การบูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน (Work-integrated Learning)
๑.๗ กำหนดตัวชี้วัด Digital Literacy KPI ในการประเมินสมรรถนะสวนบุคคล โดย
การกำหนดใหตองผานหลักสูตรการเรียนรูทางดาน Digital ตามระดับและประเภทความชำนาญ ผานชอง
ทางการเรียนรูบทเรียนออนไลนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
๒. การกำหนดนโยบายและโครงการเพื่อสงเสริมและสรางนวัตกรรม
๒.๑ สราง สงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ของนวัตกรรมใหเกิดความพรอมทุกดาน
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๒.๒ สนับสนุนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
๒.๓ พัฒนาแรงจูงใจ ระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงเสนทางอาชีพที่สงเสริม
การเติ บ โตของบุ ค ลากรที ่ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพ เพื ่ อ เก็ บ รั ก ษาบุ ค ลากรที ่ ม ี ศ ั ก ยภาพสู ง (Talent
retention) ใหยังคงอยูในระบบวิจัยและนวัตกรรมของกองทัพอากาศไดในระยะยาว และดึงดูดบุคลากร
กลุมใหมเขามาสูระบบ การสรางความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชนในการผลิตกำลัง
พลระดับสูงผานกลไกตาง ๆ
๒.๔ ปฏิรูประเบียบ และกฎเกณฑที่เปนอุปสรรคตอการนำงานวิจัยและพัฒนาไปตอ
ยอดหรือใชประโยชน
๒.๕ จัดซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยใหมีเงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคต
๒.๖ สงเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัย ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใช
ประโยชนไดจริง โดยใหมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
๓. การสรางนวัตกรรมดวยตนเอง
๓.๑ สงเสริม ปรับปรุงคุณภาพกระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) ซึ่งเปนทักษะที่
ฝกกันได ไมมีใครที่ผูกขาดการสรางนวัตกรรม
๓.๒ สร า งกระบวนทั ศ น ท างความคิ ด (Mindset) ว า ใครก็ ส ามารถเป น นั ก สร า ง
นวัตกรรมได โดยนักสรางนวัตกรรมจะตองทาทายความเชื่อเดิมๆ และไมยึดติดแนวทางเกาๆ
๓.๓ มีการสนับสนุน เครื่องมือที่เหมาะสม และมีการฝกฝนที่ถูกตอง
๓.๔ ผลักดันใหขาราชการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง หรือรวมกลุมสรางสรรคเพื่อให
เกิดผลงานนวัตกรรม
จะเห็นไดวา ความทาทายภายใตบริบทของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมดาน
ความมั่นคงในยุคปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนดวยขอมูลและเทคโนโลยี การ
รบในยุคสมัยนี้ ใชหนวยทหารขนาดเล็ก มีเทคโนโลยีที่เหนือกวา มีความแมนยำสูง มีความเร็ว และมีความ
รุนแรงในการทำลายลางสูงมาก มีการใชหุนยนตและการบังคับระยะไกลอยางโดรนขนาดใหญ หรือ
หุนยนตแมลงตัวเล็กๆ ใชสืบขาว อาจจะกลาวไดวา “การรบในปจจุบันมีลักษณะเฉพาะ คือ มีพื้นที่เฉพาะ
มีอาวุธเฉพาะ มีเปาหมายเฉพาะ แตผลกระทบยิ่งใหญ”
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เหนือสิ่งอื่นใด ไมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเชนไร หนาที่ของทหาร และความเปนมืออาชีพ
ทหารอาชีพ ไมเคยเปลี่ยนแปลง ดังที่ พล.อ.อ. มล. สุปรีชา กมลาศน ไดกลาวถึงความเปนทหารอาชีพใน
บทความที่ชื่อ คุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ วา “อาชีพทหาร มีเอกลักษณพิเศษกวาอาชีพ
อื่นตรงที่ทหารเปนกลุมชนที่ถืออาวุธ มีเครื่องแบบ มียศ มีระบบอาวุโส รักหมูรักคณะ และมีวินัยที่
เครงครัด แตที่เดนชัดและเปนที่เขาใจกันดีวา อาชีพอื่นอาจจะขายความคิด ขายวิชา ขายบริการ หรือ
ขายความบันเทิง แตทหารอาชีพนั้น ขายชีวิต” ทหารขายชีวิตเพื่อปกปองประเทศชาติ หากแตสงครามใน
ยุคใหม ทำใหรูปแบบการคิดและทักษะของทหารเปลี่ยนไป ความสามารถในการใชเทคโนโลยีการรบ
สมัยใหม เครื่องฝกจำลอง ทักษะในการใชนิ้วมือไดอยางคลองแคลวในการบังคับเครื่องบินสมัยใหม การใช
งานอุปกรณเทคโนโลยีสมัยใหมตองมีการเรียนรู และฝกฝนบอยๆ ซ้ำๆ จนเกิดเปนทักษะได การปรับตัว
เข าสู  การเป นทหารศตวรรษที่ ๒๑ คือหัว ใจของความมั่นคงของไทยในปจ จุบ ันและอนาคต เพื่อให
สอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) ยอมรับ
เทคโนโลยีใหมๆ ที่เขามา เรียนรู พัฒนา สรางการคิดเชิงสรางสรรค (Creating Thinking) จนสามารถ
พัฒนานวัตกรรม (Innovation) พรอมทั้งกำหนดนโยบาย ตลอดจนแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อ
รับมือกับความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานความมั่นคง ใหกอเกิดเพื่อประโยชนอันยิ่งใหญตอ
กองทัพอากาศและประเทศไทยอยางยั่งยืน สามารถสรุปการเรียนรูในรูปแบบของ Conceptualized
Model ไดดังนี้
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New Mindset
National Security
Innovative Thinking

Creative Thinking
Change Management

แนวทางการเตรียมความพรอมเพือ่ รับมือกับความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานความมั่นคงของ ทอ.
สรางความเขาใจ

• สรางการรับรูขอมูล
• พัฒนาทักษะความเขาใจ
• ใหความรู โดยสถานศึกษา
ของ ทอ.
• พัฒนาศูนยการเรียนรู
• สรางศูนยบูรณาการสื่อ
การเรียนรู
• สรางความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษา
• กําหนดตัวชี้วัด Digital
Literacy KPI

กําหนดนโยบาย
โครงการ

• สราง สงเสริมและพัฒนา
สภาพแวดลอม
• สนับสนุนคาใชจายใน
การวิจัยและพัฒนา
• พัฒนาแรงจูงใจ
คาตอบแทน สวัสดิการ
• ปฏิรูประเบียบ และ
กฎเกณฑที่เปนอุปสรรค
• จัดซื้อ โดยมีเงื่อนไขการ
ถายทอดเทคโนโลยี
• สงเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนาการวิจัย
ผลักดันงานวิจัย

Challenges
Innovation & Technology
National Security

สรางนวัตกรรมดวย
ตัวเอง

• สงเสริม ปรับปรุง
คุณภาพกระบวนทัศน
ทางความคิด
• สรางกระบวนทัศนทาง
ความคิด
• สนับสนุน เครื่องมือที่
เหมาะสม และมีการ
ฝกฝนที่ถูกตอง
• ลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง หรือรวมกลุม
สรางสรรคผลงาน

บทสรุป
ความมั่นคงแหงชาติ หมายถึง ความอยูรอดปลอดภัยและความเจริญกาวหนาของชาติ
ตลอดจน ความเป น ป ก แผ น แน น แฟ น คงทนของชาติ พร อ มที ่ จ ะเผชิ ญ กั บ สถานการณ ท ุ ก รู ป แบบ
ป จ จั ย พื้ น ฐานของพลั งอำนาจแห งชาติเปน องคป ระกอบหลักของความมั่น คงแหงชาติ หรือเปน ขีด
ความสามารถที่จะทำใหประเทศนั้นๆ มีความมั่นคงซึ่งประกอบดวยองคประกอบหลักใหญๆ อันไดแก
องคประกอบดาน ๖ ดาน คือ ๑. การเมือง ๒. เศรษฐกิจ ๓. สังคม ๔. การทหาร ๕. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ๖. พลังงานและสิ่งแวดลอม ซึ่งความมั่นคงภายใตสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว สภาวะแวดลอมในปจจุบันที่ตองเผชิญ ทั้งความขัดแยงในผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชาติ ภัย
คุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนการเขามาของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ที่ทาทาย
ใหเราตองเปลี่ยน แปลงและปรับตัว โดยความทาทายภายใตบริบทของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดลอมดานความมั่นคงในยุคปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เปนเมกะเทรนดของโลก ๔
ประการไดแก เทคโนโลยีทางอวกาศ ปญญาประดิษฐ (AI) นาโนเทคโนโลยี และหุนยนต
เทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติ ในความหมายของ“เทคโนโลยีอวกาศ” หมายถึง
นวัตกรรมที่สรางขึ้นเพื่อใชงานนอกชั้นของโลก อาทิเชน จรวด กระสวยอวกาศ ดาวเทียม สิ่งประดิษฐ
เหลานี้สรางความทาทายใหแกเหลาวิศวกรเปนอยางมากอันเกิดจากความลำบากในการสรางและทดสอบ
เทคโนโลยีเหลานั้นใหสามารถใชงานในสถานที่นอกโลกได ความกาวหนาของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
ทำใหมนุษยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณทางดาราศาสตรดีขึ้น เกิดจินตนาการ ความคิด
สรางสรรคนำมาพัฒนาใชในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเกิดแนวคิดในการคนควาหาทรัพยากรจากอวกาศ
หากแตคาใชจายในการสำรวจอวกาศสูงในการสงจรวดหรือยานอวกาศขึ้นสูอวกาศ และอาจถูกใชเพื่อการ
ทำลายลางมนุษยชาติ
ผลกระทบของเทคโนโลยีอวกาศตอความมั่นคงของชาติ ไดแก การมีดาวเทียมและการ
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอื่นๆ เปนตัววัดความนาเชื่อถือใหกับรัฐบาล เปนภูมิคุมกันใหกับรัฐบาลและ
ประเทศชาติ การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศสามารถนำมาพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจำวัน สราง
งาน สรางความเขมแข็งของระบบการคา ความอยูดีกินดีของคนในชาติ ประชาชนที่อยูหางไกลเมืองใหญ
สามารถไดรับความรูจากการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช ดาวเทียมเพื่อการศึกษา ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
สามารถพยากรณอากาศเตือนประชาชนใหระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้น ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถายภาพดาน
ความมั่นคง และการสังเกตการณทางอวกาศ จะสามารถสรางความเขมแข็งของระบบการปองกันประเทศ
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ในเชิงปองปราม แตขณะเดียวกันหากนำมาใชเพื่อทำลายลางกันจะเกิดการสูญเสียตอมนุษยชาติ เปน
จำนวนมาก เทคโนโลยีอวกาศ จุดประกายความคิดสรางสรรคในการประดิษฐคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ สราง
ความเขมแข็งของวิทยาการอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีอวกาศมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศอยางยิ่งทั้งในปจจุบันและในอนาคต
ประเทศไทยจึงควรกำหนดแนวทางในการเตรียมการเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีอวกาศกับ
ความมั่นคงของชาติในดานตาง ๆ ทั้งการกำหนดนโยบาย ตลอดจนแผนแมบทการพัฒนากิจการอวกาศ
ของชาติ ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายใหทันสมัย แสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในการ
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและการใชประโยชนจากอวกาศ ประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน สงเสริม
พัฒนากิจการอวกาศ และเทคโนโลยีอวกาศทางทหาร สรางองคความรูดานเทคโนโลยีอวกาศ ตลอดจน
เผยแพรความรูดานอวกาศใหกับประชาชน ใชประโยชนจากดาวเทียมเพื่อหาแหลงพลังงานในประเทศ
เทคโนโลยี ป  ญญาประดิ ษ ฐก ั บ ความมั ่ น คงของชาติ ในความหมายของ "เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ (AI)" หมายถึง เครื่องจักรกลหรือระบบที่มีคุณลักษณะและความสามารถที่เหมือนหรือ
เหนือมนุษย โดยชุดของโคด เทคนิค หรืออัลกอริทึม ที่ทำใหระบบคอมพิวเตอรสามารถเลียนแบบ พัฒนา
และแสดงพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ไ ด สำหรั บ Machine Learning (ML) เป น การใช อ ั ล กอริ ท ึ ม ในการ
แยกแยะและวิ เ คราะห ข  อ มู ล และ Deep Learning (DL) เป น Neural network : NN สามารถ
ประมวลผลไดครั้งละจำนวนมาก ชวยใหการเรียนรูของเครื่องสามารถใหผลลัพธในการตัดสินใจและ
คาดการณ ได ดี มากยิ ่ งขึ ้ น เป น เทคนิคหรือโมเดลที่เอามาชวยให ML ฉลาดขึ้น ปจ จุบ ัน ในสว นของ
ปญญาประดิษฐ (AI) ไดมีการนำ Machine Learning มาใชเปนประโยชนเกี่ยวของกับมนุษยมากที่สุด ใน
เรื ่ อ งของการจั ด การข อ มู ล มหาศาล (Big Data) การแยกแยะ วิ เ คราะห หาหนทางปฏิบ ัต ิท ี ่ด ีที่สุด
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐชวยในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานใหรวดเร็ว แมนยำและถูกตอง อดทน
ทำงานไดไมตองการหยุดพักเหมือนมนุษย ขจัดความผิดพลาดของมนุษย ตรวจสอบหาขอผิดพลาดและ
แกปญหาไดอยางถูกตอง ขนาดเดียวกันยังเปนเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart technology) เพิ่มคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น หากแตวาปญหาการเลิกจางแรงงาน ถูกปลด เพราะไมสามารถทำงานไดดีกวาเครื่องจั กร
ขอผิดพลาดที่มนุษยสรางขึ้นจากความลำเอียงและอคติที่อยูในรหัสคำสั่ง และปญญาประดิษฐที่ไมสามารถ
ตัดสินใจไดเทาเทียมกับมนุษยในเรื่องของจริยธรรม
ผลกระทบของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐตอความมั่นคงของชาติ ไดแก ความลาสมัยของ
กฎหมาย เป น อุ ป สรรคของการสร างนวั ต กรรมใหม ๆ และก อ ให เ กิ ด ความเสี ย เปรี ย บของประเทศ
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เทคโนโลยีปญญาประดิษฐจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานในอนาคตตองปรับเปลี่ยนความสามารถให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง แรงงานจะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในทศวรรษหนา
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐทางการทหาร เนนการพัฒนาและการใชงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
การทางทหารในแบบเศรษฐกิจพอเพียง การใหความสำคัญกับดานขอมูลเชื่อม ตอกันใหมีขนาดใหญ (Big
Data) เพียงพอ จัดเก็บเปนระบบเพื ่ อใหนำข อมูล มาใช ได จริ ง การบริหารจัดการพลังงานไฟฟา ด ว ย
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐคาดการณพยากรณจากสถิติและขอมูลที่มีชวยลดความสูญเสียทางพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
กั บ ความมั ่ น คงของชาติ ในด า นต า ง ๆ โดยกำหนดนโยบาย ทิศทาง ตลอดจนแผนแมบ ทการพัฒ นา
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐของชาติ ปรับปรุงกฎหมายใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไวทางเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ พัฒนาทักษะแรงงานใหมีความรูการใชงานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ สามารถใชงาน
เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ดานการขนสง
และโลจิสติกส รวมถึงรถยนตไรคนขับ ดานการลงทุนและการวางแผนการลงทุน ดานสุขภาพและวงการ
แพทย สงเสริม พัฒนา และผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐทางทหาร นำระบบอาวุธอัตโนมัติ
รถยนตอัตโนมัติทางการทหาร (self-driving Car) และการแพทยทหารทางไกลมาใช ตองมีการนำ AI
ethical guideline มาใช เพื่อดูแลในกรณีที่ AI เจอเหตุการณที่ไมคาดคิดขึ้น สรางบุคคลากร นักพัฒนา
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ สงเสริมการนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชประโยชนในอุปกรณประหยัด
พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทหาร ในความหมายของ “นาโนเทคโนโลยี” หมายถึง ระบบ
หรือสิ่งของที่ถูกสรางขึ้นจากสสารในระดับนาโนเมตรซึ่งตอบสนองความตองการใหแกสังคมได นาโน
เทคโนโลยีเปนทางเทคโนโลยีที่สามารถสรางองคความรูพื้นฐานใหมๆ และเปนเทคโนโลยีเกื้อหนุนสงเสริม
ใหกับเทคโนโลยีอื่น ที่จะทำใหเทคโนโลยีมีการพัฒนาตอยอดไปไดมากขึ้นอยางกาวกระโดด ศักยภาพของ
นาโนเทคโนโลยีมีครอบคลุมในทุกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร และวิ ทยาศาสตรประยุ กต ซึ่งจะสงผล
โดยตรงตอการดำเนินชีวิตของมนุษยในอนาคต นาโนเทคโนโลยีมีคุณสมบัติทนรอน ปองกันการติดไฟ
เสริมความแข็งแรง เพิ่มความยืดหยุน หรือการนำไฟฟา ใชในการสรางชิ้นสวนรถยนตและเครื่องบินที่
แข็งแรงแตมีน้ำหนักเบา เปนสารเคลือบผิวปองกันการกัดกรอนและรอยขีดขวน มีการพัฒนาโครงสราง
ระดับนาโนเพื่อทำใหคอมพิวเตอรมีความไวมากขึ้น ชวยในการสกัดสารอาหารและสารสำคัญในระดับ
โมเลกุล เปนอาหารเสริมสุขภาพและยาที่มีสามารถดูดซึมในรางกายไดดีขึ้น ปรับปรุงเสนใยผาทำใหรูสึก
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เบาสบายเมื ่ อ สวมใส นอกจากนี ้ ม ี ก ารใช ป ระโยชน อ ื่ น ๆ ทั ้ ง ในทางเทคโนโลยี ช ี ว ภาพ ฟ ส ิ ก ส เคมี
สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย แตกรรมวิธีการผลิตนั้นจะตองมีการควบคุมป องกัน
สารเคมีตกคางเขาสูรางกาย บางทีการที่เล็กมากก็มีโอกาสปนเปอนไปกับน้ำเขาตัวคนได รางกายอาจไมรู
วิธีกำจัดมันเพราะมันเล็กมาก มีความคงทนสูงกวาวัสดุแบบดั้งเดิม จึงทำใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ยาวนานกวา เมื่อหมดอายุการใชงานกลายเปนขยะนาโนในอนาคต ขณะเดียวกันนาโนเทคโนโลยีสามารถ
เปนอาวุธทำลายลาง เจาะจงทำลาย ตามลาเปาหมายที่สามารถระบุรูปพรรณสัณฐานได จะเกิดความ
สูญเสียอยางมหาศาลได
ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีตอความมั่นคงของชาติ ไดแก นาโนเทคโนโลยีสามารถ
นำไปพัฒนาตอยอดใชประโยชนมากมาย จำเปนตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางจริงจัง ใชมากใน
การเกษตร และอุตสาหกรรมตอยอดในเชิงพาณิชยได ชวยสรางมูลคาเพิ่มในกับสินคา ชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิต สุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข นาโนเทคโนโลยีในทางทหารมีเซนเซอร แบตเตอรี่ที่เบา
บาง สิ่งทอและชุดเกราะนาโน ชุดตรวจโรค ยา อาหารพกพาพรอมทาน และอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวก
ใหแกทหารในการปฏิบัติหนาที่ ควรพัฒนาในประเทศเพื่อลดคาใชจายในการนำเขาจากตางประเทศ
การศึกษาและการวิจยั ดานนาโนเทคโนโลยีคอนขางนอย ทำใหองคความรูดานนาโนเทคโนโลยีที่จะนำไป
พัฒนาประเทศชาติจึงมีนอย ควรมีการสงเสริมอยางจริงจัง การเก็บสะสม และการผลิตพลังงาน นาโน
เทคโนโลยียังสามารถใชเพื่อคอย ตรวจและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม แตหากพึงระวังขยะนาโนที่จะมี
ปริมาณมากขึ้นตามการใชงาน ตองกำจัดใหเหมาะสมและสรางความสมดุลของระบบนิเวศได
แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายของนาโนเทคโนโลยีกับความ
มั่นคงของชาติ โดยมีการกำหนดกรอบนโยบายทิศทางการพัฒนานาโนเทคโนโลยี แสวงหาเงินทุนการวิจัย
และพัฒนาในตางประเทศ เพิ่มขีดความสามารถนาโนเทคโนโลยีในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการ
ผลิต เชื่อมโยงนาโนเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม สราง
ความเขาใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีมีมาตรฐานปลอดภัย พัฒนาวัสดุอุปกรณผลิตภัณฑด
นาโนยกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข เทคโนโลยี พลังงานสะอาด การแกปญหา
สิ่งแวดลอมเปนพิษ สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐวัสดุนาโนเทคโนโลยีที่ใชในการทหาร สรางเครือขาย
อุสาหกรรมปองกันประเทศ พัฒนานาโนเทคโนโลยีทางทหารรวมกันกับภาคเอกชนและตางประเทศ
สงเสริมพัฒนาการศึกษาและการวิจัยดานนาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงของชาติ ในความหมายของ "หุนยนต" หมายถึง เครื่อง
จักรใชงานแทนมนุษย ที่ออกแบบใหสามารถตั้งลำดับการทำงาน การใชงานไดหลากหลายหนาที่ ใช
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เคลื่อนยายวัสดุอุปกรณ สวนประกอบตาง ๆ เครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษ ตลอดจนการเคลื่อนที่ ได
หลากหลาย ตามที่ตั้งลำดับการทำงาน เพื่อสำหรับใชในงานหลากหลายประเภท ในอนาคตหุนยนต
ปญญาประดิษฐ หรือหุนยนตเอไอ อาจจะเขามามีบทบาทยิ่งขึ้น ในมิติของการทำงานรวมกันระหวาง
มนุ ษ ย ก ั บ หุ  น ยนต ที ่ ม ี ส  ว นช ว ยให ก ารค น คว า วิ จ ั ย หรื อ พั ฒ นานวั ต กรรมให ม ี ค วามรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเทศใดมีเทคโนโลยีที่เหนือและกาวหนากวาก็จะอยูในฐานะที่ไดเปรียบ
หุนยนต สามารถทำงานหนักหรืองานที่เปนอันตราย ทำงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีคุณภาพสม่ำเสมอ ลด
ตนทุนในการจายคาแรงและสวัสดิการตาง ๆ ได อาจทำใหคนตกงาน แตหุนยนตมีราคาแพง การผลิต
เปนการใชหุนยนตเฉพาะดานไมสามารถใชกับงานทั่ว ๆ ไปได ตองปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให
สอดคลองกับการทำงานของหุนยนต และหุนยนตที่ใชในสงคราม หากไมคำนึงถึงกฎบัตรจริยธรรม
หุนยนตและกฎเหล็กหุนยนตจะกอใหเกิดการสูญเสียชีวิตเปนจำนวนมาก
ผลกระทบของเทคโนโลยีหุนยนตตอความมั่นคงของชาติ ไดแก เทคโนโลยีหุนยนตชวย
ยกระดับของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความเขมแข็งใหกับ
รัฐบาล การนำเทคโนโลยีหุนยนตมาใชในการเพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขัน
ระดับโลก เทคโนโลยีหุนยนตชวยดูแลคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของคนในประเทศ แตหากเทคโนโลยี
หุนยนตนี้ตองมีคาใชจายในการเขาถึงการใชงาน การจำลองการสูรบ การขนสง การวิเคราะหความเสี่ยง
และการทำงานของหนวยงานสนับสนุน เปนงานดานสงครามที่หุนยนตและปญญาประดิษฐสามารถเขามา
ปฏิบัติการได หุนยนตที่มีระบบอาวุธอัตโนมัติอาจนำไปสูการเพิ่มขึ ้นของการกอการรายในประเทศ
หุนยนตทางทหารนี้ สำหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีหุนยนตในประเทศไทยมีจำนวนพอสมควร และมี
ศักยภาพในการพัฒนาหุนยนตสามารถผลิตเพื่อสงออก การพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตและปญญาประดิษฐ
กาวหนามากขึ้น ควบคุมการทำงานของโรงไฟฟา แหลงกาซธรรมชาติ และแหลงน้ำมัน
แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีหุนยนต กับ
ความมั่นคงของชาติในดานตาง ๆ โดยการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาอยางจริงจัง ออกกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับการใชงานเทคโนโลยีหุนยนตใหอยูในขอบเขตของการพัฒนาและการใชงานตามกฎบัตร
จริย ธรรมหุ  น ยนต (Charter of Ethics) สงเสริมการนำเทคโนโลยีห ุน ยนตมาใชในอุตสาหกรรม นำ
เทคโนโลยีหุนยนตมาใชงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน สงเสริมการสราง
เครือขายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนต สงเสริมการวิจัย และพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
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ทหารเพื่อความมั่นคง นำเทคโนโลยีหุนยนตและปญญาประดิษฐมาใชในการผลิตพลังงานเพื่อใชลดมลพิษ
สิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด
ความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในปจจุบันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Disruptive
Technology ทำใหรูปแบบการดำเนินชีวิต การจัดการองคกร และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รุนแรง เทคโนโลยีที่เปนเมกะเทรนดของโลก ๔ ประการไดแก เทคโนโลยีทางอวกาศ ปญญาประดิษฐ (AI)
นาโนเทคโนโลยี และหุนยนต เปนความทาทายและบททดสอบใหญใหแกทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะใน
ดานความมั่นคง หากประเทศใดไมสามารถกาวใหทันความเปลี่ยนแปลงนี้ยอมไมนาแปลกใจที่จะต อง
สูญเสียความสามารถในการแขงขันและความมั่นคงในระดับโลกไป การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทาง
ความคิ ด (Mindset) ยอมรั บ เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เขามา เรีย นรู พัฒ นา สรางการคิดเชิงสรา งสรรค
(Creating Thinking) จนสามารถพัฒนานวัตกรรม (Innovation) พรอมทั้งกำหนดนโยบาย ตลอดจน
แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานความมั่นคง
ของกองทัพอากาศ ซึ่งไดแก ๑. การสรางความเขาใจในระดับพื้นฐานใหแกทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ แลว
กระจายความรูใหทั่วถึงทั้งองคกร ๒. การกำหนดนโยบายและโครงการเพื่อสงเสริมและสรางนวัตกรรม
และ ๓. การสรางนวัตกรรมดวยตนเอง จะกอใหเกิดประโยชนอันยิ่งใหญตอกองทัพอากาศและประเทศ
ไทยอยางยั่งยืน
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