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คำนำ 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีมีแนวโนมจะพัฒนาตอไปโดยไมมีวันสิ้นสุด  จนปจจุบันนี้ได

มาถึงจุดท่ีทำใหรูปแบบการดำเนินชีวิต การจัดการองคกร และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง  ซ่ึง

เราเรียกวา Disruptive Technology หรือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  การพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศ

ดานการศึกษาก็เชนเดียวกัน ตองมีการปรับเปลี่ยนใหทันกับบริบทที่เปลี่ยนไป การเรียนการสอนในยุคนี้

จึงตองมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ผูเรียนสามารถเรียนรูไป

พรอม ๆ กับความกาวหนาทางเทคโนโลยี  เพ่ือใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสูวิสัยทัศน  

“กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of The Best Air Forces in ASEAN)”  อยางเปนรูปธรรม  

ผูจัดทำเปนอาจารยอาวุโส กองการศึกษา วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร

อากาศ เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนากําลังพลดานการศึกษาและเทคโนโลยี จึงได จัดทำเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน เรื ่อง ความทาทายนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับความมั่นคงแหงชาติ โดย

กำหนดใหมีขอบเขตผลงาน คือ ศึกษาเทคโนโลยี ประกอบดวย ๔ ดาน ไดแก  ๑. เทคโนโลยีอวกาศกับ

ความมั่นคงของชาติ  ๒. เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความมั่นคงของชาติ  ๓. นาโนเทคโนโลยีกับ

นวัตกรรมทางทหาร  ๔. เทคโนโลยีหุนยนตกับความม่ันคงของชาติ และยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป 

นโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ แผนและนโยบายทางการศึกษา รวมท้ังไดพิจารณาถึง ทิศทาง แนวโนม

ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนแนวทางในการรับมือเทคโนโลยีทั้ง ๔ ดานนี้ เพื่อวิเคราะหและ

สรุปเปนความทาทายนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับความม่ันคงแหงชาติ 

ผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา ผลงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูเขารับการศึกษาในวิทยาลัย

การทัพอากาศและผูที่สนใจทุกทาน ในการนําไปใชเพื่อใหเกิดองคความรูทางเทคโนโลยี กอเกิดความ 

ทาทายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้ง ๔ ดาน ตลอดจนสามารถสรางเสริมนวัตกรรม

ทางเทคโนโลยีใหกับกองทัพอากาศไดอยางยั่งยืน 

 

     นาวาอากาศเอกหญิง  วชิราภรณ เชาวนศิริ  

            อจอส.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. 

            

     



 

 

สารบัญ 

หนา 

บทนำ ๑ 

เทคโนโลยีอวกาศกับความม่ันคงของชาติ ๕ 

นิยาม ๕ 

เทคโนโลยีอวกาศ ๖ 

จรวด (Rocket) ๖ 

กระสวยอวกาศ (Space Shuttle) ๘ 

ดาวเทียม (Satellite) ๙ 

อาวุธอวกาศกับความม่ันคงทางทหารของประเทศตาง ๆ ๑๓ 

สหรัฐอเมริกา ๑๓ 

รัสเซีย ๑๕ 

จีน ๑๖ 

อินเดีย ๑๘ 

กิจการอวกาศของประเทศไทย ๒๐ 

กองกิจการอวกาศแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ๒๐ 

กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (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 

ผลกระทบของเทคโนโลยีอวกาศตอความม่ันคงของชาติ ๒๔ 

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีอวกาศกับ              

ความม่ันคงของชาติ ๒๕ 

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความม่ันคงของชาติ ๒๙ 

นิยาม 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 

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความม่ันคงของประเทศตาง ๆ ๓๗ 

อเมริกา ๓๗ 

จีน ๓๘ 

เกาหลีใต ๔๐ 

ญี่ปุน ๔๐ 

ปญญาประดิษฐทางการทหาร : Military AI ๔๑ 

ระบบอาวุธอัตโนมัติ (Autonomous Weapon System) ๔๑ 



 

 

Drones ๔๓ 

อากาศยานไรคนขับ (Unmanned aerial vehicle : UAV) ๔๔ 

Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) ๔๕ 

ผลกระทบของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐตอความม่ันคงของชาติ ๕๑ 

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับ    

ความม่ันคงของชาติ ๕๔ 

นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางทหาร ๕๗ 

นิยาม ๕๗ 

วิวัฒนาการนาโนเทคโนโลยี ๕๘ 

ความกาวหนาของนาโนเทคโนโลยีในปจจุบัน ๕๙ 

นาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย ๖๕ 

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) ๖๕ 

นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางทหาร ๖๗ 

นาโนเทคโนโลยีทางทหารในสหรัฐอเมริกา ๖๘ 

ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีตอความม่ันคงของชาติ ๖๙ 

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความทาทายของนาโนเทคโนโลยีกับ                    

ความม่ันคงของชาติ ๗๑ 

เทคโนโลยีหุนยนตกับความม่ันคงของชาติ ๗๔ 

นิยาม ๗๔ 

ระดับข้ันการทำงานของหุนยนต ๗๔ 

การจำแนกประเภทหุนยนตตามลักษณะการใชงาน ๗๕ 

วิวัฒนาการหุนยนต ๗๕ 



 

 

สวนประกอบของหุนยนต ๘๐ 

หุนยนต หรือแขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot) ๘๐ 

หุนยนตเคลื่อนท่ี (Mobile Robots) ๘๑ 

หุนยนตอัตโนมัติ (Autonomous robots) ๘๒ 

หุนยนต กับปญญาประดิษฐ (Robots and Artificial Intelligence) ๘๔ 

เทคโนโลยีหุนยนตกับความม่ันคงทางทหารของประเทศตาง ๆ ๘๕ 

ผลกระทบของเทคโนโลยีหุนยนตตอความม่ันคงของชาติ ๘๙ 

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีหุนยนตกับ              

ความม่ันคงของชาติ ๙๑ 

ความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ๙๔ 

ความทาทายทางเทคโนโลย ี ๙๔ 

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิด (Mindset)  สรางการคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) 

สูนวัตกรรม (Innovation) อันยิ่งใหญ ๙๖ 

กระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) ๙๖ 

การคิดเชิงสรางสรรค (Creative thinking) ๙๖ 

นวัตกรรม (Innovation) ๙๗ 

แนวทางการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี              

ดานความม่ันคงของกองทัพอากาศ ๙๘ 

บทสรุป ๑๐๓ 

บรรณานุกรม ๑๐๙ 



 

 

สารบัญภาพ 

หนา 

ภาพท่ี ๑  จรวดหลายทอน ๗ 

ภาพท่ี ๒  สวนประกอบของกระสวยอวกาศ ๘ 

ภาพท่ี ๓  สวนประกอบของกระสวยอวกาศ ๙ 

ภาพท่ี ๔  การปลอยจรวด SM-3 missile ในปฏิบัติการณ Operation Burnt Frost ๑๔ 

ภาพท่ี ๕  A-235 PL-19 Nudol ๑๖ 

ภาพท่ี ๖  ภาพจากยานฉางเออ ๔ แสดงการปลอยรถอวี้ทู-๒ ๑๗ 

ภาพท่ี ๗  จรวด Dong Neng-3 ๑๘ 

ภาพท่ี ๘  ยานอวกาศ “จันทรายาน ๒” ๑๘ 

ภาพท่ี ๙  จรวด India’s ASAT ๑๙ 

ภาพท่ี ๑๐ ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ๒๓ 

ภาพท่ี ๑๑ นิยามการเรียนรูของ AI ๒๙ 

ภาพท่ี ๑๒ George Boolean ๓๑ 

ภาพท่ี ๑๓ Havard Mark I, ๓๒ 

ภาพท่ี ๑๔ บุคคลท่ีมารวมงานสัมมนา Dartmouth Conference ๓๒ 

ภาพท่ี ๑๕ ความสัมพันธระหวาง AI Machine Learning และ Deep Learning ๓๓ 

ภาพท่ี ๑๖ ระดับชั้นการทำงานของ Deep Neural Network ๓๕ 

ภาพท่ี ๑๗ โอกาสท่ีการสราง AGI จะสำเร็จในแตละปจากผูเชี่ยวชาญดานปญญาประดิษฐ (AI) ๓๖ 

ภาพท่ี ๑๘ ปนกลตั้งอยูกับท่ี (Sentry Machine Gun) รุน Samsung SGR-A1 ๔๑ 

ภาพท่ี ๑๙ ปอมปน AI ของกองทัพสหรัฐ ๔๒ 

ภาพท่ี ๒๐  eMotionButterflies ๔๓ 

ภาพท่ี ๒๑ Guide to Military Drones ๔๔ 

ภาพท่ี ๒๒ ประเทศท่ีมีการใช UCAV ๔๕ 

ภาพท่ี ๒๓ AVIC 601-S ๔๖ 



 

 

ภาพท่ี ๒๔ Wing Loong ๔๖ 

ภาพท่ี ๒๕ A model of a Wing Loong II (UCAV) ๔๗ 

ภาพท่ี ๒๖ General Atomics MQ-1 Predator ๔๘ 

ภาพท่ี ๒๗ General Atomics Avenger ๔๘ 

ภาพท่ี ๒๘ General Atomics MQ-9 Reaper ๔๙ 

ภาพท่ี ๒๙ Lockheed Martin UCAV ๕๐ 

ภาพท่ี ๓๐ BAE Systems Tanneris “Raptor” ๕๑ 

ภาพท่ี ๓๑ Nanoscale ๕๗ 

ภาพท่ี ๓๒ Richard Feynman ๕๘ 

ภาพท่ี ๓๓ จำนวน Transistors ใน Chip computer มีมากข้ึน แตขนาดของ Chip เล็กลงเรื่อยๆ ๖๐ 

ภาพท่ี ๓๔ DNA Chip ๖๑ 

ภาพท่ี ๓๕ Chinese scientists develop DNA nano robots to treat cancer ๖๒ 

ภาพท่ี ๓๖ Quick Display Liquid Powder Display ซ่ึงเปนจอท่ีสามารถบิดงอได ๖๓ 

ภาพท่ี ๓๗ NANO-ARMOR: PROTECTING THE SOLDIERS OF TOMORROW ๖๗ 

ภาพท่ี ๓๘ The future soldier ๖๘ 

ภาพท่ี ๓๙ Karel Capek ๗๖ 

ภาพท่ี ๔๐ ระเบิดบินเปนหุนยนตเคลื่อนท่ีตัวแรกท่ีพัฒนาข้ึน ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ๗๖ 

ภาพท่ี ๔๑ โจเซฟ เอ็นเกลเบอรเกอร บิดาของหุนยนตดานอุตสาหกรรม ๗๗ 

ภาพท่ี ๔๒ หุนยนต "เชกกี" ๗๘ 

ภาพท่ี ๔๓ หุนยนตซีทรีพีโอ (ซาย) และหุนยนตอารทูดีทู (ขวา) ๗๙ 

ภาพท่ี ๔๔ แขนกลอุตสาหกรรม ๘๑ 

ภาพท่ี ๔๕ หุนยนตสำรวจดาวอังคาร Curiosity ๘๒ 

ภาพท่ี ๔๖ หุนยนตสุนัข AIBO ๘๓ 

ภาพท่ี ๔๗ หุนยนตคลายมนุษย ASIMO ๘๔ 

ภาพท่ี ๔๘ หุนยนต “Spot” ๘๕ 

ภาพท่ี ๔๙ หุนยนตรบขนาดจิ๋วของรัสเซีย ๘๖ 



 

 

ภาพท่ี ๕๐ Biobots หุนยนตเตรียมรบสงครามเกาหลี ๘๗ 

ภาพท่ี ๕๑ หุนยนตกูภัย iRAP Sechzig ๘๘ 

 



บทนำ 

ตามพระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๙  ลงวันท่ี ๒๖ ก.ย.๕๙ ไดกลาว

วา “ความมั่นคงแหงชาติ” หมายถึง ภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามตอเอกราช อธิปไตยบูรณภาพ

แหงอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ความปลอดภัยของประชาชน  การดำรงชีวิตโดย

ปกติสุขของประชาชน หรือท่ีกระทบตอผลประโยชนแหงชาติ หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รวมท้ังความพรอมของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณตางๆ อันเกิดจาก 

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ   

ความมั่นคงของชาติอยูท่ีวา เมื่อชาติมั่นคง คนในชาติจะสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข 

ปลอดภัย มีศักดิ์ศรี มีอิสระเสรี ในการดำเนินชีวิต มีความหวัง สามารถจะมั่นใจในอนาคตของตนเองและ

ลูกหลานได ความมั่นคงของชาติจึงมีผลโดยตรงตอวิถีชีวิตความเปนอยู และความปกติสุขของทุกคนใน

ชาติ แตการที ่จะทำใหชาติมั ่นคง และรักษาความมั ่นคงไวใหมีอยางถาวรนั้นมิใชเรื่องงาย ท้ังนี้ก็

เนื่องมาจากปจจัยดานความมั่นคงเกี่ยวเนื่องกับทุกผูคนภายในชาติ โดยองคประกอบพื้นฐานของความ

มั่นคงแหงชาติ มีความสัมพันธกับพลังอำนาจแหงชาติ ซึ่งองคประกอบพื้นฐานความมั่นคงแหงชาติ

ประกอบดวยดานตาง ๆ ๖ ดานไดแก   ๑. ความมั่นคงดานการเมือง ประกอบดวยความเขมแข็งของ

ระบบการเมืองการปกครอง การกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพตอการพัฒนาประเทศ  ๒. ความมั่นคง

ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวยความเขมแข็งของระบบการคา ความอยูดีกินดีของคนในชาติ  ๓. ความม่ังคง

ดานสังคม ประกอบดวยความเขมแข็งของชุมชนและสังคม สามารถดำรงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

ประเพณีอันดีงาม และความอยูเย็นเปนสุขของคนในสังคม  ๔. ความมั่นคงดานการทหาร ประกอบดวย

ความเขมแข็งของระบบการปองกันประเทศ  ๕. ความมั ่นคงดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

ประกอบดวยความเขมแข็งของวิทยาการ อันทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    ๖. ความมั่งคงดานพลังงาน

และสิ่งแวดลอม ประกอบดวยความเขมแข็งของพลังงานท้ังในปจจุบันและอนาคต และการใชทรัพยากร

อยางยั่งยืน 

ความมั่นคงแหงชาติ ในแตละชวงเวลา อาจมีความหมายและองคประกอบที่แตกตางกัน

ออกไป และใหความสำคัญตอความมั่นคงแหงชาติดานตางๆ มากนอยตางกันไป ซึ่งโดยทั่วไปรัฐหรือชาติ

ตองการดำรงความเปนอยู มีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตน และมีความผาสุกสมบูรณ การท่ีจะมีสิ่ง

เหลานี้ไดรัฐตองมีพลังอำนาจของชาติท่ีเขมแข็ง หรือมีศักยภาพในหลายดานดวยกัน เพ่ือใชเปนเครื่องมือ

ในปกปองผลประโยชนของชาติ การสิ้นสุดของสงครามเย็นมีผลตอแนวความคิดในการพิจารณาปญหา



๒ 

 

ความมั่นคงของชาติ ความขัดแยงในเชิงอุดมการณเลือนหายไป ความมั่นคงภายใตสถานการณของโลกท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สภาวะแวดลอมในปจจุบันที่ตองเผชิญ ท้ังความขัดแยงในผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจของชาติ ภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนการเขามาของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive 

Technology) ท่ีทาทายใหเราตองเปลี่ยนแปลงและปรับตัว 

ความทาทายภายใตบริบทของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงใน

ยุคปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โลกของเราไดกาวเขาสูยุค VUCA World ซึ่งประกอบดวย -V 

(Volatility)  คือ ความผันผวนสูง การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สถานการณหรือสภาวะแวดลอมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงสูง และรวดเร็ว ไมสามารถคาดเดาหรือทำนายได หรือเปนสถานการณเปลี่ยนฉบัพลัน แบบ

ตั้งตัวไมทัน หรือรวดเร็วมาก เชน ซึ่งในปจจุบันคือ Disruptive innovation นวัตกรรมที่พลิกผัน  อัตรา

การเปลี ่ยนแปลงสูง (High rate of change)  -U (Uncertainty) คือ สภาวะที ่มีความไมแนนอนสูง 

คาดการณไดยาก ขาดความชัดเจน ไมสามารถหาขอมูลที่ชัดเจน มายืนยันในแตละสถานการณได  ทำให

ยากตอการตัดสินใจ เพราะโลกปจจุบันมีความเปลี ่ยนแปลงไมแนนอนสูง  (Unclear about the 

present)  -C (Complexity) คือ ความซับซอนที่มากขึ้นเรื่อยๆ เชิงระบบ  มีปจจัยมากมายและซับซอน

ตอการตัดสินใจ  (Multiple key decision factors)  -A (Ambiguity) คือ ความคลุมเครือ ไมชัดเจน ไม

สามารถคาดเดาผลท่ีจะเกิดข้ึนไดชัดเจน (Lack of clarity about meaning of an event) 

ความทาทาย  โดยคำวา "ทาทาย" ตามท่ีสำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนด เม่ือผูทำกริยา

เปนสิ่งไมมีชีวิต นั้นหมายถึง  ชวนใหเอาชนะ จะสำเร็จไดตองใชความพยายาม หรือความสามารถอยางสูง  

โดยในสภาวะแวดลอมดานความม่ันคงท่ีทุกสิ่งทุกอยางเปลี่ยนแปลงไวและคาดเดาไดยากนี้ สงผลตอสังคม

ในยุคปจจุบันอยูไมนอย โดยความผันผวนครั้งยิ่งใหญอยางหนึ่งก็คือ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Disruptive 

Technology ที่ทำใหเศรษฐกิจโลก ความมั่นคงของชาติ มาจนถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต การจัดการ

องคกรเปลี่ยนแปลงไปอยางรุนแรง  

กองทัพอากาศมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอยางแนบแนน ทั้ง ๓ มิติ ซึ่งไดแก

มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (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



๓ 

 

ของกำลังทางอากาศ รวมทั้งทรัพยากรที่มีในครอบครองและเทคโนโลยี ทั้งนี้ พลังขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามยุทธศาสตรซึ่งเปนปจจัยแหงความสำเร็จ ไดแก กำลังพลเปนแกนนำและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือใน

การพัฒนา เพื ่อบรรลุวิสัยทัศน สู การเปน “กองทัพอากาศชั ้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air 

Forces in ASEAN)”  

จากการใหการศึกษาแกกําลังพลเปนเครื่องมือสำคัญตอการพัฒนาขีดความสามารถนั้น 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปนหนวยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ และเปนหนวยงานหลักในดานการ

จัดการฝกศึกษาของกองทัพอากาศ มีภารกิจจัดการฝกศึกษาเพื ่อผลิตและพัฒนากําลังพลของ

กองทัพอากาศในทุกชวงระดับชั้น ใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ โดยมีเปาหมายใหผู

ผานกระบวนการฝกศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั ้งนี ้เพื ่อมุ งสู ว ิส ัยทัศนของกรมยุทธศึกษา 

ทหารอากาศในการเปน “องคกรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังพลใหเปนทหารอากาศ ชั้นนําในภูมิภาค

อาเซียน” 

ว ิทยาล ัยการทัพอากาศ เป นหนวยขึ ้นตรงของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปน

สถาบันการศึกษาวิชาชีพทางทหารชั้นสูงของกองทัพอากาศ มีภารกิจในการใหการศึกษาและฝกอบรม

นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศในระดับยุทธศาสตร การบริหารจัดการ และการอํานวยการ

ระดับสูง วิทยาลัยการทัพอากาศไดกำหนดวิสัยทัศนเพื่อมุงไปสูการเปน “สถาบันการศึกษาทางทหารชั้น

นําในอาเซียน” โดยมีปรัชญาของสถาบัน คือ สรางเสริมผู นํา ผู บริหาร และฝายอํานวยการระดับ

ยุทธศาสตรที่มีคุณภาพ และคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสูการเปนกองทัพอากาศชั้นนําใน

ภูมิภาค 

หลักสูตรการทัพอากาศ มุ งเนนการพัฒนาและสรางเสริมความพรอมเปนผู นำระดับ

ยุทธศาสตรที ่มีความรูทางทหาร โดยมีความมุงหมายเพื่อใหผู เขารับการศึกษาพรอมเปนผูนำระดับ

ยุทธศาสตร และเปนผูบริหารหรือฝายอำนวยการระดับสูงที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใชกำลัง 

สามารถวางแผนการปฏิบตัิการรวมทางทหารในระดับยุทธศาสตร และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพตอ

ความมั่นคงของชาติ โดยหลักสูตรการทัพอากาศไดมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง และหลักสูตรการ

ทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ เปนการพัฒนาหลักสูตรฉบับลาสุด โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการทัพ

อากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ ไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาท่ี ๒ ความม่ันคงแหงชาติและยุทธศาสตรดาน

ความมั่นคง ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางเทคโนโลยี โดยไดมีการ

กำหนดกลุ มวิชาใหม คือ ความทาทายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ ่งประกอบดวย ๔ วิชา ไดแก 



๔ 

 

๑. เทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติ  ๒. เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความมั่นคงของชาติ   

๓. นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางทหาร  ๔. เทคโนโลยีหุนยนตกับความม่ันคงของชาติ  

เพื่อใหผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรการทัพอากาศ ซึ่งเปนกําลังพลที่พรอมจะเปนผูนำ

ระดับยุทธศาสตร และผูบริหารหรือฝายอำนวยการระดับสูงท่ีมีประสิทธิภาพในการเตรียมและใชกำลัง ได

มีองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ จึงไดจัดทำเอกสารประกอบการ

เรียนการสอน เรื่อง  ความทาทายนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับความมั่นคงของชาติ โดยมีวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้ 

๑. เพื่อใหมีชุดความรู และชุดขอมูลดานเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 

(Disruptive Technology) ซึ ่งประกอบดวย ๔ ดาน คือ เทคโนโลยีอวกาศกับความมั ่นคงของชาติ  

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความมั ่นคงของชาติ  นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางทหาร  และ

เทคโนโลยีหุนยนตกับความม่ันคงของชาติ  

๒. เพื่อเขาใจพัฒนาการ ทิศทาง ตลอดจนแนวโนมของเทคโนโลยี และตระหนักรูถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีทาทายท้ัง ๔ ดานท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ 

๓. เพื่อเปนแนวทางในการรับมือ จัดการ กำหนดกรอบยุทธศาสตร และนโยบายความ

มั ่นคงในดานเทคโนโลยีอยางถูกตอง และสรางสรรคผลงานนวัตกรรมใหกับกองทัพอากาศและ

ประเทศชาติ 

ประโยชนท่ีไดรับจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้ จะทำใหผูเขารับการศึกษา

ในวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และผูสนใจทุกทาน ไดมีองคความรูในขอบขาย

เนื้อหาสาระเก่ียวกับอวกาศ และเทคโนโลยีอวกาศกับความม่ันคงของชาติ  เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับ

ความมั่นคงของชาติ  นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางทหาร  และเทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงของ

ชาติ สามารถนำขอมูลเทคโนโลยีทั้ง ๔ ดาน ไปใชในการวิเคราะหถึงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ 

ตลอดจนสามารถสังเคราะหขอมูลเพื่อใหไดแนวทางในการวางแผนรับมือกับ Technology Disrupt 

Change ๔ ดานนี้ในเชิงบูรณาการ สามารถที่จะพัฒนากระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) สรางการ

คิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ สามารถนำไป

อางอิง ตอยอด พัฒนาประยุกตใช  สรางสรรคนวัตกรรมยังประโยชนตอกองทัพอากาศและประเทศไทย

ไดอยางยั่งยืน  

 



เทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาต ิ

นิยาม 

นิยามของ “อวกาศ” หมายถึง พื้นที่บนทองฟาเหนือพื้นโลกประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรข้ึน

ไป อยูเหนือเสน The Kármán Line๑ ซึ่งบริเวณนั้นประกอบไปดวยสุญญากาศ มีขอบเขตกวางไกล

ออกไปไมมีท่ีสิ้นสุด เปนท่ีอยูของดวงดาวและดาวเคราะหท่ีเต็มไปดวยกาซและฝุนจำนวนมาก อวกาศเต็ม

ไปดวยรังสีหลายรูปแบบ รังสีอินฟราเรด และรังสีอัลตราไวโอเลตท่ีสวนใหญมาจากดวงอาทติย รังสีเอกซ 

รังสีแกมมา และรังสีคอสมิก (European Space Agency, 2010) 

ในมิติทางกฎหมาย สนธิสัญญาวาดวยหลักการที่ใชบังคับตอกิจกรรมในเรื่องการสำรวจ

และใช  อวกาศ  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

ความสำคัญท่ีสุดซ่ึงวางหลักสาระสำคัญใหกับกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีตามมา สนธิสัญญาดังกลาวไดใหความหมาย

ของ “อวกาศ” วาหมายถึง หวงเวหาท่ีอยูเหนือและถัดข้ึนไปจากชั้นบรรยากาศ โดยถือเอาบรรยากาศของ

โลกมนุษยเปนเกณฑ และกำหนดแตเพียงวาอวกาศเริ่มตนข้ึนจากระดับใด 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 เปนเสนท่ีกำหนดขอบเขตระหวางช้ันบรรยากาศของโลกและอวกาศ เปนสิ่งสำคญัสำหรับ

มาตรการทางกฎหมายและขอบังคับ เครื่องบินและยานอวกาศอยูภายใตเขตอำนาจศาลท่ีแตกตางกันและอยูภายใต

สนธิสัญญาท่ีแตกตางกัน 



๖ 

 

กฎหมายอวกาศหรือกิจการดาวเทียม ซึ่งไทยไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีดาวเทียมในหลายๆ เรื่อง เชน 

ดาวเทียมไทยคมเพื ่อการสื่อสาร ดาวเทียมขนาดเล็กไทยพัฒนา ตลอดจนดาวเทียมเพื ่อการสำรวจ

ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน     

อวกาศนั้นเปนสภาวะไรอากาศและแรงโนมถวง การเคลื่อนที่จึงไรแรงเสียดทานและ

ความเรง  บนอวกาศเต็มไปดวยรังสีคลื่นสั้น ซึ่งมีพลังงานสูง ดาวเทียมและยานอวกาศอาศัยพลังงาน

เหลานี้ดวยการใชเซลลพลังงานแสงอาทิตย อยางไรก็ตาม รังสีคลื่นสั้นเหลานี้มีอานุภาพในการกัดกรอน

สสาร ดังจะเห็นวายานอวกาศและดาวเทียมสวนมากถูกหอหุมดวยโลหะพิเศษ สีเงิน หรือสีทอง อุปกรณ

ทุกอยางที่ใชในอวกาศถูกสรางขึ้นดวยวัสดุชนิดพิเศษ บนพื้นผิวโลกมีบรรยากาศคอยทำหนาที่กรองรังสี

คลื่นสั้นท่ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต แตในอวกาศไมมีเกราะกำบัง ในขณะท่ีนักบินอวกาศออกไปทำงานขาง

นอกยาน พวกเขาจะตองสวมใสชุดอวกาศ การสงดาวเทียมและยานอวกาศจากพื้นโลกขึ้นสูอวกาศ ตอง

ตอสูกับแรงดึงดูดของโลก ดาวเทียมและยานอวกาศตองเอาชนะแรงดึงดูดของโลก โดยอาศัยจรวดท่ีมีแรง

ขับดันและความเร็วสูง 

จะเห็นไดวา บนอวกาศนั้นมีขอบเขตกวางใหญไพศาล การใชประโยชนจากกิจการอวกาศ

มีมากมาย โดยท่ีคนสวนใหญยังไมทราบถึงที่มาแหงประโยชนเหลานั้น ดังนั้นการสรางองคความรูใหเกิด

การตระหนักถึงความสำคัญของอวกาศจึงเปนเรื ่องที ่ควรคำนึงถึง อีกทั้งดวยการท่ีกิจการอวกาศใช

เทคโนโลยีระดับสูง ทำใหมีคาใชจายสูงตามไปดวย การริเริ่มผลักดันและออกกฎหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ดานกิจการอวกาศของประเทศไทยจึงเปนสิ่งสำคัญเชนเดียวกัน 

เทคโนโลยีอวกาศ  

นิยามของ “เทคโนโลยีอวกาศ” หมายถึงนวัตกรรมท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชงานนอกชั้นบรรยากาศ

ของโลก เชน จรวด กระสวยอวกาศ ดาวเทียม  สิ่งประดิษฐเหลานี้สรางความทาทายใหแกเหลาวิศวกร

เปนอยางมากอันเกิดจากความลำบากในการสรางและทดสอบเทคโนโลยีเหลานั้นใหสามารถใชงานใน

สถานที่นอกโลกได โดยการใชงานจริงเราแทบจะไมสามารถแกไขอะไรนอกโลกไดเลย (Williamson, 

2006) 

จรวด (Rocket)  

เปนเครื่องยนตที่ใชขับเคลื่อนพาหนะสำหรับขนสงอุปกรณหรือมนุษยขึ้นสูอวกาศ จรวด

สามารถเดินทางไปในอวกาศ จรวดท่ีใชเดินทางไปสูอวกาศจะตองมีแรงขับเคลื่อนสูงมากและตอเนื่อง การ
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สงวัตถุขึ้นสูอวกาศไมสามารถสงในแนวราบได เพราะโลกมีบรรยากาศหอหุมอยู ความหนาแนนของ

อากาศจะตานทานใหวัตถุเคลื่อนที่ชาลงและตกสูพื้นเสียกอนที่จะเขาสูวงโคจร  จึงออกแบบวิถีของจรวด

ใหข้ึนสูทองฟาในแนวดิ่ง แลวคอยปรับวิถีใหโคงขนานกับผิวโลกเม่ือเหนือชั้นบรรยากาศในภายหลัง 

        ประเภทของจรวด  

เราแบงประเภทของจรวดตามชนิดของเชื้อเพลิงออกเปน ๓ ประเภท คือ 

๑. จรวดเชื้อเพลิงแข็ง มีโครงสรางไมซับซอน แตเมื่อการเผาไหมเชื้อเพลิงเกิดข้ึนแลว ไม

สามารถหยุดได จรวดเชื้อเพลิงแข็งมีแรงขับดันสูงสุดเนื่องจากการสันดาปเชื้อเพลิงรุนแรง สิ้นเปลือง

เชื้อเพลิงมากและปฏิบัติการไดไมนาน จึงเหมาะสำหรับใชขับเคลื่อนยานอวกาศหรือดาวเทียมข้ึนสูวงโคจร

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 

เม่ือเชื้อเพลิงตอนใดหมดก็จะปลดตอนนั้นท้ิงไปเพ่ือใหจรวดมีความเรงมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๑  จรวดหลายทอน 

ท่ีมา : http://newmars.com/forums/viewtopic.php?id=7799 

 



๘ 

 

ภาพท่ี ๒  สวนประกอบของกระสวยอวกาศ  

ท่ีมา : http://www.lesa.biz/space-technology/space-shuttle 

 

กระสวยอวกาศ (Space Shuttle) 

จรวดเปนอุปกรณราคาแพง เมื ่อถูกสงขึ ้นสู อวกาศแลวไมสามารถนำมาใชใหมได 

นักวิทยาศาสตรจึงพัฒนาแนวคิดในการสรางยานขนสงขนาดใหญที่สามารถเดินทางขึ้นสูอวกาศแลว

เดินทางกลับสูโลกใหนำมาใชใหมไดหลายครั้ง มีองคประกอบประกอบ ๓ สวน ดังนี้  

๑. จรวดเชื้อเพลิงแข็ง (Solid Rocket Booster) จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งขนาบกับถังเชื้อเพลิง

ภายนอกท้ังสองขาง มีหนาท่ีขับดันใหยานขนสงอวกาศท้ังระบบทะยานข้ึนสูอวกาศ  

๒. ถังเชื้อเพลิงภายนอก (External Tank) จำนวน ๑ ถัง ติดตั้งอยูตรงกลางระหวางจรวด

เชื้อเพลิงแข็งทั้งสองดาน มีหนาท่ีบรรทุกเชื้อเพลิงเหลว ซึ่งมีทอลำเลียงเชื้อเพลิงไปทำการสันดาปใน

เครื่องยนตซ่ึงติดตั้งอยูทางดานทายของกระสวยอวกาศ  

๓. ยานขนสงอวกาศ (Orbiter) ทำหนาที ่ เป นยานอวกาศ ห องทำงานของนักบิน 

หองปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร และบรรทุกสัมภาระท่ีจะไปปลอยในวงโคจรในอวกาศ เชน ดาวเทียม 

หรือชิ้นสวนของสถานีอวกาศ เปนตน  เมื่อปฏิบัติภารกิจสำเร็จแลว ยานขนสงอวกาศจะทำหนาที่เปน

เครื่องรอน นำนักบินอวกาศและนักวิทยาศาสตรกลับสูโลกโดยรอนลงสนามบิน   

ดวยเหตุนี้ยานขนสงอวกาศจึงตองมีปกไวสำหรับสรางแรงยก แรงตานทาน และควบคุม

ทาทางการบินขณะท่ีกลับสูชั้นบรรยากาศของโลก  ยานขนสงอวกาศสามารถนำมาใชใหมไดหลายครั้ง 
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ดาวเทียม (Satellite) 

ดาวเทียม  คือ อุปกรณที่มนุษยสรางขึ้นแลวปลอยไวในวงโคจรรอบโลก เพื่อใชประโยชน

ในดานตางๆ เชน ถายภาพ ตรวจอากาศ โทรคมนาคม และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เปนตน ดาวเทียม

ถูกสงขึ้นสูอวกาศโดยติดตั้งบนจรวดหรือยานขนสงอวกาศ  ดาวเทียมดวงแรกของโลกเปนของสหภาพ   

โซเวียตในขณะนัน้ ชื่อ สปุตนิก ๑ (Sputnik 1)  ถูกสงข้ึนสูอวกาศเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๐ นับเปน

จุดเริ่มตนของยุคอวกาศ   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบหลักของดาวเทียม มีดังตอไปนี้ 

- ระบบนำรอง เปนระบบคอมพิวเตอรและไจโรสโคป ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบตำแหนงของ

ดาวเทียม โดยการเปรียบเทียบกับตำแหนงของดาวฤกษ  สัญญาณวิทยุจากสถานีบนโลกหรือสัญญาณจาก

ดาวเทียมจีพีเอส  

- ระบบควบคุมและสื ่อสาร ประกอบดวย คอมพิวเตอรที ่เก็บรวมรวมขอมูล และ

ประมวลผลคำสั่งตาง ๆ ที่ไดรับจากสวนควบคุมบนโลก โดยมีอุปกรณวิทยุและเสาอากาศ เพื่อใชในการ

รับสงขอมูล  

- ระบบเซ็นเซอร และอุปกรณวิทยาศาสตรอื่น ๆ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของภารกิจ เชน 

ดาวเทียมสำรวจโลกติดตั้งเซ็นเซอรตรวจจับชวงคลื่นตาง ๆ ดาวเทียมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรติดตั้ง

ภาพท่ี ๓  สวนประกอบของกระสวยอวกาศ 

ท่ีมา : https://www.thoughtco.com/sputnik-1-first-artificial-satellite-3071226 

 



๑๐ 

 

หองทดลอง ดาวเทียมทำแผนที่ติดตั้งเรดารและกลองถายภาพ ขอมูลที่ไดจากระบบนี้จะถูกสงกลับสูโลก

โดยใชเสาอากาศสงคลื่นวิทยุ  

- ระบบพลังงาน ทำหนาที่ผลิตพลังงานและกักเก็บไวเพื่อแจกจายไปยังระบบไฟฟาของ

ดาวเทียม โดยมีแผงรับพลังงานแสงอาทิตย (Solar cells) ไวรับพลังงานจากแสงอาทิตยเพื่อเปลี่ยนเปน

พลังงานไฟฟา แตดาวเทียมขนาดใหญอาจมีเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร  

- ระบบเครื่องยนต  ดาวเทียมขนาดใหญท่ีมีอายุใชงานยาว จะมีเครื่องยนตซ่ึงทำงานคลาย

กับเครื่องอัดอากาศ และปลอยออกทางปลายทอ มีหนาที่สรางแรงขับดันเพื่อรักษาระดับความสูงของวง

โคจร   

วงโคจรของดาวเทียม  

การออกแบบวงโคจรของดาวเทียมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงานดาวเทียม ยิ่งใกล

ศูนยกลางของแรงโนมถวง (ศูนยกลางของโลก) แรงโนมถวงจะเพ่ิมข้ึน  ดังนั้น ถาตองการใหดาวเทียมมีวง

โคจรต่ำ ดาวเทียมจะตองเคลื่อนท่ีเร็วมาก เพ่ือเอาชนะแรงโนมถวงของโลก ดาวเทียมวงโคจร ดาวเทียมวง

โคจรต่ำจึงโคจรรอบโลกใชเวลานอยท่ีสุด ดาวเทียมวงโคจรสูงมีความเร็วในวงโคจรชากวาวงโคจรต่ำ ท้ังนี้

เนื ่องจากสูงขึ้นไป ยิ่งอยูหางจากศูนยกลางแรงโนมถวง ดาวเทียมวงโคจรสูงจึงโคจรรอบโลกใชเวลา

มากกวาดาวเทียมวงโคจรต่ำ  

ในการออกแบบวงโคจรของดาวเทียม  นอกจากความสูงของวงโคจรแลว  ยังตองคำนึงถึง

ทิศทางของวงโคจร เนื่องโลกหมุนรอบตัวเอง  เราสามารถจำแนกประเภทของวงโคจร ตามระยะสูงของวง

โคจรไดดังนี้  

- วงโคจรระยะต่ำ (Low Earth Orbit "LEO") อยูสูงจากพ้ืนโลกไมเกิน ๑,๐๐๐ กม. เหมาะ

สำหรับการถายภาพรายละเอียดสูง ติดตามสังเกตการณอยางใกลชิด  แตเนื่องจากวงโคจรประเภทนี้อยู

ใกลพื้นผิวโลกมาก ภาพถายที่ไดจึงครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณแคบ และไมสามารถครอบคลุมบริเวณใด

บริเวณหนึ่งไดนาน เนื่องจากดาวเทียมตองเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงมาก  ดาวเทียมวงโคจรต่ำจึงนิยมใชวง

โคจรขั้วโลก (Polar  Orbit) หรือใกลขั ้วโลก (Near Polar Orbit)  ดาวเทียมจะโคจรในแนวเหนือ-ใต 

ขณะท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง ดาวเทียมจึงเคลื่อนท่ีผานเกือบทุกสวนของพ้ืนผิวโลก  

- วงโคจรระยะปานกลาง (Medium Earth Orbit "MEO") อยู ที ่ระยะความสูงตั ้งแต 

๑,๐๐๐ กิโลเมตร จนถึง ๓๕,๐๐๐ กิโลเมตร  สามารถถายภาพและสงสัญญาณวิทยุไดครอบคลุมพื้นที่ได

เปนบริเวณกวางกวาดาวเทียมวงโคจรต่ำ  แตหากตองการสัญญาณใหครอบคลุมท้ังโลกจะตองใชดาวเทียม

หลายดวงทำงานรวมกันเปนเครือขายและมีทิศทางของวงโคจรรอบโลกทำมุมเฉียงหลายๆ ทิศทาง  



๑๑ 

 

ดาวเทียมที ่มีวงโคจรระยะปานกลางสวนมากเปนดาวเทียมนำรอง เชน เครือขายดาวเทียม GPS 

ประกอบดวยดาวเทียมจำนวน ๒๔ ดวง  ทำงานรวมกัน โดยสงสัญญาณวิทยุออกมาพรอมๆ กัน ให

เครื่องรับที่อยูบนพื้นผิวโลกเปรียบเทียบสัญญาณจากดาวเทียมแตละดวง เพื่อคำนวณหาตำแหนงพิกัด

ท่ีตั้งของเครื่องรับ 

- วงโคจรประจำที ่ (Geostationary Earth Orbit "GEO") อยู ส ูงจากพื ้นโลกประมาณ 

๓๕,๗๘๖ กม. มีเสนทางโคจรอยูในแนวเสนศูนยสูตร (Equatorial Orbit) ดาวเทียมจะหมุนรอบโลกดวย

ความเร็วเชิงมุมเทากับโลกหมุนรอบตัวเองทำใหดูเหมือนลอยนิ่งอยูเหนือพื้นผิวโลกตำแหนงเดิมอยู

ตลอดเวลา จึงถูกเรียกวา "ดาวเทียมวงโคจรสถิต หรือ วงโคจรคางฟา"  นิยมใชสำหรับการถายภาพโลกท้ัง

ดวง เฝาสังเกตการณเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ  และใชในการโทรคมนาคมขามทวีป  อยางไรก็ตาม

ดาวเทียมวงโคจรคางฟาจะตองลอยอยูท่ีระดับสูง ๓๕,๗๘๖ กิโลเมตรเทานั้น  วงโคจรแบบนี้จึงมีดาวเทียม

อยูหนาแนน และกำลังจะมีปญหาการแยงพ้ืนท่ีในอวกาศ 

- วงโคจรรูปวงรี (Highly Elliptical Orbit "HEO") เปนวงโคจรออกแบบสำหรับดาวเทียม

ที่ปฏิบัติภารกิจพิเศษเฉพาะกิจ  เนื่องจากดาวเทียมความเร็วในวงโคจรไมคงที่  เมื่ออยูใกลโลกดาวเทียม

จะเคลื่อนที่ใกลโลกมาก และเคลื่อนที่ชาลงเมื่อออกหางจากโลก ดาวเทียมวงโคจรรูปวงรี สวนมากเปน

ดาวเทียมที่ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร เชน ศึกษาสนามแมเหล็กโลก เนื่องจากสามารถมีระยะหางจาก

โลกไดหลายระยะ หรือเปนดาวเทียมจารกรรมซึ่งสามารถบินโฉบเขามาถายภาพพื้นผิวโลกดวยระยะต่ำ

มากและปรับวงโคจรได 

ประเภทของการใชงานดาวเทียม  

เราสามารถจำแนกประเภทของดาวเทียมตามประโยชนการใชงานไดดังนี้ 

- ดาวเทียมทำแผนท่ี เปนดาวเทียมที่มีวงโคจรต่ำ (LEO) ที่ระดับความสูงไมเกิน ๘๐๐ 

กิโลเมตร เพ่ือใหไดภาพท่ีมีรายละเอียดสูง และเปนดาวเทียมท่ีมีวงโคจรใกลข้ัวโลก (Polar orbit) เพ่ือให

สแกนพื้นผิวถายภาพไดครอบคลุมทุกพื้นที่ของโลก ภาพถายดาวเทียมที่ไดสามารถนำไปใชในการทำแผน

ท่ี ผังเมือง และการทำจารกรรมสอดแนมทางการทหาร  ดาวเทียมทำแผนที่ที่มีชื่อเสียงไดแก Ikonos, 

QuickBird ซ่ึงสามารถดูภาพแผนท่ีใน 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)  

- ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา มีวงโคจรหลายระดับขึ ้นอยูกับการออกแบบในการใชงาน 

ดาวเทียม NOAA มีวงโคจรต่ำถายภาพรายละเอียดสูง สวนดาวเทียม GOES และ MTSAT มีวงโคจรคาง

ฟาอยูที่ระดับสูงถายภาพมุมกวางครอบคลุมทวีปและมหาสมุทร นักอุตุนยิมวิทยาใชภาพถายดาวเทียมใน

การพยากรณอากาศและติดตามการเคลื่อนที่ของพายุ เพื่อปองกันและลดความเสียหายของชีวิตและ

ทรัพยสิน 

- ดาวเทียมเพ่ือการนำรอง Global Positioning System "GPS" เปนระบบบอกตำแหนง

พิกัดภูมิศาสตรบนพื้นโลก ซึ่งประกอบดวยเครือขายดาวเทียมจำนวน ๓๒ ดวง โคจรรอบโลกในทิศทาง

ตางๆ ที่ระยะสูง ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร สงสัญญาณมาบนโลกพรอมๆ กัน  แตเนื่องจากดาวเทียมแตละดวง

อยูหางจากเครื่องรับบนพื้นโลกไมเทากัน เครื่องรับจึงไดรับสัญญาณจากดาวเทียมแตละดวงไมพรอมกัน 

วงจรอิเล็กทรอนิกสในเครื่องรับ GPS นำคาเวลาที ่แตกตางมาคำนวณหาพิกัดภูมิศาสตรบนพื้นโลก 

ปจจุบันเครื่องรับ GPS เปนท่ีนิยมใชกันในหมูนักเดินทางมีท้ังแบบมือถือ 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  นอกจากดาวเทียมท่ัวไปท่ีใชงานเก่ียวของกับชีวิตประจำวัน ยัง

มีดาวเทียมอีกหลายชนิดที่สงขึ้นไปเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษเฉพาะทาง เชน ดาวเทียมเพื่อการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร กลองโทรทรรศนอวกาศ  ดาวเทียมจารกรรม ดาวเทียมทางทหาร  ประเภทนี้มีระยะสูงและ

รูปแบบของวงโคจรตางๆ กันขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงาน ดาวเทียม Corona ซึ่งใชสำหรับการ

ลาดตระเวนทางทหาร 

จะเห็นไดวา เทคโนโลยีอวกาศมีสวนสำคัญและคุณอนันตตอโลกของเรา โดยเฉพาะ

ดาวเทียม ชีวิตประจำวันของเราใชประโยชนจากดาวเทียมกันเรื่อยมาทั้ง Google Maps ในการนำทาง 

การดูทีวีผานเครือขายตางก็ใชดาวเทียมสื่อสารในการสงสัญญานภาพและเสียง การพยากรณอากาศจาก



๑๓ 

 

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียมทางการทหาร เปนตน โดยประเทศไทยเองก็มีดาวเทียมของตัวเอง รวม

ไปถึงการใชประโยชนรวมจากดาวเทียมนานาชาติเชนกัน 

อาวุธอวกาศกับความมั่นคงทางทหารของประเทศตาง ๆ 

บรรดานักการทหาร นักยุทธศาสตรยุคปจจุบันไดใหความสนใจกับขอบเขตพื้นที ่ทาง

อวกาศอยางจริงจัง การแปรสภาพพ้ืนท่ีอวกาศใหกลายเปนพ้ืนท่ีทางทหารเพ่ือเอาชนะกัน ความพยายาม

ที่จะเขาไปสรางสนามรบบนพื้นที่อวกาศ อันไมมีขอบเขตและไมมีผูใดเปนเจาของ วงโคจรของโลกกำลัง

กลายเปนพื้นที่แหงการชวงชิงความเปนใหญ ความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นจึงสงผลใหแตละประเทศมีความ

วิตกกังวลวา ดาวเทียมหรือสถานีอวกาศอาจถูกโจมตีโดยแฮกเกอร หรือถูกคุกคามจากอาวุธอวกาศ

รูปแบบใหมได จนตองเรงสรางแผนปองกันของตนเอง มหาอำนาจที่เห็นไดชัดวากำลังเรงแขงขันกัน เพ่ือ

ครองผลประโยชนจากอวกาศคือ จีน สหรัฐ และรัสเซีย ทั้ง ๓ ประเทศไดทดลองอาวุธที่สามารถทำลาย

ดาวเทียม โดยเปนขีปนาวุธท่ีถูกปลอยตัวจากโลกและทะยานพุงโจมตีดาวเทียมท่ีโคจรอยูรอบโลกไดทันที 

โดยมีอาวุธอวกาศท่ีสำคัญ ไดแก 

อาวุธอวกาศประเภท Anti-satellite weapons (ASAT) ซ่ึงเปนอาวุธทางอวกาศที ่ ถูก

ออกแบบมาเพื่อทำลายลางดาวเทียมตามวัตถุประสงคทางความมั่นคง ในปจจุบันเองมีหลายประเทศที่มี 

ASAT อยูในครอบครอง แตอยางไรก็ตาม ASAT ยังไมถูกนำมาใชในการรบและมีเพียง ๔ ชาติเทานั้นท่ี

สามารถกำจัดดาวเทียมของชาติตัวเองเพ่ือแสดงแสนยานุภาพของ ASAT ไดสำเร็จ ประเทศเหลานั้นไดแก 

สหรัฐอเมริกา, รัสเซีย, จีน และอินเดีย 

นอกจากนี้ ยังมีอาวุธอวกาศที่เรียกวา โค-ออรบิทอลส (Co-orbitals) ซึ่งเปนดาวเทียมท่ี

ติดตั้งขีปนาวุธหรือจรวดเอาไว และเม่ือดาวเทียมถูกปลอยขึ้นสูวงโคจรโลก ขีปนาวุธก็จะแยกตัวออกจาก

ดาวเทียม และพุงไปในวงโคจรของดาวเทียมเปาหมาย และเขาโจมตีในท่ีสุด 

สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกา นับวามีความชัดเจนมากที ่สุดขณะนี้ ไดกอตั้ง กองทัพอวกาศ (Space 

Force) สถาปนาขึ้นมาเปนกองทัพที่ ๖ เพิ่มขึ้นจาก กองทัพบก นาวิกโยธิน กองทัพอากาศ กองทัพเรือ 

และหนวยปองกันชายฝง โดยการดำเนินงานและปฏิบัติการตางๆ ยังเขารวมกับกองทัพอากาศ เหมือนกับ 

กองทัพนาวิกโยธิน ท่ีถูกสถาปนาแยกออกมาจากกองทัพเรือ แตก็ยังคงปฏิบัติการภารกิจตางๆ เก่ียวเนื่อง

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 “โบอ้ิง” เปนผูทำหนาท่ี

พัฒนาระบบอาวุธตางๆ ในอวกาศใหกับรัฐบาลอเมริกา 

ในดานอาวุธอวกาศประเภท Anti-satellite weapons (ASAT) ที่สหรัฐอเมริกาเคยไดใช

งาน มีชื ่อวา SM-3 missile ในปฏิบัติการที่มีชื ่อวา Operation Burnt Frost ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ 

ค.ศ.๒๐๐๘ เพื่อทำลายดาวเทียมสอดแนมทางทหารของตัวเองที่มีชื่อวา USA-193 ซึ่งถูกปลอยในวันท่ี 

๑๔ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๐๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๔  การปลอยจรวด SM-3 missile ในปฏิบัติการณ Operation Burnt Frost 

ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Burnt_Frost 



๑๕ 

 

รัสเซีย 

รัสเซียตะลุยอวกาศไดกอนสหรัฐ โดยยานสปุตนิก เวอรชันตางๆ รวมไปถึงการสรางสถานี

อวกาศมีร และคิดคนพัฒนาขีปนาวุธที่มีศักยภาพโจมตีเปาหมายแมอยูไกลถึงในหวงอวกาศ รวมถึงการ

คิดคนพัฒนาดานหุนยนตปญญาประดิษฐ หรือเอไอ ในรูปแบบหุนยนตคลายมนุษย พรอมศักยภาพที่มี

ความสามารถดานการเรียนรูพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเรา รวมถึงนักบินอวกาศท่ีข้ึนไปปฏิบัติภารกิจบน

หวงอวกาศไดดวยการสง “ฟดอร” หุนยนตคลายมนุษย หรือฮิวแมนนอยด ขึ้นไปสถานีอวกาศนานาชาติ 

หรือ ไอเอสเอส และที่นาสนใจคือ ยานอวกาศโซยุซ ที่เปนพาหนะสงหุนยนตตัวนี้ขึ้นไปบนสถานีไอเอส

เอส และนี่คือ พัฒนาการดานอวกาศไปอีกขั้นของรัสเซีย ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโดรนยาน

อวกาศ ท่ีไมตองใชคนขับ 

การวางรากฐานระบบทางทหารในอวกาศในยุคสหภาพโซเวียต ไมวาจะเปน“จรวด

อวกาศ” ที่เรียกๆ กันวา “R-360 RB” ซึ่งขณะนี้ก็ยังโคจรอยูในวงโคจรบนอวกาศ และสามารถสั่งการให

โจมตี เป าหมายภาคพื ้นด ินจากศ ูนย ควบค ุมในร ัสเซ ีย ซ ึ ่ ง เคยเร ิ ่มเป ดปฏ ิบ ัต ิการมาต ั ้งแต 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 ซ่ึง

ถูกทดสอบครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๕ และอีกครั้งในเดือน เมษายน ค.ศ.๒๐๑๖ ซ่ึงถูก

ยิงข้ึนไปท่ีความสูง ๘๐๕ กิโลเมตรเหนือพ้ืนโลก ตอมายังมีการทดสอบจรวด PL-19 Nudol อีกหลายครั้ง

ตามมาในเดือน ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๖, มีนาคม ๒๐๑๘ และ ธันวาคม ๒๐๑๘ 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จีน 

จีนไดสรางความตื่นตะลึงใหแกทั่วโลก จากการที่จีนประสบความสำเร็จในการทำลายหนึ่ง

ในดาวเทียมพยากรณอากาศของตัวเอง สงผลจนทำใหจีนกลายเปนประเทศท่ี ๓ ของโลกท่ีมีความสามารถ

ในการทำลายดาวเทียม จากกอนหนานี้ที่มีเพียงแคสหภาพโซเวียตและสหรัฐเทานั้น และจีนกลายเปน

ประเทศถัดจากรัสเซียและสหรัฐฯ ท่ีสงมนุษยข้ึนสูอวกาศ  

จีนถูกสหรัฐฯ กีดกันไมใหเขารวมในสถานีอวกาศนานาชาติ เพราะโครงการอวกาศของจีน

เชื่อมโยงกับกองทัพ ดังนั้น จีนจึงสรางหองปฏิบัติการของตัวเอง มีชื่อวา เทียนกง ซึ่งขึ้นไปโคจรรอบโลก

เม่ือป ค.ศ.๒๐๑๑ จนถึงเดือนเมษายน ค.ศ.๒๐๑๘ สถานีแหงนี้มีลูกเรือประจำการ ๒ คน ใชเปนท่ีทดสอบ

การเชื่อมตอกับยานอวกาศและปฏิบัติการดานการบินอวกาศในรูปแบบตางๆ 

ความสามารถดานอวกาศอันโดดเดน ของจีนถูกทำใหเดนชัดมากขึ้นอีกครั้ง เมื่อลาสุดจีน

สามารถนำยานสำรวจ ฉางเออ ๔ (Chang'e 4) ลงจอดในดานมืดหรือดานไกลของดวงจันทรไดสำเร็จ ใน 

วันที่ ๔ ม.ค.๖๒ ซึ่งถือเปนภารกิจที่ไมเคยมีประเทศไหนในโลกสามารถทำไดมากอน และนับเปนการเปด

 

ภาพท่ี ๕  A-235 PL-19 Nudol 

ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/A-235_anti-ballistic_missile_system 



๑๗ 

 

ประวัติศาสตร หนาใหมในการสำรวจดวงจันทรของมนุษย ความทะเยอทะยานของจีนยังไมหยุดเพียง

เทานี้ เพราะจีนตั้งเปาวาจะสงยานอวกาศไปสำรวจดาวอังคารใหไดภายในป ค.ศ.๒๐๒๐ และจะมีสถานี

อวกาศท่ีโคจรรอบโลกราวป ค.ศ.๒๐๒๒ ซ่ึงทางการจีนระบุวา ภารกิจท้ังหมดนี้เปนไปเพ่ือสนับสนุนความ

รวมมือระหวางประเทศ และสถานีอวกาศที่กำลังพัฒนาอยูนั้นก็จะเปดรับสมาชิกจากสหประชาชาติทุก

ประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ซ่ึงมีรายงานวาเปนการทดสอบเพ่ือการปองกันเทานั้นและสามารถบรรลุวัตถุประสงคได 

 

 

ภาพท่ี ๖  ภาพจากยานฉางเออ ๔ แสดงการปลอยรถอวี้ทู-๒          

(จาก CNSA) 

 



๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อินเดีย 

บทบาทของอินเดียในดานอวกาศจะเนนไปท่ีการพัฒนาธุรกิจดาวเทียมท่ีมีตนทุนต่ำ ซ่ึงเคย

ไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐใหสามารถสรางดาวเทียมของตัวเอง แตปจจุบันอินเดียกำลังเรงพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศเพ่ือความม่ันคงของชาติแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๗  จรวด Dong Neng-3 

ท่ีมา : https://www.defenseworld.net/news/17918/China_To_Test_Dong_Neng_3_Anti_Satellite_ 

ภาพท่ี ๘  ยานอวกาศ “จันทรายาน ๒”  

ท่ีองคการวิจัยอวกาศอินเดีย ไดสงยานอวกาศ 

“จันทรายาน ๒” ข้ึนไปยังดวงจันทร เม่ือชวง

กลางป ๖๒ 

ท่ีมา : 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

จรวดข้ึนไปเพ่ือทำลายดาวเทียม Microsat-R ท่ีความสูง ๓๐๐ กิโลเมตร หรือใน low-earth orbit (LEO) 

การทดสอบครั้งนี้ถูกเรียกวาปฏิบัติการ Shakti และจากความสำเร็จในครั้งนี้ทำใหอินเดียเปนประเทศท่ี ๔ 

ที่สามารถทดสอบอาวุธ ASAT ไดสำเร็จโดยทางการอินเดียไดกลาววาการทดสอบครั้งนี้เปนไปเพื่อแสดง

ความพรอมทางอวกาศและเปนไปเพ่ือการปองกันเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๙  จรวด India’s ASAT 

ท่ีมา : https://spacenews.com/op-ed-indias-asat-test-is-wake-up-call-for-norms-of-behavior-in-space/ 



๒๐ 

 

จากขอมูลเทคโนโลยีอวกาศในแงอาวุธอวกาศกับความม่ันคงทางทหารจากประเทศท่ีกลาว

มา จะเห็นไดวาทุกประเทศตางตื่นตัวและใหความสำคัญกับความม่ันคงทางทหารในอนาคตเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะสองประเทศยักษใหญท้ังสหรัฐอเมริกาท่ีมีการจัดตั้งกองทัพอวกาศและมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจน และ

จีนที่กำลังพัฒนาและแสดงศักยภาพทางอวกาศออกมาใหโลกไดเห็น ประเทศไทยเองจำเปนที่จะตอง

เตรียมพรอมสำหรับรูปแบบของความมั่นคงที่กำลังเปลี่ยนไปในทุกวันและกำลังจะกาวล้ำไปสูหวงอวกาศ 

โดยประเทศไทยไดมีการกอตั้งองคกรตาง ๆ ท่ีทำงานเก่ียวกับกิจการอวกาศดังมีรายละเอียดตอไป 

 

กิจการอวกาศของประเทศไทย 

กองกิจการอวกาศแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) 
 

มีหนาท่ีและอำนาจดังตอไปนี้ 

๑. เสนอแนะนโยบาย และจัดทําแผนแมบทการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศให

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง 

๒. ประสานแผนปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุน การนําเทคโนโลยีอวกาศมาใชเพ่ือประโยชน 

ของหนวยงานองคกร และเอกชนในประเทศใหสอดคลองกับแผนแมบทการพัฒนากิจการอวกาศของ 

ประเทศรวมถึงประสานความรวมมือกับรัฐบาลและองคการระหวางประเทศดานกิจการอวกาศ 

๓. เปนศูนยกลางขอมูลการศึกษาและประสานดานกิจการอวกาศและการนํามาใช

ประโยชนกับหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในประเทศและตางประเทศเพ่ือความเปนเอกภาพ 

๔. ศึกษา วิจัย และติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการประยุกตใช

ประโยชนท่ีเหมาะสมของประเทศ 

๕. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย  

 

 



๒๑ 

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) มีตัวยอวา "สทอภ."    

"Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)- 

GISTDA"    

 

เปนหนวยงานของรัฐในรูปแบบองคการมหาชน ซ่ึงมุงเนนการบริหารและดำเนินงานอยาง

มีประสิทธิภาพ เพื่อบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการตาง ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศใหเปนประโยชนตอประชาชน 

พันธกิจ 

๑. ผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห และจัดทำคลังขอมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและ 

ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

๒. ใหบริการขอมูล และใหคำปรึกษาดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั ้งใน

ประเทศและระดับสากล 

๓. พัฒนาเครือขายความรวมมือและการใหบริการดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศในระดับสากลท้ังในและตางประเทศ 

๔. พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการ การสรางอุตสาหกรรมตอเนื่อง การสราง

มูลคาเพ่ิม และหารายไดโดยไมแสวงหากำไรจากการบริการ (ท้ังดานวิชาการและขอมูล) 

๕. พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศท้ังในและตางประเทศ 

๖.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและระบบดาวเทียมสำรวจ

ทรัพยากร 

๗. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.)   

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

พันธกิจ 

๑. คนควา วิจัย และพัฒนาดานดาราศาสตร 

๒. สรางเครือขายการวิจัยและวิชาการดานดาราศาสตรในระดับชาติและนานาชาติกับ

สถาบันตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 



๒๒ 

 

๓. สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือดานดาราศาสตรกับหนวยงานอื่นของรัฐ 

สถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวของ และภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

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 ใหเปนไปตามแผนงานท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรการปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะการ

พัฒนาองคความรูและขีดความสามารถของกำลังพลจากระดับผูใชงาน (USER) สูการเปนผูควบคุมและ

บริหารสถานีดาวเทียม (OPERATOR) เพื่อพัฒนาไปสูการพึ่งพาตนเองและรองรับระบบงานความมั่นคง

ดานอวกาศของประเทศในอนาคต ( การใชดาวเทียมสอดแนม ระบบขีปนาวุธนำวิถีดวยดาวเทียมนำรอง 

และระบบนำรองอากาศยานไรคนขับในการทิ้งระเบิดเปาหมาย ) ตอนนี้ กห.ไดทำการเชาดาวเทียม     

ไทยคมเพื ่อการสื ่อสาร ซึ ่งจะหมดสัญญาในป พ.ศ.๒๕๖๔ ในสวนของความมั ่นคงใช ธ ีออส ของ

กระทรวงวิทยาศาสตรตอไปจะพัฒนาเปนดาวเทียมใชเอง แตตอนนี้กระทรวงวิทยาศาสตรมีการสราง     

ธีออส ๒ ข้ึนมาใหม เพ่ือเตรียมทดแทนดาวเทียมดวงเดิม 

 

ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ 

เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๒ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ ดิษยศริน ผูบัญชาการทหารอากาศ เปน

ประธานเปดศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ใหเปนหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีผลบังคับใช

ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับศูนยดังกลาวเปนหนวยงานหลักในการเฝาระวัง ปองกัน ในการรักษา

ความม่ันคงทางอวกาศ และปองกันภัยดานอวกาศของประเทศ ถือเปนการดำเนินการสำคัญในยุทธศาสตร



๒๓ 

 

กองทัพอากาศ และนโยบายของผูบัญชาการทหารอากาศ ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการของ

กองทัพอากาศไดอยางไรพรมแดน ชวยสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เพื่อยกระดับ

ศักยภาพดานอวกาศของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับโครงสรางการทำงานเปน ๔ กอง ประกอบดวย  

๑. กองปฏิบัติการทางอวกาศ มีหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับแผนและการพัฒนากิจการ

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 

 

ภาพท่ี ๑๐ ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ 



๒๔ 

 

ผลกระทบของเทคโนโลยีอวกาศตอความมั่นคงของชาติ 

ความกาวหนาของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศทำใหเกิดผลดี ดังนี้ 

๑. มนุษยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับปรากฏการณทางดาราศาสตรดีข้ึน และชวยเปดเผย

ความลี้ลับของวัตถุทองฟาในอดีต 

๒. มนุษยเกิดจินตนาการอันกวางไกล มีความคิดสรางสรรคเกี ่ยวกับความเปนมาของ

ปรากฏการณทางดาราศาสตร 

๓. เทคโนโลยีอวกาศไดรับการพัฒนาและนำมาใชในชีวิตประจำวัน เชน เซลลเชื้อเพลิง 

(fuel cell) เซลลสุริยะ (solar cell) เปนตน 

๔. เกิดแนวคิดในการคนควาหาทรัพยากรจากอวกาศ และหาแหลงที่อยูใหมนอกโลกเม่ือ

เกิดปญหาอัตราการเพ่ิมประชากรมนุษยจนขาดแหลงท่ีอยูอาศัย 

 

ความกาวหนาของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศทำใหเกิดผลเสีย ดังนี้           

         ๑. คาใชจายในการสำรวจอวกาศสูงในการสงจรวดหรือยานอวกาศข้ึนสูอวกาศ 

๒. ขยะอวกาศจากดาวเทียมหรือยานอวกาศที่หมดอายุการใชงาน อาจจะตกลงพื้นโลก

สรางความเสียหาย 

๓. การสงจรวดขึ้นสูอวกาศบางครั้งเกิดความผิดพลาด เกิดการสูญเสียชีวิตของนักบิน

อวกาศ 

๔. ความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศอาจใชเพ่ือการทำลายลางมนุษยชาติ 

 

ผลกระทบของเทคโนโลยีอวกาศตอความม่ันคงของชาติท้ัง ๖ ดาน มีดังตอไปนี้ 

๑. ความม่ันคงดานการเมือง  

    การมีดาวเทียมเพื่อการนำรอง(GPS) ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม และการ

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอื่นๆ เปนตัววัดความนาเชื่อถือใหกับรัฐบาล ภูมิคุมกันใหกับรัฐบาลและประเทศ 

ชาติ  

๒. ความม่ันคงดานเศรษฐกิจ  

    เทคโนโลยีอวกาศเปนเทคโนโลยีที่มีคาใชจายสูง ประเทศมหาอำนาจมีโอกาสพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศนี้มากกวาประเทศกำลังพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศสามารถนำมาพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช

ในชีวิตประจำวัน สรางงาน สรางความเขมแข็งของระบบการคา ความอยูดีกินดีของคนในชาติ   



๒๕ 

 

๓. ความม่ันคงดานสังคม  

    ประชาชนมีความรูจากการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช ดาวเทียมเพื่อการศึกษา การ

เรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม การสื่อสารผานดาวเทียม ประชาชนสามารถผนวกความรูท่ีไดรับผาน

เทคโนโลยีอวกาศกับวิถีชุมชน ไมตองยายถิ่นฐานเขามาหางานทำในเมือง สรางงาน เกิดความผูกพันของ

คนในสังคม และความอยูเย็นเปนสุขของคนในสังคม  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาสามารถพยากรณอากาศ

เตือนประชาชนใหระวังสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนได  

๔. ความม่ันคงดานการทหาร  

   หวงอวกาศเปนหนึ่งในพ้ืนท่ีการรบสมัยใหม ฝายท่ีแสวงประโยชนจากหวงอวกาศได

ดีกวาจะเปนปจจัยสนับสนุนใหเปนฝายไดเปรียบในการทำสงคราม กระทรวงกลาโหมไดใชกิจการอวกาศ

เพื่อความมั่นคง โดยมีดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถายภาพดานความม่ันคง และการสังเกตการณทาง

อวกาศ จะเปนการใชงานดาวเทียมสนับสนุนการปฏิบัติการท่ีใชเครือขายเปนศูนยกลาง การหาขอมูลฝาย

ตรงขามทางลับ การทำสงครามอิเล็กทรอนิกส UAV เพ่ือปฏิบัติการทางทหาร การปลอยอาวุธจาก

ดาวเทียม ตอตานดาวเทียมฝายตรงขาม จะสามารถสรางความเขมแข็งของระบบการปองกันประเทศใน

เชิงปองปราม แตขณะเดียวกันหากนำมาใชเพ่ือทำลายลางจะเกิดการสูญเสียตอมนุษยชาติเปนจำนวนมาก   

๕. ความม่ันคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    เทคโนโลยีอวกาศเปนเทคโนโลยีที่เปดโลกทัศนใหกับมนุษยชาติ จุดประกายความคิด

สรางสรรคในการประดิษฐคิดคนเทคโนโลยใีหมๆ ขึ้นมา สรางความเขมแข็งของวิทยาการอันทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพ     

๖. ความม่ันคงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม   

    การนำดาวเทียมสำรวจโลก สำรวจทรัพยากรนำมาใชวิเคราะหขอมูลหาวิธีการนำ

ทรัพยากรของประเทศมาใชใหเกิดประโยชน สามารถสำรวจหาขอมูลแหลงพลังงานในประเทศเพ่ือ

นำมาใชไดอยางยั่งยืน 

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีอวกาศกับ

ความมั่นคงของชาต ิ

เทคโนโลยีอวกาศมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศอยางยิ่งทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

ประเทศไทยจึงควรกำหนดแนวทางในการเตรียมการเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีอวกาศกับ

ความม่ันคงของชาติในดานตาง ๆ ดังนี้ 



๒๖ 

 

๑. ความม่ันคงดานการเมือง  

    - กำหนดนโยบาย ตลอดจนแผนแมบทการพัฒนากิจการอวกาศของชาติ 

  - ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายใหทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

อวกาศและปกปองผลประโยชนของชาต ิ

   - ผลักดันประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการสื่อสารในอาเซียน 

   - แสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและการใช

ประโยชนจากอวกาศ 

๒. ความม่ันคงดานเศรษฐกิจ   

    - ประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

    - สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศไปใชประโยชน เพื่อเพิ่มความสามารถไดเปรยีบ

ในเชิงแขงขัน สรางมูลคาเพ่ิม 

    - สงเสริมการลงทุนกิจการอวกาศในเชิงพาณิชย และอุตสาหกรรมท่ีเกี ่ยวของกับ

อวกาศ 

๓. ความม่ันคงดานสังคม  

    - เสริมสรางความรู ความเขาใจดานเทคโนโลยีอวกาศ 

    - นำเทคโนโลยีอวกาศมาใชประโยชนเพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    - ประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศเพ่ือพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน เชน ดาวเทียม

เพ่ือการสื่อสาร ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศ สาธารณะสุข ปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ  

๔. ความม่ันคงดานการทหาร  

    - พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงการใหความรูดานอวกาศแกบุคคลากร 

    - สงเสริม พัฒนากิจการอวกาศ ตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศทางทหาร  

    - ออกแบบพัฒนาและสรางดาวเทียมทางทหารเพ่ือความม่ันคงดวยตนเอง  

    - สรางความรวมมือการใชงานเทคโนโลยีอวกาศทางทหารระหวางประเทศ 

๕. ความม่ันคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    - สรางองคความรูดานเทคโนโลยีอวกาศ ตลอดจนเผยแพรความรูดานอวกาศใหกับ

ประชาชน 

    - สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 

    - สรางสรรคผลงาน นวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศสามารถพัฒนาสูการพ่ึงพาตนเอง 



๒๗ 

 

๖. ความม่ันคงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม  

    - ใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียมเพ่ือหาแหลงพลังงานในประเทศ 

    - ใชเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียมเพื่อการสำรวจ รวบรวมขอมูลทรัพยากรประเทศเพ่ือ

นำมาใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 

 

จะเห็นไดวา เทคโนโลยีอวกาศ เปนนวัตกรรมท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชงานนอกชั้นบรรยากาศของ

โลก ไมวาจะเปน จรวด กระสวยอวกาศ ดาวเทียม ฯลฯ สิ่งประดิษฐเหลานี้เปนความพยายามของมนุษย

เริ่มตั้งแตสหภาพโซเวียต สงสปุตนิก ๑ (Sputnik 1) ดาวเทียมดวงแรกของโลกเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ จากนั้น

เทคโนโลยีอวกาศก็พัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง กิจการดานอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศมีความสำคัญตอการ

พัฒนาประเทศ ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วิทยาศาสตรเทคโนโลย ี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 ซ่ึงเปนทรัพยากร ธรรมชาติของโลกท่ีมีอยูอยางจำกัดรวมกันอยางสันติ  

สำหรับดานความมั่นคงทางทหารในกิจการอวกาศของประเทศไทยนั้น กระทรวงกลาโหม 

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไดติดตามพัฒนาการของภัยคุกคามดานกิจการอวกาศท่ีมีผลกระทบ

ตอความม่ันคงของชาติ  และใหบูรณาการงานรวมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหลาทัพ รวมท้ังภาค

สวนอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และในสวนของกองทัพอากาศ ซึ่งเปนหนวยงานท่ี

ดูแลดานความม่ันคง ปกปองนานฟาไทย ไดกอตั้งศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ โดยปฏิบัติการ

สังเกตการณหวงอากาศ ตรวจการณจากอวกาศ สื่อสารและโทรคมนาคมดวยระบบดาวเทียมในอวกาศ 

รวมเปนเครือขายสังเกตการณอวกาศกับนานาชาติ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจรักษาผลประโยชนของชาติ 

เพ่ือใหประเทศไทยม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอวกาศ 

และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การผลักดันใหเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของกิจการอวกาศ 

โดยการใหการศึกษาในเรื่องกิจการอวกาศ การปฏิบัติการทางอวกาศ การจัดการอบรมและเผยแพรขอมูล

ขาวสารเกี ่ยวกับเหตุการณที ่เกิดขึ ้นรอบโลกในดานอวกาศ และความกาวหนาทั ้งทางทหารและ



๒๘ 

 

วิทยาศาสตรของแตละประเทศ เพื่อใหเกิดองคความรูทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุมคนที่มีสวนเกี่ยวของอยาง

หลีกเลี ่ยงไมได นั่นคือกองทัพอากาศ ซึ ่งจะเปนกำลังสำคัญในการสรางความมั ่นคงทางอวกาศแก

ประเทศชาติตอไป 



เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความมั่นคงของชาติ 

นิยาม 

ปญญาประดิษฐ หรือคำวา “AI” ยอมาจาก “Artificial Intelligence” ถือเปนศาสตร

วิทยาการทางคอมพิวเตอรชนิดหนึ่งที่มีเปาหมายเพื่อการสรางคอมพิวเตอรที่มีสามารถประพฤติตัวได

เหมือนมนุษย ผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยตางลงมือทุมเทสุดตัวพยายามพัฒนาทำใหสิ่งนี้ฉลาด เหมาะสม และ

บริบูรณดวยความสามารถอันเปยมลน ศาสตรนี้ไมไดเพิ่งจะมาพัฒนากันไมกี่ป หากแตแนวความคิดนี้มี

จุดเริ่มตนมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ และถูกพัฒนาสงตอมากวาหลายรอยปจนมาถึงยุคปจจุบัน  

การทำงานของ AI คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีถูกพัฒนาใหมีตรรกะการคิดเปนของตัวเอง 

เปนตัวแทนของมนุษยที่มีความชาญฉลาด สามารถทำงานหรือใชเหตุผลในการแกไขปญหาในดานความ

เปนเหตุเปนผล โดยเชาวปญญานั ้นสามารถแสดงเหตุผล การเรียนรู  การวางแผนหรือนำเสนอ

ความสามารถอ่ืน ๆ ไดดวย เชน การประมวลผลจากขอมูลท่ีเราใหไป หรือการแสดงผลอัตโนมัติจากขอมูล

ที่มีอยู เลียนแบบโครงขายประสาทของสมองของมนุษย ซึ่งในปจจุบันการทำงานของ  AI มีความแมนยำ

สูงมาก จนแทบไมพบขอมูลผิดพลาด ท้ังยังสามารถทำงานไดในระยะเวลาท่ีกำหนด และทำไดตลอดเวลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๑ นิยามการเรียนรูของ AI 

ท่ีมา : https://www.g-able.com/thinking/artifact-intelligence/ 



๓๐ 

 

นิยามการเรียนรูปญญาประดิษฐ (AI)  

สามารถจัดแบงออกเปน ๔ ประเภทโดยมองใน ๒ มิติ ไดแก 

๑. ระหวาง นิยามที่เนนระบบที่เลียนแบบมนุษย กับ นิยามที่เนนระบบที่มีเหตุผล (แตไม

จำเปนตองเหมือนมนุษย) 

๒. ระหวาง นิยามท่ีเนนความคิดเปนหลัก กับ นิยามท่ีเนนการกระทำเปนหลัก 

โดยมีนิยามดังตอไปนี้ 

๑. ระบบท่ีคิดเหมือนมนุษย (Systems that think like humans) 

    ปญญาประดิษฐ คือ ความพยายามใหมอันนาตื่นเตนที่จะทำใหคอมพิวเตอรคิดไดซ่ึง

เครื่องจักรที่มีสติปญญาอยางครบถวนและแทจริง “The exciting new effort to make computers 

think … machines with minds, in the full and literal sense.” (Haugeland, 1985) 

    ปญญาประดิษฐ คือ กลไกของกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับความคิดมนุษย เชน การตัดสินใจ 
การแก ป ญหา  การ เ ร ี ยนร ู   “The automation of activities that we associate with human 
thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning.” (Bellman, 1978) 

๒. ระบบท่ีกระทำเหมือนมนุษย (Systems that act like humans) 

    ปญญาประดิษฐ คือ การสรางเครื่องจักรที่ทำงานในสิ่งซึ่งอาศัยปญญาเมื่อกระทำโดย
มน ุ ษย   “ 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. ระบบท่ีคิดอยางมีเหตุผล (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. ระบบท่ีกระทำอยางมีเหตุผล (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) มีแนวคิดในรูปแบบท่ีเนนเหตุผลเปนหลัก เนื่องจากการนำ AI 

ไปประยุกตใชแกปญหา ไมจำเปนตองอาศัยอารมณหรือความรูสึกของมนุษย อยางไรก็ตามนิยามทั้ง ๔ 

ไมไดมีความแตกตางกันโดยสมบูรณ ตางก็มีสวนรวมท่ีคาบเก่ียวกันอยู 

 

กำเนิดปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent : AI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนับหนึ่งของวงการปญญาประดิษฐเริ่มตนจากการสรางเครื่องจักรแบบดิจิตอลไดเปน

ครั้งแรกโดยใชพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ George Boole นักคณิตศาสตรในยุคศตวรรษที่ ๑๙ โดย 

Charles Babbage ไดทำการสรางระบบและวงจรไฟฟาแบบดิจิตอลนั่นคือการใชตรรกะแบบถูก-ผิด หรือ 

1 และ 0 ในการทำงานของระบบและสิ่งนี้ไดกลายมาเปนรากฐานของคอมพิวเตอรทั ้งหมดบนโลกนี้  

ความสำคัญของ George ตอ AI เปนท่ีทราบกันในวงการเทคโนโลยีโดยนักขาวของ telegraph ไดกลาวถึง 

George ไว ว า “His development of 'Boolean logic' paved the way for the computer age.” 

(Titcomb, 2015) แปลไดวาการคิดคนตรรกะแบบบูลีนไดปูทางไปสูยุคแหงคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๒ George Boolean 

ท่ีมา : www.telegraph.co.uk/technology/google/google-doodle/11968997/george-boole-google-
doodle.html 



๓๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนกระทั่งในป ค.ศ.๑๙๔๔ คอมพิวเตอรดิจิตอลเครื่องแรกไดถูกสรางขึ้นโดย H.H. Aiken 

นักฟสิกสชาวอเมริกัน โดยใชสวิตชรีเลยของโทรศัพทกวา ๓,๐๐๐ ชิ้น เพื่อนำมาสราง Havard Mark I 

คอมพิวเตอรเครื่องแรกของโลกที่ถึงแมจะเชื่องชาแตวาเปนจุดเริ่มตนของการใชวงจรดิจิตอลและทอ

สุญญากาศในการสรางสิ่งประดิษฐนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ภาพท่ี ๑๓ Havard Mark I, 

 the first digital computer 

ท่ีมา : www.computerhistory.org/timeline/1944/ 

ภาพท่ี ๑๔ บุคคลท่ีมารวมงานสัมมนา Dartmouth Conference 

ท่ีมา : 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 ท่ีทำใหระบบคอมพิวเตอรสามารถเลียนแบบ พัฒนาและแสดงพฤติกรรม

ของมนุษยได 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Machine learning (ML) 

คือวิธีการสรางปญญาประดิษฐ (AI) โดยทำใหคอมพิวเตอรเรียนรูไดดวยตนเอง ซ่ึงมนุษยมี

หนาที่เพียงแคเขียนโปรแกรมใหปญญาประดิษฐ (AI) เรียนรูจากขอมูลจนเกิดเปนขั้นตอนวิธีในการคิดหรือ

ภาพท่ี ๑๕ ความสัมพันธระหวาง AI Machine Learning และ Deep Learning 

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



๓๔ 

 

แกปญหา (Algorithm) โดยตัวเอง เพ่ือการทำนายหรือตัดสินใจในภายหลัง แทนท่ีจะทำงานตามลำดับของ

คำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร 

เมื่อใดก็ตามที่ Machine สามารถเแกปญหาหรือแกอัลกอริทึมตามชุดของคำสั่งที่สรางไว

ไดสำเร็จ การทำงานเชนนั้นเรียกวา 'ปญญาประดิษฐ' 

ประเภทของ Machine Learning 

๑.  Supervised Learning การเรียนรูแบบมีผู สอน 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 คอมพิวเตอรจะทำหนาท่ีแคแบงกลุม  

๓.  Reinforcement Learning การเรียนรูตามสภาพแวดลอม เชน Alpha Go เงื ่อนไข

ของหมากลอมคือ ใชหมากของตนลอมพ้ืนท่ีบนกระดานมากกวาคูตอสู Alpha Go จึงเรียนรูดวยตัวมันเอง

ผานการจำลองการแขงขันเปนแสนลานรอบ เพื่อใหรูวาถาหากคูตอสูเดินหมากนี้ ตัวมันเองจะเดินหมาก

ไหนเพ่ือใหบรรลุเง่ือนไขท่ีกำหนดไวให นั่นคือการยึดพ้ืนท่ีบนกระดานใหไดมากท่ีสุด 

ซ่ึงการเรียนรูโดยมีผูสอน (Supervised) นั้นเครื่องจะเรียนรูและทำนายผลลัพธไดจากการ

ชวยเหลือของนักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) สวนการเรียนรูโดยไมมีผูสอน (Unsupervised) 

นั้นเครื่องจะเรียนรูและทำนายผลไดจากการจำแนกและสรางแพทเทิรนของมันจากขอมูลท่ีไดรับ 

เมื ่อเครื่องสามารถทำนายผลลัพธจากชุดขอมูลจำนวนมากไดมากเทาไร ก็จะยิ่งแสดง

ความสามารถในการเรียนรูเชิงลึก (Deep Learning) มากเทานั้น 

 

Deep Learning (DL) และ Neural Network (NN) 

Deep learning คือวิธีการสราง Machine learning โดยเพิ่มความลึกและความซับซอน

ของอัลกอริทึม เพื่อใหคอมพิวเตอรเรียนรูแยกแยะและวิเคราะหขอมูลจำนวนมากและหลายประเภทได 

โดยวิธีการจำลองระบบประสาทของคน (Neural network : NN) ซึ่งถูกสรางเปนเครือขายหลายชั้น 

(Layer) และถูกแบงออกเปน ๓ ชวง คือ ๑) Input layer สวนรับขอมูล ๒) Hidden layer สวนการ

ประมวลผลขอมูลและวิเคราะหท่ีหลากหลาย ๓) Output layer สวนแสดงผลขอมูล 



๓๕ 

 

Deep Learning ตองการเครื่องจักรระดับสูงและชุดขอมูลจำนวนมาก เพื่อการทำนายผล

ที่แมนยำมากขึ้น และ DL สามารถคนพบคุณสมบัติที ่จะใชในการแบงแยกหมวดหมูโดยอัตโนมัติ แต 

Machine Learning จำเปน ตองไดรับขอมูลเหลานี้จากผูใหขอมูลโดยตรง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรูของคอมพิวเตอรแบบ Neural Network มีความซับซอนมาก ทำใหในบางครั้ง

เราไมอาจรูไดวาเพราะอะไรคอมพิวเตอรจึงมีการตัดสินใจหรือมีผลลัพธเชนนั้นออกมา ซึ่งเหมือนกับที่ได

กลาวไปขางตนวาเปนการจำลองระบบประสาทเพราะวาเราเองก็ไมรูวาสมองอันซับซอนของเรานั้นแทจริง

แลวมีการประมวลผลอยางไร 

ระดับความฉลาดของ AI  

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

ท่ีมีสติปญญาหรือความสามารถในการทำงานไดในวงจำกัด เชน SIRI ของ Apple สามารถสื่อสารพูดคุยกับ

คนได ยังไมมีความสามารถ และมีสติปญญาคิดไปทำอยางอ่ืนใหใกลเคียงมนุษยได 

๒.  Artificial General Intelligence (AGI) หรือ Strong AI เกี ่ยวของกับความสามารถในการ

เรียนรู วางแผน การแกปญหา การคิดเชิงนามธรรม การคิดที่สลับซับซอน เรียนรูไดเร็ว เรียนรูจาก

ภาพท่ี ๑๖ ระดับชั้นการทำงานของ Deep Neural Network 

ท่ีมา : medium.com/@athivvat/deep-leaning-คืออะไร-785e16d01773 



๓๖ 

 

ประสบการณ เปนปญญาประดิษฐ (AI) ท่ีมีความสามารถในการทำงานเทียบเทากับสมองมนุษย โดยใน

ระดับ AGI จะสามารถทำไดเหมือนกับมนุษย 

๓.  Artificial Super Intelligence (ASI) หรือ Super AI เปนปญญาเหนือมนุษย มีความฉลาด

และมีปญญามากกวาสมองมนุษย รวมไปถึงความคิดสรางสรรคในทางวิทยาศาสตร และความสามารถใน

การใชชีวิตและการเขาสังคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ในปจจุบันเรายังไมสามารถสราง AGI ซึ่งเปนสติปญญาเทียบเทามนุษย มีความสามารถท่ี

เก่ียวของกับจิตใจความรูสึกนึกคิด โดยจากรูปท่ี ๑๖ แสดงใหเห็นวาโอกาสท่ีการสราง AGI จะสำเร็จในแตละป 

จากผูเชี่ยวชาญดานปญญาประดิษฐ (AI) ซ่ึงเกือบสมบูรณรอยละ ๙๐ จะเกิดข้ึนในป ค.ศ.๒๐๖๕ 

 

ปญญาประดิษฐ (AI) นั่นคือ เครื่องจักรกลหรือระบบที่มีคุณลักษณะและความสามารถท่ี

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

หรือโมเดลที ่เอามาชวยให ML ฉลาดขึ ้นนั ่นเอง โดยสรุปอาจกลาวไดวา Deep Learning (DL) เปน 

ภาพท่ี ๑๗ โอกาสท่ีการสราง AGI จะสำเร็จในแตละปจากผูเชี่ยวชาญดานปญญาประดิษฐ (AI) 

อางอิงจาก : หนังสือ “Super Intelligence Paths, Strategies” Oxford University Press. 



๓๗ 

 

Subset ของ Machine Learning (ML) และ Machine Learning (ML) เป น Subset ของ Artificial 

Intelligent (AI) นั่นเอง ซึ่งปจจุบันในสวนของปญญาประดิษฐ (AI) ไดมีการนำ Machine Learning มา

ใชเปนประโยชนเกี ่ยวของกับมนุษยมากที่สุด ในเรื ่องของการจัดการขอมูลมหาศาล (Big Data) การ

แยกแยะ วิเคราะห หาหนทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

 

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความมั่นคงของประเทศตาง ๆ 

ประธานาธิบดีปูตินแหงรัสเซียเคยกลาวไววา “ปญญาประดิษฐคืออนาคต ไมใชสำหรับแค

รัสเซีย แตสำหรับเผาพันธุมนุษยทั้งหมด มันมาพรอมกับศักยภาพอันยิ่งใหญ แตก็มีอันตรายที่ยากจะ

คาดการณ ใครก็ตามที่เปนผูนำเทคโนโลยีนี ้นั ้นจะกลายเปนผูนำโลกในที่สุด” ซึ่ง AI จะเปนโอกาสท่ี

ยิ่งใหญในการพัฒนาดานเทคโนโลยีใหกาวล้ำยิ่งขึ้น แตในอีกมุมหนึ่งก็ยังเปนภัยคุกคามที่ยากจะทำนาย

เชนกัน ในอนาคตจะมีการตอสูโดยการใชเจาหนาท่ีในหนวยท่ีเชี่ยวชาญดาน AI จำนวนมาก ไมวาทางโลก

ไซเบอร หรืออาวุธไรคนขับ ซ่ึงถาหนวยนี้ถูกทำลายได ประเทศนั้นก็ไมมีทางเลือกอ่ืนนอกจากยอมจำนน 

การพัฒนาปญญาประดิษฐไดกลายเปนปญหาความม่ันคงแหงชาติ ซ่ึงจีนและสหรัฐอเมริกา 

ก็ถูกโลกมองวาจะเปนประเทศท่ีเปนผูนำทางดาน AI  โดยจีนประกาศวาจะเปนผูนำทางในการวิจัยดาน AI 

ในป ค.ศ.๒๐๓๐ 

แมวาปญญาประดิษฐจะชวยกระตุนเศรษฐกิจของประเทศในหลายดานตั้งแตอุตสาหกรรม

หนักจนถึงการวิจัยทางการแพทย แตเทคโนโลยีดาน AI ก็จะเปนประโยชนในสงครามดวย ปญญาประดิษฐ

สามารถนำมาใชในการพัฒนาอาวุธไซเบอรและควบคุมจักรกลสังหารอิสระ ซึ่งมีตนทุนต่ำ พรอมทั้งยัง

สามารถใชสำหรับการเฝาระวังและโจมตีฝายตรงขามได ซึ่งทั้งในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกากำลังทำ

การวิจัยเทคโนโลยีนี้อยูอยางขะมักเขมน 

อเมริกา 

ดวยความแข็งแกรงของบริษัทเทคโนโลยีในซิลิกอนวัลเลย ที่กลายเปนรากฐานสำคัญของ

เศรษฐกิจตอนนี้ รวมกับ ฐานผูใชจากท้ัง Google และ Facebook ท่ัวท้ังโลกกวา ๒,๐๐๐ ลานคน และมี

ผูใชงานอุปกรณ iOS และ Android อีกกวาพันลานคน เปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหสหรัฐอเมริกา ยังคงความ

เปนมหาอำนาจดานนี้แตคงไมนานท่ีจีนจะข้ึนมาเทียบเทา 



๓๘ 

 

หนวยงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ชื่อวา Joint Artificial Intelligence Center หรือ 

JAIC ("เจค") อยูภายใตสังกัด Chief Information Officer CIO หรือฝายสารสนเทศของกระทรวงกลาโหม 

เปนหนวยงานตั ้งใหมเมื ่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๘ หนาที ่ของ JAIC คือศึกษาการใชงาน AI กับ

หนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทั้งในแงการทหารและในแงงานธุรการหรือเอกสารอื่นๆ 

รวมถึงประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาการใชงาน AI รวมกันอีกดวย 

ในป ค.ศ.๒๐๒๐ จะเพิ่มงบประมาณกวาสองเทา เปน ๒๖๘ ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อการ

พรอมรบทางปญญาประดิษฐ มีภารกิจ ๔ ประการ คือ 

๑) ปญญาประดิษฐเพ่ือ maneuver and fires ประมวลขอมูลและชี้เปา 

๒) การเปนแพลตฟอรมใหเขาถึงขอมูลขาวสารเครื่องมือจำนวนมากรวมถึงหองสมุด 

๓) เปนตัวเชื่อมหนวยนวัตกรรมและหนวยปฏิบัติการของกระทรวง 

๔) หาคำจำกัดความของปญญาประดิษฐเพ่ือความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมความก็คือ ทำ

ใหปญญาประดิษฐอยูในการปฏิบัติการทางทหารสหรัฐในป ๒๐๒๐ (Mauclone, 2019) 

 

จีน 

จีน มหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจเปนอันดับ ๒ ของโลก ไดนำเรื่องของ AI บรรจุลงใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วาจีนจะตองเปนผูนำดาน AI ของโลกใหไดภายในป ๒๐๓๐ โดยจะ

ผลักดันบริษัท startup และสนับสนุนการคนควาวิจัยดานนี้ในมหาวิทยาลัยตางๆ อยางเต็มท่ี โดยบริษัท

ยักษใหญดานออนไลนในจีน ทั้ง Baidu และ Tencent ตางปรับแผนการเพื่อการเปนผูนำโลกในดาน AI 

เชนกัน ทั้งการตั้ง lab ภายในที่มีงบพัฒนาวิจัยมหาศาล ความรวมมือกับหนาวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ

และการเพ่ิมเม็ดเงินลงทุนในบริษัท AI ตางๆ ท่ัวโลก 

จีนมีบทความและรายงานวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติดาน AI จากจีน

ไดรับการตีพิมพมากกวาของทางสหรัฐแลว และจำนวนสิทธิบัตรที่เก่ียวของกับ AI จากนักวิจัยจากจีน ก็

เพิ่มขึ้นกวา ๒๐๐% ซึ่งเปนสัญญาณวา community ที่วิจัยดาน AI ในจีนมีความตื่นตัวมากเพียงใด และ

ความรวมมือรวมใจของคนในชาติจะทำใหจีนพัฒนารวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

จากการมีประชากรมหาศาลกวา ๑,๔๐๐ ลานคน และมีผูใชอินเตอรเน็ตถึง ๗๗๒ ลานคน 

(อางอิงจาก China Internet Report 2018) ทำใหมีปริมาณขอมูลมหาศาลกวาประเทศอื่นๆ กลายเปน

ความไดเปรียบที่สำคัญของจีน และขอมูลสวนตัวของประชากร ก็ไมไดถูกกฎหมายคุมครองมากนัก เม่ือ



๓๙ 

 

เทียบกับทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทำใหยิ่งงายตอการนำไปใชพัฒนา AI ดวยความเอาจริงเอาจังจากท้ัง

รัฐบาลและเอกชน จีนจึงเปนประเทศท่ีถูกจับตามองมากท่ีสุด 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 (รวมท้ังศัตรูทางการเมือง) ไดอยางงายดาย 

ในรายงานปกขาวฉบับใหมของพรรคคอมมิวนิสตจีน ซึ่งเปดเผยวามีการระบุถึงเทคโนโลยี

สมัยใหม เชน ปญญาประดิษฐ และการประมวลผลผานระบบคลาวด ที่เปนสวนสำคัญของกองทัพ

ปลดปลอยประชาชนจีน รายงานดังกลาวระบุวา กองทัพจีนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถ

นำมาใชในการโจมตีระยะไกลแบบตรงเปา การรวบรวมขาวกรอง ตลอดจนเทคโนโลยีอาวุธลองหนและ

ระบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติ นอกจากนี้กองทัพปลดปลอยประชาชนจีน หรือ People's Liberation 

Army (PLA) ยังเปดเผยแผนพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม เชน ปญญาประดิษฐ หรือ AI เพื่อนำไปใชในการ

ทำสงครามในอนาคต โดยเนนแขงขันกับสหรัฐฯ ในการขยายอิทธิพลทางการทหารในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟก 

ในป ค.ศ.๒๐๑๘ จีนเปนประเทศที่จัดสรรงบประมาณดานการทหารมากที่สุดเปนอันดับ

สองของโลกรองจากสหรัฐฯ โดยงบการทหารของจีนเมื่อป ค.ศ.๒๐๑๘ อยูที ่ระดับ ๒๕๐,๐๐๐ ลาน

ดอลลาร เทียบกับ ๖๓๙,๐๐๐ ลานดอลลารของสหรัฐฯ ในปเดียวกัน และในชวงไมก่ีปมานี้ รัฐบาลสหรัฐฯ 

แสดงความกังวลยิ่งข้ึนตอการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ของจีน โดยเฉพาะเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

5G ซ่ึงสหรัฐฯ เกรงวาจะถูกนำไปใชในการขโมยขอมูลขาวกรองตางๆ รวมท้ังขยายอิทธิพลทางการคาและ

การลงทุนของจีนในประเทศอ่ืน โดยเทคโนโลยีเหลานี้นอกจากจะทำใหจีนไดเปรียบสหรัฐฯ ทางเศรษฐกิจ

แลว ยังชวยใหจีนสามารถยกระดับความทันสมัยของกองทัพจีนไดอีกดวย 

 

 

 



๔๐ 

 

เกาหลีใต 

กองทัพเกาหลีใตไดทำการเปดตัว สถาบันวิจัยปญญาประดิษฐ ในความพยายามคิดคนหา

วิธีนำเทคโนโลยีดังกลาวมาใชในอนาคตตอนรับปใหมไปเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๙ สถาบันวิจัย

ดังกลาวจะประกอบไปดวยสมาชิก ๕๐ ราย จากทั้งฝายกองทัพและพลเรือน ที่มีความเชี่ยวชาญใน

เทคโนโลยี AI, Big Data และเทคโนโลยีสมัยใหมอ่ืนๆ ผูจะทำหนาท่ีคิดคนไอเดียใหมๆ ท่ีจะนำเทคโนโลยี

เหลานี้เขามาชวยในทั้งการทำงาน และการสูรบของกองทัพ โดยในเบื้องตนจะเนนไปที่การวางวิสัยทัศน 

แนวคิด และวางแผนการทดลองนำ AI มาใชในการปฏบิัติการทางทหารกอน นอกจากนี้ กองทัพเกาหลีใต

ไดวางแผนในการใชสถาบันวิจัยนี้สรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทองถ่ินและศูนยวิจัยอื่นๆ เชน 

สถาบัน Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) สถาบันเทคโนโลยีอันดับ

หนึ่งเกาหลีใต และหนวยงานพัฒนากองทัพ 

KAIST ไดจัดตั้งหองวิจัย AI ทางการทหารรวมกับบริษัท Hanwha Systems ท่ีมีเปาหมาย

หลักในการเปน “ฐานรากท่ีดีในการพัฒนาเทคโนโลยีความม่ันคงแหงชาติ” โดยไดประกาศทิศทางวิจัยใน

การจัดตั้ง ๔ ดาน คือ ระบบคำสั่งและการตัดสินใจดวย AI, อัลกอริทึมนำทางสำหรับพาหนะอัตโนมัติใต

ทองทะเล, ระบบเทรนนิ่งอากาศยานโดย AI, และระบบติดตามและรูจำวัตถุ ในภายหลังโครงการนี้ไดรับ

เสียงวิจารณอยางหนักหนวงจากนานาชาติถึงความเสี่ยงในการนำไปสูการพัฒนาอาวุธอัตโนมัติ 

ประเทศเกาหลีใตนั้นเปนประเทศที่มีการใชงบประมาณในการทหารเปนอันดับท่ี ๑๐ ของ

โลกในป ค.ศ.๒๐๑๘ และกอนหนานี้มีรายงานถึงการใชงานหุนยนตในการตรวจตราผูบุกรุกบริเวณ

ชายแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ซึ่งมีประเด็นถูกวิจารณวาสามารถยิงกระสุนทำรายผูบุกรุกไดโดย

อัตโนมัติ หากมนุษยท่ีตรวจเจอไมสามารถบอกรหัสเสียงไดถูกตอง 

 

ญ่ีปุน 

ญี่ปุ น เปนประเทศแรกในเอเชีย ท่ีจัดทำยุทธศาสตรเอไอแหงชาติ โดยวางเปาหมาย

หลักการวิจัยและพัฒนาเอไอเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งก็ไมนาแปลกใจเมื่อมองยอนไปถึงความเปนผูนำดาน

เทคโนโลยีหุนยนต (Robotic) ของญี่ปุ น เปนการงายที่จะใชเอไอเขามาตอยอดใหชาญฉลาดและทวี

ศักยภาพยิ่งขึ้น ญี่ปุนจะเนนหนัก AI ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม และการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนใน

ประเทศ การใชงานภายในครัวเรือน เชน หุนยนตท่ีสามารถชวยเหลือผูสูงอายุและเด็กเล็กภายในบาน  

 



๔๑ 

 

ปญญาประดิษฐทางการทหาร : Military AI 

ปญญาประดิษฐ เปนเทคโนโลยีพลิกโลก สงผลตอเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง 

การทหาร ไปจนถึงสังคม ชีวิตความเปนอยู และความรูสึกนึกคิดของผูคนทั้งหลาย ประเทศตางๆ รับ

เทคโนโลยีนี้มากนอย ตามระดับและลักษณะการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมือง  โลกมีการเปลี่ยนแปลงไป

จากชวงสงครามโลกครั้งท่ีสองเปนอยางมาก เปนสงครามท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง เห็นไดชัดจากสงครามอาว

เปอรเซีย ใชกำลังทหารปฏิบัติไมมาก พรอมอาวุธไฮเทคตามยุทธศาสตรยุทธวิธีการรบ มีการนำอาวุธ

เทคโนโลยีสูงมาใชมากที่สุด เชน เครื่องบินรบลองหน ระเบิดที่มีความฉลาด ขีปนาวุธรอนที่ติดระบบแสง

เลเซอรนำทาง ระบบดาวเทียมสอดสอง เครื่องขยายแสง อาวุธเหลานี้ไดพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับ

สหภาพโซเวียต แตนำมาทดลองใชกับประเทศเล็กๆ กอนในลักษณะของสงครามตัวแทน  

ในการนี้การพัฒนาปญญาประดิษฐทางการทหารในประเทศมหาอำนาจยังไมหยุดยั้ง โดย

ไดพัฒนาระบบอาวุธอัตโนมัติท่ีใชปญญาประดิษฐท่ีสำคัญ ไดแก 

 

ระบบอาวุธอัตโนมัติ (Autonomous Weapon System) 

ระบบอาวุธอัตโนมัติ “Autonomous Weapon System” ซ่ึงรวมถึง โดรน รถถัง และปน

กลท่ีสามารถทำงานไดเองโดยไมมีผูควบคุมหรือตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพท่ี ๑๘ ปนกลตั้งอยูกับท่ี (Sentry Machine Gun) รุน Samsung SGR-A1  

ท่ีมา : https://pantip.com/topic/36841855 



๔๒ 

 

ปจจุบันมีขอมูลวาถูกติดตั้งในเขตปลอดทหาร “DMZ” ระหวางชายแดนเกาหลีเหนือ – 

เกาหลีใต สวนจำนวนที่ติดตั้งนั ้น ถือเปนความลับ ความสามารถของ Machine Vision ในการหมุน

ทิศทางปนติดตามคนที่เคลื่อนไหวอยู สามารถแยกแยะคนไดวาเปนทหารฝ งใคร (โดยใช Machine 

Vision) เซ็นเซอรจับการเคลื่อนไหวและความรอน ระบบ Voice-Recognition ท่ีอาจจะใชการสั่งการดวย

เสียง หรือใชดักฟงเสียงจากระยะไกล รัศมีการยิงของมันไกลถึง ๓ กิโลเมตร SGR-A1 นี้ เหมือนจะเปน

กลอง CCTV ระดับสูงที่ติดปนและใชมือถือควบคุม และที่สำคัญคือ มีอัลกอริทึ่มที่ตัดสินใจยิง/ไมยิง ดวย

ตัวเอง ทางยุทธศาสตรการทหารแลว แคมี SGR-A1 ไปตั้งอยูบนถนนท่ีตองการปดลอมแคไมก่ีเครื่อง มีผล

มากกวาการใชทหารประจำการหลายกองรอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ปอมปนท่ีใชระบบการกำหนดเปาหมายอัจฉริยะ ซึ่งสามารถตรวจจับและเล็งปน ๕๐ มม. 

ในขณะท่ีกำหนดวาเปาหมายนั้นเปนศัตรูหรือไม ระบบไมไดตั้งคาใหดึงไกปนโดยหุนยนต ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ี

ยังตองดำเนินการโดยทหารที่เปนมนุษย และมีโครงการที่ทาทายความสามารถในการผสมผสานระหวาง 

Computer Vision, AI และ Machine Learning เพื ่อสรางยานพาหนะภาคพื้นดินที ่สามารถกำหนด

เปาหมาย โดยสามารถตัดสินใจและดำเนินการเตรียมการท่ีเหมาะสมดวยความเร็วท่ีเหนือมนุษย 

ระบบตอบสนองเชิงกลยุทธอัตโนมัติบนพื้นฐานของปญญาประดิษฐ การใชเวลาอยาง

รวดเร็วในการโจมตีเปนปรากฏการณที่เทคโนโลยีสมัยใหมรวมถึงเรดารความไวสูงและสามารถสื่อสารได

ภาพท่ี ๑๙ ปอมปน AI ของกองทัพสหรัฐ 

ท่ีมา : tharadhol.com/optionally-manned-ai/ 



๔๓ 

 

ทันที ทำใหสามารถลดเวลาในการตรวจจับและการตัดสินใจลงอยางมาก เทคโนโลยีใหมเหลานี้กำลังลด

ระยะเวลาการตัดสินใจของผูนำระดับสูงของอเมริกา ซ่ึงในไมชามันอาจท่ีจะเปนไปไมไดท่ีจะตัดสินใจและ

บังคับใชพลังงานนิวเคลียรไดอยางทันทวงที หากยังใชมนุษยในการตัดสินใจ ความคิดคือการใชโซลูชั่น AI 

ในการขับเคลื่อน มีความสามารถในการตรวจจับการเปดการโจมตีกอนที่เกิดขึ้นที่ใดก็ไดในโลกอยาง

หลีกเลี่ยงไมได และยังมีความสามารถในการโจมตีดวยอาวุธนิวเคลียรไปยังฝายตรงขาม 

ดวยขอมูลที่ใสลงไปท่ี AI ไมไดมีมากนักที่จะดำเนินการ ขอมูลสวนใหญที่สงไปยัง AI เปน

เพียงขอมูลจำลองการรบเทานั้น ซึ่งตองคิดตอไปวา อยางไหนจะมีประสิทธิภาพมากกวากันระหวาง

ความสามารถของ AI และการตัดสินใจของมนุษย หากเกิดสงครามข้ึนมาจริง ๆ 

Drones 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

              

ฝูงโดรนผีเสื ้อ ที่ถูกควบคุมจากระยะไกลอาจจะกลายเปนอาวุธลับใหมของการรบของ

ประเทศเยอรมัน eMotionButterflies ซึ่งเปนหุนยนตน้ำหนักเบาที่สามารถบุกแบบกระพือปกไดเหมือน

ผีเสื้อจริง ๆ และมีระบบกลองอินฟราเรดสิบตัวไวใน “ระบบเครือขายอัจฉริยะ” ท่ีถูกสรางขึ้นมาดวย

ระบบกลไกที่ใชงานอยางชาญฉลาด และใชพลังงานขนาดที่เล็กที่สุดที่เปนไปได ในพื้นที่ที่แคบที่สุด โดย

การลดขนาดชิ้นสวนตาง ๆ ในการใชวัสดุชวยใหสรางโดรนท่ีมีการบินท่ีเปนไปตามธรรมชาติ 

 

ภาพท่ี ๒๐  eMotionButterflies 

ท่ีมา : https://www.vice.com/en_us/article/qkwjx5/a-drone-butterfly-army-takes-flight 



๔๔ 

 

อากาศยานไรคนขับ (Unmanned aerial vehicle : UAV)   

โดรน ในทางทหารแลวนับเปนอุปกรณท่ีทันสมัยและมีประโยชนที่หลากหลาย ไมวาจะใช

ในการสำรวจหาเปาหมาย สื่อสารและทำภารกิจเสี่ยงภัยอ่ืนๆ เชน การท้ิงระเบิด การกูภัย ซ่ึงการใชโดรน

เขามาทำงานนั้นเปนการลดความเสี่ยงตอบุคลากร และงบประมาณ นอกจากนี้ยังสามารถเขาไปทำงานใน

พ้ืนท่ีท่ีเขาถึงไดยากอีกดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
ภาพท่ี ๒๑ Guide to Military Drones 

ท่ีมา : https://www.dw.com/en/a-guide-to-military-drones/a-39441185 



๔๕ 

 

Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) 

ในขณะท่ีโดรนอีกประเภท คือโดรนท่ีใชในการจูโจมทางการทหาร (Unmanned combat 

aerial vehicle : UCAV) ซึ่งโดรนประเภทนี้จะมีการติดอาวุธ หรือ Armed Drones สามารถควบคุมได

ดวยมนุษยหรือบางรุนก็สามารถทำงานไดดวยตัวมันเอง คือเปน AI หลายประเทศไดมีการนำมาใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป (ค.ศ.) ประเทศท่ีมีการใชงาน UCAV 

๒๐๐๑ สหรัฐอเมริกา 

๒๐๐๔ อิสราเอล 

๒๐๐๘ สหราชอาณาจักร 

๒๐๑๐ อิหราน 

๒๐๑๑ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

๒๐๑๒ เกาหลีเหนือ 

๒๐๑๓ จีน แอฟริกาใต 

๒๐๑๕ อียิปต จอรเจีย อิรัก อิตาลี ไนจีเรีย ปากีสถาน สเปน 

๒๐๑๖ อาเซอรไบจาน ฝรั่งเศส กรีซ อินเดีย คาซัคสถาน สวีเดน 

สวิสเซอรแลนด ตุรกี เติรกเมนิสถาน ยูเครน  

๒๐๑๗ โปแลนด ไตหวัน  

๒๐๑๘ เบลารุส เบลเยียม เซอรเบีย เยอรมัน 

๒๐๑๙ อินโดนีเซีย สิงคโปร รัสเซีย อัลจีเรีย การตา  

 ภาพท่ี ๒๒ ประเทศท่ีมีการใช UCAV 

ท่ีมา : https://www.newamerica.org/international-security/reports/world-drones/who-has-what-

countries-with-armed-drones 



๔๖ 

 

จะเห็นไดวามีการใชงาน UCAV มากขึ้นในชวง ๓ ปหลังจนถึงปจจุบัน มีประเทศตางๆ ท่ี

ใชงานโดรนติดอาวุธ และกำลังเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดยมีประเทศจีนเปนยักษใหญในการพัฒนาและผลิต UCAV 

และขายใชงานในหลายประเทศ  

 

 รายช่ือรุน UCAV ของประเทศจีน 

o Guizhou WZ-2000 (WZ-9) โดรนรุนแรกเริ่มของจีนท่ีมีการติดอาวุธ (จรวดนำวิถี) 

o  AVIC 601-S โดรนสำรวจระยะใกลพ้ืนดินท่ีมีหลายรุนซ่ึงสามารถติดอาวุธได 

 

 

 

 

 

 

 

o  Wing Loong โดรนติดอาวุธระดับการบินระดับกลางซึ่งเปนรุนที่มีการพัฒนาซ่ึง

ทันสมัยท่ีสุดของจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒๓ AVIC 601-S 

ท่ีมา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Sharp_Sword.jpg 

ภาพท่ี ๒๔ Wing Loong 

ท่ีมา : https://www.airforce-technology.com/projects/wing-loong-unmanned-

aerial-vehicle-uav/ 



๔๗ 

 

ลักษณะโดยท่ัวไป 

 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 

 จรวดนำวิถีสำหรับจูโจมอากาศสูเปาหมายพ้ืนดิน 

 จำหนายไปแลวไมต่ำกวา ๑๐๐ เครื่อง ใน ๗ ประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 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. 

ท่ีมา : https://www.voathai.com/a/china-ai-wars/5031621.html 



๔๘ 

 

 รายช่ือรุน UCAV ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

o  General Atomics MQ-1 Predator โดรนติดอาวุธรุ นแรกของอเมริกาผลิตครั้ง

แรกในป ค.ศ.๑๙๙๔ เคยถูกใชในสงครามอัฟกานิสถาน แตในปจจุบันไดถูกยกเลิก

ใชงานแลว 

 

 

 

 

 

 

 

o General Atomics Avenger มีการพัฒนาเครื ่องยนต ใหมีความสามารถในการ 

ลอบเรน โดยการหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากสัญญานอินฟาเรดและเรดาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒๖ General Atomics MQ-1 Predator 

ที่มา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MQ-1_Predator,_armed_with_AGM-

114_Hellfire_missiles.jpg 

ภาพท่ี ๒๗ General Atomics Avenger 

ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_Avenger#/media/File:Predator-

c-avenger-5.jpg 



๔๙ 

 

o  General Atomics MQ-9 Reaper    โดรนรุ นที ่ถ ูกพัฒนามาจาก MQ-1 ซึ ่งมี

ประสิทธิภาพในการจูโจมมากกวารุนกอนหนาจนถูกเรียกวาเปนนักฆาท่ีแทจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะโดยท่ัวไป 

 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 

 ขีปนาวุธตอตานยานเกราะท้ังรถถังและเรือ 

 จรวดนำวิถีแบบเลเซอร 

 General Atomics Lynx SAR (synthetic aperture radar) 

ภาพท่ี ๒๘ General Atomics MQ-9 Reaper 

ท่ีมา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MQ-9_Reaper_UAV_(cropped).jpg 



๕๐ 

 

U.S. Air Force และ Lockheed Martin ไดพัฒนาเครื่องบินรบไรคนขับ โดยใชเครื่องบิน 

F-16 ในการสาธิต ภายใตแนวคิดท่ีเรียกวา Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) และประสบ

ความสำเร็จดวยดี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายของการพัฒนาฝูงบิน UCAV 

ฝูงบิน UCAV นี้ถูกออกแบบมาใหทำภารกิจการโจมตีพ้ืนดินจากทางอากาศโดยเฉพาะ อีก

ท้ังยังมีระบบ AI ที่จะคอยหลบหลีกการโจมตีหรือภัยอันตรายตางๆ ที่พุ งเปามาใสตัวเครื่องบินโดย

อัตโนมัติ และมีวัตถุประสงคในการสรางข้ึนมาดวยกันท้ังสิ้น ๓ ประการ ไดแก 

๑. สามารถใชขอมูลแวดลอมที่มีอยูและลำดับความสำคัญของเปาหมายในภารกิจตางๆ 

เพ่ือวางแผนและดำเนินการโจมตีทางอากาศสูภาคพ้ืนดินไดโดยอัตโนมัติ 
๒. สามารถโตตอบตอสภาพแวดลอมและภัยอันตรายตางๆ ไดโดยอัตโนมัติ ในขณะท่ี

สามารถปรับตัวโดยอัตโนมัติกับปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เชน อุปกรณขัดของ, การติดตอสื่อสารขาดหาย ไป
จนถึงการปรับเสนทางการบินใหถูกตอง 

๓. สามารถทำงานรวมกับระบบ Open Mission Systems (OMS) และทำงานไดตรงตาม
ขอกำหนดของมาตรฐาน USAF ทำใหสามารถม่ันใจไดวาจะทำงานรวมกับ Software จากผูผลิตรายตางๆ 
ท่ีพัฒนาข้ึนไดอยางรวดเร็ว 

ภาพท่ี ๒๙ Lockheed Martin UCAV 

ท่ีมา : https://taskandpurpose.com/unmanned-f-16-fighter-drone 

https://www.adpt.news/wp-content/uploads/2017/04/lockheed_martin_f-16v.jpg


๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAE System “Tannaris” ซึ ่งเปนเครื ่องบินไรคนขับ (UCAV) ที ่พัฒนาโดยบริษัทก่ึง

รัฐวิสาหกิจของอังกฤษ เปนเครื่องบินรบระดับเร็วเหนือเสียง ที่ปฏิบัติการในภารกิจระยะไกลขามทวีปได 

ติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณท่ีโจมตี้เปาหมายไดท้ังบนอากาศและภาคพ้ืนดิน (Air-to-Air and Air-to-Ground) 

ติดตั้งเทคโนโลยีลองหน และควบคุมไดจากทุกท่ีบนโลกผานทางดาวเทียม เปนโดรนขนาดใหญท่ีติดตั้งหัว

รบและบินขามโลกดวยความเร็ว ๑,๒๐๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง 

 

ผลกระทบของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐตอความมั่นคงของชาติ 

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางมูลคา เพิ่มประสิทธิภาพและ

ความแมนยำในการทำงานในวงกวาง หากแตการนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชควรกำหนดนโยบาย

หรือทิศทางในการทำงานเพ่ือลดขอขัดของการติดขัดในกระบวนการทำงาน สามารถใชวิธีมองผลกระทบท่ี

จะตามมาในหลากหลายมิติ โดยพิจารณาจากผลดีและผลเสียของการใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐไดดัง 

ตอไปนี้ 

 

ภาพท่ี ๓๐ BAE Systems Tanneris “Raptor” 

ท่ีมา : https://pantip.com/topic/36841855 



๕๒ 

 

 

เทคโนโลยปีญญาประดิษฐทำใหเกิดผลดี ดังนี้  

๑. ชวยในการพัฒนาประสิทธิภาพ      

    เทคโนโลยีปญญาประดิษฐทำการประมวลผลขอมูลอยางรวดเร็วไดผลการคนหาแบบ

เรียลไทม สามารถวิเคราะหและพยากรณขอมูลไดอยางแมนยำและถูกตอง นอกจากนี้ยังอดทน สามารถ

ทำงานไดไมตองการหยุดพักเหมือนมนุษย  

๒. เพ่ือขจัดความผิดพลาดของมนุษย  

    เทคโนโลยีปญญาประดิษฐถูกสรางขึ้นมาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เฉพาะเจาะจง สามารถ

ตรวจสอบหาขอผิดพลาดของมนุษยท่ีเคยมี และแกปญหาไดอยางถูกตอง 

๓. เปนเทคโนโลยอัีจฉริยะ (Smart technology) 

    เทคโนโลยีปญญาประดิษฐถูกนำมาใชเพ่ือใหบริการอัตโนมัติของเรามีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน รถยนตท่ีสามารถขับเคลื่อนดวยตัวเอง (Self-Driving Cars) การสำรวจถนนและสิ่งกีดขวางไปจนถึง

สมารตซิตี้ (Smart Cities) ที ่คาดวาจะชวยปรับปรุงสภาพแวดลอม โดยยังคงเพิ ่มประสิทธิภาพให

ประชากรของเราใหสามารถอยูอาศัยดวยคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐทำใหเกิดผลเสีย ดังนี้ 

๑. ปญหาการเลิกจาง 

    แรงงานถูกปลด เพราะไมสามารถทำงานไดดีกวาเครื่องจักร เทคโนโลยปีญญาประดิษฐ

สงผลกระทบตอภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบท่ีไมเปนธรรม ในสายงานดานการผลิตและขนสง 

๒. ขอผิดพลาดท่ีมนุษยสรางข้ึน 

    เทคโนโลยีปญญาประดิษฐจะสามารถขจัดขอผิดพลาดของมนุษยออกจากกระบวนการ

ไดเกือบท้ังหมด แตมันก็ยังคงหลงเหลืออยูในรหัสคำสั่ง ท่ีพรอมกับความลำเอียงและอคติ โดยสวนใหญจะ

พบอยูในขั้นตอนวิธี หรือ อัลกอริทึม (Algorithm) ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวนี้สามารถประมวลผลเพื่อทำให

เกิดผลกระทบในเชิงลบตอประชากรบางกลุมและการเลือกปฏิบัติตอผูคนไดเชนกัน 

๓. ขาดจริยธรรม 

    เทคโนโลยีปญญาประดิษฐขณะนี้ยังไมสามารถตัดสินใจไดเทาเทียมกับมนุษยในเรื ่อง

ของจริยธรรม   

 

 



๕๓ 

 

ผลกระทบของเทคโนโลยปีญญาประดิษฐตอความม่ันคงของชาติท้ัง ๖ ดาน มีดังตอไปนี้ 

๑. ความม่ันคงดานการเมือง     

    ความเปลี่ยนแปลงที่ฉับไวของเทคโนโลยีและความลาสมัยของกฎหมาย และการไม

สามารถบังคับใชกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางจริงจัง อาจเปนอุปสรรคของการสราง

นวัตกรรมใหมๆ และกอใหเกิดความเสียเปรียบของประเทศ 

๒. ความม่ันคงดานเศรษฐกิจ  

    เทคโนโลยีปญญาประดิษฐจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานในอนาคต ทำใหคนทำงาน

ไดดีข้ึน และตองปรับเปลี่ยนความสามารถใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

๓. ความม่ันคงดานสังคม  

    แรงงานในประเทศจะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในทศวรรษหนา โดย 

เฉพาะแรงงานท่ีมีลักษณะการทำซ้ำๆ ในอุตสาหกรรมหรือคาปลีก แตขณะเดียวกันก็จะสรางโอกาสงาน

ใหมๆ โดยเฉพาะงานดานการศึกษาและการแพทย ใหคนไดพัฒนาความสามารถมากข้ึน 

๔. ความม่ันคงดานการทหาร  

    เทคโนโลยีปญญาประดิษฐทางการทหาร เนนการพัฒนาและการใชงานเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติการทางทหารในแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยางไรก็ตามมนุษยจำเปนจะตองมี

อำนาจตัดสินใจเหนืออาวุธและผูนำทาง  

๕. ความม่ันคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    การนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชในงานดานการวิเคราะห ตองใหความสำคัญกับ

ดานขอมูล เนนการรวมมือกันในการนำขอมูลท่ีมีอยูท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมาเชื่อมตอกันใหมีขนาด

ใหญ (Big Data) เพียงพอ การจัดเก็บอยางเปนระบบเพ่ือใหนำขอมูลมาใชไดจริงแมนยำและถูกตอง  

๖. ความม่ันคงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม  

    การบริหารจัดการพลังงานไฟฟาดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ จะชวยลดการอัตรา

การใชงานไฟฟาโดยรวมได และตรวจสอบขอมูลจากระบบได และแกปญหาเสถียรภาพการไฟฟาท่ี

กอใหเกิดปญหาวิกฤตพลังงานในระยะยาว ความสามารถของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในการคาดการ

พยากรณจากสถิติและขอมูลท่ีมีชวยลดความสูญเสียทางพลังงานและสิ่งแวดลอม 

     



๕๔ 

 

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ

กับความมั่นคงของชาติ 

ประเทศที่ยังตามเทคโนโลยีหรือพึ่งพาแพลตฟอรมของประเทศอื่น เชน ประเทศไทย ก็

อาจจะเริ ่มมีขอเสียเปรียบทางเศรษฐกิจและความรูความเขาใจสังคม เพราะประเทศท่ีมีอำนาจทาง

เทคโนโลยี ก็ยิ่งไดประโยชนจากประเทศที่ดอยกวามากขึ้น  ประเทศไทยจึงควรมีแนวทางในการเตรียม

ความพรอมเพ่ือรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความม่ันคงของชาติในดานตาง ๆ 

ดังนี้ 

๑. ความม่ันคงดานการเมือง  

    - กำหนดนโยบาย ทิศทาง ตลอดจนแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ

ของชาติ 

  - ปรับปรุงกฎหมายใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีฉับไวทางเทคโนโลยปีญญาประดิษฐ 

และการสรางนวัตกรรมปญญาประดิษฐ 

    - การบังคับใชกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางจริงจัง 

    - การกำหนดมาตรการตางๆ เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 

๒. ความม่ันคงดานเศรษฐกิจ   

    - นำเทคโนโลยปีญญาประดิษฐมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพงานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย     

    - สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ในวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค

และนำเสนอสินคาใหตรงกับความสนใจของผูบริโภค ดานการขนสงและโลจิสติกส รวมถึงรถยนตไรคนขับ 

ดานการลงทุนและการวางแผนการลงทุน ดานสุขภาพและวงการแพทย 

๓. ความม่ันคงดานสังคม  

    - สงเสริมการเรียนรูการใชงานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในทุกๆ ภาคสวน 

    - พัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือรองรับการทำงานกับเทคโนโลยี 

    - นำเทคโนโลยปีญญาประดิษฐมาใชประโยชนเพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๔. ความม่ันคงดานการทหาร  

    - สงเสริม พัฒนา และผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐทางทหาร 

    - นำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใช อาทิ ระบบอาวุธอัตโนมัติ หรือ รถยนตอัตโนมัติ

ทางการทหาร (self-driving Car) และการแพทยทหารทางไกลเพ่ือทำใหงานวินิจฉัยดีข้ึน  



๕๕ 

 

    - ตองมีการนำ AI ethical guideline มาใช เพื่อดูแลในกรณีที่ AI เจอเหตุการณที่ไม

คาดคิดข้ึน 

๕. ความม่ันคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    - สรางบุคลากร นักพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

    - สนับสนนุการลงทุนกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ  

    - สรางแรงจูงใจโดยการให Visa และสิทธิพิเศษอื่นแกบุคลากรที่มีความรูจากประเทศ

อ่ืนๆ 

๖. ความม่ันคงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม  

    - สงเสริมการนำเทคโนโลยปีญญาประดิษฐมาใชประโยชนในอุปกรณประหยัดพลังงาน

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    - สนับสนนุการนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชกับการบริหารจัดการไฟฟา  

    - นำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชในการคาดการณและพยากรณ ภูมิอากาศ ภัย

พิบัติทางธรรมชาติ ปริมาณน้ำ ชวยปองกันและรักษาชีวิตและสิ่งแวดลอม  

 

จะเห็นไดว า ปญญาประดิษฐ (AI) เปนกุญแจสำคัญของโครงสรางพื ้นฐานทางดาน

เทคโนโลยี โดยคำวา ปญญาประดิษฐ หรือ Artificial Intelligence ไดถูกบัญญัติจากงานสัมมนา 

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 ในเรื่องของการจัดการ

ขอมูลมหาศาล (Big Data) การแยกแยะ วิเคราะห หาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สามารถจัดการกับขอมูล

จำนวนมากและซับซอนไดดี ทำให AI สามารถหาขอสรุปในการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีมี หรือผล

ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไดงายและรวดเร็ว จึงเปนไปไดที่เห็นการนำ AI มาชวยในการตัดสินใจแทนมนุษย 

นอกจากนี้ ความสามารถในการคิดคนกระบวนการใหม ๆ ที่มากกวาขีดความสามารถของสมองมนุษย 

และปญญาประดิษฐ (AI) สามารถทำงานในรูปแบบเดิมซ้ำ ๆ ไดดี ไมมีการเหนื่อยลาเหมือนมนุษย ซึ่งนับ

ไดวาเปนความสามารถท่ีโดดเดนของปญญาประดิษฐ (AI) 



๕๖ 

 

ประเทศตาง ๆ ไดใหความสำคัญกับเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเปนอยางมาก ประเทศ

มหาอำนาจตางๆ ไดจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ และจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล

การพัฒนาดานนี ้ สำหรับประเทศไทยในดานความมั ่นคงของชาติ หลายหนวยงานไดนำเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐมาใชงานทางเศรษฐกิจ และสังคมในการเปลี่ยนแปลงการใชชีวิตประจำวัน  โดยประเทศ

ไทยจัดเปนประเทศผูใชงานเทคโนโลยี ยังไมสามารถเปนประเทศผูผลิตไดเทาไรนัก กองทัพอากาศใน

ฐานะหนวยงานหนึ่งที่ดูแลความมั่นคงทางอากาศ จึงควรสรางความตระหนักรูและสนับสนุนเครื่องมือ

อุปกรณดานเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ  อีกทั้งควรมีการจัดทำแผนเตรียมความพรอม

เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) 

พรอมทั้งสงเสริม เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกองทัพอากาศในการใชเทคโนโลยี ใหสามารถพัฒนา

สรางสรรคผลงานนวัตกรรมทางดานปญญาประดิษฐ (AI) เปนประโยชนต อกองทัพอากาศและ

ประเทศชาติไดอยางแทจริง 

 

 

 

 

 



นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางทหาร 

ความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ศาสตรแขนงหนึ่ง

ซึ ่งมีการคนควาวิจัยในระดับหองทดลองเปนเวลานานกวา ๕๐ ปแลว เปลี ่ยนโฉมหนาของวงการ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปนแนวทางปฏิวัติวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในปจจุบันและ

ในอนาคตนี้คือ “นาโนเทคโนโลย ี(Nanotechnology)” 

เหลานักวิทยาศาสตรตางก็หันมาใหความสำคัญกับการใชประสิทธิภาพและคุณสมบัติท่ี

พิเศษของโครงสรางนาโนในการท่ีจะผลิตนวัตกรรมตาง ๆ ออกมาใหผูคนท่ัวไปไดใช ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีมี

คุณภาพสูงขึ้น มีความปลอดภัยตอผูใช และตอบสนองตอความตองการไดเปนอยางดี ทำใหนวัตกรรมนา

โนมีอัตราการเจริญเติบโตสูง และอยูในความสนใจเปนอยางมาก  

นิยาม 

 “นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)” เปนการนำคำสองคำมารวมกันนั่นคือ “นาโน 

(Nano)”  ที่สื่อความหมายถึงขนาดหรือจำนวนที่เทากับหนึ่งในพันลาน หรือ ๑/๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ซ่ึง

โดยทั่วไปแลวจะถูกใชเปนคำอุปสรรค (prefix)  และ “เทคโนโลยี” ซึ่งหมายถึงระบบหรือสิ่งของที่สังคม

มอบใหกับสมาชิกอันเปนสิ่งที่ตองการหรือจำเปน เมื่อเรานำคำทั้งสองมารวมกัน “นาโนเทคโนโลยี” จึง

หมายถึงระบบหรือสิ่งของที่ถูกสรางขึ้นจากสสารในระดับนาโนเมตรซึ่งตอบสนองความตองการใหแก

สังคมได (Theodore & Kunz, 2005)  
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ภาพท่ี ๓๑ Nanoscale 

ท่ีมา : http://www.mwit.ac.th/~t2040116/document/nanotechnology%20 

[Compatibility%20Mode].pdf 



๕๘ 

 

นาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกระบวนการ สราง การสังเคราะหวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร

หรือผลิตภัณฑซึ่งมีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร เทียบเทากับระดับอนุภาคของโมเลกุลหรืออะตอม 

รวมถึงการออกแบบหรือการใชเครื่องมือสรางวัสดุที่อยูในระดับที่เล็กมาก หรือการเรียงอะตอมและ

โมเลกุลในตำแหนงที่ตองการไดอยางแมนยำ และถูกตอง ทำใหโครงสรางของวัสดุหรือสสารมีคุณสมบัติ

พิเศษ ไมวาทางดานฟสิกส เคมี หรือชีวภาพ 

นาโนเทคโนโลยีสามารสรางวัสดุที่มีคุณภาพสูงไดเกิดจากสัดสวนของพื้นที่ผิวตอปริมาตร

ของอนุภาคนาโนที่สูงมาก และดวยคุณสมบัตินี้นาโนเทคโนโลยีจึงเขามามีสวนในชีวิตประจำวันของเรา

โดยไมรู ตัว ยกตัวอยางเชน เซรามิก  โลหะอัลลอยดน้ำหนักเบา โลหะออกไซด โพลิเมอร ยางที ่มี

คุณภาพสูง ฟลมกันแดดที่มีสวนผสมของไททาเนียมไดออกไซดและซิงคออกไซด พลาสติกเคลือบอาหาร 

สีเคลือบ ชิพอิเล็กทรอนิกสขนาดนาโน เซมิคอนดักเตอร การผลิตยา และเอนไซมตาง ๆ 

จะเห็นไดวา นาโนเทคโนโลยีเปนองคประกอบสำคัญกับสิ่งของรอบตัวโดยเราไมรู ตัว 

อยางไรก็ตามนาโนเทคโนโลยียังมีการนำไปใชในการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ในหลายสาขา การใชงานรวม

ไปถึงการสรางนวัตกรรมทางการทหารอีกดวย  

วิวัฒนาการนาโนเทคโนโลยี 

นาโนเทคโนโลยี เริ่มตนโดย อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) เปนผูท่ีศึกษาขนาด

และการเคลื่อนไหวของโมเลกุลน้ำตาล ซ่ึงถือวาเปนจุดเริ่มของการศึกษาอนุภาคระดับนาโน ในเวลาตอมา 

หลังจากนั้นไดมีการศึกษาวิจัยนวัตกรรมทางดานนาโนเทคโนโลยีข้ึนมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓๒ Richard Feynman 

ท่ีมา : http://www.mwit.ac.th/~t2040116/document/ 

nanotechnology%20 [Compatibility%20Mode].pdf 



๕๙ 

 

ศาสตราจารย ริชารด ฟายนแมน (Richard Feynman) (ค.ศ.๑๙๑๘ - ๑๙๘๘) ไดปาฐกถา

เรื ่อง There's plenty of room at the bottom เมื ่อป ค.ศ.๑๙๕๙ วา "สักวันหนึ ่ง เราจะสามารถ

ประกอบสิ่งตางๆ ผลิตสิ่งตางๆ ข้ึนมาจากการจัดเรียงอะตอมไดดวยความแมนยำ และเทาท่ีขาพเจารูไมมี

กฎทางฟสิกสใดๆ แมแตหลักแหงความไมแนนอน (Uncertainty Principle) ท่ีจะมาขัดขวางความเปนไป

ไดนี้"  ตอมาเขาไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกสเม่ือป ค.ศ. ๑๙๖๕ จากทฤษฎีควอนตัม 

ค.ศ.๑๙๘๑ เกิรด บินนิ ่ง (Gred Binning) และ ไฮนริช โรหเฮอร (Heinrich Rohrer) 

ประสบความสำเร็จในการสรางกลอง Scanning tunneling microscope ท่ีสามารถมองเห็นการจัดเรียง

ตัวของอะตอมของสสารตางๆ ไดอยางชัดเจน 

ค.ศ.๑๙๘๖ อีริค เดรกเลอร (Eric Drexler) ไดแตงหนังสือชื่อ “จักรกลแหงการสรางสรรค 

(Engines of Creation)” ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ไดเริ่มวางจำหนายและไดรับความ

นิยมเปนอยางมาก คำวา นาโนเทคโนโลยี จึงเปนท่ีรูจักนับแตนั้นมา 

ค.ศ.๒๐๐๐ รัฐบาลสหรัฐไดผลักดันใหเกิดโครงการริเริ่มทางเทคโนโลยีแหงชาติขึ้นมา ทำ

ใหโลกเกิดกระแสตื่นตัวเกี่ยวกับการพัฒนานาโนเทคโนโลยีขึ้นอยางมาก สวนทางประเทศเอเชีย ประเทศ

ญี่ปุนไดจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรนาโนและนาโนเทคโนโลยีข้ึน ในมหาวิทยาลัยโอซากา มีการวิจัยดานนาโน

เทคโนโลยี และใหความสำคัญกับนาโนเทคโนโลยีมาก ทั้งการใหทุนวิจัยและการศึกษา โดยการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ไดมีการจัดการเรียนการสอนดานนาโนเทคโนโลยีนี้ข้ึน นอกจากนั้นใน

มหาวิทยาลัยโทโฮคุก็มีการเรียนดานวิศวกรรมการแพทยในอนาคต ที่อยูบนพื้นฐานของเทคโนโลยีนาโน

ชีวภาพอีกดวย  

ความกาวหนาของนาโนเทคโนโลยีในปจจุบัน 

นาโนเทคโนโลยีถือเปนนวัตกรรมตอจากเทคโนโลยีชีวภาพ และเปลี่ยนโฉมหนาของวงการ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งหมดที่มนุษยเคยรูจักมา ปจจุบันนาโนเทคโนโลยีมีความกาวหนาเปนอยาง

มากและมีผลิตผลจากนาโนเทคโนโลยีออกสูตลาดในเชิงพาณิชยมากขึ้น ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยีมี

ครอบคลุมในทุกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการดำเนิน
ชีวิตของมนุษยในอนาคตของนาโนเทคโนโลยีในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Industry 

Association, SIA) ไดพัฒนาแผนการสงเสริมอยางตอเนื่องในการผลิตชิ้นสวนขนาดเลก็เพื่อเพิ่มอัตราเร็ว



๖๐ 

 

และลดการใชพลังงานของอุปกรณประมวลผลขอมูล ตัวรับรูสำหรับการวัดสัญญาณ อุปกรณตรรกะ

สำหรับการประมวลผล หนวยความจำและจอภาพ ซ่ึงจะสงผลตอเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ เชน 

– การปรับปรุงการจัดขนาดในไมโครโปรเซสเซอร-ทรานซิสเตอรโครงสรางนาโนจะมี

แนวโนมที่ราคาตอตัวต่ำลง ใชพลังงานนอยลงทำใหสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรได

ดีกวาเดิมถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ เทา 

– การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารดวยความถี่สูง (อัตราเร็วสูง) มีชวงกวางมากกวา 

๑๐ เทา 

– ขยายอุปกรณเก็บขอมูลขาวสารขนาดเล็ก ใหมีความจุมากกวาปจจุบันกวา ๑๐๐ เทา 

– ระบบตัวรับรูรวม ทำหนาท่ีเก็บขอมูลโดยใชพลังงาน เนื้อท่ี และมีน้ำหนักนอยท่ีสุด 

– สามารถจัดใหมีสถานีที่มีสภาพการแทจริง เพื่อจัดการชวยสอนแตละบุคคลหรือเพ่ือ

ความบันเทิง 

– มีความสามารถในการคำนวณเพียงพอ เพื่อควบคุมยานสูรบที่ไมมีคนขับและยาน

ขนสงในเมืองใหญ 

– ความสามารถในการติดตอสื่อสาร ซึ่งลดการเดินทางในการติดตอธุรกิจ (รวมถึงการ

ติดตอไปยังท่ีทำงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓๓ จำนวน Transistors ใน Chip computer มีมากข้ึน แตขนาดของ Chip เล็กลงเรื่อยๆ 

ท่ีมา : https://www.slideshare.net/myslidesharepresentation/ppt-of-nanocomputing 



๖๑ 

 

๒. การแพทยและสาธารณสุข จากการศึกษาวิจัยพบวาพฤติกรรมระดับโมเลกุล ที่สเกล 

นาโนเมตรเปนตัวควบคุมระบบของสิ่งมีชีวิต นักวิทยาศาสตรในสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟสิกส และ

คอมพิวเตอรไดร วมกันคนควาวิจัย ทำใหเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน (nanobiotechnology) มี

ความกาวหนาแบบกาวกระโดด มีการสรางหุนยนตนาโนจากโปรตีน ที่สามารถติดตามอาการผิดปกติของ

เซลล และใชเครื่องมือดังกลาวในการรักษาโรคในระดับเซลลหรือโมเลกุล การใชหุนยนตนาโนในการ

ปองกันเชื้อโรค ซอมแซมผนังเซลล รักษาอาการไขมันอุดตันในเสนเลือด หรือการสรางหุนยนตนาโนท่ี

สามารถเคลื่อนท่ีในกระแสเลือด เพ่ือเขาทำลายเชื้อโรคหรือเซลลมะเร็งในรางกายโดยท่ีไมตองมีการผาตัด

ท่ีเสี่ยงอันตราย นอกจากนั้นยังสามารถสรางอวัยวะข้ึนมาทดแทนไดงายข้ึน 

นอกเหนือจากการรักษาโรคแลว นาโนเทคโนโลยียังมีการพัฒนา ดีเอ็นเอชิป (DNA 

chip) ซึ่งเปนไมโครชิปชนิดหนึ่งที่ใชคนหายีนของสิ่งมีชีวิต สรางขึ้นมาโดยใชกระบวนการที่ใกลเคียงกับ

การสรางไมโครชิปคอมพิวเตอรบนผิวของดีเอ็นเอชิป แตละแผนจะฉาบดวยดีเอ็นเอสังเคราะห ท่ีเปนสาย

เดียวและมีลักษณะเหมือนกับ ดีเอ็นเอ สภาพปกติ ดีเอ็นเอชิปนี้ใชสำหรับวิเคราะหขอมูลทางพันธุกรรม 
ทำใหสามารถทำนายการเกิดโรคของบุคคลกอนที่อาการของโรคจะปรากฏ นอกจากนั้นยังใชเพื่อหาการ
ตอบสนองตอยาของผูปวย เพ่ือคนหายีนท่ีอาจกอ ใหเกิดโรคในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี ๓๔ DNA Chip   

ท่ีมา : https://www.the-scientist.com/infographics/infographic--dna-detection-with-a-

chip-66151 



๖๒ 

 

ความกาวหนาทางนาโนเทคโนโลยีจะทำใหมีผลตอการแพทยและสาธารณสุขในดาน

ตาง ๆ ดังนี้ 

– การรักษาโรคทำไดรวดเร็วข้ึน โดยประสิทธิภาพของ ดีเอ็นเอชิป 

– รูปแบบการใหยาแบบใหมจะเพิ่มศักยภาพในการรักษา โดยการใหยาในรูปแบบใหม 

สามารถสงขาเขาไปในรางกายไปในบริเวณท่ีในปจจุบันยังไมสามารถเขาถึงได 

– มีการพัฒนาอวัยวะประดิษฐจากวัสดุที่สามารถอยูรวมกับเนื้อเยื่อไดทำใหมีความ

ทนทานและไมถูกปฏิเสธหรือตอตานจากรางกาย 

– ระบบการรับรูจะมีการตรวจจับเชื้อโรคที่ปรากฏขึ้นในรางกายสิ่งมีชีวิต และเปลี่ยน

จากการรักษาเยียวยามาเปนการตรวจพบและปองกันตั้งแตเริ่มตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. วัสดุและการผลิต 

นาโนเทคโนโลยีเปนรากฐานที่แทจริงของการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตของวัสดุและ

อุปกรณในอนาคต รวมทั้งเซรามิก โลหะ พอลิเมอร และวัสดุผสม ความสามารถในการสังเคราะหบล็อก

ภาพท่ี ๓๕ Chinese scientists develop DNA nano robots to treat cancer 

ท่ีมา : http://www.ft.lk/special-report/Chinese-scientists-develop-DNA-nano-robots-

to-treat-cancer/22-651700 



๖๓ 

 

วัสดุในระดับนาโนเมตรดวยการควบคุมขนาดไดอยางเท่ียงตรงแลวนำมาประกอบเปนโครงสรางท่ีใหญกวา

พรอมกับสมบัติและฟงกชันพิเศษจะปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุ 

ในปจจุบันเราไดรับคำแนะนำแตเพียงขอดีของโครงสรางนาโนเชน เบากวา แข็งแรง

กวา วัสดุสามารถโปรแกรมได ราคาถูก ชวงอายุการใชงานยาวข้ึน และอัตราการเสียหายนอยกวา อุปกรณ

ใหม ๆ มีพ้ืนฐานอยูบนสถาปตยกรรมและหลักการใหม และใชการผลิตเชิงโมเลกุลหรือเปนกอน การผลิต

เชิงโมเลกุลมีความไดเปรียบในดานการประกอบท่ีระดับนาโนสเกล 

โครงสรางท่ีไมเคยเห็นมากอนในธรรมชาติ สามารถพัฒนาขึ้นมาได รวมถึงความทา

ทายทางดานการสังเคราะหวัสดุ โดยการออกแบบพัฒนาชีววัสดุ (bio-material) และวัสดุที่เกิดจากการ

กระตุนโดยสิ่งมีชีวิต พัฒนาทางดานเทคนิค การผลิตในสเกลที่สามารถทำไดและราคาที่เหมาะสม และ

การหาสาเหตุของความลมเหลวของวัสดุระดับนาโน ในการประยุกตใชงานจะรวมถึง 

– การผลิตรูปรางตาขายของโลหะและเซรามิกโครงสรางนาโน 

– การปรับปรุงการพิมพโดยอนุภาคระดับนาโนเมตรซ่ึงมีสมบัติท่ีท้ังสียอมและเม็ดสี 

– การชุบเคลือบระดับนาโนสำหรับการประยุกตใชในงาน เครื่องมือตัดขึ้นรูปโลหะ

อิเล็กทรอนิกส เคมี และโครงสราง 

– การประกอบในระดับนาโนบนชิปท่ีมีความซับซอนและมีฟงกชันการทำงานระดับสูง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓๖ Quick Display Liquid Powder Display ซ่ึงเปนจอท่ีสามารถบิดงอได 

ท่ีมา : https://www.researchgate.net/figure/A-QR-LPD-Display_fig4_27346802 



๖๔ 

 

๔. มนุษยอวกาศและการสำรวจอวกาศ การสงมนุษยอวกาศและยานอวกาศสูวงโคจรของ

โลก และการตัดสินใจสงยานอวกาศหางไกลออกไปจากดวงอาทิตย (พลังงานท่ีไดรับจากดวงอาทิตยลดลง)

เพ่ือขยายภาระหนาท่ี เปนสิ่งผลักดันใหมีการลดขนาดน้ำหนัก และการใชพลังงานของน้ำหนักบรรทุกวัสดุ

โครงสรางนาโนเปนวัสดุที่สามารถทำใหมีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูง เปนวัสดุที่เสถียรตอความรอน 

สำหรับใชกับเครื่องยนตจรวด 

สถานีอวกาศ และสถานีสำรวจอวกาศ เปนสถานท่ีท่ีสภาพแวดลอมมีแรงโนมถวงนอย 

และมีความดันสุญญากาศ อาจชวยพัฒนาโครงสรางนาโนและประกอบโครงสรางนาโนท่ีไมสามารถทำบน

โลกได ซ่ึงอาจนำมาประยุกตใชงานกับ 

– คอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง ใชพลังงานต่ำ แผรังสีนอย นอยมาก 

– การพัฒนาเครื่องมือวัดนาโมสำหรับยานอวกาศไมโคร 

– อุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสสำหรับการบิน 

– การเคลือบโครงสรางนาโนเพ่ือตานทานความรอนและการสึกหรอ 

๕. พลังงานและสิ ่งแวดลอม นาโนเทคโนโลยีมีศักยภาพที ่สงผลกระทบที ่สำคัญตอ

ประสิทธิภาพ การเก็บสะสม และการผลิตพลังงาน และนาโนเทคโนโลยียังสามารถใชเพื่อคอยตรวจและ

แกไขปญหาสิ่งแวดลอมเชน ปรับปรุงการควบคุมการปลอยอากาศพิษจากแหลงตางๆ ได และพัฒนา

เทคโนโลยีกระบวนการสะอาดขึ้นใหม ซึ่งจะลดการเกิดผลิตผลพลอยไดที่ไมตองการ ผลกระทบตอการ

ควบคุมอุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตจะออกมาในรูปของการประหยัดพลังงาน และผลผลิตท่ี

ออกมาจะไมเปนปญหาตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการใชหุนยนตนาโนและระบบอัจฉริยะสำหรับการจัดการ

กากนิวเคลียรและสิ่งแวดลอม 

๖. การศึกษาและวิทยาศาสตร การศึกษาทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยี สำหรับนาโนเทคโนโลยีตองการโครงสรางท่ีทำใหงาย 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. ความม่ันคงของชาติ ทำใหมีการเปลี่ยนแปลงในทางดานการทหารในดานตาง ๆ ดังนี้ 

– ขอมูลขาวสารท่ีถูกตองรวดเร็ว สำหรับกองทัพจะข้ึนอยูกับนาโนเทคโนโลยี 



๖๕ 

 

– อุปกรณอิเล็กทรอนิกส จากโครงสรางนาโนจะทำใหสามารถจัดการฝกทหารได

เสมือนจริงและมีประสิทธิผล 

– การลดกำลังทหาร สามารถทำไดโดยการเพิ่มการใชโครงสรางนาโนในการสราง

หุนยนตและระบบอัตโนมัติ 

– ยุทโธปกรณ โครงสรางนาโนจะชวยเพ่ิมสมรรถนะ ทำใหมีความแข็งแรงน้ำหนักเบา 

นาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย 

สำหรับประเทศไทย เริ่มดำเนินการวิจัยทางดาน Computational Nanoscience เปน

ครั ้งแรกโดยผู ช วยศาสตราจารย ดร.ธ ีรเกียรติ ์ เก ิดเจริญ ที ่ภาควิชาฟส ิกส คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือป พ.ศ.๒๕๓๘  

ตอมาไดมีการตั้ง ศูนยนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 

ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี มีงานวิจัยทางนาโนเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีหัวของานวิจัยทาง 

นาโนเทคโนโลยีท่ีนาสนใจ เชน โพลิเมอรนำไฟฟา (Conductive Polymers)  เซ็นเซอรตรวจโรค  ทอนา

โนคารบอน (Carbon Nanotube)  ระบบรับรู กล ิ ่น  อุปกรณเปลงแสงอินทรีย  เปนตน ตอมาป  

พ.ศ.๒๕๔๔  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อนุมัติใหดำเนินการวิจัยทางดานอุปกรณโมเลกุล 

นับเปนโครงการวิจัยทางดานนาโนศาสตร โครงการแรกของประเทศไทยที่ไดรับการสนับสนุนจาก

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 มีภารกิจหลักที ่ตองรับผิดชอบในการสราง สนับสนุน และสงเสริม ศักยภาพของนาโน

เทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพรความรูใหกับสังคม ถายทอดเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม และสรางความ

ตระหนัก ความรู ความเขาใจใหกับประชาชนในประเทศใหมีความพรอมในการรับขาวสารขอมูลนาโน 

เทคโนโลยีท้ังในปจจุบันและอนาคต ท้ังนี้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาประเทศตาม

แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน  



๖๖ 

 

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ไดรับมอบหมายใหขับเคลื่อนกรอบนโยบายนาโนเทคโนโลยี

ของประเทศไทยรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

(สวทน.) เพ่ือสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยนาโนเทคโนโลยี รวมกับ สวทน. จัดทำแผนท่ี

นำทางการวิจัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยเล็งเห็นถึงประโยชนที่ไดรับจากการมีแผนที่นำ

ทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ที่ใชในการกำหนดกรอบและทิศทางวิจัยและ

พัฒนาทางดานนาโนเทคโนโลยีตามชวงเวลาที่กำหนด ซึ่งแผนที่นำทางฉบับแรกได จัดทำขึ้นตั้งแตป  

พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงฉบับปจจุบัน คือ ฉบับท่ี 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  

ในดานการพัฒนาจนเปนผลิตภัณฑในเชิงพาณิชยนั ้น ประเทศไทยถือไดวา ประสบ

ความสำเร็จอยูพอสมควร มีสถาบันที่สามารถสังเคราะหทอนาโนคารบอนไดเอง และสามารถนำออกมา

จำหนายในเชิงพาณิชย ไดแก ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีอนุภาค ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนของไทยที่กาวเขาสู

เสนทางของนาโนเชิงพาณิชยแลว เปนผูผลิตและจำหนายสินคาทางดานนาโนเทคโนโลยี อาทิเชน สเปรย

กันน้ำกันเปอนสำหรับสิ่งทอทุกชนิด แคปซูลน้ำหอมนาโนท่ีใชกับเสื้อผา เกาอ้ีโซฟา ชุดชั้นใน  

จะเห็นไดวา นาโนเทคโนโลยีเปนเทคโนโลยี ที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายโดยเฉพาะ 

ดวยคุณสมบัติของอนุภาคขนาดเล็ก จนสามารถแทรกเขาไปในระบบตางๆ ทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ 

และมีประสิทธิภาพการทำงานสูงมาก ดวยสมบัตินี้เอง จึงไดนำมาประยุกตใช เพื่อทำเปนผลิตภัณฑตางๆ 

ท่ีตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเปนอยางดี  
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นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางทหาร   

ผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงและการปองกันประเทศ 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 

– ชุดตรวจคัดกรองและหาเชื้อโรคท่ีเปนอุปสรรคในการปฏิบัติทางทหาร และเทคนิคนาโน

ที่สามารถออกแบบในการนําสงยา ไปยังตำแหนงเปาหมายในรางการมนุษยเพื่อรักษาไดถูกตองรวดเร็ว

และตรงจุด  ขณะเดียวกันการกอการรายทางชีวภาพก็สามารถใชเทคนิคท่ีคลายกันนี้ ในการปลอยสารพิษ

ไปยังท่ีเปราะบางท่ีสุด หรือจุดท่ีตองการใหรางกายถูกทำลาย 

– 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) ตอตานกระสุนปนไดดีข้ึน และสามารถทําเปนวัสดุในการกอสรางท่ีแข็งแรงมาก 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๓๗ NANO-ARMOR: PROTECTING THE SOLDIERS OF TOMORROW 

ท่ีมา : https://www.seti.ee/modules/news/article.php?storyid=15187 
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นาโนเทคโนโลยีทางทหารในสหรัฐอเมริกา 

ในป ค.ศ.๒๐๐๒ กระทรวงกลาโหมสหรัฐไดอนุมัติเงินกวา ๒,๐๐๐ ลานบาทเพื่อกอตั้ง 

สถาบันนาโนเทคโนโลยีทางทหาร (Institute of Soldier Nanotechnologies) ขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยี

แหงแมสซาชูเซท (Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT) โดยมีเปาหมายหลักคือการ

พัฒนาอาวุธนาโนซึ่งนำไปสูการใชงานประโยชนจากงานวิจัยทั้งดานเทคโนโลยีการปองกันประเทศและ

อาวุธในการสงคราม 

ในป ค.ศ. ๒๐๐๓ ไดมีกฎหมายในการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีแหงศตวรรษที่ ๒๑ 

ที่มีใจความใหประเทศสหรัฐอเมริกาทุมเทใหการวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อเปนผูนำในนาโนเทคโนโลยีผาน

การรวมมือกับเอกชนเพื่อสรางนวัตกรรมที่มีความคิดสรางสรรคและมีประโยชนขึ้นมา เชน รถหุมเกราะ 

ชุดเกราะของทหาร แหลงพลังงานและอาวุธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓๘ The future soldier 

ท่ีมา : CNBC 
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ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีตอความมั่นคงของชาติ 

ปจจุบันนาโนเทคโนโลยีเปนเทคโนโลยีท่ีสามารถสรางองคความรูพ้ืนฐานใหมๆ และเปน

เทคโนโลยีเก้ือหนุนสงเสริมใหกับเทคโนโลยีอ่ืน ท่ีจะทำใหเทคโนโลยมีีการพัฒนาตอยอดไปไดมากข้ึนอยาง

กาวกระโดด ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยีมีครอบคลุมในทุกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร

ประยุกต ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอการดำเนินชีวิตของมนุษยในอนาคต 

นาโนเทคโนโลยีมีผลดี ดังนี้ 

๑. การพัฒนาโครงสรางระดับนาโนเพื่อทำใหคอมพิวเตอรมีความไวมากขึ้น รวมไปถึงการ

ใชวัสดุชนิดใหมหรือการใชทฤษฎีควอนตัมเขามาสนับสนุน เชน การเพ่ิมจำนวน Transistor ท่ีมีขนาดเล็ก

มากๆ ใน CPU ใหมากยิ่งข้ึน รวมถึง CPU แบบสามมิต ิ

๒. การใชนาโนเทคโนโลยีในเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ เชน การสรางเสนใยท่ีปรับปรุงและทอ

ดวยเทคนิคทางนาโน ทำใหไดเนื้อผาที่มีสัมผัสนุม สามารถดูดซับน้ำและความชื้นไดดีขึ้น ทำใหรูสึกเบา

สบายเม่ือสวมใส  

๓. การใชนาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและทางการแพทย เชน 

การสกัดสารอาหารและสารสำคัญในระดับโมเลกุล เปนอาหารเสริมสุขภาพ และยา ที่มีสามารถดูดซึมใน

รางกายไดดีข้ึน            

๔. นาโนเทคโนโลยีสามารถสรางอวัยวะเทียม กระดูกเทียม ตลอดจนผลิตอุปกรณในระดับ

นาโนเพื ่อการตรวจสอบและรักษาโรคในรางกายมนุษยไดตลอดจนการสรางคอมพิวเตอรขนาดจิ๋ว 

นอกจากนี้ก็อาจมีการใชประโยชนอ่ืน ๆท้ังในทางเทคโนโลยีชีวภาพ ฟสิกส เคมี สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

๕. คุณสมบัติทนรอน ปองกันการติดไฟ เสริมความแข็งแรง เพ่ิมความยืดหยุน หรือการนำ

ไฟฟา ใชในการสรางชิ้นสวนรถยนตและเครื่องบินที่แข็งแรง แตมีน้ำหนักเบา เปนสารเคลือบผิวปองกัน

การกัดกรอนและรอยขีดขวนใชประดิษฐเซ็นเซอรแบบฟลมบาง สรางฟลมเรื่องแสงและอุปกรณทางดาน

ออปติก ทำบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถปองกันการซึมผานของกาซตาง ๆ ทำเปนชิ้นสวน

ของอุปกรณนาโนอิเล็กทรอนิกส และใชผลิตเปนอุปกรณกักเก็บ และลำเลียงกาซไฮโดรเจนเพ่ือสรางเซลล

เชื้อเพลิงไฮโดรเจน 

นาโนเทคโนโลยีมีผลเสีย ดังนี้ 

๑. ผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีบางชนิดตองใชสารเคมีในกระบวนการผลิต ซึ่งบางคนอาจ

มองวาเปนขอเสีย แตกรรมวิธีการผลิตนั้นจะตองมีการควบคุมปองกันสารเคมีตกคางเขาสูรางกาย ใน
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ตางประเทศมีการทำวิจัยเรื ่องนี ้แลว แตยังไมมีรายงานชัดเจนวา อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี มี

ผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอมอยางไรหรือไม  

๒. หากมีคนสามารถสรางนาโนเทคโนโลยี เปนอาวุธทำลายลาง เจาะจงทำลาย ตามลา

เปาหมายท่ีสามารถระบุรูปพรรณสัณฐานได จะเกิดความสูญเสียอยางมหาศาลได 

๓. นาโนเทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรม บางทีการที่เล็กมากก็มีโอกาสปนเปอนไปกับน้ำ

เขาตัวคนได รางกายอาจไมรูวิธีกำจัดมันเพราะมันเล็กมาก จึงจำเปนที่จะตองศึกษาเรียนรูเรื่องนี้ เพื่อจะ

ไดคิดหาวิธีควบคุมและปองกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดตอไป  

 ๔. วัสดุนาโนมีความคงทนสูงกวาวัสดุแบบดั้งเดิม จึงทำใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ยาวนานกวา เมื ่อหมดอายุการใชงานกลายเปนขยะนาโนในอนาคต หากมีการสะสมของขยะจาก

ผลิตภัณฑนาโนเพ่ิมข้ึนอยางมาก ก็อาจกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงความสมดุลของระบบนิเวศได ถาสวน

ลางสุดของหวงโซอาหารไดรับความกระทบกระเทือนจะสงผลถึงดานบนสุดของหวงโซอาหาร คือมนุษยได 

ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีตอความม่ันคงของชาติท้ัง ๖ ดาน มีดังตอไปนี้ 

๑. ความม่ันคงดานการเมือง  

   นาโนเทคโนโลยีเปนเทคโนโลยีที่สามารถนำไปพัฒนาตอยอดใชประโยชนไดมากมาย 

จำเปนตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางจริงจัง  

๒. ความม่ันคงดานเศรษฐกิจ  

    นาโนเทคโนโลยีประเทศไทย ถูกนำไปใชมากในการเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิต

รวมไปถึงบรรจุภัณฑอาหารการถนอมอาหาร (Food Preservation) และการผลิตและการแปรรูปอาหาร 

(Food Processing) สามารถนำมาพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยได ชวยสรางมูลคาเพ่ิมในกับสินคา 

๓. ความม่ันคงดานสังคม  

    นาโนเทคโนโลยีชวยยกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข นาโน

เทคโนโลยีทำใหเกิดความแตกตางไดในหลายรูปแบบ ตั้งแตเครื ่องสำอางจนถึงระบบอาหารและ

โภชนาการท่ีผลิตตามความตองการของแตละบุคคลโดยเฉพาะ ตามประเภทหมูเลือด หรือยาท่ีผลิตเฉพาะ

บุคคล  

๔. ความม่ันคงดานการทหาร  

    สิ ่งประดิษฐนาโนเทคโนโลยีดานการทหารมีมาใชเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ใชปองกันตัวเองและประชาชนรวมทั้งทรัพยสินในประเทศชาติ ไดแก เซนเซอร แบตเตอรี่ท่ี

เบาบาง สิ่งทอและชุดเกราะนาโน ชุดตรวจโรค ยา อาหารพกพาพรอมทาน และอื่นๆ ที่อำนวยความ
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สะดวกใหแกทหารในการปฏิบัติหนาท่ี โดยสิ่งประดิษฐนาโนเหลานี้ควรพัฒนาในประเทศเพ่ือลดคาใชจาย

ในการนำเขาจากตางประเท   

๕. ความม่ันคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนขีดความสารถในการ

แขงขันในยุคปจจุบัน จำนวนผูศึกษาดานวิทยาศาสตรประเทศไทย มีการศึกษาและการวิจัยดานนาโน

เทคโนโลยีคอนขางนอยเมื่อเทียบกับการศึกษาดานสังคมศาสตร ทำใหองคความรูดานนาโนเทคโนโลยีท่ี

จะนำไปพัฒนาประเทศชาติจึงมีนอย ควรมีการสงเสริมอยางจริงจัง 

๖. ความม่ันคงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม   

    นาโนเทคโนโลยีมีศักยภาพท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ การเก็บสะสม และการผลิต

พลังงาน และนาโนเทคโนโลยียังสามารถใชเพื่อคอย ตรวจและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชน ปรับปรุงการ

ควบคุมการปลอยอากาศพิษจากแหลงตาง ๆ ได และพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนสะอาดข้ึนใหม ประเทศ

ไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีทรัพยากรชีวภาพรวมถึงขยะ และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนจำนวน

มาก ปญหาสิ่งแวดลอม เชน การปนเปอนสารพิษ จึงมีความเปนไปไดท่ีจะทำาการเปลี่ยนขยะเหลานี้ให

กลายเปนวัสดุนาโนท่ีมีคา แตหากพึงระวังขยะนาโนที่จะมีปริมาณมากขึ้นตามการใชงาน ตองกำจัดให

เหมาะสมและสรางความสมดุลของระบบนิเวศได 

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายของนาโนเทคโนโลยีกับความ

มั่นคงของชาติ 

ประเทศไทยควรมีแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายของนาโน

เทคโนโลยีกับความม่ันคงของชาติ ดังนี้ 

๑. ความม่ันคงดานการเมือง  

    - กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แผนพัฒนานาโนเทคโนโลยีประเทศไทย 

 - แสวงหาเงินทุนการวิจัยและพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยีในตางประเทศ 

    - สงเสริมการลงทุนการพัฒนานาโนเทคโนโลยี 

๒. ความม่ันคงดานเศรษฐกิจ     

    - เพ่ิมขีดความสามารถนาโนเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิต ท่ี

ตอบสนองตรงความตองการ 
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    - สรางความเชื่อมโยงนาโนเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสราง

คุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑและบริการ 

    - สรางความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาดานนาโนเทคโนโลยี 

    - สงเสริมการลงทุนธุรกิจ SME ผลิตภัณฑนาโนจากผลผลิตพ้ืนบานทางการเกษตร 

๓. ความม่ันคงดานสังคม 

    - สรางความเขาใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีมีมาตรฐานปลอดภัย  

    - ยกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข โดยการพัฒนาวัสดุอุปกรณ

ผลิตภัณฑ ดวยนาโนเทคโนโลยี 

    - ผลิตแรงงานดานเทคโนโลยีนาโนที่มีทักษะสูง เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑนำมาใชเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๔. ความม่ันคงดานการทหาร 

    - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ วัสดุท่ีใชในการทหารจากนาโนเทคโนโลยี 

    - สนับสนนุการผลิต ผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีเพ่ือใชในการทหาร 

    - พัฒนาบุคคลากรทางทหาร ใหสามารถพัฒนานาโนเทคโนโลยีใชงาน  

    - สรางเครือขายอุสาหกรรมปองกันประเทศ พัฒนานาโนเทคโนโลยีทางทหารรวมกัน

กับภาคเอกชน และตางประเทศ 

๕. ความม่ันคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    - พัฒนาและเพิ่มเติมหลักสูตรนาโนเทคโนโลยีในสถานศึกษา รวบรวมขอมูลหลักสูตร 

บุคลากรผูสำเร็จการศึกษาดานนาโนเทคโนโลยี 

    - สงเสริมพัฒนาการศึกษาและการวิจัยดานนาโนเทคโนโลยี ใหเปนผูนำของภูมิภาค

อาเซียน  

    - สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลย ี 

    - บูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมนาโน

เทคโนโลยใีหสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

๖. ความม่ันคงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม  

    - สงเสริมการสราง กระบวนการพัฒนาผลติภัณฑจากนาโนเทคโนโลยี ในดานพลังงาน

สะอาด การแกปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ  

    - สนับสนุนการใชงานผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยี บรรจุภัณฑวัสดุไรสารพิษ 
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    - เปลี่ยนขยะเหลือใชใหกลายเปนวัสดุนาโนท่ีมีคา 

 

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

ศึกษาวิจัยนวัตกรรมทางดานนาโนเทคโนโลยีข้ึนในเวลาตอมา  

นาโนเทคโนโลยีไเปนทางเทคโนโลยีที ่สามารถสรางองคความรูพื ้นฐานใหมๆ และเปน

เทคโนโลยีเก้ือหนุนสงเสริมใหกับเทคโนโลยีอ่ืน ท่ีจะทำใหเทคโนโลยีมีการพัฒนาตอยอดไปไดมากข้ึนอยาง

กาวกระโดด นาโนเทคโนโลยีเปนเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพสูงในการสรางผลิตภัณฑหลากหลายชนิด และทำ

ใหวัสดุมีคุณสมบัติที่เราไมคาดวาวัสดุนั้นจะมีได เพื่อนำไปสูการประยุกตใชในการสรางนวัตกรรมสราง

ความมั่นคงของชาติในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถความมั่นคงในภาคการเกษตร และ

อุตสาหกรรมการผลิต  

นาโนเทคโนโลยีจะเปนรากฐานในการทำความเขาใจนำไปใชประโยชนในทางทหาร ไมวา

จะเปนการจัดซ้ือยุทโธปกรณท่ีใชนาโนเทคโนโลยี การสงเสริมการวิจัยพัฒนายุทโธปกรณของกองทัพ โดย

ที่เราตองรวมกันสรางองคความรูใหเกิดแกกำลังพลโดยพื้นฐานและที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรกองทัพอากาศใหกอประโยชนเกิดนวัตกรรมแกกองทัพอากาศและประเทศชาติ 

 



เทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงของชาต ิ

นิยาม 

“หุนยนต” ตามความหมายของสถาบันหุ นยนตอเมริกา (The Robotics Institute of 

America) ไดใหความหมายไว ดังนี ้

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 เครื่องจักรกลทุกชนิดท่ีสามารถปฏิบัติงานแทนมนุษยไดทุก

ประเภท ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งในงานที่เสี่ยงอันตรายโดยที่มนุษยไมสามารถปฏิบัติงานได 

ตลอดจนการทำงานที่เปนอัตโนมัติโดยตนเองหรือถูกควบคุมโดยมนุษย และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทำงานไดหลากหลาย 

ระดับข้ันการทำงานของหุนยนต 

ตามเกณฑมาตรฐาน ของสมาคมหุนยนตอุตสาหกรรม แหงญี่ปุน (Japanese Industrial 

Robot Association: JIRA) สามารถจำแนกได ๖ ระดับ ดังนี้ 

ระดับท่ี ๑ กลไกท่ีถูกควบคุมดวยมนุษย (manual-handling device) 

ระดับที่ ๒ หุนยนตที่ทำงานตามแผนลวงหนาที่กำหนดไว  โดยไมสามารถปรับเปลี ่ยน

แผนงานได (fixed-sequence robot) 

ระดับที ่ ๓ หุ นยนตที ่ทำงานตามแผนลวงหนาที ่กำหนดไว  โดยสามารถปรับเปลี่ยน

แผนงานได (variable-sequence robot) 

ระดับที่ ๔ ผูควบคุมเปนผูสอนงานใหแกหุนยนต  หุนยนตจะทำงานเลนยอนกลับ ตามท่ี

หนวยความจำบันทึกไว (playback robot) 
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ระดับที่ ๕ ผูควบคุมบันทึกขอมูลเชิงตัวเลขการเคลื ่อนที ่ใหแกหุ นยนต และหุนยนต

สามารถทำงานไดเอง โดยไมตองมีการสอนงาน (numerical control robot) 

ระดับที่  ๖ หุนยนตมีความฉลาด สามารถเรียนรูสภาพแวดลอม และตัดสินใจทำงานได

ดวยตัวเอง (intelligent robot) 

สำหรับสถาบันหุนยนตแหงสหรัฐอเมริกา (The Robotics Institute of America: RIA) 

จะพิจารณาเพียงระดับท่ี ๓-๖ เทานั้น จึงถือวา เปนหุนยนต 

การจำแนกประเภทหุนยนตตามลักษณะการใชงาน 

สามารถจำแนกเปน ๒ ประเภทใหญๆ คือ 

๑. หุนยนตชนิดท่ีติดตั้งอยูกับท่ี (fixed robot) เปนหุนยนตท่ีไมสามารถเคลื่อนท่ีไปไหนได

ดวยตัวเอง มีลักษณะเปนแขนกล สามารถขยับและเคลื่อนไหวไดเฉพาะแตละขอตอ ภายในตัวเองเทานั้น 

มักนำไปใชในโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานประกอบรถยนต 

๒. หุนยนตชนิดที่เคลื่อนที่ได (mobile robot) หุนยนตประเภทนี้จะแตกตางจากหุนยนต

ที่ติดตั้งอยูกับที่ เพราะสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนไดดวยตัวเอง โดยการใชลอหรือการใชขา ซ่ึง

หุนยนตประเภทนี้ปจจุบันยังเปนงานวิจัยที่ทำการศึกษาอยูภายในหองทดลอง เพื่อพัฒนาหุนยนตออกมา

ใชงานในรูปแบบตาง ๆ เชน หุนยนตสำรวจดาวอังคาร ขององคการนาซา เปนตน 

วิวัฒนาการหุนยนต 

หุนยนตมาจากคำวา “โรบอต” (robot หรือ robota) ในภาษาเช็ก ซ่ึงแปลวา 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

ความคิดตอตานมนุษยและไมยอมใหกดข่ีขมเหงอีกตอไป ละครเรื่องนี้โดงดังมาก จนทำใหคำวา “โรบอต” 

เปนท่ีรูจักไปท่ัวโลก 
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หุนยนตเคลื่อนที่ไดตัวแรกของโลกเกิดขึ้นในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค.ศ. ๑๙๓๙ -  

ค.ศ.๑๙๔๕) ในรูปแบบของระเบิดบิน (flying bomb) ที ่มีความฉลาด โดยอาศัยอุปกรณเซ็นเซอร 

(sensor) เปนตัวควบคุมการจุดระเบิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓๙ Karel Capek 

ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=36&chap=6&page=t36-6-

infodetail01.html 

ภาพท่ี ๔๐ ระเบิดบินเปนหุนยนตเคลื่อนท่ีตัวแรกท่ีพัฒนาข้ึน ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/ezwarintorn/hun-ynt-taw-raek-khxng-lok 
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หุนยนตอุตสาหกรรมตัวแรกของโลกได พัฒนาสรางขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๖๑ โดย โจเซฟ เอ็น

เกลเบอรเกอร (Joseph Engelberger) และจอรจ  ดีวอล (George Devol) วิศวกรชาวอเมริกัน ท้ัง  

๒ คน ไดประดิษฐแขนกลหุนยนต สำหรับนำมาใชในงานอุตสาหกรรมชื่อ “ยูนิเมต” (Unimate) และ

กอตั้งบริษัทสรางหุนยนตแหงแรกของโลกชื่อ “ยูนิเมชั่น” (Unimation) ตอมาโจเซฟไดรับสมญานามวา

เปน “บิดาแหงหุนยนตดานอุตสาหกรรม” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ไฟฟาอ่ืนๆ  

ภาพท่ี ๔๑ โจเซฟ เอ็นเกลเบอรเกอร บิดาของหุนยนตดานอุตสาหกรรม 

ท่ีมา : https://www.robotics.org/joseph-engelberger/about.cfm 



๗๘ 

 

ใน ค.ศ. ๑๙๖๖ “เชกกี” (Shakey) หุนยนตเคลื่อนที่ตัวแรกของโลกที่มีความคิด เปนของ

ตัวเอง ไดรับการพัฒนาขึ้น โดยสถาบันวิจัยสแตนฟอรด (Stanford Research Institute: SRI)  หุนยนต

เชกกีมีระบบคอมพิวเตอร ที่ใชในการประมวลผลภาพ (image processing) และมีอุปกรณตรวจรูเปน

เครื่องบอกนำทางในการเคลื่อนท่ีหุนยนต "เชกกี" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใน ค.ศ. ๑๙๗๗ ภาพยนตรเรื่อง สตารวอรส (Star Wars) ไดสรางจินตนาการ ของหุนยนต

ที่สามารถเคลื่อนที่ไดอยางอัตโนมัติชื่อ “อารทูดีทู” (R2D2) และหุนยนต ที่คลายมนุษยชื่อ “ซีทรีพีโอ” 

(C3PO) ภาพยนตรเรื่องนี้มีชื่อเสียงโดงดังมาก จนทำใหคนรูจัก และสนใจหุนยนตมากข้ึน 

 

 

ภาพท่ี ๔๒ หุนยนต "เชกกี" 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/ezwarintorn/hun-ynt-taw-raek-thi-mi-

khwam-khid-pen 



๗๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แมอีก ๒๐ ปตอมา หลังจากที่สหรัฐอเมริกาไดสรางหุนยนตอุตสาหกรรมตัวแรกของโลก

ขึ้นแลวก็ตาม  แตหุนยนตกลับมีวิวัฒนาการที่กาวหนาอยางมากในประเทศญี่ปุน ในชวงที่มีการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม  การขยายตัวของอุตสาหกรรม ทำใหมีการใชหุ นยนตกันอยางแพรหลาย เพื่อใชแทน

แรงงานคน และเพ่ิมผลผลิต เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 

หุนยนตมักถูกนำมาใชในงานที่ตองเสี่ยงอันตราย หรืองานที่ตองการความแมนยำและ

ความละเอียดสูง  ในชวงแรก หุนยนตยังขาดความสามารถในการเรียนรู และทำงานไดอยางจำกัดโดยตอง

อาศัยการรับคำสั่งจากมนุษย  แตในเวลาตอมา ความสามารถของหุนยนตกลับเพิ่มขึ้นอยางทวีคูณ เม่ือ

โลกไดเขาสูยุคอินเทอรเน็ต (internet) ตั้งแต ค.ศ.๑๙๙๐ เปนตนมา  หุนยนตมีความสามารถ และ

แข็งแกรงมากขึ้น จากวิทยาการดานคอมพิวเตอร วัสดุ และโลหะ  ความรูที่มนุษยสั่งสมมานาน สามารถ

ถายทอดสูสมองกลของหุนยนตได ภายในเสี้ยววินาที  ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) เริ่มเขา

มามีบทบาทมากยิ่งๆ ข้ึนไปในยุคสมัยนี้ 

ภาพท่ี ๔๓ หุนยนตซีทรีพีโอ (ซาย) และหุนยนตอารทูดีทู (ขวา) 

ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=36&chap=6&page=t36-6-

infodetail01.html 



๘๐ 

 

สวนประกอบของหุนยนต   

สวนประกอบของหุนยนตท่ีสำคัญ 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 เพ่ือทำใหหุนยนตทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

การสรางหุนยนตสรางตามลักษณะที่ตองการใชงาน หุนยนตแตละแบบอาจจะมีความ

แตกตางกัน หุ นยนตแตละชนิดจะเคลื ่อนที ่ไปตามโครงสรางที ่เปนไปตามกฎของฟสิกส คือมีการ

เคลื่อนไหวตามโครงสรางที่ออกแบบ โดยตัวขับใหหุนยนตไดเคลื่อนไหว เชน มอเตอร มีระบบเซนเซอร

ตรวจจับการทำงาน และมีสมองกลคอยควบคุมการทำงานของชิ้นสวนทั้งหมด จุดประสงคหลักในการ

สรางหุนยนตข้ึนมานั้นตองการใหหุนยนตมีการทำงานแทนมนุษย 

หุนยนต หรือแขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot) 

แขนกลเปนหุนยนตชนิดหนึ่งที่นำมาใชงานในวงการอุตสาหกรรมการผลิต ไดถูกนำมาใช

แทนแรงงานมนุษย งานที่ตองทำซ้ำ ๆ กันตลอดเวลา งานที่เปนอันตราย ปกติมนุษยก็สามารถทำงานได

ทุกอยาง แตขอจำกัดของมนุษยนั้นไมสามารถทำงานไดอยางตอเนื่องยาวนานจะเกิดความเม่ือยลาจึงตอง

มีการพักผอน งานท่ีเก่ียวกับสารเคมีท่ีมีพิษ ถาปองกันไมดีก็จะมีผลตอสุขภาพได เม่ือเปนขอจำกัดอยางนี้

หุ นยนตก็จะเขามามีบทบาทในการทำงานดังกลาว และขอดีของการที ่มีหุ นยนตทำงานแทนคนนั้น 

ประสิทธิภาพการทำงานก็จะดีขึ้น มีความแนนอน แมนยำ สามารถทำงานผลิตไดโดยไมตองพัก ผลงาน

การผลิตก็มากขึ้น ทำงานไดโดยไมมีวันหยุด สวนขอเสีย มีราคาสูง ตองมีผูชำนาญการในการควบคุม

หุนยนต ไมเหมาะในโรงงานท่ีกำลังผลิตนอย 

 
 



๘๑ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

แขนกลอุตสาหกรรมที่เราพบเห็นไดโดยทั่วไป เชน ในโรงงานผลิตประกอบรถยนต งาน

เชื่อมอุตสาหกรรมงานประกอบเครื่องจักร งานในโรงงานผลิตเหล็ก งานเก่ียวกับคลังสินคาขนาดใหญ และ

อ่ืน ๆ อีกมากมาย 

หุนยนตเคลื่อนที่ (Mobile Robots) 

แขนกลอุตสาหกรรม ไมสามารถเคลื ่อนท่ีหรือเคลื ่อนยายไปมาจากตำแหนงหนึ ่งไป

ตำแหนงหนึ่งได ทำใหมีขอจำกัดเก่ียวกับขอบเขตพ้ืนท่ีทำงาน ซ่ึงแตกตางจากหุนยนตประเภทเคลื่อนท่ี ท่ี

สามารถเดินหรือวิ่งไปมาไดอยางอิสระ สวนในการควบคุมการทำงานนั้นสามารถควบคุมไดจากระยะไกล 

เชน หุนยนตท่ีถูกสงไปสำรวจดาวอังคาร 

การเคลื่อนที่ของหุนยนตนั้นสวนใหญเปนการเคลื่อนที่ในแนวราบ อุปกรณที่ใชในการ

เคลื่อนที่ดีที่สุดก็จะเปนลอ ราง ที่นำมาใชกับระบบการเคลื่อนที่ของหุน มันสามารถทำงานในภูมิประเทศ

ท่ีเปนสภาพทุรกันดารมีการเคลื่อนท่ีไดอยางตอเนื่อง ยิ่งถามีหลายลอความมีเสถียรภาพในการเคลื่อนท่ีก็มี

มาก แตในปจจุบันก็มีจำนวนไมนอยที่มีการนำขามาใชกับหุนยนต ขอดีของขาก็คือ สามารถปรับตัวได

มากกวา เคลื่อนที่ในทางตางระดับไดดีกวาลอ เชน ไปตามพื้นที่ขรุขระที่สูงเกินความสามารถของลอที่วิ่ง

ภาพท่ี ๔๔ แขนกลอุตสาหกรรม 

ท่ีมา : http://engineerknowledge.blogspot.com/2011/09/industrial-robot-arms.html 



๘๒ 

 

ได หลักในการออกแบบขาที่นำมาใชกับหุนยนตมีการ ศึกษาทางชีวกายภาพ เพื่อสรางใหหุนสามารถ

เลียนแบบพฤติกรรมการเดินของมนุษย หรือสัตว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

หุนยนตสำรวจดาวอังคาร Curiosity จาก NASA ขนาดเทารถ ๑ คัน หนักกวา ๑ ตัน 

ติดตั้งเครื่องมือวัดสุดล้ำจำนวนมาก พรอมทั้งเครื่องปนไฟพลังงานนิวเคลียรเพื่อใหพลังงานในการทำ

ภารกิจนาน ๒ ป ราคา Curiosity อยูท่ีประมาณ ๗.๖ หม่ืนลานบาท 

หุนยนตอัตโนมัติ (Autonomous robots) 

หุนยนตอัตโนมัติ คือ หุนยนตที่สามารถทำงานไดดวยตัวของมันเอง มีอิสระในการทำงาน 

โดยปราศจากการควบคุมของมนุษย มันมีโปรแกรมท่ีปอนไวในหนวยความจำของหุนยนต ท่ีสามารถทำให

มันทำงานได และเม่ือเจออุปสรรคกีดขวางการทำงาน มันก็สามารถหลบหลีก หรือแกปญหา ถาเทคโนโลยี

ของหุนตัวนั้นสามารถทำได 

ภาพท่ี ๔๕ หุนยนตสำรวจดาวอังคาร Curiosity 

ท่ีมา : https://mars.nasa.gov/msl/ 



๘๓ 

 

หุนยนตอัตโนมัติมีความฉลาด ขึ้นอยูกับการปอนโปรแกรมการทำงาน และเทคโนโลยีของ

หุนยนต พรอมกับการที่มีระบบเซ็นเซอรที่ดี จึงทำใหหุนยนตนั้นฉลาด และรับรูการทำงานขณะนั้นได ใน

ปจจุบันหุนยนตอัตโนมัติสามารถคนหาเสนทางอยางไดผล ในสภาพแวดลอมท่ีหลากหลาย  

หุนยนตสมัยใหมจะใชการวิเคราะหวัตถุ จากการสรางภาพสามมิติ ซ่ึงสามารถมองเห็นสิ่งท่ี

อยูรอบตัวหุนยนต โดยใชกลองภายในตัวหุนยนต ๒ แบบ ทำใหหุนยนตสามารถรับรูในแนวลึกของวัตถุ 

และมีโปรแกรมทำการจดจำวัตถุ และสามารถฉายภาพสะทอนออกมาสูหนาจอที่ตัวหุน หรือหนาจอผู

ควบคุมดูแลหุนยนต สามารถจำแนกวัตถุได นอกจากนี้หุนยนตอาจจะมีการใชไมโครโฟนเพื่อบันทึกเสียง 

และอาจมีระบบเซ็นเซอรไวรับกลิ่นท่ีไดจากสิ่งแวดลอมรอบตัว หรือวัตถุท่ีมันกำลังทำการตรวจสอบอยู 

 
หุนยนตสุนัขไอโบ (AIBO) ของโซนี่ (Sony) เปนหุนยนตสัตวเลี้ยง 

   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หุนยนตอาซิโม (ASIMO) ของฮอนดา เปนหุนยนตท่ีสามารถเดิน-วิ่งไดสองขาคลายมนุษย 

   
 
 
 

ภาพท่ี ๔๖ หุนยนตสุนัข AIBO 

ท่ีมา : https://www.notebookcheck.net/Sony-releases-an-API-for-its-robot-dog-

aibo.443052.0.html 



๘๔ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หุ นยนตมีความแตกตางจากเครื ่องจักรกลแบบอื ่น ๆ ตรงที ่มันสามารถเคลื ่อนไหว

โครงสรางได หุนยนตแตกตางจากคอมพิวเตอรตรงที่มันสามารถนำผลที่ไดจากการประมวลมาปฏิบัติให

เกิดงานในทางกายภาพได ขณะท่ีคอมพิวเตอรไมมี 

หุนยนต กับปญญาประดิษฐ (Robots and Artificial Intelligence) 

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) เปนนวัตกรรม และสถาปตยกรรมแนวใหม 

ในการทำใหหุนยนตมีความฉลาดเหมือนกับ หรือเทียบเทากับมนุษย มีความสามารถในการเรียนรูในสิ่ง

ตาง ๆ เรียนรู ถึงเหตุและผล มีความสามารถในการใชภาษา และมีความสามารถในการมีความคิด

สรางสรรค  

คอมพิวเตอร สามารถแกปญหาไดดวยตัวเอง แตอยูในขอบเขตที่จำกัด ถาไมมีมนุษยเขา

มาเกี่ยวของ เชน ในการจัดการ การปอนคำสั่งสั่งการ การควบคุมกระบวนการ ฯลฯ ตางกับ หุนยนตท่ี

เปน AI สามารถกระทำการไดดวยตัวเอง บางรูปแบบสามารถแกปญหาไดเอง เมื ่อเกิดปญหาข้ึน 

ปญญาประดิษฐทำเรื่องยากๆ ใหดูงาย  

ภาพท่ี ๔๗ หุนยนตคลายมนุษย ASIMO 

ท่ีมา : https://global.honda/innovation/robotics/ASIMO.html 



๘๕ 

 

หุนยนต AI สมัยใหม สวนมากมีความสามารถในเรียนรู มีความจำ มีการกระทำที่แนนอน

ตามระบบที่วางเอาไว เพื่อที่ใหทำงานจนเปนผลสำเร็จ และสามารถที่จะทำงานตอไป จนถึงการทำงานท่ี

ซ้ำ ๆ ได หุนยนต AI สามารถทำงานคลายมนุษย เดิน วิ่ง เตนรำ เลียนแบบกริยาทาทางเหมือนมนุษย 

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 

 

 

เทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงทางทหารของประเทศตาง ๆ 

แนวโนมการใชเครื่องจักรฉลาดหรือหุนยนตทหารปญญาประดิษฐ ในการรบแทนทหาร

มนุษยและกองกำลังตางๆ จนกระทั ่งกลายเปนกำลังหลัก ที ่เปนเชนนี ้เพราะวาหุ นยนตทหารมี

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

ภาพท่ี ๔๘ หุนยนต “Spot” 

Photo taken by Charlotte Jee from technology review.com 
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หุนยนตรบในระหวางท่ีมันกำลังใชอาวุธของตัวเองเพ่ือยิงเจาะอาคารใหเปนรู และตอนใหนาย Aselderov  

ผูนำกลุมกอการรายจนมุมในท่ีสุด 

 

 

  

 

 

 

 

 

องคการปองกันและปราบปรามการคาอาวุธแหงสาธารณรัฐเกาหลี (DAPA) ซึ ่งเปน

หนวยงานที่ทำหนาที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณของประเทศเผยแพรเอกสารประกาศแผนการรวมอุปกรณ  

biometrics เขากับการปฏิบัติการทางทหารภายในป ค.ศ.๒๐๒๔  โดยหุนยนตไบโอเมตริกซจะเปนผู

เปลี่ยนเกมในการสงครามในอนาคตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของนั้นคาดวาจะสงผลกระทบอยางยิ่งใหญตอ

ท้ังอุตสาหกรรมการปองกันประเทศ ซ่ึงแทนท่ีจะเริ่มตนจากการออกแบบหุนยนตใหม วิศวกรสามารถดูวา

วิวัฒนาการนับลานปในเรื่องของชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต โดยทำการปรับใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ

มันมากที่สุด จากนั้นพวกเขาสามารถพยายามสรางมันดวยกระบวนการทางธรรมชาติดวยวัสดุที่ทันสมัย

เพื่อสรางหุนยนตที่ออกแบบตามความตองการเพื่อนำทางในสภาพของโลกแหงความเปนจริง วางแผนท่ี

จะนำหุนยนตท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากมนุษยและแมลงไปใชงานจริงภายในป ค.ศ.๒๐๒๔  หลังจากนั้นมัน

จะเริ่มพัฒนาไปสูไบโอบอทที่ไดแรงบันดาลใจจากนก งู และสัตวทะเลตางๆ ทหารของเกาหลีใตจะใช

หุนยนตเหลานี้ในการบินและวายน้ำเพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ในขณะที่ไบโอบอทที่เหมือนงูอาจนำ

ทางในพ้ืนท่ีท่ีจำกัดไดอยางยอดเยี่ยม 

ภาพท่ี ๔๙ หุนยนตรบขนาดจิ๋วของรัสเซีย 

ท่ีมา : https://www.catdumb.com/russian-special-forces-use-a-machinegun-robot-717/ 
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หุนยนตทางทหารที่ไดรับแรงบันดาลใจจากนก งู และแมลง ในไมชาจะเขาสนับสนุนทาง

การทหารของกองทัพเกาหลีใต ท่ีเตรียมพรอมรับศึกกับเกาหลีเหนือ 

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีเพื่อการทหาร หุนยนตนอกจากทุนแรงแลว ยังชวยรักษาชีวิตของ

ทหารดวย ในการสำรวจและตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวาพ้ืนท่ีท่ีตองเขาไปปฏิบัติหนาท่ีนั้นมีความเคลื่อนไหว 

ปลอดภัยเพียงพอหรือไม มากกวาการใชหุ นยนตไปสังหารศัตรู แตหุ นยนตเหลานี้จำเปนตองมีอาวุธ

ปองกันตัว บางครั้งการทำลายชีวิตจึงหลีกเลี่ยงไมได Unmanned Aerial Vehicle หรือ UAV เปนระบบ

การสำรวจมาตรฐานของกองทัพสหรัฐ โดยหุนยนตควบคุมแบบอัตโนมัติในตัวเอง (Autonomy) หรือ

ระยะไกลผานดาวเทียม ซ่ึงตางจากหุนยนตรุนเกาแบบ Tele-Operation ท่ีคนควบคุมอยูใกลๆ  

สำหรับประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว) มีโครงการ UAV ท่ี

ประสานงานระหวางหนวยงานในกองทัพไทย และสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยตางๆ มีผลงานที่เปน

รูปธรรมพรอมไปชวยภารกิจสรางความสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 

นอกจากนี้ยังมีการแขงขันหุนยนตกูภัย ซ่ึงกลุมนักศึกษาเดินทางไปแขงขันและไดรับรางวัล

ระดับโลกมา 

 

ภาพท่ี ๕๐ Biobots หุนยนตเตรียมรบสงครามเกาหลี 

ท่ีมา : https://www.tharadhol.com/biobots-korea-war/ 
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ทีมหุนยนตกูภัย iRAP Sechzig (ไอราฟ เซคซิก) โดยกลุมนักศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอม

เกลาพระนครเหนือ ที่ไปรวมแขงขัน รายการหุนยนตกูภัยโลก หรือ World Robocup Rescue 2019 ท่ี 

เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย โดยการแขงขันรายการนี้ ๑๔ ทีม จาก ๘ ประเทศทั ่วโลก คือ 

ภาพท่ี ๕๑ หุนยนตกูภัย iRAP Sechzig 

ท่ีมา : https://workpointnews.com/2019/07/11/07-7/ 
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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 ท่ีวนอุทยาน ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน รวมท้ังหุนยนตท่ีสรางใหกองทัพบกนำใชงานใน ๓ จังหวัด

ชายแดนใต ซ่ึงเปนนวัตกรรมพ้ืนฐานผลงานของนักศึกษาเหลานี้ 

ผลกระทบของเทคโนโลยีหุนยนตตอความมั่นคงของชาติ 

ทางเกาหลีใตจึงริเริ่มสรางกฎเกณฑดานจริยธรรมของหุนยนต เกาหลีใตเปนชาติท่ีเปนผูนำ

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 และท่ีสำคัญคือหามทำรายมนุษย นอกจากนี้แลวยังมี 

กฎเหล็กหุนยนตที่บัญญัติไวโดยปรมาจารย ดร.ไอแซค อาสิมอฟ คือ ๑.หุนยนตตองไมทำอันตรายตอ

มนุษย หรือนิ่งเฉยปลอยใหมนุษยตกอยูในอันตราย  ๒.หุนยนตตองเชื่อฟงคำสั่งของมนุษย เวนแตคำสั่ง

นั้นขัดแยงกับกฎขอท่ี ๑.  และ ๓.หุนยนตปกปองตนเองได ตราบใดที่การปกปองตนเองไมขัดแยงกับกฎ

ขอท่ี ๑. หรือ ๒.  หลายประเทศที่พัฒนาหุนยนตไดคำนึงถึง กฎบัตรจริยธรรมหุนยนต และกฎเหล็ก

หุนยนต แตยังคาดเดาไมไดวาเม่ือถูกนำมาใชจริงจะยังคงปฏิบัติตามกฎอยูหรือไม  

การนำเทคโนโลยหีุนยนตมาชวยในการทำงานมีผลดี ดังนี้    

๑. สามารถทำงานหนักหรืองานท่ีเปนอันตรายท่ีคนไมสามารถทำได เชน การจับโลหะรอน 

ของท่ีมีพิษ  มีรังสี   เปนตน 

๒. สามารถทำงานไดตลอด ๒๔  ชั่วโมง โดยไมเบื่อหนาย ไมตองจายคาลวงเวลา ไมตองมี

เวลาพัก 

๓. สามารถทำงานไดมีคุณภาพสม่ำเสมอ จำนวนการผลิตเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
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๔. สามารถลดปญหาการขาดแคลนแรงงานได เพราะหุนยนตไมตองลาหยุด ลาพักในทุก

กรณี   อีกท้ังไมมีการทะเลาะหรือมีความคิดเห็นไมตรงกัน 

๕. สามารถลดตนทุนในการจายคาแรงและสวัสดิการตาง ๆ  ได 

การนำหุนยนตมาชวยในการทำงานมีผลเสีย ดังนี้  

๑. หุนยนตมีราคาแพง เปนการลงทุนท่ีสูง ทำใหบางอุตสาหกรรมไมสามารถนำหุนยนตมา

ชวยในการทำงานได 

๒. หุนยนตท่ีใชในการผลิตเปนการใชหุนยนตเฉพาะดานไมสามารถใชกับงานท่ัว ๆ  ไปได 

๓. ตองปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใหสอดคลองกับการทำงานของหุนยนต  อันจะกอ

ความยุงยากในการดำเนินงานรวมท้ังตองลงทุนเพ่ิมในการนำหุนยนตมาใชในการทำงานอีกดวย 

๔. ทำใหคนตกงาน ในสวนท่ีหุนยนตมาทำหนาท่ีแทนคน 

๕. หุนยนตท่ีใชในสงคราม หากไมคำนึงถึงกฎบัตรจริยธรรมหุนยนต และกฎเหล็กหุนยนต 

จะกอใหเกิดการสูญเสียชีวิตมนุษยจำนวนมาก 

 

ผลกระทบของเทคโนโลยหีุนยนตตอความม่ันคงของชาติท้ัง ๖ ดาน มีดังตอไปนี้ 

๑. ความม่ันคงดานการเมือง  

    เทคโนโลยีหุนยนตชวยยกระดับของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันกับตางประเทศ สรางความเขมแข็งใหกับรัฐบาล หากแตการสนับสนุนของรัฐบาลในภาค

การผลิตหุนยนตในประเทศยังไมมากเทาท่ีควร 

๒. ความม่ันคงดานเศรษฐกิจ  

    การนำเทคโนโลยีหุนยนตมาใชในการเพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ให

สามารถแขงขันระดับโลกในเชิงเศรษฐกิจดานงานฝมือและการบริการ 

๓. ความม่ันคงดานสังคม  

    เทคโนโลยีหุ นยนตมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตมนุษย ชวยดูแลคุณภาพชีวิตและความ

เปนอยู ของคนในประเทศ การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการสรางความสะดวกสบาย แตหาก

เทคโนโลยีหุนยนตนี้ตองมีคาใชจายในการเขาถึงการใชงาน 

๔. ความม่ันคงดานการทหาร  

    การจำลองการสูรบ การขนสง การวิเคราะหความเสี่ยง และการทำงานของหนวยงาน

สนับสนุน เปนงานดานสงครามที่หุนยนตและปญญาประดิษฐสามารถเขามาปฏิบัติการได หุนยนตที่มี
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ระบบอาวุธอัตโนมัติอาจนำไปสูการเพ่ิมข้ึนของการกอการรายในประเทศ หรือสงครามไซเบอรโดยไมตั้งใจ 

อาจจะเปนอีกเหตุผลหนึ่งท่ีทำใหผูคนตองระมัดระวังในการใชเทคโนโลยีหุนยนตทางทหารนี้ 

๕. ความม่ันคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    บุคลากรดานเทคโนโลยีหุนยนตในประเทศไทยมีจำนวนพอสมควร และมีศักยภาพใน

การพัฒนาหุนยนตสามารถผลิตเพ่ือสงออก  นับเปนการสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๖. ความม่ันคงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม   

    การพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตและปญญาประดิษฐกาวหนามากข้ึน การควบคุมพลังงาน

ทั้งหมดของมวลมนุษยชาติอาจถูกปญญาประดิษฐทำแทน และการซอมแซม ปรับปรุง พัฒนา อาจ

กลายเปนหนาที่หุนยนตมากความสามารถ ตรวจสอบไดแมนยำชัดเจนกวา นอกจากควบคุมการทำงาน

ของโรงไฟฟาแลว ยังรวมถึงการทำงานในแหลงกาซธรรมชาติ และแหลงน้ำมัน เพื่อความคุมคาทาง

พลังงานที่สูงขึ ้นในอนาคต เทคโนโลยีหุ นยนตและปญญาประดิษฐสามารถพัฒนาพลังงานนิวเคลียร

รูปแบบใหมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงไมเปนอันตรายกับประชาชนท่ีอยูรอบโรงไฟฟา    

 

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีหุนยนตกับ

ความมั่นคงของชาติ 

งานเกือบทุกอยางบนโลกมีศักยภาพในการนำเอาหุนยนตมาแทนที่ได และงานบางอยาง 

สามารถแทนที่ดวยหุนยนต ๑๐๐ เปอรเซ็นต ความกาวหนาของการนำเอาหุนยนตมาใชในที่ทำงานใน

อนาคตจะเปนงานดานเทคนิคมากข้ึน ตนทุนในการพัฒนาและการนำเอาเทคโนโลยีมาใชโดยเชื่อมโยงกับ

ประโยชนที่ได กฎเกณฑตาง ๆ และการยอมรับทางสังคม เปนแคปจจัยหนึ ่งที ่จะบอกวา จะมีการ

เปลี่ยนแปลงเขาสูยุคของหุนยนตชาเร็ว ประเทศตาง ๆ ไดใหความสำคัญในการนำหุนยนตเขามาทำงาน

แทนมนุษย ในสวนของประเทศไทยจึงควรตองกำหนดแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับ

ความทาทายทางเทคโนโลยหีุนยนตกับความม่ันคงของชาติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ความม่ันคงดานการเมือง  

    - กำหนดนโยบาย ทิศทาง ตลอดจนแผนพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนต 

  - ออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับการใชงานเทคโนโลยีหุนยนตใหอยูในขอบเขตของ

การพัฒนาและการใชงานตามกฎบัตรจริยธรรมหุนยนต (Charter of Ethics) 
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    - กำหนดมาตรการจูงใจ ผลักดันใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตหุนยนตภายใน 

ประเทศ 

๒. ความม่ันคงดานเศรษฐกิจ   

    - สงเสริมการนำเทคโนโลยีหุนยนตมาใชในอุตสาหกรรม 

    - สงเสริมการผลิตหุนยนตในสายอุตสาหกรรมและสายสุขภาพ ใชงานภายในประเทศ 

    - จัดหาเงินกูดอกเบี้ยต่ำใหผูผลิตหุนยนตระดับ SME เพ่ือใชงานในประเทศ 

๓. ความม่ันคงดานสังคม  

    - นำเทคโนโลยีหุ นยนตมาใชงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู ของ

ประชาชน 

    - สงเสริมการเขาถึงใชงานหุนยนตทางการแพทยและชวยเหลือผูพิการและผูสูงอายุ 

ตลอดจนหุนยนตรักษาความปลอดภัยใหท่ัวถึงท้ังประเทศ 

๔. ความม่ันคงดานการทหาร  

    - พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีหุนยนตทางการทหาร 

    - สงเสริม พัฒนา วิจัยทดลองเทคโนโลยีหุนยนตทางการทหาร 

    - ตั้งหนวยงานรวมพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตทางทหารเพ่ือความม่ันคง  

    - สรางความรวมมือกับหนวยงานเทคโนโลยีหุนยนตทางทหารระหวางประเทศ 

๕. ความม่ันคงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    - สงเสริมการสรางเครือขายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนต 

    - สนับสนุนการจัดงานแขงขันหุนยนต เพ่ือสงเสริมบุคคลากรดานนี้ใหมีเวทีในการแสดง

ศักยภาพใหสามารถแขงขันในระดับโลกได 

    - พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีหุนยนตระดับสูง  

    - สงเสริมการวิจัย และพัฒนาหุนยนตอัจฉริยะ 

๖. ความม่ันคงดานพลังงานและสิ่งแวดลอม  

    - นำเทคโนโลยีหุนยนตและปญญาประดิษฐมาใชในการผลิตพลังงาน เพื่อใหเกิดความ

คุมคาทางพลังงานท่ีสูงข้ึนในอนาคต 

    - สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนต ในการหาพลังงานทางเลือกเพื่อใชลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด 
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จะเห็นไดวา หุนยนตเปนเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะโครงสราง และรูปแบบท่ี

แตกตางกัน หุนยนตในแตละประเภทจะมีหนาที่การทำงานในดานตาง ๆ ตามการควบคุมโดยตรงของ

มนุษย การสรางหุนยนตนั้นสรางตามลักษณะที่ตองการใชงาน โดยจุดประสงคหลักตองการใหหุนยนตมี

การทำงานแทนมนุษย หุนยนตมีวิวัฒนาการเริ่มตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒ และพัฒนาเรื่อยมาจนเปน

หุนยนตปญญาประดิษฐที่ฉลาดเกือบเทียบเทามนุษย เทคโนโลยีของหุนยนตมีความเจริญกาวหนาอยาง

รวดเร็ว มีบทบาทกับชีวิตผูคนในดานตาง ๆ มีการนำหุนยนตมาใชงานในดานตาง ๆ มากขึ้น จากที่แต

กอนถูกนำไป ใชในงานอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ เพ่ือใหอาศัยอยูรวมกันกับมนุษยใหไดในชีวิตประจำวัน  

เทคโนโลยีหุนยนตกับความม่ันคงของชาติ ในอนาคตหุนยนตปญญาประดิษฐ หรือหุนยนต

เอไอ อาจจะเขามามีบทบาทยิ่งขึ้น ในมิติของการทำงานรวมกันระหวางมนุษยกับหุนยนต ที่มีสวนชวยให

การคนควาวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น  ประเทศใดมี

เทคโนโลยีท่ีเหนือและกาวหนากวา ก็จะอยูในฐานะท่ีไดเปรียบ สำหรับการทหาร นอกจากไมตองใชทหาร

ที่เปนมนุษยแลว ยังรักษาชีวิตฝายตนไวไดอีกดวย โดยประเทศใดมีทหารหุนยนต บวกดวยอากาศยานไร

คนขับดวยตนเอง (Drones) ที่จะบินรอนอยูในอากาศ หรือดำน้ำได ก็จะขึ้นสถานะเปนประเทศผูครอง

โลก เพราะจะไมมีทหารที่เปนมนุษยจะสามารถไปตอกรดวยอีกตอไปได แตหุนยนตก็ยังมีขอจำกัดบาง

ประการ ที่ไมสามารถทดแทนมนุษยได ๑๐๐% โดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจ และความจริงใจ ที่เปนหวัใจ

สำคัญของงานบริการ ที่ตองใชความจริงใจในการสื่อสารกับผูรับบริการ รวมถึงหลักการทางวิทยาศาสตร 

ท่ีตองอาศัยทักษะการคิด วิเคราะห แยกแยะ และความคิดสรางสรรคตางๆ ของมนุษยเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมไดอยางเต็มศักยภาพ 

 

 



ความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ความทาทายทางเทคโนโลยี 

ประเทศไทยเปนประเทศมีประวัติศาสตรอันยาวนานและมีวัฒนธรรมอันนาภาคภูมิ สิ่งท่ี

สำคัญท่ีสุดท่ีทำใหประเทศของเรามีศักยภาพและคงอยูมาจนถึงทุกวันนี้ ยอมเกิดจากความรูความสามารถ

ของประชาชนทุกคนรวมกับการริเริ่มของผูนำท่ีมีวิสัยทัศน ในอดีตตั้งแตเริ่มสมัยกรุงรัตนโกสินทร ประเทศ

ไทยไดม ีการนำเทคโนโลยีจากยุโรปเขามาวางรากฐานในประเทศอยางเช นรถไฟ จนทำใหเกิด

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  

ความทาทายประการท่ีหนึ่ง “เทคโนโลยีทางอวกาศ”  คำท่ีอาจหายไปจากโลกนี้ตลอดกาล

คือคำวา ความเปนสวนตัว ในทุกๆ วันมีดาวเทียมกวา ๕,๐๐๐ ดวงบินรอบวงโคจรโลก แตละดวงอาจมี

วัตถุประสงคการใชงานที่แตกตางกันไปทั้งดาวเทียมพยากรณอากาศ ดาวเทียมสื่อสารหรือดาวเทียม

ทางดานวิทยาศาสตร แตแนนอนวามีดาวเทียมกลุมใหญกลุมหนึ่งซ่ึงอาจจะเปนดาวเทียมสำรวจ ดาวเทียม

สอดแนม หรือดาวเทียมทางการทหาร ไดคอยเก็บภาพและขอมูลของพวกเราทุกฝกาวตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

และเม่ือตองการท่ีจะคนหาใครบางคน ภาพและขอมูลท่ีถูกเก็บไวนี้ยอมถูกเรียกใชงานได และนี่เปนความ

ทาทายตอความมั่นคงสำหรับทุกประเทศบนโลก และจำเปนอยางยิ่งที่เราจะตองมีสิทธิที่จะเขาถึงขอมูล

จากดาวเทียม รวมไปถึงองคความรูในการใชขอมูลเหลานั้นอีกเชนกัน 

ความทาทายประการท่ีสอง “ปญญาประดิษฐ (AI)”  เปรียบดั่งสมองของหุนยนตท่ีคอยสั่ง

การโดยที่เราไมตองควบคุมอีกตอไป เมื่อความสามารถของหุนยนตพัฒนามาถึงจุดนี้หลายฝายในระดับ
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โลกตางเกิดคำถามถึงศีลธรรมและจรรยาบรรณของการพัฒนา AI ทางการทหาร ดวยคำถาม หากปอมปน

หรือรถติดปนกลแบบ AI ตรวจพบบุคคลมันจะแยกแยะไดหรือไมวาคนไหนเปนศัตรูหรือคนไหนเปนผู

บริสุทธิ์ และหากวามีการตัดสินใจผิดพลาดข้ึนมาใครจะเปนผูรับผิดชอบ นี่เองเปนหนึ่งในคำถามท่ีประเทศ

ที่พัฒนากำลังถกเถียงกัน เม่ือกลับมามองที่ประเทศไทยของเรา เราควรจะตระหนักไดแลววาคำถามใน

เรื่องของ AI เราคืออะไรและเรากำลังอยูในจุดไหนของการพัฒนาแลว ถึงเวลาหรือยังที่จะทุมทรัพยากร

เพ่ือความเทาทันและความม่ันคงของประเทศในอนาคตอันใกลใหมากกวานี้  

ความทาทายประการท่ีสาม “นาโนเทคโนโลยี” ความทาทายนี้ เป นเทคโนโลยีท่ี

เปรียบเสมือนโครงสรางของท้ัง ๓ เทคโนโลยีท่ีกลาวไวขางตน ดวยความท่ีนาโนเทคโนโลยีนั้นเก่ียวของกับ

การพัฒนาทางดานวัสดุศาสตรทำใหหลายสิ่งหลายอยางในชีวิตประจำวันของเรามีรากฐานจากนาโน

เทคโนโลยีอยางไมรูตัว เริ่มตั้งแตผงซักฟอกไปจนถึงเกราะกันกระสุน แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงหรือวา

เซนเซอรตางๆ นั้น ทำใหนาโนเทคโนโลยีเปนความทาทายพื ้นฐานที ่เราตองพัฒนาเคียงขางไปกับ

เทคโนโลยีอ่ืนๆ 

ความทาทายประการท่ีสี่ “หุนยนต” อันที่จริงหุนยนตเปนคำที่ใชเรียกเครื่องจักรที่ใชใน

การทำงานตางๆ แทนมนุษย และเราทุกคนคงเคยไดยินคำนี้กันมานานแลว แตวันนี้ความสามารถของ

หุนยนตไดถูกพัฒนาขึ้นมาจากอดีตอยางมหาศาล หุนยนตไมไดเพียงแคทำงานแทนมนุษยในโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือครัวเรือนอีกตอไปแลว หุนยนตถูกใชในงานกูภัย งานสำรวจพื้นท่ี รวมไปถึงทางดาน

การทหารอีกดวย อยางที่ไดกลาวไปตอนตนวาสำหรับประเทศแลวความรูความสามารถเปนสิ่งที่สำคัญ

ที่สุดในการพัฒนาประเทศ คงจะกลาวไดในทางเดียวกันวาทรัพยากรที ่สำคัญที ่สุดของประเทศคือ 

ทรัพยากรมนุษย ดังนั้นแลวการรักษาไวซึ่งทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ยอมเปนสิ่งแรกที่ตองคำนึงถึงและนั่น

คือประโยชนของหุนยนต ความสามารถของหุนยนตมีพละกำลังและความแมนยำสูงกวามนุษย ไมเหนื่อย

ลา ไมขัดคำสั่ง เมื่อหุนยนตถูกนำมาใชในทางทหารมันจะลดความสูญเสียของมนุษยลงไปไดอยางมาก 

ท้ังหมดนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของประโยชนท่ีไดจากหุนยนต 

ความทาทายทั้งสี ่ประการ ซึ่งไดแก เทคโนโลยีทางอวกาศ ปญญาประดิษฐ (AI) นาโน

เทคโนโลยี และเทคโนโลยีหุนยนต เปนความทาทายท่ีสำคัญท่ีจะสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ 

และนี่เปนหนาที่ของหนวยงานดานความมั่นคง ซึ่งกองทัพอากาศเปนหนึ่งในหนวยงานดานความมั่นคงท่ี

สำคัญท่ีตองเผชิญตอความทาทายทางเทคโนโลยี ตองเขามาจัดการและสรางความเปลี่ยนแปลงใหทันเวลา 

และทันตอสภาวะแวดลอมดานความม่ันคงทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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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) 

กระบวนทัศนทางความคิด หรือวิธีคิด (Mindset) ของคนเราเปลี ่ยนไปไดตลอดเวลา 

ประสบการณชีวิตจะคอย ๆ หลอหลอมใหวิธีคิดของคนนั้น ๆ เปลี่ยนแปลง ไมวาจะในทางที่ดีขึ้นหรือแย

ลง และกระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) ติดตอกันได โดยหากเราเอาตัวเองไปอยูในที่ดี ๆ เราก็จะ

กลายเปนคนที่ดีขึ้น แตในทางตรงกันขาม ถาเอาตัวเองไปอยูที่แย ๆ ชีวิตก็จะแยลงเรื่อย ๆ และไมมีทาง

เกงข้ึนไดเลย การรับพลังดานบวกอยางเดียวก็ยังไมพอ ตองรูจักปดก้ันพลังดานลบไมใหเขามาในชีวิตดวย 

ดังนั้น เม่ือโลกเปลี่ยน คนตองเปลี่ยนตาม กระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) เปนสิ่งท่ี

ตองปรับเปลี่ยน เพื่อใหเรายอมรับ และเปดรับความทาทายทางเทคโนโลยีที่เขามา เรียนรู ปรับตัว และ

พัฒนาตนเองใหพรอมอยูเสมอ เพ่ือใหอยูในโลกนี้ไดอยางเปนสุข 

การคิดเชิงสรางสรรค (Creative thinking) 

จากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) หรือบางคนอาจจะเรียกวาการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ซึ ่งจะทำใหเราเปดรับความรูสึก พัฒนาความคิด จนเกิดเปนพลังแหงการคิดเชิง

สรางสรรค  (Creative thinking) ได 

การคิดเชิงสรางสรรค (Creative thinking) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความ 

สัมพันธของสิ่งตางๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู สูความคิดใหมๆ ท่ี

ไมเคยมีมากอน เปนการสรางสรรคสิ่งใหมที่แตกตางไปจากเดิม เปนความคิดที่หลากหลาย คิดไดกวาง 

ไกล หลายแงหลายมุม เนนท้ังปริมาณและคุณภาพ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, ๒๕๕๖) 

“แรงจูงใจ”(Motivation) ที่จะชวยกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคอยางนาสนใจวา 

แรงจูงใจในการสรางความคิดสรางสรรคที่ดีมีคุณภาพ ไมสามารถใชเงินเปนตัวนำหลักได ยิ่งใชเงินมาก

เทาใด งานสรางสรรคยิ่งมีคุณภาพต่ำ (Pink, 2005) 
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องคประกอบของการสรางความคิดสรางสรรคท่ีดีนั้น ควรมาจากการที่มีอิสระในการคิด

และการทำงาน มีสิทธ ิอำนาจท่ีจะปรับปรุงใหดีข้ึนเรื่อยๆ หรือกาวไปสูความเปนเลิศ และมีความตั้งใจจริง 

นอกจากนี้แลว การฝกการคิดสรางสรรคนั้นมีหลายหลายวิธีไมวาจะเปน  ๑. การฝกคิดเชิงบวก (Positive 

Thinking)  ๒. การฝกคิดยอนศร (Backward Thinking) ท่ีคิดสวนทางกับคนอื่น อาจจะเกิดความคิด

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 ก็มีมากยิ่งข้ึน โดยวิธีพัฒนาความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) ท่ีมักใชในการทํางาน 

ไดแก การชวยกันระดมสมอง (Brainstorming) และใชการเปรียบเทียบ เทคนิคนี้ไดรับความนิยมอยาง

มากในการพัฒนาองคกร ปญหาท่ีเราไมคุนเคย จะถูกทําใหเขาใจไดงายข้ึน 

จะเห็นไดวาการคิดสรางสรรคนั ้นสามารถฝกฝนได พัฒนาได โดยเกิดข้ึนไดทั ้งจาก 

จินตนาการแลวยอนสูความจริง และอีกท้ังเริ่มจากความรูท่ีมีแลวคิดตอยอด สูสิ่งใหมท่ีเรียกวา นวัตกรรม 

(Innovation)  

นวัตกรรม (Innovation) 

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหมที่เกิดข้ึนจากการใชความรูทักษะประสบการณและความคิด

สรางสรรคในการพัฒนาขึ้น มีลักษณะเปนผลิตภัณฑใหม บริการใหมหรือกระบวนการใหม ที่กอใหเกิด

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคม (สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ และคณะ, ๒๕๕๓) 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ไดจําแนกนวัตกรรมไว ๒ ประเภท ๑) นวัตกรรมผลิตภัณฑ 

(Product Innovation) ประกอบไปดวย นวัตกรรมของผลิตภัณฑท่ีจับตองได (Tangible Product) กับ

ผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได  ๒) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ประกอบดวยนวัตกรรม

กระบวนการทางเทคโนโลยี (Technological Process Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการทาง

องคการ (Organization Process Innovation) 

การพัฒนาสูองคกรแหงนวัตกรรม (INNOVATIVE ORGANIZATION) เสริมสรางทักษะ 

ความรู ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติภารกิจใหกับบุคลากรนั้น ทำใหสรางความเขมแข็งและ

การเติบโตภายในองคกร สรางและพัฒนาบุคลากรรุนใหม ยกระดับการบริการดวยเทคโนโลยีสมัยใหมใน

กระบวนการดำเนินงาน เชื่อมโยงการดำเนินงานรวมกับเครือขายและพันธมิตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
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ขององคกร นำไปสูการพัฒนาองคกรแหงนวัตกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งและการเติบโตภายในองคกร

อยางม่ันคง 

แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดานความมั่นคงของกองทัพอากาศ 

ในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน

ความมั่นคง สิ่งแรกที่เราควรจะทำคือการสรางความเขาใจในระดับพื้นฐานใหแกทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ

แลวกระจายความรูนี้ใหทั่วถึงทั้งองคกร ขั้นตอมาคือการผลักดันนโยบายและโครงการเพื่อสงเสริมและ

สรางนวัตกรรมขึ้นจากองคความรู สำหรับขั้นสุดทายคือการสรางนวัตกรรมเหลานั้นขึ้นดวยตนเอง และ

ความม่ันคงนี้คงไมอาจเกิดข้ึนไดหากขาดการผลักดันจากกองทัพ โดยแตละแนวทางการเตรียมความพรอม

เพ่ือรับมือกับความทาทาย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. การสรางความเขาใจในระดับพื้นฐานใหแกทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ แลวกระจาย

ความรูใหท่ัวถึงท้ังองคกร  

  ๑.๑ สรางการรับรูขอมูล องคความรู แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใน

อนาคต ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ ใหทุกคนทุกระดับในองคกรไดรับรู รับทราบพรอมกับการ

เปลี่ยนแปลง 

 ๑.๒ พัฒนาทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับอนาคต ทั้งในระดับ

บุคคล และองคกร 

    ๑.๓ ใหความรู โดยสถานศึกษาของ ทอ.  

      ๑.๓.๑ สถานศึกษาขั ้นตน  สถานศึกษาควรออกแบบหลักสูตรใหรองรับ 

Disruptive Technology มีการปลูกฝงทักษะ Digital literacy และสรางองคความรู ใหกับผู เขารับ

การศึกษาทางดานเทคโนโลยีตอไปนี้ 

                - ในเรื่องของ เทคโนโลยีอวกาศ ควรจัดใหมีวิชานี้บรรจุในหลักสูตรทุก

สถานศึกษาข้ันตน เพราะ อวกาศ คือหนึ่งในสามมิติท่ีเปนบทบาท หนาท่ี และภารกิจดานความม่ันคงของ

กองทัพอากาศ  
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                - ในเรื ่องของ ปญญาประดิษฐ (AI) สงเสริมการเรียนรูการคิดแบบมี

ตรรกะ (Logical Thinking) และการสรางอัลกอริทึม (Algorithm) ผานภาษาโปรแกรมอยาง Python ให

ปญญาประดิษฐ (AI) สามารถทำงานไดกับเทคโนโลยีท่ีมี 

                - ในเรื่องของ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีหุนยนต ควรสงเสริมการ

จัดการเรียนการสอนใหผูเขารับการศึกษาสามารถสรางผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียนใหสามารถผลิตผลงานไดตรงกับความตองการของกองทัพอากาศ  

      ๑.๓.๒ สถานศึกษาขั้นปลาย  สถานศึกษาควรออกแบบหลักสูตรใหผู เขารับ

การศึกษา ไดมีความเขาใจในเรื ่องของเทคโนโลยีอวกาศ ปญญาประดิษฐ (AI) นาโนเทคโนโลยี และ

เทคโนโลยีหุนยนตสามารถออกแบบการนำเทคโนโลยีเหลานี้ไปใชประโยชนกับหนวยงาน เนนการคิด

อยางเปนระบบ การทำงานเปนทีม และแบงหนาท่ีสรางสรรคผลงานนวัตกรรม 

      ๑.๓.๓ โรงเรียนสายวิทยาการ ควรกำหนดวิชาทางดานเทคโนโลยีใหทันสมัย

เหมาะสมสามารถนำไปประยุกตใชงานไดจริง ควรเปดอบรมพิเศษจัดใหมีหลักสูตรปญญาประดิษฐ (AI) 

พัฒนาศักยภาพผูทำงานใหสามารถนำความรูท่ีไดรับมาพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดประโยชน 

     ๑.๔ พัฒนาหอสมุดกองทัพอากาศใหเปนศูนยการเรียนรู ปรับปรุงภูมิสถาปตยใหมี

บรรยากาศเหมาะสมสำหรับการเรียนรูรูปแบบใหม ท่ีเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรูและสรางแรงบันดาลใจ เปน

แหลงแสวงหาความรู เพื ่อเพิ่มพูนประสบการณ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต มิใชแหลงรวมและ

ใหบริการทรัพยากรหนังสือแตเพียงอยางเดียว 

     ๑.๕ สรางศูนยบูรณาการสื่อการเรียนรู (RTAF Learning Resources Center) เปน

หนวยกลางในการผลิตหรือจัดหาสื่อการเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ทอ. พรอมทั้งใหบริการกับ

ทุกหนวยงาน ท้ังสถานศึกษาและบุคลากร ทอ. ตลอดจนเปนแหลงขอมูลเพ่ือพัฒนาศึกษาวิจัย  

     ๑.๖ สรางความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน ในการพัฒนาองค

ความรูใหกับบุคคลากร เชน การบูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน (Work-integrated Learning)  

     ๑.๗ กำหนดตัวชี้วัด Digital Literacy KPI ในการประเมินสมรรถนะสวนบุคคล โดย

การกำหนดใหตองผานหลักสูตรการเรียนรูทางดาน Digital ตามระดับและประเภทความชำนาญ ผานชอง

ทางการเรียนรูบทเรียนออนไลนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส  

๒. การกำหนดนโยบายและโครงการเพ่ือสงเสริมและสรางนวัตกรรม 

    ๒.๑ สราง สงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง

ของนวัตกรรมใหเกิดความพรอมทุกดาน 
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    ๒.๒ สนับสนุนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมี

เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

   ๒.๓ พัฒนาแรงจูงใจ ระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงเสนทางอาชีพที่สงเสริม

การเติบโตของบุคลากรที ่เหมาะสมกับศักยภาพ เพื ่อเก็บรักษาบุคลากรที ่มีศักยภาพสูง (Talent 

retention) ใหยังคงอยูในระบบวิจัยและนวัตกรรมของกองทัพอากาศไดในระยะยาว และดึงดูดบุคลากร

กลุมใหมเขามาสูระบบ การสรางความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชนในการผลิตกำลัง

พลระดับสูงผานกลไกตาง ๆ 

    ๒.๔ ปฏิรูประเบียบ และกฎเกณฑที่เปนอุปสรรคตอการนำงานวิจัยและพัฒนาไปตอ

ยอดหรือใชประโยชน 

    ๒.๕ จัดซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยใหมีเงื่อนไขการถายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดในอนาคต 

    ๒.๖ สงเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัย ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใช

ประโยชนไดจริง โดยใหมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

๓. การสรางนวัตกรรมดวยตนเอง 

    ๓.๑ สงเสริม ปรับปรุงคุณภาพกระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) ซึ่งเปนทักษะท่ี

ฝกกันได ไมมีใครท่ีผูกขาดการสรางนวัตกรรม 

   ๓.๒ สรางกระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) วาใครก็สามารถเปนนักสราง

นวัตกรรมได โดยนักสรางนวัตกรรมจะตองทาทายความเชื่อเดิมๆ และไมยึดติดแนวทางเกาๆ 

   ๓.๓ มีการสนับสนุน เครื่องมือท่ีเหมาะสม และมีการฝกฝนท่ีถูกตอง 

    ๓.๔ ผลักดันใหขาราชการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง หรือรวมกลุมสรางสรรคเพื่อให

เกิดผลงานนวัตกรรม 

 

จะเห็นไดวา ความทาทายภายใตบริบทของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมดาน

ความม่ันคงในยุคปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนดวยขอมูลและเทคโนโลยี การ

รบในยุคสมัยนี้ ใชหนวยทหารขนาดเล็ก มีเทคโนโลยีท่ีเหนือกวา มีความแมนยำสูง มีความเร็ว และมีความ

รุนแรงในการทำลายลางสูงมาก มีการใชหุ นยนตและการบังคับระยะไกลอยางโดรนขนาดใหญ หรือ

หุนยนตแมลงตัวเล็กๆ ใชสืบขาว อาจจะกลาวไดวา  “การรบในปจจุบันมีลักษณะเฉพาะ คือ มีพ้ืนท่ีเฉพาะ 

มีอาวุธเฉพาะ มีเปาหมายเฉพาะ แตผลกระทบยิ่งใหญ”  
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เหนือสิ่งอ่ืนใด ไมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเชนไร หนาท่ีของทหาร และความเปนมืออาชีพ 

ทหารอาชีพ ไมเคยเปลี่ยนแปลง ดังท่ี พล.อ.อ. มล. สุปรีชา กมลาศน ไดกลาวถึงความเปนทหารอาชีพใน

บทความที่ชื่อ คุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ  วา “อาชีพทหาร มีเอกลักษณพิเศษกวาอาชีพ

อื่นตรงที่ทหารเปนกลุมชนที่ถืออาวุธ มีเครื่องแบบ มียศ มีระบบอาวุโส รักหมูรักคณะ และมีวินัยท่ี

เครงครัด แตที่เดนชัดและเปนที่เขาใจกันดีวา อาชีพอื่นอาจจะขายความคิด ขายวิชา ขายบริการ หรือ 

ขายความบันเทิง แตทหารอาชีพนั้น ขายชีวิต” ทหารขายชีวิตเพ่ือปกปองประเทศชาติ หากแตสงครามใน

ยุคใหม ทำใหรูปแบบการคิดและทักษะของทหารเปลี่ยนไป ความสามารถในการใชเทคโนโลยีการรบ

สมัยใหม เครื่องฝกจำลอง ทักษะในการใชนิ้วมือไดอยางคลองแคลวในการบังคับเครื่องบินสมัยใหม การใช

งานอุปกรณเทคโนโลยีสมัยใหมตองมีการเรียนรู และฝกฝนบอยๆ ซ้ำๆ จนเกิดเปนทักษะได  การปรับตัว

เขาสู การเปนทหารศตวรรษที่ ๒๑ คือหัวใจของความมั ่นคงของไทยในปจจุบันและอนาคต เพื ่อให

สอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิด (Mindset) ยอมรับ

เทคโนโลยีใหมๆ ที่เขามา เรียนรู พัฒนา สรางการคิดเชิงสรางสรรค (Creating Thinking)  จนสามารถ

พัฒนานวัตกรรม (Innovation) พรอมทั้งกำหนดนโยบาย ตลอดจนแนวทางการเตรียมความพรอมเพ่ือ

รับมือกับความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานความม่ันคง ใหกอเกิดเพ่ือประโยชนอันยิ่งใหญตอ

กองทัพอากาศและประเทศไทยอยางยั่งยืน สามารถสรุปการเรียนรูในรูปแบบของ Conceptualized 

Model ไดดังนี้ 
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สรางความเขาใจ

• สรางการรับรูขอมูล

• พัฒนาทักษะความเขาใจ
• ใหความรู โดยสถานศึกษา

ของ ทอ. 

• พัฒนาศูนยการเรียนรู 
• สรางศูนยบูรณาการส่ือ

การเรียนรู
• สรางความรวมมือระหวาง

สถาบันการศึกษา

• กําหนดตัวชี้วัด Digital 
Literacy KPI 

กําหนดนโยบาย 
โครงการ

• สราง สงเสริมและพัฒนา
สภาพแวดลอม

• สนับสนุนคาใชจายใน
การวิจัยและพัฒนา

• พัฒนาแรงจูงใจ 
คาตอบแทน สวัสดิการ 

• ปฏิรูประเบียบ และ
กฎเกณฑท่ีเปนอุปสรรค

• จัดซ้ือ โดยมีเงื่อนไขการ
ถายทอดเทคโนโลยี

• สงเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนาการวิจัย 
ผลักดันงานวิจัย

สรางนวตักรรมดวย
ตัวเอง

• สงเสริม ปรับปรุง
คุณภาพกระบวนทัศน
ทางความคิด

• สรางกระบวนทัศนทาง
ความคิด

• สนับสนุน เครื่องมือท่ี
เหมาะสม และมีการ
ฝกฝนท่ีถูกตอง

• ลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง หรือรวมกลุม
สรางสรรคผลงาน
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Innovation & Technology 

Challenges 

แนวทางการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานความมั่นคงของ ทอ. 



บทสรุป 

ความมั่นคงแหงชาติ หมายถึง ความอยูรอดปลอดภัยและความเจริญกาวหนาของชาติ 

ตลอดจน ความเปนปกแผนแนนแฟนคงทนของชาติ พรอมที ่จะเผชิญกับสถานการณทุกรูปแบบ 

ปจจัยพ้ืนฐานของพลังอำนาจแหงชาติเปนองคประกอบหลักของความมั ่นคงแหงชาติ หรือเปนขีด

ความสามารถที่จะทำใหประเทศนั้นๆ มีความมั่นคงซ่ึงประกอบดวยองคประกอบหลักใหญๆ 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

แวดลอมดานความม่ันคงในยุคปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีท่ีเปนเมกะเทรนดของโลก ๔ 

ประการไดแก เทคโนโลยีทางอวกาศ ปญญาประดิษฐ (AI) นาโนเทคโนโลยี และหุนยนต 

เทคโนโลยีอวกาศกับความม่ันคงของชาติ ในความหมายของ“เทคโนโลยีอวกาศ” หมายถึง

นวัตกรรมที่สรางขึ้นเพื่อใชงานนอกชั้นของโลก อาทิเชน จรวด กระสวยอวกาศ ดาวเทียม  สิ่งประดิษฐ

เหลานี้สรางความทาทายใหแกเหลาวิศวกรเปนอยางมากอันเกิดจากความลำบากในการสรางและทดสอบ

เทคโนโลยีเหลานั้นใหสามารถใชงานในสถานท่ีนอกโลกได ความกาวหนาของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 

ทำใหมนุษยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณทางดาราศาสตรดีขึ้น เกิดจินตนาการ ความคิด

สรางสรรคนำมาพัฒนาใชในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเกิดแนวคิดในการคนควาหาทรัพยากรจากอวกาศ 

หากแตคาใชจายในการสำรวจอวกาศสูงในการสงจรวดหรือยานอวกาศข้ึนสูอวกาศ และอาจถูกใชเพ่ือการ

ทำลายลางมนุษยชาติ  

ผลกระทบของเทคโนโลยีอวกาศตอความมั่นคงของชาติ ไดแก การมีดาวเทียมและการ

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอื่นๆ เปนตัววัดความนาเชื่อถือใหกับรัฐบาล เปนภูมิคุมกันใหกับรัฐบาลและ

ประเทศชาติ  การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศสามารถนำมาพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจำวัน สราง

งาน สรางความเขมแข็งของระบบการคา ความอยูดีกินดีของคนในชาติ  ประชาชนท่ีอยูหางไกลเมืองใหญ

สามารถไดรับความรูจากการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช ดาวเทียมเพื่อการศึกษา ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

สามารถพยากรณอากาศเตือนประชาชนใหระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้น ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถายภาพดาน

ความม่ันคง และการสังเกตการณทางอวกาศ จะสามารถสรางความเขมแข็งของระบบการปองกันประเทศ



๑๐๔ 

 

ในเชิงปองปราม แตขณะเดียวกันหากนำมาใชเพื่อทำลายลางกันจะเกิดการสูญเสียตอมนุษยชาติเปน

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 ใชประโยชนจากดาวเทียมเพ่ือหาแหลงพลังงานในประเทศ 

 เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับความมั ่นคงของชาติ ในความหมายของ "เทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ (AI)" หมายถึง เครื่องจักรกลหรือระบบที่มีคุณลักษณะและความสามารถที่เหมือนหรือ

เหนือมนุษย โดยชุดของโคด เทคนิค หรืออัลกอริทึม ท่ีทำใหระบบคอมพิวเตอรสามารถเลียนแบบ พัฒนา 

และแสดงพฤติกรรมของมนุษยได สำหรับ Machine Learning (ML) เปนการใชอัลกอริทึมในการ

แยกแยะและว ิ เคราะห ข อม ูล และ Deep Learning (DL) เป น Neural network : NN สามารถ

ประมวลผลไดครั้งละจำนวนมาก ชวยใหการเรียนรูของเครื่องสามารถใหผลลัพธในการตัดสินใจและ

คาดการณไดดีมากยิ ่งขึ ้น เปนเทคนิคหรือโมเดลที ่เอามาชวยให ML ฉลาดขึ ้น ปจจุบันในสวนของ

ปญญาประดิษฐ (AI) ไดมีการนำ Machine Learning มาใชเปนประโยชนเก่ียวของกับมนุษยมากท่ีสุด ใน

เรื ่องของการจัดการขอมูลมหาศาล (Big Data) การแยกแยะ วิเคราะห หาหนทางปฏิบัติที ่ด ีที ่สุด 

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐชวยในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานใหรวดเร็ว แมนยำและถูกตอง อดทน 

ทำงานไดไมตองการหยุดพักเหมือนมนุษย ขจัดความผิดพลาดของมนุษย ตรวจสอบหาขอผิดพลาดและ

แกปญหาไดอยางถูกตอง ขนาดเดียวกันยังเปนเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart technology) เพิ่มคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น หากแตวาปญหาการเลิกจางแรงงาน ถูกปลด เพราะไมสามารถทำงานไดดีกวาเครื่องจักร 

ขอผิดพลาดท่ีมนุษยสรางข้ึนจากความลำเอียงและอคติท่ีอยูในรหัสคำสั่ง และปญญาประดิษฐท่ีไมสามารถ

ตัดสินใจไดเทาเทียมกับมนุษยในเรื่องของจริยธรรม   

ผลกระทบของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐตอความมั่นคงของชาติ ไดแก ความลาสมัยของ

กฎหมาย เปนอุปสรรคของการสรางนวัตกรรมใหมๆ และกอใหเกิดความเสียเปรียบของประเทศ  



๑๐๕ 

 

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานในอนาคตตองปรับเปลี่ยนความสามารถให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง แรงงานจะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในทศวรรษหนา 

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐทางการทหาร เนนการพัฒนาและการใชงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ 

การทางทหารในแบบเศรษฐกิจพอเพียง การใหความสำคัญกับดานขอมูลเชื่อม ตอกันใหมีขนาดใหญ (Big 

Data) เพียงพอ จัดเก็บเปนระบบเพื ่อใหนำขอมูลมาใชไดจริง การบริหารจัดการพลังงานไฟฟาดวย

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐคาดการณพยากรณจากสถิติและขอมูลท่ีมีชวยลดความสูญเสียทางพลังงานและ

สิ่งแวดลอม     

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ

กับความมั ่นคงของชาติในดานตาง ๆ โดยกำหนดนโยบาย ทิศทาง ตลอดจนแผนแมบทการพัฒนา

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐของชาติ ปรับปรุงกฎหมายใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีฉับไวทางเทคโนโลยี

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

พลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทหาร ในความหมายของ “นาโนเทคโนโลยี” หมายถึง ระบบ

หรือสิ่งของที่ถูกสรางขึ้นจากสสารในระดับนาโนเมตรซึ่งตอบสนองความตองการใหแกสังคมได นาโน

เทคโนโลยีเปนทางเทคโนโลยีท่ีสามารถสรางองคความรูพ้ืนฐานใหมๆ และเปนเทคโนโลยีเก้ือหนุนสงเสริม

ใหกับเทคโนโลยีอ่ืน ท่ีจะทำใหเทคโนโลยีมีการพัฒนาตอยอดไปไดมากข้ึนอยางกาวกระโดด ศักยภาพของ

นาโนเทคโนโลยีมีครอบคลุมในทุกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ซึ ่งจะสงผล

โดยตรงตอการดำเนินชีวิตของมนุษยในอนาคต นาโนเทคโนโลยีมีคุณสมบัติทนรอน ปองกันการติดไฟ 

เสริมความแข็งแรง เพิ่มความยืดหยุน หรือการนำไฟฟา ใชในการสรางชิ้นสวนรถยนตและเครื่องบินท่ี

แข็งแรงแตมีน้ำหนักเบา เปนสารเคลือบผิวปองกันการกัดกรอนและรอยขีดขวน มีการพัฒนาโครงสราง

ระดับนาโนเพื่อทำใหคอมพิวเตอรมีความไวมากขึ้น ชวยในการสกัดสารอาหารและสารสำคัญในระดับ

โมเลกุล เปนอาหารเสริมสุขภาพและยาที่มีสามารถดูดซึมในรางกายไดดีขึ้น  ปรับปรุงเสนใยผาทำใหรูสึก



๑๐๖ 

 

เบาสบายเมื ่อสวมใส นอกจากนี ้มีการใชประโยชนอื ่นๆ ทั ้งในทางเทคโนโลยีชีวภาพ ฟสิกส เคมี 

สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย แตกรรมวิธีการผลิตนั้นจะตองมีการควบคุมปองกัน

สารเคมีตกคางเขาสูรางกาย บางทีการที่เล็กมากก็มีโอกาสปนเปอนไปกบัน้ำเขาตัวคนได รางกายอาจไมรู

วิธีกำจัดมันเพราะมันเล็กมาก มีความคงทนสูงกวาวัสดุแบบดั้งเดิม จึงทำใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ยาวนานกวา เม่ือหมดอายุการใชงานกลายเปนขยะนาโนในอนาคต 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  

การศึกษาและการวิจยัดานนาโนเทคโนโลยีคอนขางนอย ทำใหองคความรูดานนาโนเทคโนโลยีที่จะนำไป

พัฒนาประเทศชาติจึงมีนอย ควรมีการสงเสริมอยางจริงจัง การเก็บสะสม และการผลิตพลังงาน นาโน 

เทคโนโลยียังสามารถใชเพื่อคอย ตรวจและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม แตหากพึงระวังขยะนาโนที่จะมี

ปริมาณมากข้ึนตามการใชงาน ตองกำจัดใหเหมาะสมและสรางความสมดุลของระบบนิเวศได 

แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายของนาโนเทคโนโลยีกับความ

ม่ันคงของชาติ โดยมีการกำหนดกรอบนโยบายทิศทางการพัฒนานาโนเทคโนโลยี แสวงหาเงินทุนการวิจัย

และพัฒนาในตางประเทศ เพิ่มขีดความสามารถนาโนเทคโนโลยีในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการ

ผลิต เชื่อมโยงนาโนเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม สราง

ความเขาใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีมีมาตรฐานปลอดภัย พัฒนาวัสดุอุปกรณผลิตภัณฑด

นาโนยกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข เทคโนโลยี พลังงานสะอาด การแกปญหา

สิ่งแวดลอมเปนพิษ สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐวัสดุนาโนเทคโนโลยีที่ใชในการทหาร สรางเครือขาย

อุสาหกรรมปองกันประเทศ พัฒนานาโนเทคโนโลยีทางทหารรวมกันกับภาคเอกชนและตางประเทศ 

สงเสริมพัฒนาการศึกษาและการวิจัยดานนาโนเทคโนโลยี  

เทคโนโลยีหุนยนตกับความมั่นคงของชาติ ในความหมายของ "หุนยนต" หมายถึง เครื่อง 

จักรใชงานแทนมนุษย ที่ออกแบบใหสามารถตั้งลำดับการทำงาน การใชงานไดหลากหลายหนาที่ ใช



๑๐๗ 

 

เคลื่อนยายวัสดุอุปกรณ สวนประกอบตาง ๆ เครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษ ตลอดจนการเคลื่อนที่ได

หลากหลาย ตามท่ีตั้งลำดับการทำงาน เพื่อสำหรับใชในงานหลากหลายประเภท ในอนาคตหุนยนต

ปญญาประดิษฐ หรือหุนยนตเอไอ อาจจะเขามามีบทบาทยิ่งขึ้น ในมิติของการทำงานรวมกันระหวาง

มนุษยกับหุ นยนต ที ่ม ีส วนชวยใหการคนควาวิจ ัยหรือพัฒนานวัตกรรมใหมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ประเทศใดมีเทคโนโลยีที่เหนือและกาวหนากวาก็จะอยูในฐานะที่ไดเปรียบ  

หุนยนต สามารถทำงานหนักหรืองานท่ีเปนอันตราย 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 การนำเทคโนโลยีหุนยนตมาใชในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขัน

ระดับโลก  เทคโนโลยีหุนยนตชวยดูแลคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของคนในประเทศ แตหากเทคโนโลยี

หุนยนตนี้ตองมีคาใชจายในการเขาถึงการใชงาน การจำลองการสูรบ การขนสง การวิเคราะหความเสี่ยง 

และการทำงานของหนวยงานสนับสนุน เปนงานดานสงครามท่ีหุนยนตและปญญาประดิษฐสามารถเขามา

ปฏิบัติการได หุนยนตที่มีระบบอาวุธอัตโนมัติอาจนำไปสูการเพิ่มขึ ้นของการกอการรายในประเทศ 

หุนยนตทางทหารนี้  สำหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีหุนยนตในประเทศไทยมีจำนวนพอสมควร และมี

ศักยภาพในการพัฒนาหุนยนตสามารถผลิตเพ่ือสงออก การพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตและปญญาประดิษฐ

กาวหนามากข้ึน ควบคุมการทำงานของโรงไฟฟา แหลงกาซธรรมชาติ และแหลงน้ำมัน   

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางเทคโนโลยีหุนยนตกับ

ความมั่นคงของชาติในดานตาง ๆ โดยการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาอยางจริงจัง ออกกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับการใชงานเทคโนโลยีหุนยนตใหอยูในขอบเขตของการพัฒนาและการใชงานตามกฎบัตร

จริยธรรมหุ นยนต (Charter of Ethics) สงเสริมการนำเทคโนโลยีหุ นยนตมาใชในอุตสาหกรรม นำ

เทคโนโลยีหุนยนตมาใชงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน สงเสริมการสราง

เครือขายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนต สงเสริมการวิจัย และพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

หุนยนตระดับสูง และเทคโนโลยีหุนยนตทางการทหาร ตั้งหนวยงานรวมพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตทาง
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ทหารเพ่ือความม่ันคง  นำเทคโนโลยีหุนยนตและปญญาประดิษฐมาใชในการผลิตพลังงานเพ่ือใชลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด 

ความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในปจจุบันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Disruptive 

Technology ทำใหรูปแบบการดำเนินชีวิต การจัดการองคกร และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รุนแรง เทคโนโลยีท่ีเปนเมกะเทรนดของโลก ๔ ประการไดแก เทคโนโลยีทางอวกาศ ปญญาประดิษฐ (AI) 

นาโนเทคโนโลยี และหุนยนต เปนความทาทายและบททดสอบใหญใหแกทุกประเทศท่ัวโลกโดยเฉพาะใน

ดานความมั่นคง หากประเทศใดไมสามารถกาวใหทันความเปลี่ยนแปลงนี้ยอมไมนาแปลกใจที่จะตอง

สูญเสียความสามารถในการแขงขันและความมั่นคงในระดับโลกไป  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทาง

ความคิด (Mindset) ยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ ที ่เขามา เรียนรู  พัฒนา สรางการคิดเชิงสรางสรรค 

(Creating Thinking)  จนสามารถพัฒนานวัตกรรม (Innovation) พรอมทั้งกำหนดนโยบาย ตลอดจน

แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความทาทายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานความมั่นคง

ของกองทัพอากาศ ซึ่งไดแก  ๑. การสรางความเขาใจในระดับพื้นฐานใหแกทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ แลว

กระจายความรูใหทั่วถึงทั้งองคกร  ๒. การกำหนดนโยบายและโครงการเพื่อสงเสริมและสรางนวัตกรรม 

และ ๓. การสรางนวัตกรรมดวยตนเอง จะกอใหเกิดประโยชนอันยิ่งใหญตอกองทัพอากาศและประเทศ

ไทยอยางยั่งยืน    
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