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ความเปนมา

  วารสารการสงครามทางอากาศเปน
วารสารทางวิชาการรายไตรมาส เดิมใชชื่อ
“วารสารศูนย การสงครามทางอากาศ” 
วารสารฉบับแรก ถือกําเนิดเมื่อเดือนมกราคม 
2544 โดยมีแนวความคิดจากการที่กองทัพ
อากาศยังไมมีวารสารที่มุงเนนใหสาระความรู
ในด านการทหารและกําลังทางอากาศ
โดยเฉพาะ ประกอบกบั ศกอ.บยอ. (โครงสราง
เดิม) มีภารกิจในการใหความรูแกกําลังพล
กองทัพอากาศในเรื่องกําลังทางอากาศ โดยมี
ขอมูลวิชาการดานการทหารและกําลังทาง
อากาศสะสมอยูเปนจํานวนมาก จึงได้รวบรวม
ขอมูลที่เปนประโยชนเหลานี้ ผลิตเปนรูปเลม
ออกแจกจายแกหนวยตาง ๆ ของกองทัพ
อากาศ ตอมากองบัญชาการยุทธทางอากาศ
ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําวารสาร
การสงครามทางอากาศ จึ ง ได  อนุมั ติ
งบประมาณในการจัดทําวารสารฯ 

  ในปจจุบัน ศกอ.เปนหนวยขึ้นตรง
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ยังคงไดรับ       
งบประมาณในการจัดทําวารสารฯ อยาง      
ตอเนื่อง

วัตถุประสงค

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ในเรื่ องกํา ลังทางอากาศ การสงคราม
ทางอากาศ หลักนิยม แนวความคิดทาง
ยุทธศาสตร   ยุทธวิธี  รวมทั้ งนวัตกรรม
เทคโนโลยีด านการบินและการใช อาวุธ
ทางอากาศ 

  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และขอมลูในดานการทหาร การสงคราม และ      
การบินใหแกบุคลากรของกองทัพอากาศ

   3 .  เพื่ อ เผยแพรกิ จการ ศูนย 
การสงครามทางอากาศ

** บทความ สารคดี และความคิดเห็นของ      
ผู  เขียนไมมีส วนผูกพันกับกองทัพอากาศ       
แตอยางใด ** 

วารสารการสงครามทางอากาศ
เจาของ

ศูนยการสงครามทางอากาศ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พล.อ.อ.พุฑฒิ  มังคละพฤกษ 
พล.อ.อ.ธัชชัย  ถนัดใชปน

พล.อ.ท.พรชัย  ธรรมพิทักษ
พล.อ.ท.โฆษก  ประคองทรัพย

พล.อ.ท.นิวัตน  นกนอย            
พล.อ.ท.ชนนนาถ  เทพลิบ

 พล.อ.ท.สกันต  สอนหลักทรัพย             

ผูอํานวยการ
พล.อ.ต.สุพจน  เตาทอง

ผูอํานวยการ
ศูนยการสงครามทางอากาศ

รองผูอํานวยการ

น.อ.กฤษฎา  ทับเทศ  
น.อ.สุธี  รักชาติ 

เลขานุการ
น.อ.อภิชาติ  นาถนิติธาดา  เลขานุการ
น.ท.สําราญ  ชอบใจ  ผูชวยเลขานุการ

บรรณาธิการ พล.อ.ต.สุุพจน  เตาทอง

 ผูชวยบรรณาธิการ น.อ.กฤษฎา  ทับเทศ  

ประจํากองบรรณาธิการ
น.อ.กฤศนิน จันทนา น.อ.พิเชษฐ เกษม  
น.ท.พีรวัส ใจหวัง น.ท.หญิงอรุณี ผาดไธสง  
น.ท.นรากร นอยสุวรรณ น.ท.ถาวร อรัญญะ  

จ.อ.วฒุชิยั  ยนืยาว
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บทบรรณาธิการ

 วารสารการสงครามทางอากาศ
ฉบับนี้  เปนฉบับที่  70 เปนไตรมาสสุดทาย
ของปงบประมาณ ซึ่งในชวงท่ีผานมาได
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามที่ผูอานได
ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ โดยปรับปรุง
เน้ือหาของบทความใหมีความนาสนใจ
ตามยุคตามสมัยรวมทั้งรูปเลมและรูปภาพ
ใหสวยงาม เพือ่ดงึดดูความสนใจใหผูทีไ่ดรับ
วารสารฯ หรือผู ที่ ได พบเห็นวารสารฯ
เกิดความสนใจอยากอาน อยางไรก็ตาม
วารสารการสงครามทางอากาศก็ยังคงไว 
ซึ่งเอกลักษณที่สําคัญ คือ การนําเสนอ
บทความดานการทหาร การสงคราม ดาน
ยุทธศาสตรและหลักนิยม ดานการปฏิบัติ
การทางอากาศ และดานการพัฒนากองทัพ
อากาศ เหมือนเดิม โดยในป 2561 ไดจัด
พิมพมาแลว 3 ฉบับ (ฉบับที่ 67 - 69) การ
ประเมินผลไดรับความพึงพอใจจากผูอาน
โดยเฉลี่ยร อยละ 86.56 

 สําหรับวารสารการสงครามทาง
อากาศฉบับนี้ คณะผูจัดทําไดปรับปรุงให
มีความนาสนใจและนาติดตามเหมือนเดิม 
เน่ืองในโอกาสที่ พล.อ.อ.จอม รุ งสวาง 
ผู บัญชาการทหารอากาศ จะเกษียณอายุ
ราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะ-

ผูจัดทําไดนําภาพของทานมาลงในปกหนา/
หลังของวารสาร รวมกับภาพบางสวนจาก
แฟมนโยบายการปฏิบัติงานของทานใน
ป 2560 - 2561 สวนบทความในเลมน้ีมี
จํานวน 5 บทความ ประกอบดวยบทความ
แปลเรื่อง ซุนวู (SUNTZU) ตอนจบ และอีก 
4 บทความ ไดแก เทคโนโลยีที่สําคัญในป 
พ.ศ.2561 (ค.ศ.2018) หลักพื้นฐานการ

ปฏิบัติการรวมฯ ทาอากาศยานนานาชาติ
คันไซ และบทความสุดทายคือเรื่อง ทหาร
อากาศรักการอาน ตอนจบ ซึ่งทานผูอาน
จะไดติดตามรายละเอียดแตละบทความ
ดังกลาวตอไป

 สุ ดท า ยนี้ คณะผู จั ด ทํ า ห วั ง
เปนอยางยิ ่งวา บทความที่ไดนําเสนอใน
วารสารฯ ฉบับนี้ คงเปนประโยชนตอ
ทานผูอ านทั้ งหลาย และขอขอบคุณ
ทุกทานที่กรุณาใหความสนใจติดตาม
วารสารฯ ของเรามาโดยตลอด หากมี
ข อต ิชม หรือข อเสนอแนะประการใด 
ค ณ ะ ผู จั ด ทํ า ยิ น ดี ที ่ จ ะ รั บ ฟ ง ค ว า ม
คิดเห็นและพรอมที ่จะนํามาพิจารณา 
ปรับปรุงอยางเต ็มความสามารถ เพื ่อ
พ ัฒนาค ุณภาพของวา รสารฯ  และ
บทคว าม ให ด ี ย ิ ่ ง ข ึ ้ น ต ร ง ต ามคว าม
ต องการของท ุกท  านต อไป

บรรณาธิการ

สารบัญ

ซุนวู (SUNTZU) 3

หลักพื้นฐานการปฏิบัติการรวมฯ        15

เทคโนโลยีที่สําคัญในป 
พ.ศ.2561 (ค.ศ.2018)          37

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ           53

ทหารอากาศรักการอาน  65
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ซุนวู (SUNTZU)
孙子兵法

  แปลโดย พล.อ.อ.จอม รุงสวาง ผูบัญชาการทหารอากาศ   

 ตั้งแตวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ 67 - 69 คณะผูจัดทํา

วารสารฯ ไดนําบทความเรื่องซุนวู ซึ่งเปนตําราพิชัยสงคราม 13 บทไมตายที่

เกาแกที่สุด และเปนหนึ่งในหนังสือดานการทหารของจีนโบราณซี่ึงแปลโดย

พล.อ.อ.จอม รุ งสวาง ผู บ ัญชาการทหารอากาศ 

มานําเสนอตั้งแตบทที่ 1 ถึงบทที่ี 10 ยังเหลือ

อีก 3 บท จึงไดนําเสนอตอในฉบับที่ 70 นี้ คือ

บทที่ 11 เกาสนามรบ บทที่ 12 ไฟ และบทที่ 13 

สายลับ ตามที่ทานจะไดอานรายละเอียด

ในหนาตอ ๆ  ไป เมื่อนําเสนอจบทั้ง 13 บทแลว 

เพื่อใหเกิดความสมบูรณของบทความเรื่อง

ซุนวูทั้งหมด คณะผูจัดทําวารสารฯ จึงได

ทําหนังสือขอความอนุเคราะหจาก

ทานผูบัญชาการทหารอากาศได

กรุณาใหขอคิดในการนําตํารา 

พิชัยสงครามซุนวูมาประยุกต

ใชในการพฒันากองทัพอากาศ

ใหกาวหนาตอไป ซ่ึงทาน

จะไดอานในตอนทาย

ของบทความเรื ่องนี ้
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บทที่ 11 เกาสนามรบ
九個戰場

 

 SUNTZU กลาวไว 

การศกึนัน้ มพีืน้ทีแ่ตก พืน้ทีเ่บา พืน้ทีไ่ดเปรยีบ พืน้ทีส่ญัจร พืน้ทีต่ดิตอ 

พื้นที่สําคัญ พื้นที่ลําบาก พื้นที่ถูกลอม และพื้นที่สังหาร

สนามรบที่ตอสูในประเทศตนเองหมายถึงพื้นที่แตก สนามรบที่อยูใน

ดนิแดนขาศกึแตไมไกลจากพรมแดนนกัคือพ้ืนท่ีเบา พืน้ทีท่ีข่าศกึยดึไดมเีปรยีบ 

เรายึดไดเราก็มีเปรียบคือพื้นที่ไดเปรียบ พื้นที่ที่คิดจะไปก็ได คิดจะมาก็ไดคือ

พื้นที่สัญจร พื้นที่ที่มี 4 ทิศ ถาเราเขาไปไดกอนสามารถรับความชวยเหลือจาก

ตางชาติ สามารถรวบรวมจิตใจประชาชนไดคือพื้นที่ติดตอ พื้นที่ลึกในดินแดน

ขาศึกผานไปดวยที่มั่นของขาศึก หมูบานมากมาย เปนพื้นที่สําคัญ ตนไมรกทึบ 

มีหนองบึงเคลื่อนไหวลําบากเปนพื้นที่ลําบาก ยิ่งเขาไปยิ่งแคบถอยออกยาก 

ขาศกึใชกําลงัเพียงเลก็นอยกโ็จมตเีราไดคอืพืน้ทีถ่กูลอม ตองใชการตอสูสดุชวีติ

มิฉะนั้นจะเอาตัวรอดไมไดคือพื้นที่สังหาร
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ดังกลาวแลว ถาเปนพื้นท่ีแตกอยารบ พื้นที่เบาอยาชักชา พื้นที่ได

เปรยีบรบีเขายดึกอนถาขาศกึยดึกอนอยาเขาต ีพืน้ทีสั่ญจรอยาทิง้ระยะกนัหาง 

พืน้ทีต่ดิตอใชการทตู พืน้ทีส่าํคญัใชแยงเสบยีงอาหารจากขาศกึ พ้ืนทีล่าํบากรบี

ผานใหพนไป พื้นที่ถูกลอมใชแผนลับ พื้นที่สังหารควร สูสุดชีวิต



 ขุนศึกที่เช่ียวชาญการรบสมัยกอน จะทําใหทัพหนาและทัพหลังของ

ขาศึกติดตอกันไมได ทําใหกําลังใหญกําลังเล็กชวยเหลือกันไมได ทําใหคนสูง

คนตําชวยกันไมได ทําใหนายกับบาวชวยกันไมได ทําใหทหารขาศึกที่แตก

กระจายรวมกันไมติด ถึงรวมติดก็ไมเปนระเบียบ ดังนี้ 

ฝายเราจะเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อไดเปรียบ

ถายังไมไดเปรียบไมเคลื่อนไหว รอคอยโอกาสที่ไดเปรียบ
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  การสงครามนั้น ความรวดเร็วเปนอันดับหนึ่ง

ใชจังหวะที่ขาศึกกําลังเตรียมการ

ใชวิธีที่ขาศึกคาดไมถึง

ใชการโจมตีสถานที่ที่ขาศึกไมมีการเตรียมการปองกัน

 

 ปกติการโจมตีประเทศขาศึก

 ถาบุกลึกเขาไปยึดพ้ืนท่ีสําคัญในประเทศขาศึก ฝายเราตองสามัคคีกันไว 

เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีแตกของขาศึก ขาศึกจะไมสามารถตานทานเราได และหาก

พ้ืนท่ีน้ันอุดมสมบูรณ เสบียงอาหารท่ีมาเล้ียงกองทัพก็จะเพียงพอ และ

เม่ือเล้ียงดูทหารเปนอยางดีแลว อยาใหตองเหน่ือยออน เพ่ิมขวัญ และกําลังใจ

ในการรบ ใชแผนลับเคล่ือนกําลังจนขาศึกไมสามารถคาดการณได จะไปท่ีใดใด

ทหารท่ีตองตาย หรือหนีตายจะไมปรากฏ ถาระดับนายกองสูอยางสุดความสามารถ 
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ทําไมจะไมไดมาซ่ึงชัยชนะเลา แมเหลาทหารจะตกอยูในสถานการณอันตราย        

ก็มิเกรงกลัว มิตองมีสัญญาก็ชวยเหลือกัน มิตองส่ังการใดใดก็ปฏิบัติ

ดวยความจริงใจ แมตองตายจิตใจก็ไมเปล่ียนแปลง แมเม่ือหลีกเล่ียงไมได

ออกคําส่ังรบข้ันเด็ดขาด ถึงนําตาจะไหลนองเน่ืองจากผูตองจากไป แตใน

สถานการณคับขันเชนดังน้ี 

ทุกคนจะกลาหาญอยางที่สุด

 

 ฉะนั้น

 ยอดนักรบนั้นเรียกวาสูยิบตา สูยิบตานั้นเหมือนมดแมลงที่อยูตามเขา

น่ันเอง เมื่อโจมตีดวยสวนหัว สวนหางก็จะเขามาชวย เมื่อโจมตีดวยสวนหาง 

สวนหวัจะเขาชวย  เมือ่ถกูโจมตท่ีีทอง สวนหัว และสวนหางจะเขาชวย และโจมตี

ขาศึกพรอมกัน
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บทที่ 12 ไฟ

第十二计火

 

 ซุนวูกลาวไว ปกติการรุกดวยไฟ มี 5 ประการ

  • เผาคน

  • เผาเสบียง

  • เผาอาวุธ

  • เผายุทธปจจัย

  • เผาเสนทาง

 การใชไฟน้ัน มีเง่ือนไขท่ีแนนอน การใชไฟบินน้ัน ก็เชนกัน ตองมี

เคร่ืองมือท่ีแนนอน การเร่ิมทําการรุกดวยไฟน้ันมีเวลาท่ีเหมาะสม มีวันท่ีเหมาะสม
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 ปกติแลวการรุกดวยไฟนั้น เมื่อฝายเราเริ่มจุดไฟขณะกองบัญชาการ

ขาศกึตดิไฟ ใหระดมทหารเขารบ แตถึงแมไฟตดิแลวขาศกึยงัเงยีบอยู ใหรอกอน 

จะรบทันทีนั้นไมได ปลอยใหไฟเผาไป พิจารณาสถานการณแลวถาโจมตีได

ใหรบ ถาโจมตไีมไดอยารบ แมไฟลกุลามจากภายนอก ถาสถานการณเหมาะสม

ก็รบได อยาโจมตีใตลม ใชลมตอนกลางวัน อยาใชลมกลางคืน ระมัดระวัง

การเปลี่ยนแปลงของไฟ รอบคอบ เปนยุทธวิธีการใชไฟ



 ฉะนั้น

การใชไฟชวยในการโจมตีได ถือวาฉลาด

การใชนําทําลายขาศึกได ถือวาเปนอํานาจ
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 การที่รุกรบไดชัยตอขาศึก แตไมสามารถทําใหเกิดประโยชนได ถือวา

โชครายไรประโยชน ถามิใชเพราะประโยชนของบานเมือง อยาทํา ถาทําแลว

ไมสามารถสําเร็จได อยาใชกําลัง ถามิไดตกอยูในอันตราย อยารบ 

 แมทัพไมสามารถจัดกระบวนศึกไดก็เพราะความแคนเคือง

 ทหารยอมรบไมไดก็เพราะความโกรธ

 ชั่วขณะในอารมณโกรธ อาจกลับมาเกิดความสบายใจ

 ชั่วขณะแคนเคือง อาจกลับมาเกิดความพึงพอใจ

 แตบานเมืองเมื่อพินาศยอยยับแลว ไมอาจซอมแซมได คนตาย

ยอมมิอาจฟน

 ฉะนั้น แมทัพที่ฉลาดจะมีการตัดสินใจดี รอบคอบ

 บานเมืองยอมรักษาไดมั่นคง กองทัพยอมดํารงอยูได
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บทที่ 13 สายลับ

刺探


 การจดักองทัพดวยกาํลังคนมากมายโดยสงออกไปรบในทีไ่กล ยอมเกดิ

ความสิ้นเปลืองที่รบกวนตอเนื่องไปทั่วทั้งบานเมือง ประชาชนจะพากันอิดโรย 

แมกระนัน้ หากแมทัพตระหน่ี ท่ีจะใชทรพัยสนิมหาศาลเพือ่ใหไดมาซึง่ขาวกรอง

ขาศึก แมทัพผูนี้ยอมไมเขาใจธรรมชาติของมนุษย ยอมไมมีคุณสมบัติที่จะเปน

แมทัพได 

ปกติยอดนักรบชนะขาศึกไดเสมอดวยการรูลวงหนากอน การรูลวงหนากอน 

มิไดใชเวทมนตคาถา มิไดใชการดูฤกษยาม และมิไดใชการคํานวณอนาคตใดใด

จากเหตุการณในอดีต แตเขาจะพึ่งพาบุคคลพิเศษ จะตองเปนบุคคลเฉพาะจริง

ที่รูสถานการณของขาศึกนั่นเอง

“ดังกลาวยอมตองเปนสายลับ”
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 สายลับที่ใชงาน มีอยู 5 ประเภท กลาวคือ

 • สายลับในพื้นที่  • สายลับใน         • สายลับสองหนา

 • สายลับที่ยอมตาย • สายลับที่รอดกลับมา


 ในบรรดาผูสนิทสนมใกลชิดแมทัพ ไมมีผูใดใกลชิดไปกวาสายลับ 

ไมมีใครไดบําเหน็จรางวัลมากกวาสายลับ และไมมีเรื่องราวใดเปนความลับ

มากไปกวาเรื่องในหนวยสืบราชการลับ 

“ผูมีมนุษยธรรมมาก มีความยุติธรรมมากใชงานสายลับไมได

ผูไมละเอียด ไมมีไหวพริบยอมเอาความจริงจากสายลับไมได

ในกรณีแผนลับแตกผูเกี่ยวของยอมตองโทษประหาร”


 ปกติเมื่อตองการเขาโจมตีที่ใด ตองการสังหารใคร จําเปนตองรูจัก

นายทหารขาศึก ผูบังคับบัญชาขาศึก ฝายเสนาธิการ องครักษ สายลับตองสืบ

เรื่องราวของบุคคลที่เกี่ยวของเหลาน้ีโดยละเอียด จึงสามารถกระทําตาม

ความตองการได

 

 เปนเรื่องสําคัญตองหาสายลับของขาศึกที่มาสืบขาวฝายเราใหพบ 

แลวทําใหสายลับผูนั้นกลับทํางานใหเรา ดวยความระมัดระวังรอบคอบ ยอมได

สายลับสองหนา เมื่อไดสายลับสองหนา ยอมไดสายลับในพื้นที่ และสายลับใน 

ซึ่งจะทําใหฝายเราสามารถสงสายลับที่ยอมตายไปปลอยขาวลวงขาศึก

แมทัพจะตองรูเทาทันสายลับทุกประเภท

โดยปฏิบัติตอสายลับสองหนาอยางอิสระ
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ขอคิดจาก พลอากาศเอก จอม รุงสวาง
 จากตําราพิชัยสงคราม SUNTZU 13 บทไมตาย เราสามารถนํามาใชกับการพัฒนา

กองทัพอากาศในปจจุบันและอนาคตได 

 โดยผมขอยกตัวอยางเพียงบทท่ี 3 เร่ือง “นโยบายศึก” เทาน้ัน ซ่ึงมีขอความสําคัญวา 

“รบรอยคร้ังชนะรอยคร้ังยังมิใชยอด สยบขาศึกไดไมตองรบ เปนยอดนักรบ” 

 นัยยะสําคัญคือ การสงครามน้ันถาจะทําใหชนะไดโดยไมเกิดการรบกันจะเปนการดี

ท่ีสุด วิธีการคิดแบบน้ีแปลความได 2 นัยยะ

 นัยยะท่ี 1 เปนวิถีหรือหนทาง (Ways) หน่ึงใน “หลักการวางแผนทางยุทธศาสตร” ซ่ึง

ประกอบดวยจุดมุงหมายสุดทาย (Ends) วิถีหรือหนทาง (Ways) และวิธีการหรือเคร่ืองมือ 

(Means) ซ่ึงเปนหลักการท่ีกองทัพอากาศนํามาใชในการเสริมสรางขีดความสามารถกองทัพ

อากาศในสวนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติการโดยใชเครือขายเปนศูนยกลางเปนหลัก รวมท้ัง

เสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพอากาศอีก 10 ดาน ยกตัวอยางเชน ขีดความสามารถดาน

การขาวและความม่ันคง ขีดความสามารถดานการยุทธ ขีดความสามารถดานการสงกําลังบํารุง 

และอ่ืน ๆ ใหมีศักยภาพและสมรรถนะสูงสุด ดวยความฉลาดรอบคอบ จนทําใหฝายตรงขามท่ี

จะมาทําสงครามดวยเกิดความหวาดหว่ัน ไมกลารุกราน เพราะมองเห็นวา หากเขาทําสงคราม

กับฝายเรา จะตองพายแพกลับไปแนนอน จึงทําใหการทําสงครามไมเกิดข้ึน 

 นัยยะท่ี 2 เปนหลักการของผูนําท่ีมีวิสัยทัศน ท่ีมีฝายเสนาธิการท่ีชาญฉลาด ท่ีสามารถ

ประมาณสถานการณของฝายตนเอง และฝายตรงขามไดกอนท่ีจะทําการศึก ซ่ึงเปนการประเมิน 

“ผลประโยชน” ท่ีจะไดจากการทําศึก และ “ความเสียหาย” ท่ีเกิดข้ึน โดยตองเปรียบเทียบปจจัย

ท้ังสองตัวน้ี หากประเมินแลวความเสียหายมีมากเกินผลประโยชนท่ีจะไดรับ ก็ไมควรจะทําศึกน้ัน 

แตหากความเสียหายนอยกวาผลประโยชนท่ีจะไดรับ จึงจะทําการศึก ท้ังน้ีหากประเมินแลว 

การศึกน้ันจะเกิดความเสียหายมีนอยมาก หรือแทบจะไมมี (ซ่ึงหมายถึง ชนะได โดยไมตองทํา

การศึก) ยอมสงผลใหเกิดผลประโยชนสูงสุดน่ันเอง

 สําหรับบทไมตายอ่ืน ๆ อีก 12 บท ขอใหผูอานลองไปประยุกตใชดวยตนเอง เหมือน

กับท่ีผมเคยประยุกตใชในชีวิตประจําวันและประยุกตใชในกองทัพอากาศ ซ่ึงจะตองศึกษา

ประวัติศาสตรการสงครามและนําหลักนิยมตาง ๆ  มาประกอบในการคิด รวมท้ังตองนําเทคโนโลยี

ในยุค 4.0 มาประกอบการพิจารณาดวย  

 สุดทายน้ี ผมขอใหผูอานไดรับความรู แนวคิด จากตําราพิชัยสงคราม SUNTZU นํา

ไปใชในชีวิตประจําวันและองคกรตอไป
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       ประวัติผูแปลบทความ  

       พลอากาศเอก จอม รุงสวาง 

         ผูบัญชาการทหารอากาศ

ดานการศึกษา ดานการทํางาน

- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 10

- โรงเรียนเตรียมทหาร รุนที่ 16

- โรงเรียนนายเรืออากาศ รุนที่ 23

- โรงเรียนนายรอยรวม ประเทศญี่ปุน รุนที่ 26

- โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง รุนที่ 64

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุนที่ 36

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (ญี่ปุน) รุนที่ 41

- วิทยาลัยการทัพอากาศ (ญี่ปุน) รุนที่ 40

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 54

- สถาบันวิทยาการพลังงาน รุนที่ 5

- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ

  และผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคกร

  มหาชน รุนที่ 15

ราชการพิเศษที่สําคัญ

- ตุลาการศาลทหารสูงสุด

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

- สมาชิกสภากลาโหม

- ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน

  จํากัด

- กรรมการ บริษัท ทาอากาศไทย จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

- พ.ศ.2526 ศิษยการบิน โรงเรียนการบิน

- พ.ศ.2527 นักบินประจําหมวดบิน 2 

  ฝายยุทธการ ฝูงบิน 101 กองบิน 1

- พ.ศ.2531 นายทหารการฝก ฝายยุทธการ 

  ฝูงบิน 102 กองบิน 1

- พ.ศ.2536 นายทหารฝายเสนาธิการ กองฝก

  ภาคอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศ

- พ.ศ.2539 รองผูอํานวยการกองวิจัยและ

  พัฒนาการรบ กรมยุทธการทหารอากาศ

- พ.ศ.2541 รองผูอํานวยการกองการศึกษา

  วิทยาลัยการทัพอากาศ ฯ

- พ.ศ.2544 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

  กรมขาวทหารอากาศ

- พ.ศ.2548 นายทหารฝายเสนาธิการ 

  ประจํากรมขาวทหารอากาศ

- พ.ศ.2549 รองเจากรมขาวทหารอากาศ

- พ.ศ.2550 รองผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการ

  ทหารอากาศ

- พ.ศ.2551 ผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการ

  ทหารอากาศ

- พ.ศ.2552 เจากรมยุทธการทหารอากาศ

- พ.ศ.2555 ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศ

  ฝายยุทธการ

- พ.ศ.2556 รองเสนาธิการทหารอากาศ

- พ.ศ.2557 เสนาธิการทหารอากาศ

- พ.ศ.2559 ผูบัญชาการทหารอากาศ
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หลักพื้นฐานการปฏิบัติการรวม

และการปฏิบัติการรวมกองทัพไทย

                                      กองหลักนิยม ศูนยการสงครามทางอากาศ

         ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ 

             ผูบัญชาการทหารอากาศ และ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ รวมพิธี

                             เปดการฝกกองทัพเรือ ประจําป 2560

  ในวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ 69 กองหลักนิยม ฯ ไดนํา

เสนอบทความเรือ่ง "หลกัพืน้ฐานการปฏบิตักิารรวม" โดยไดกลาวถงึความ

เปนมา และ แนวคิดของการปฏิบัติการรวม ซึ่งแนวคิดการปฏิบัติการรวมนั้น

นั้นมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก 1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร

ทหาร 3. สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงและภัยคุกคาม สวนในฉบับที่ 70 นี้ 

จะนําเสนอองคประกอบที่ 4. กองทัพไทยกับการแกไขปญหาความมั่นคง

แหงรัฐ และ 5. ความทาทายในการปฏิบัติการทางทหาร ตอจากนั้นตามดวย

หัวขอหลักใหมคือ "การปฏิบัติการรวมกองทัพไทย" ซึ่งจะมี 6 หัวขอยอย 

ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

(...อานตอจากฉบับที่ 69)

                                      กองหลักนิยม ศูนยการสงครามทางอากาศ
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4. กองทัพไทยกับการแกไขปญหาความมั่นคงแหงรัฐ

  กองทัพไทยมีหนาท่ีเตรียมกําลัง การปองกันราชอาณาจักร และ

ดําเนินการเก่ียวกับการใชกําลังทหารตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวงกลาโหม 

กองทัพไทยมีสวนราชการ ไดแก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ และสวนราชการอ่ืน ๆ ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีไดรับ

มอบหมาย บทบาทของกองทัพไทย ไดแก การปองกันประเทศ การรักษาความม่ันคง 

การรักษาเอกราชอธิปไตยแหงราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายใน

ประเทศ คุมครองผลประโยชนแหงชาติ และพัฒนาประเทศ

  4.1  การปองกันเชิงรุก

  การจัดเตรียมกําลัง เสริมสราง พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทหาร ใหกองทัพสามารถพึ่งตนเองได และมีความพรอมในการใชกําลัง 

เพื่อการปองปราม การแกไข และยุติความขัดแยง ความสําเร็จของการปองกัน

เชิงรุกขึ้นอยูกับความสามารถในการปฏิบัติการรวม รวมท้ังการปองกันภัยคุกคาม

ทางไซเบอร เปนตน ท้ังนี้ตองมีมาตรการระวังปองกัน มาตรการดานการขาว

เชงิลกึ มาตรการการแจงเตอืนและเฝาตรวจทีม่ปีระสทิธภิาพ การฝก การศกึษา 

และการฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง ระบบการสงกําลังบํารุง การดํารงความตอเนื่อง

ของการปฏิบัติ และการระดมสรรพกําลังไดอยางเหมาะสมในทุกสถานการณ 

มีระบบบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติรวมที่มีประสิทธิภาพ

  4.2  การสรางความรวมมือดานความมั่นคง

  การใชทหารในเชิงการทูตนั้น มุงที่จะพัฒนาความสัมพันธท่ีเปน

ประโยชนรวมกันกับมติรประเทศ โดยเฉพาะระหวางกองทพัทีจ่ะรวมกนัสงเสริม

สภาวะแวดลอมในระดับภูมิภาคที่มั่นคง เปนการปองกันความขัดแยงที่อาจ

เกิดขึ้น โดยยึดมั่นในหลักการแนวความคิดเชิงปองกัน (Preventive) 

โดยมาตรการดงักลาวจะตองอยูบนพืน้ฐานของความมเีกยีรติและศกัด์ิศรีในเวที

การเมืองระหวางประเทศ รวมท้ังผลประโยชนที่ประเทศพึงจะไดรับ
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  กองทัพเปนเครื่องมือประการหนึ่งของประเทศในการเสริมสราง

ความรวมมอืดานความมัน่คง โดยการดาํเนนิกจิกรรมทางทหาร ซึง่ประกอบดวย

การทูตฝายทหาร (Defence Diplomacy) ไดแก การพบปะหารือและ

การแลกเปลี่ยนการเยือนของผูนําทางทหาร การดําเนินการของผูชวยทูต

ฝายทหาร รวมทั้งการพัฒนาสัมพันธระหวางหนวยทหารอยางตอเนื่อง 

การพัฒนาพื้นที่ขามชายแดน (Cross – Border Development) เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมรวมกันของประเทศที่มีเขตแดนติดตอกัน ทําใหสามารถลด

เงื่อนไขของปญหาที่มีสาเหตุมาจากความแตกตางทางเศรษฐกิจได

  4.3  การผนึกกําลังปองกันประเทศ

  การนําเอาทรัพยากรที่เปนพลังอํานาจของชาติทุกประเภทในทุกมิติ 

ทั้งดานการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีมาบรูณาการอยางมรีะเบยีบแบบแผนและเปนระบบต้ังแตยามปกติ 

เพ่ือแกไขขอจํากัดของชาติ รวมทั้งชดเชยอํานาจกําลังรบของกองทัพที่มีอยู

อยางจํากัด เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการเตรียมและกระทําอยางตอเนื่องท้ังในยามปกติ

และยามสงคราม ความสําเร็จของการผนึกกําลังปองกันประเทศ ขึ้นอยูกับการ

วางแผน และเตรียมการในการบูรณาการพลังอํานาจของชาติดานตาง ๆ 

เพื่อใหเกิดศักยภาพในการปองกันประเทศสูงสุดตั้งแตยามปกติ ตามบทบาท

และหนาที่ของทุกภาคสวน ในสวนของกองทัพในยามปกติจะเขาไปมีสวนรวม

ในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชนในรูปแบบตาง ๆ ในกรอบของ

การปฏิบัติการทางทหารที่ไมใชสงคราม เพื่อสรางความสงบและความมี

เสถียรภาพใหแกสังคมไทย รวมทั้งสรางความมั่นคงของมนุษย (Human 

Security) ในภาพรวมในยามสงครามกองทัพจะมีบทบาทนําในการปองกัน

ประเทศรวมกบัพลงัอาํนาจของชาตดิานอืน่ ๆ  ตามแผนทีกํ่าหนดโดยกองทพัจะ

ตองมีศักยภาพ และขีดความสามารถในการปฏิบัติการรวมที่มีประสิทธิภาพ
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5.  ความทาทายในการปฏิบัติการทางทหาร

  5.1  คุณลักษณะของแตละเหลาทัพมีท่ีแตกตางกันตามแนวความคิด

ในการใชกําลังแตละประเภท และภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เม่ือพิจารณา

สภาวะแวดลอมดานความม่ันคงในปจจุบันและอนาคตท่ีมีความซับซอนมากข้ึน 

ดังน้ัน การเตรียมกําลัง รวมท้ังการดํารงสภาพของขีดความสามารถของ

เหลาทัพ จึงตองอาศัยการบริหารจัดการและทรัพยากร รวมท้ังงบประมาณ

ในการสงกําลังบํารุง การบูรณาการกําลังรวมเพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคทางทหาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจําเปนตองใชการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ

อยางเหมาะสม ในเชิงยุทธศาสตรจําเปนจะตองมองไปถึงอนาคตขางหนา

และพยากรณถึงความเปนไปไดเพ่ือใหกองทัพมีขีดความสามารถในการรับมือ

กับภัยคุกคามในอนาคตซ่ึงเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ประกอบกับการพัฒนา

ขีดความสามารถทางทหารจําเปนตองอาศัยเวลา จํานวนทรัพยากรในการเตรียม 

และการฝกเพ่ือใหมีสภาพพรอมตอการปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ

  5.2   ยุทธศาสตรทหารฉบับป พ.ศ.2558 ไดใหความสําคัญกับการ

ปฏิบัติการรวม ที่กําหนดใหผูนําทางทหารของกองทัพไทยในระดับตาง ๆ 

จะตองสามารถนํากองทัพ พรอมท่ีจะเผชญิกบัความ ทาทายของสภาวะแวดลอม

ดานความมั่นคงในปจจุบันและในอนาคตที่ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ซ่ึงการปฏบิตักิารรวมเปนมติหินึง่ในการบูรณาการขีดความสามารถของกองทพั

ใหสามารถตอบสนองตอภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น โดยที่แตละเหลาทัพ

ไมจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถที่ซําซอนกันโดยไมจําเปน

  5.3  การปฏิบัติการรวมนั้นเริ่มจากการพัฒนาแนวความคิดในการ

ปฏิบัติการรวม มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงไปสูอนาคตของการปฏิบัติการรวม

ภายใตกรอบแนวคิดทางยุทธศาสตรและสภาวะแวดลอมดานความมั่นคง

ในอนาคต ซึง่แนวคดินีจ้ะนาํไปสูการพฒันาหลกันยิม โครงสราง และขนาดของ

กาํลงั รวมทัง้ขดีความสามารถในการปฏบิตักิารรวม ทําใหเกดิองคความรูในการ

ที่จะพัฒนากองทัพใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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การปฏิบัติการรวมกองทัพไทย
1. ความหมายของการปฏิบัติการรวม

  การปฏบิตักิารรวม หมายถงึ การปฏบิตักิารทางทหารทีใ่ชกาํลงัทัง้หมด 

หรือกําลังบางสวนของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ตั้งแต

สองเหลาทัพขึ้นไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุภารกิจเดียวกัน ภายใตการบังคับบัญชา 

หรือการควบคุมทางยุทธการของผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว

2. หลักการและปจจัยความสําเร็จในการปฏิบัติการรวม 

  2.1  การสนธิขีดความสามารถของกําลังตางเหลาทัพซึ่งมีคุณลักษณะ

และขีดความสามารถแตกตาง กันเข าดวยกันในการปฏิบัติการรวม

เพื่อวัตถุประสงครวมกัน

  2.2 ตองมีเอกภาพในการบังคับบัญชา กําลังตั้งแตสองเหลาทัพที่

ปฏิบัติการรวมกันตองข้ึนอยูกับผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวที่กําหนด

วัตถุประสงค และใหนโยบาย

  2.3  ผูบงัคบับญัชาตองมฝีายอาํนวยการรวม เพราะการประกอบกาํลงั

ของตางเหลาทัพเขาดวยกันเปนการยากท่ีผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการ

แตเพียงเหลาทัพเดียวจะรอบรูคุณลักษณะการจัด เทคนิค หลักนิยม และการ

ใชกําลังของตางเหลาทัพไดดี

3. หลักการพื้นฐานของการปฏิบัติการรวม (Fundamental of Joint 

Operations)

  3.1  เอกภาพของความรวมมือ (Unity of Effort) หมายถึง ความรวม

มือรวมใจในการปฏิบัติที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกันทุกระดับตั้งแตระดับชาติ 

ระหวางเหลาทัพ และทุกสวนราชการที่เกี่ยวของ

  3.2  การวมอํานาจกําลังรบทางทหาร (Concentration of Military 

Power) หมายถึง การใชความพยายามในการปฏิบัติของการวางแผน กําลังรบ 

ยุทโธปกรณ เทคโนโลยี การฝก ความเชี่ยวชาญ ขวัญกําลังใจ ความออนตัว 
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รวมทั้งการประสานแผนการปฏิบัติ ณ เวลา และตําบลที่ตองการผลแตกหัก

ตอกําลังขาศึก

  3.3  ดํารงความคิดริเร่ิม (Seizing and Maintaining the Initiative) 

หมายถึง การขยายความไดเปรียบท่ีเหนือกวาจากความสมดุล โดยใชกําลังรบรวม

ในจังหวะและเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือทําใหขาศึกเกิดความสับสนและเสียขวัญ 

หรือทําลายขีดความสามารถของขาศึก

  3.4  ความคลองตัว (Agility) หมายถึง ความงายและรวดเร็วในเรื่อง

การใชเวลา ความคิด การวางแผน การติดตอสื่อสาร การปฏิบัติการ 

ความสามารถในการสนธิกําลัง และการใชขีดความสามารถที่แตกตางของ

กําลังรบรวม มีความออนตัวในการรบมากกวาหน่ึงมิติ ทําใหการปฏิบัติการ

ของขาศึกสับสนไมเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ทําลายขวัญกําลังใจ และเกิด

ความเสียหายโดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูนําขาศึก

  3.5  การขยายผลทางกวางและทางลึก (Operations Extended to 

Fullest Breath and Depth) หมายถึง เมื่อการปฏิบัติการทางทหารมีความ

ไดเปรียบ ควรขยายการปฏิบัติใหกวางและลึกตอไปเทาที่สามารถกระทําได 

โดยใชพลังอํานาจทางการเมือง กําลังทหาร การสงกําลังบํารุง และอื่น ๆ  ที่มีอยู 

ทาํใหขาศึกตองกระจายกําลังออกไป สรางความสับสนในการวางแผนของขาศึก

ในระดับยุทธการของการปฏิบัติการรวมทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และ

การปฏิบัติการพิเศษ สามารถปฏิบัติลึกและขยายออกไปทั่วยุทธบริเวณ

  3.6   การดํารงเสรีในการปฏิบัติ (Maintaining Freedom of Action) 

หมายถึง เครื่องมือที่ชวยใหเกิดเสรีในการปฏิบัติ เชน การดําเนินการทางการ

ทูตเศรษฐกิจ การทหาร (การรักษาความปลอดภัยในการวางแผน หรือการลวง

ที่ใหขาศึกเกิดความสับสน) และขอมูลขาวสารทางยุทธศาสตรในการรักษา

ความมั่นคงแหงชาติ

  3.7 การรักษาความตอเนื่องในการรบ (Sustaining Operations) 

หมายถึง การผสมผสานแนวความคิดในการวางกําลังกับการสงกําลังบํารุง
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ทั้ ง ในระดับยุทธศาสตร  และยุทธบริเวณเพ่ือความสําเร็จในการรบ

  3.8  ความชัดเจน (Clarity of Expression) หมายถึง ความงาย 

ความไมซับซอน หรือความไมชัดเจน ของความหมายในการวางแผนและ

การปฏิบัติ

  3.9    รูฝายเรา (Knowledge of Self) หมายถงึ การใชขดีความสามารถ 

ขีดจํากัด และประสานการปฏิบัติในการสนธิกําลังรบฝายเราเขาดวยกัน

  3.10  รูฝายขาศึก (Knowledge of the Enemy) หมายถึง การรู

ขีดความสามารถ เจตนา หรือความตั้งใจของขาศึกจากสิ่งที่แสดงถึงแผนปฏิบัติ

การของฝายขาศกึชวยใหฝายเรามเีวลาและการปฏบิตัใินการทาํลายขาศกึอยาง

มีประสิทธิภาพ 

4. การจัดสวนราชการกองทัพไทย

  4.1  กระทรวงกลาโหม ปจจุบันกระทรวงกลาโหมไดดําเนินการ

ปรับปรุงโครงสรางตามพระราชบัญญัติดังนี้

    4.1.1  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.

2545 มาตรา 8 บัญญัติให “กระทรวงกลาโหมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ

การปองกันรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคกุคามท้ังภายนอกและ

ภายในประเทศ การรักษาผลประโยชนแหงชาติ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

และราชการอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง

กลาโหมหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงกลาโหม”

    4.1.2  พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 

พ.ศ.2551 มาตรา 8 บัญญัติใหกระทรวงกลาโหมมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

     1)  พิทักษรักษาเอกราชและความม่ันคงแหง

ราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม ทัง้ภายนอกและภายในราชอาณาจักร ปราบปราม

การกบฏ และการจลาจล โดยจัดใหมีและใชกําลังทหารตามท่ีรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย หรือตามที่มีกฎหมายกําหนด



22 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 70

     2)  พิทักษ รักษา ปกปอง สถาบันพระมหากษัตริย 

ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย

     3) ปกปอง พิทักษ รักษา ผลประโยชนแหงชาติ

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

พัฒนาประเทศเพ่ือความม่ันคง ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐ

ในการพัฒนาประเทศ การปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ และการ

ชวยเหลือประชาชน

     4) ศึกษา วิจัย พัฒนา และดําเนินการดาน

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ และดานกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหม และความมั่นคง

ของประเทศ

     5) ปฏิบัติการอื่นที่เปนการปฏิบัติการทหารที่มิใช

สงครามเพื่อความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่มี

กฎหมายกําหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี

  4.2  กองทัพไทย มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 ในมาตรา 15 บัญญัติไววา “กองทัพไทย

มีหนาที่ เตรียมกําลังกองทัพไทย การปองกันราชอาณาจักร และดําเนินการ

เกี่ยวกับการใชกําลังทหาร ตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม 

มีผูบัญชาการทหารสูงสุดเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ” และตามมาตรา 16 

บัญญัติให “กองทัพไทยอาจตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคล

ใด ๆ  เพื่อพิจารณาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับแผนเพื่อรักษาเอกราชและผลประโยชน

แหงชาติ รวมท้ังการปฏิบัติการทางทหารของทุกสวนราชการตามมาตรา 17 

รวมกันได”

  4.2.1 ตามพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.

2551 มาตรา 17 บัญญัติใหกองทัพไทยมีโครงสรางการจัด ดังนี้
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   1)  กองบัญชาการกองทัพไทย

   2)  กองทัพบก 

   3)  กองทัพเรือ

   4)  กองทัพอากาศ

   5) สวนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

รูปที่ 2 - 1 โครงสรางการจัดกองทัพไทย

  4.3  กองบัญชาการกองทัพไทย  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 18 บัญญัติให “กองบัญชาการ

กองทัพไทย มีหนาที่ควบคุม อํานวยการ สั่งการ และกํากับดูแลการดําเนินงาน

ของสวนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกําลังการปองกันราชอาณาจักร 

และการดําเนินการเกี่ยวกับการใชกําลังทหารตามอํานาจหนาที่ของกระทรวง

กลาโหมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีผูบัญชาการทหารสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา

รับผิดชอบ”
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รูปที่ 2 - 2 โครงสรางการจัดกองบัญชาการกองทัพไทย

  4.4  กองทัพบก  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวง

กลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 19 บัญญัติให “กองทัพบกมีหนาที่เตรียมกําลัง

กองทัพบก การปองกันราชอาณาจักร และดําเนินการเก่ียวกับการใชกําลัง
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กองทัพบกตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการทหารบก 

เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ”

รูปที่ 2 - 3 โครงสรางการจัดกองทัพบก

   4.4.1  การเตรียมกําลังกองทัพบก : จัดเตรียมและเสริมสราง

กําลังทั้งปวงในสวนของกองทัพบก และชวยเหลือสนับสนุน การจัดเตรียม

กําลังทางบกของสวนราชการอื่นใหมีความพรอมตั้งแตยามปกติ เพื่อใหมีความ

เพียงพอและพรอมที่จะเผชิญภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

รวมทั้งมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทางทหาร และภารกิจทางทหาร

ที่มิใชสงครามไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการพัฒนาเสริมสรางกําลัง

ตามยทุธศาสตรการปองกนัประเทศกระทรวงกลาโหมและแผนพัฒนาเสรมิสราง

กําลังกองทัพทั้งในดานโครงสรางกําลังความพรอมรบ ความตอเนื่องในการรบ 

และความทันสมัย

   4.4.2  การใชกําลังกองทัพบก : ใชกําลังที่ไดจัดเตรียมไว หรือ

ที่จะระดมสรรพกําลังเพื่อปองกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคามภายในและ

ภายนอกประเทศ การปกปองสถาบันพระมหากษัตริย การคุมครองรักษา

ผลประโยชนของชาต ิการรกัษาความมัน่คงภายใน การรกัษาความสงบเรยีบรอย
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ภายในประเทศ การชวยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและ

ประชาชนในการแกไขปญหาสําคัญของชาติในรูปแบบตาง ๆ

  4.5  กองทัพเรือ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวง

กลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 20 บัญญัติให “กองทัพเรือมีหนาที่เตรียมกําลัง

กองทัพเรือ การปองกันราชอาณาจักร และดําเนินการเกี่ยวกับการใชกําลัง

กองทัพเรือ ตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการทหารเรือ 

เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ” มีโครงสรางการจัดและภารกิจดังนี้ 

รูปที่ 2 - 4 โครงสรางการจัดกองทัพเรือ
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   1)  รกัษาเสนทางคมนาคมทางทะเล (ตอเนือ่งต้ังแตในยามสงบ)

   2)  ควบคมุทะเลเฉพาะตาํบลและเวลาทีต่องการ (กจิสาํคญัใน

ยามสงคราม)

   3) คุมครองและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลและ

ชายฝง (ดําเนินการตอเนื่องตั้งแตในยามสงบ)

   4)  รกัษากฎหมายในทะเล (ดําเนินการตอเน่ืองต้ังแตในยามสงบ)

   5)  รักษาดุลกําลังทางเรือ เพื่อการปองปราม (เสริมสรางและ

ดํารงความพรอมในทุกดาน)

  4.6  กองทพัอากาศ  ตามพระราชบญัญติัจัดระเบยีบราชการกระทรวง

กลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 21 บัญญัติให “กองทัพอากาศมีหนาที่เตรียมกําลัง

กองทัพอากาศ การปองกันราชอาณาจักร และดําเนินการเกี่ยวกับการใชกําลัง

กองทัพอากาศ ตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการทหาร

อากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ”

                     
(โครงสรางการจัดกองทัพอากาศยังไมจบ มีตอที่หนา 54)
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รูปที่ 2 - 5 โครงสรางการจัดกองทัพอากาศ

5. การปฏิบัติการรวมของกองทัพไทย

  การสนธิขีดความสามารถของแตละเหลาทัพ เปนพื้นฐานหลักในการ

เสริมสรางความแข็งแกรงของกองทัพเปนสวนรวม หมายรวมถึงการสราง

ความมั่นคงปลอดภัยใหแกประเทศชาติเชนกัน การทํางานรวมกันตั้งแตเริ่มตน

จนถึงขั้นสุดทายยอมเสริมสรางศักยภาพใหเกิดขึ้นสูงกวาการปฏิบัติแตเพียง

ลําพังเพียงเหลาใดเหลาหนึ่ง การปฏิบัติการรวมจะตองเปนปฏิบัติการ

ที่สอดคลองและทวีกําลัง โดยรวมพลังทุกภาคสวนเขาดวยกัน เพื่อใหบรรลุเปา

หมายที่ไดรับมอบในเวลาสั้นที่สุดเทาที่จะเปนไปได และใหสูญเสียทรัพยากร

นอยที่สุด

  5.1  การปฏิบัติการรวมภารกิจที่ไมใชภัยจากสงคราม (เวน) 

  5.2  การปฏิบัติในการอํานวยการยุทธรวม

       5.2.1  การจัดระดับข้ันการปฏิบัติ เปนไปตามระดับความรุนแรง

ของสถานการณ ไดแก

     1)  สถานการณระดับ 1

     2)  สถานการณระดับ 2

     3)  สถานการณระดับ 3

     4)  สถานการณระดับ 4

        5.2.2  การปฏิบัติของ ศบท.
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     1) สถานการณระดับ 1 เปนการปฏิบัติตามแผน

ปองกันประเทศในขั้นปกติ ซึ่งในเวลาราชการจะปฏิบัติดวยชุดประจํา สวน

หวงเวลาที่เหลือนั้นชุดปฏิบัติการ ศบท.(ชป.ศบท.) รับผิดชอบในการติดตาม

สถานการณใหครอบคลุมไดตลอด 24 ชั่วโมง

     2)  สถานการณระดบั 2 เปนสถานการณฉกุเฉนิหรอื

สถานการณวิกฤติที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ การปฏิบัติใน

การปองกนัประเทศยงัคงอยูในขัน้ปกต ิมกีารใชกาํลงัปองกนัชายแดนปฏบิติัการ

ตอฝายตรงขามที่ รุกลําอธิปไตย โดย ศบท.จะติดตามสถานการณและ

เตรียมใหการสนับสนุนเมื่อไดรับการรองขอจากเหลาทัพ ข้ันนี้มีผูบังคับบัญชา

เขามาอํานวยการกํากับดูแลกําลังพลที่ปฏิบัติงาน ประกอบดวยชุดประจํา และ

ชุดปฏิบัติการ ศบท. กําลังพลเพิ่มเติมตามความจําเปนหมุนเวียนปฏิบัติงาน

ตลอด 24 ชั่วโมง

     3)  สถานการณระดบั 3 ใชเมือ่ปฏบิตัใินการปองกนั

ประเทศขัน้ตอบโต จะมกีารใชกาํลงัทหารฝายเราเพิม่เติมใหกบักองกาํลังปองกนั

ชายแดน เพื่อเอาชนะหรือผลักดันฝายตรงขามใหออกจากเขตแดนรวมถึง

การระดมสรรพกาํลงั จดัตัง้กองกาํลงัเฉพาะกจิรวม และกองกําลังรบพิเศษรวม 

เตรียมการปฏิบัติในขั้นตอไป ในขั้นนี้เริ่มมีการจัดชุดวางแผนรวม ซึ่งประกอบ

ดวยผูแทนจากทุกเหลาทัพและกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

     4)  สถานการณระดบั 4  เปนการปฏบิติัในข้ันปองกัน

ประเทศใชกําลังขนาดใหญทุกเหลาทัพเขาปฏิบัติการรวมเพ่ือเอาชนะขาศึก 

รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ ซึ่งจะอํานวยการยุทธโดยคณะผูบัญชาการ

ทหาร ซึ่งผูบัญชาการเหลาทัพอาจมาปฏิบัติงานที่ ศบท. หรืออาจคงอยูที่

ศูนยปฏิบัติการเหลาทัพ (ศปก.เหลาทัพ) ในขั้นนี้จะจัดผูแทนสํานักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม ผูแทนเหลาทัพ ผูแทนกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

นายตํารวจติดตอ หนวยงานองคกรผูเชี่ยวชาญพิเศษ และเจาหนาที่นอก

กระทรวงกลาโหมเพิ่มเติมตามความจําเปน
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รูปที่ 2 - 6 สายการบังคับบัญชา ศบท.

   5.2.3  โครงสราง ศบท.  

   การจัดภายใน ศบท. แสดงในรูปท่ี 2 – 7 แบงโครงสราง

ออกไดเปน 5 สวน ประกอบดวย สวนบงัคบับญัชา สวนอาํนวยการ สวนกิจการ

พิเศษ สวนปฏิบัติ และสวนเพิ่มเติม ซึ่งจะจัดจากหนวย นอกกองบัญชาการ

กองทัพไทย โครงสรางนี้จะมีการปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณแตละหวงเวลา
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รูปที่ 2 - 7 การจัดภายใน ศบท.

  5.3  ที่ตั้ง ศบท.

   5.3.1  ศบท.มีที่ตั้งปกติอยูที่กองบัญชาการกองทัพไทย 

ถนนแจงวฒันะ มีทีต่ัง้สาํรองอยูที ่กรมการสือ่สารทหาร ในบางสถานการณอาจ

จัดชุดใหมีชุดปฏิบัติการสวนหนาข้ึนได เพื่อการประสานงานและติดตาม

สถานการณ
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   5.3.2 ในการปองกันประเทศจําเปนตองใชบุคลากร

สนบัสนนุกลไกและใชเครือ่งมอืในการอาํนวยการยทุธจํานวนมาก จึงตองปฏบิติั

งานจากทีต่ัง้ถาวรซึง่มกีารสถาปนาเครอืขายการสือ่สารความเร็วสูงรองรับและ

ที่ตั้งตองมีการรักษาความปลอดภัยที่หนาแนน ดังนั้นจึงจะไมมีการจัดตั้ง ศบท.

สวนหนา ณ ทีต่ัง้ในสนาม แตอาจมกีารจาํลองระบบเพือ่การฝกดานการปองกนั

ประเทศไดเปนครั้งคราว

   5.3.3 สําหรับภารกิจการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือ

สงครามอื่น ๆ เชน กรณีที่ ศบท.ตองแปรสภาพเปนศูนยบรรเทาสาธารณภัย

กองทัพไทย อาจยายมาจัดตั้งศูนยบรรเทาสาธารณภัยสวนหนาในอาคารของ

สวนราชการพลเรอืนหรือหนวยงานเอกชน เพือ่ความสะดวกในการประสานงาน

ได ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปตามภารกิจ

6. ระบบปฏบิตักิารในระดบัยทุธการ (Operational Operating Systems)

  ในการปฏิบัติประจําวันของ ศบท.จะนําเสนอขอมูลใหผูบังคับบัญชา

พจิารณาส่ังการ และกระจายขาวสาร โดยสอดคลองกบัเหตกุารณทีผ่านมาและ

ทีจ่ะเกดิในอนาคต ส่ิงทีค่วรทราบจะเปนเร่ืองทีเ่กีย่วของกบัการปฏบิติัสนามรบ 

ซึง่สามารถนาํหนาทีใ่นการปฏบิตักิารรวม/ระบบปฏบิตักิารในระดับยทุธการ 7 

ระบบ เปนหัวขอในการนําเสนอที่ครอบคลุมทุกมิติการรบ และฝายเสนาธิการ

รวมทุกสายงานที่เกี่ยวของ

  6.1 การเคลื่อนที่และดําเนินกลยุทธ

   6.1.1 การเคลือ่นยาย การประกอบกําลัง การปรับรูปขบวน

ภายในพืน้ทีป่ฏิบตักิารทัง้ทางภาคพืน้ ทางทะเล และทางอากาศ เพ่ือใหมสีถานะ

ที่ไดเปรียบเหนือขาศึก ทําใหสามารถเคลื่อนที่และดําเนินกลยุทธ โดยไมถูกรั้ง

หนวงจากสภาพภูมิประเทศ หรือสิ่งกีดขวาง รวมถึงตองรั้งหนวง ลวง หยุดการ

เคลื่อนที่ และดําเนินกลยุทธรูปขบวนฝายขาศึก ควบคุมภูมิประเทศสําคัญใน

พื้นที่ปฏิบัติการเพื่อสรางความไดเปรียบ
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   6.1.2 การเคลื่อนที่เขาพื้นที่ปฏิบัติการ มุงสูจุดศูนยดุลของ

ขาศึก จุดตัดสินใจ จุดผกผัน โดยใหไดเปรียบท้ังเวลาและสถานที่ อาจตองใช

การเคลื่อนยายในระดับยุทธศาสตร เพื่อเพ่ิมเติมกําลังใหทันเวลาเมื่อมีการ

เคลื่อนยายตามสถานการณที่เกิดขึ้น

   6.1.3 การดาํเนนิกลยทุธ เปนการใชกาํลังในพ้ืนท่ีปฏบิติัการ

ผานการเคลือ่นทีอ่ยางประสานสอดคลองกบัการยงิ เพือ่ใหจดุทีไ่ดเปรยีบขาศกึ 

หัวใจสําคัญของการดําเนินกลยุทธคือ เขาปฏิบัติตอขาศึกในเวลาท่ีขาศึกกําลัง

เสียเปรียบดวยการเคลื่อนท่ีและการยิง มุงหวังใหยอมแพ ทําลายทั้งขวัญและ

ทางกายภาพ

  6.2 การพิทักษฝายเรา

   มีหนาที่อนุรักษศักยภาพกําลังรบใน 4 วิธี ไดแก

   6.2.1 ใชเครื่องมือปองกันเชิงรุก เพื่อปกปองกองกําลัง 

ขาวสาร ฐานทัพ โครงสราง

   6.2.2 ใชเครื่องมือปองกันเชิงรับ เพื่ออําพลาง ลวงขาศึกไม

ทราบที่ตั้ง ไมยับยั้ง ไมทําลายฝายเรา

   6.2.3 ใชการประยุกตเทคโนโลยี กระบวนการปฏิบัติลด

อัตราเสี่ยง

   6.2.4 ใชการบรหิารสถานการณฉุกเฉินและตอบสนอง เพือ่

ลดการเสียหาย ซึ่งภารกิจของผูบังคับบัญชาตองการมากกวาการปองกันกําลัง

ฝายเรา แตครอบคลุมถึงกําลังพลเรือน 

  6.3 การดํารงสภาพ

   ทาํใหการปฏบิติัการเปนไปอยางตอเนือ่ง เกดิเสรใีนการปฏบิตั ิ

แบงเปน

   6.3.1 การสงกําลังบํารุง ประกอบดวย

     1)  การสงกําลัง
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   2)  การปรนนิบัติบํารุง

   3)  การขนสง

   4)  การบริการดานสาธารณสุข

   5)  การสรรพาวุธ

   6)  การบริการสนาม

   7)  การบริการดานการชาง

  6.3.2 การบริการกําลังพลประกอบดวย

   1)  การสนับสนุนทรัพยากรกําลังพล

   2)  การอนุศาสน

   3)  การเงิน

   4)  กฎหมาย

 6.4 การยิงและการปฏิบัติขาวสาร

   การยงิระดบัยทุธการและยทุธศาสตรดาํเนนิการโจมตเีปาหมาย 

ใชทั้งอาวุธยิงที่สงผลตอชีวิตและไมทําลายลางชีวิต ซ่ึงมีทั้งการยิงที่สงผลทาง

กายภาพและที่มิใชทางกายภาพ ดังนี้

  6.4.1 การดาํเนนิการตอเปาหมายรวม เปนกระบวนการเลอืก กาํหนด

ความเรงดวน จัดสรรทรพัยากร กาํหนดจํานวนการใชอาวธุ และขดีความสามารถ

  6.4.2 อาํนวยการตอการยงิรวมของระบบอาวุธ ประกอบดวย การยงิ

รวมสนับสนุนทางอากาศ ภาคพื้น ภาคทะเล กําลังรบพิเศษในการเคลื่อนที่ 

ดําเนินกลยุทธ การควบคุมการกอการราย ฝูงชน และหวงอากาศ

  6.4.3 การตอตานภัยคุกคามทางอากาศและจรวดนําวิถี ภารกิจรวม

ถึงการรุก การตั้งรับ การดํารงความมุงหมายในการทวีนภานุภาพ และการ

ปองกันตนเอง โดยมุงทําลายอากาศยาน อาวุธปลอย ทั้งกอนและหลังการยิง 

  6.4.4 การลดิรอนขดีความสามารถของขาศกึ โดยร้ังหนวง ลวง ทําลาย 

หันเห กาํลงัภาคพืน้ กอนทีข่าศกึจะสามารถใชความสามารถในการตอตานฝาย

เรา หรือยึดครองที่หมาย
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  6.4.5 การดาํเนนิการในระดบัยทุธศาสตร โดยปฏบิติัการเชงิรุกท้ังผล

ทางการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ หรือกิจเฉพาะ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคใน

ระดับยุทธศาสตร

  6.4.6 การสนับสนุนการปฏิบัติการขาวสาร  โดยมุงใชเครื่องมือทาง

ทหารในดานสงครามอเิลก็ทรอนกิสตอแหลงกาํเนดิ และเครือขายคอมพิวเตอร 

เพื่อทําลายขาศึก

  6.4.7 การประเมินผลความเสียหายจากการยิง มุงตอประสิทธิภาพ 

และความสามารถของระบบยิง

 6.5 การขาวกรอง มีหนาที่ดังนี้

  6.5.1 การวางแผน อํานวยการ รวมทั้งการตอตานขาวกรอง

  6.5.2 การรวบรวมขาวสาร รวมท้ังการตรวจการณ และการลาด

ตระเวน

  6.5.3 กรรมวิธีรวบรวมขาวสาร

  6.5.4 การวิเคราะหขอมูลและผลิตขาวกรอง

  6.5.5 การกระจายและแจกจายขาวกรอง

  6.5.6 ประเมินคาและตรวจสอบประสิทธิภาพ และคุณภาพ

 6.6 การควบคุมบังคับบัญชา 

  ตองการภาพสนามรบ เจตนารมณ และทศิทางการดําเนนิการของกาํลัง

รบรวม ประกอบดวย

  6.6.1 การสื่อสารและการไหลเวียนของขาวสาร

  6.6.2 สถานภาพของสถานการณสิ่งแวดลอม

  6.6.3 การเตรียมแผนและคําสั่ง

  6.6.4 การควบคุมบังคับบัญชาหนวยในระดับรอง

  6.6.5 การสถาปนาโครงสราง และการปฏิบัติของที่บัญชาการ

  6.6.6 การประสานงาน การบูรณาการหนวยงานในพื้นที่ทั้งที่เปน

ทหารและมิใชทหาร
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  6.6.7 การบริหารงานกิจการพลเรือน

 6.7 การสนธิกําลังและกองกําลังรวม

  กองทพัไทยมคีวามพยายามในการรวมมอืกนัเพือ่เปนโครงสรางพืน้ฐาน

การจัดระเบียบของในทุกระดับ การรวมกันหมายถึง การรวมระหวางเหลาทัพ

เพื่อใหขีดความสามารถของกองกําลังรวมกันและเพิ่มข้ึนกวาขีดความสามารถ

ของแตละสวน กิจกรรมบางอยางโดยทั่วไปอาจเปนขีดความสามารถที่ทับซอน

สามารถแบงปนหรือชวยเหลือซึ่งกันละกัน

  6.7.1 โดยพืน้ฐานกองกาํลงัรวมตองการการทาํงานรวมกนัและระบบ

ในระดับสูง ที่มีแนวความคิดและการออกแบบดวยสถาปตยกรรมรวมและการ

วางยุทธศาสตร ระดับของการทํางานรวมกันจะชวยลดอุปสรรคทางเทคนิค 

ทฤษฎแีละวฒันธรรมทีเ่ปนอปุสรรคท่ีจาํกดัความสามารถของ ผบ.กกล.รวม ใน

การบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย คือการจัดกองกําลังรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติทางทหาร

  6.7.2 กําลังรวมจากเหลาทัพไดสนับสนุนขีดความสามารถเฉพาะที่

แตกตางกันใหกับกองกําลังรวม  อยางไรก็ตามการประกอบกําลังรวมกันโดย

พึง่พากนั มคีวามสาํคญัตอประสทิธภิาพโดยรวมรวมกนั เปนความเชือ่มัน่ในขดี

ความสามารถระหวางเหลาทัพในการสรางเสริมพลังที่แข็งแกรงขึ้นตาม

สถานการณ

  6.7.3 พลงัทีเ่ปนผลจากการปฏบัิตกิารของกองกาํลงัรวมกนัชวยเพิม่

ขีดความสามารถของกองกําลัง ผบ.กกล.รวม มีอํานาจและความรับผิดชอบท่ี

จะปรับกําลังใหเหมาะสมกับภารกิจจากประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือสรางความเชื่อ

มั่นตอความสําเร็จ

  6.7.4 กองกาํลงัรวมเปนองคกรตามคานิยมทีม่คีณุลกัษณะ ความเปน

มอือาชพี คานิยมของผูนาํทางทหาร ทีไ่ดรบัการพสิจูนวามคีวามสาํคญัตอความ

สําเร็จของภารกิจ 

------------------------
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เทคโนโลยีที่สําคัญในป พ.ศ.2561 (ค.ศ.2018)

กองเทคโนโลยี ศูนยการสงครามทางอากาศ

ภาพและขอมูลจาก : www.depa.or.th , #Thairobotic Club

  ไดมีสื่อตาง ๆ จากหลายสํานัก รวมทั้งบริษัทชั้นนําในตางประเทศ 
ทาํการสาํรวจ และจดัอนัดบัเทคโนโลยใีนป 2018 (Technology Trends 2018) 
ที่จะเขามามีผลกระทบตอโลก และนานาชาติ ในกิจการทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงกิจการดานความมั่นคง การทหาร สังคม ธุรกิจ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ไมวา
จะเปนผลของการสํารวจ  PwC (PricewaterhouseCoopers) Global 
หนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญที่สุดในโลก ตลอดจนยังใหบริการ
ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาภาษีอากร การจัดหาทรัพยากรบุคคล การใหบริการ
ดานเทคโนโลยี และอสังหาริมทรัพย ไดเผยผลการสํารวจ  TBM : Tech 
Breakthroughs Megatrend  ซึ่งไดทําการสํารวจรูปแบบเทคโนโลยีกวา 
150 แบบทั่วโลก เพื่อคนหาวาเทคโนโลยีใดจะเขามามีบทบาทในการดําเนิน
ธุรกิจของผูประกอบการและกลุมอุตสาหกรรมมากที่สุด โดยประเมินจาก
ผลกระทบตอธุรกิจและศักยภาพในเชิงพาณิชยในอีก 5-7 ปขางหนา สําหรับ

กองเทคโนโลยี ศูนยการสงครามทางอากาศ
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กลุมประเทศกําลังพัฒนา และ 3-5 ป สําหรับกลุมประเทศที่พัฒนาแลว 
โดยผลจากการสํารวจพบวาการใชนวัตกรรมดิจิทัลจะเขามามีอิทธิพลตอชีวิต
ประจําวันและการดําเนินงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนหนวยงาน
ดานความม่ันคง ตลอดจนพลิกโฉมอุตสาหกรรมอยางหลีกเล่ียงไมได โดยมี 
เทคโนโลยีสําคัญ 8 ประเภท ประกอบดวย 1. ปญญาประดิษฐ (Artifi cial 
Intelligence หรือ  AI) 2. ความเปนจริงเสริม หรือโลกก่ึงเสมือนจริง 
(Augmented Reality หรือ AR) 3. บล็อกเชน (Blockchain) 4. โดรน 
(Drones) 5. อินเตอรเน็ตเพื่อทุกสิ่ง  (Internet of Things  หรือ  IoT)  
6. หุนยนต (Robots) 7. โลกเสมือนจริง  (VR :  Virtual Reality) 
8. เทคโนโลยีการพิมพแบบ 3 มิติ (3D Printing) ดังรายละเอียดตอไปนี้

 1. ปญญาประดิษฐ (Artifi cial Intelligence หรือ AI)

 AI หมายถงึ ความฉลาดเทยีมทีส่รางขึน้ใหกบัสิง่ทีไ่มมชีวีติ เปนศาสตร

แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร และวิศวกรรมเปนหลัก แตยังรวมถึง

ศาสตรในดานอื่น ๆ อยาง จิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งเก่ียวของกับ

ซอฟตแวรที่มีความฉลาด สามารถเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย หรือมีศักยภาพ
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ในการทํางานคลายหรือเทียบเทากับมนุษย ทั้งนี้ คํานิยามของ AI ตามความ

สามารถที่มนุษยตองการแบงได 4 กลุม ดังนี้

• การกระทําคลายมนุษย (Acting Humanly)

• การคิดคลายมนุษย (Thinking Humanly)

• การคิดอยางมีเหตุผล (Thinking Rationally)

• การกระทําอยางมีเหตุผล (Acting Rationally)

AI เรียกงาย ๆ ก็คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถเรียนรูไดดวย

ตัวเอง มีความเขาใจ สามารถวางแผน คิด และวิเคราะหสิ่งตาง ๆ ดวยเหตุและ

ผล จนสามารถตอบโตการสนทนาไดอยางดีเยี่ยม นอกจากนั้นยังสามารถจดจํา

ส่ิงที่ผานมาเปนบทเรียนไดอยางลึกซึ้ง ตลอดจนมีความสามารถดานคิด

สรางสรรค และสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองใหสอดคลองกับขอมูลใหม ๆ ได

ขีดความสามารถเทคโนโลยีเหลานี้ มีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงการ

พัฒนาถูกแบงออกเปนหลายรูปแบบ เพราะการนําไปใชงานของแตละองคกร

นั้นแตกตางกัน   แนนอนวาการบริการท่ีมีอยูในปจจุบันเปนเพียงบางสวนของ

เทคโนโลยี AI เทานั้น แตในอนาคต ความกาวหนาและผลสําเร็จของ AI จะชวย

ใหฐานขอมูลขนาดใหญของโลกอินเทอรเน็ตถูกนํามาใชประโยชนมากขึ้น เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน หรืออาจจะนํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจได
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    2. ความเปนจริงเสริม หรือโลกก่ึงเสมือนจริง (Augmented Reality 
หรือ AR)

AR เปนเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวางความเปนจริง (Real world) 

เขากับโลกเสมือนที่สรางขึ้น (Virtual World) โดยใชวิธีซอนภาพ เสียง วิดีโอ 

ในโลกเสมือนบนภาพที่เห็นในโลกความเปนจริงผานซอฟตแวร และอุปกรณ

เช่ือมตอตาง ๆ ยกตัวอยาง เชน แวนตา AR ซึ่งชวยใหผูที่ทํางานคลังสินคา

สามารถจัดระเบยีบสนิคาไดอยางถกูตองแมนยาํ หรอืชวยผูผลิตในการประกอบ

เครื่องบิน และชวยในงานซอมแซมไฟฟา รวมไปถึง การออกกําลังกายในลูวิ่ง 

เมื่อสวมแวน VR เขาไปจะทําใหการวิ่งนั้นมองเห็นวิวทิวทัศนในสถานที่ท่ีเรา

ตองการไดอยางเปนธรรมชาติ ปจจุบันยังมีการนํา AR มาใชพัฒนาในรูปแบบ

ตาง ๆ อยางแพรหลาย ไมวาจะเปนทั้งดานความบันเทิง เกมส และกิจกรรม

ตาง ๆ

ขอมูลจากบริษัท PwC Consulting ประเทศไทย ระบุวา การประยุกต

ใชเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม มีแนวโนมขยายตัวข้ึนเร่ือย ๆ  เพราะถูกรวมเขาไป

เปนสวนหน่ึงของรูปแบบการใชชีวิตประจําวัน อีกท้ังมีการนําไปประยุกตใช
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อยางแพรหลายในกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยขอมูลจาก Digi-Capital 

คาดวามูลคาการลงทุนในตลาดเออารท่ัวโลกจะสูงถึง 90,000 ลานดอลลาร 

ในป พ.ศ.2563 โดยเอเชียจะเปนผูนํารายไดในตลาดนี้ ตามดวย ยุโรป และ

อเมริกาเหนือ สะทอนใหเห็นถึงทิศทางของการนําเทคโนโลยีนี้ไปใชในอนาคต 

ผานอินเทอรเน็ต หรือโทรศัพทมือถือ

  3. บล็อกเชน (Blockchain)

บล็อกเชน เปนเทคโนโลยีการรอยตอขอมูลเขาไวดวยกันทั้งหมด 

เปนฐานขอมูลที่มีการจัดการชุดขอมูลที่มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีการ

ตรวจสอบความถูกตองและความปลอดภัยซึ่งกันและกันตลอดชุดของขอมูล 

โดยการทํางานของ บล็อกเชน เปนรูปแบบการเก็บขอมูล (Data Structure) 

แบบหนึ่ง ที่ทําใหขอมูล Digital Transaction ของแตละคนสามารถแชรไปยัง

ทุก ๆ คนได เปนเสมือนหวงโซ (Chain) ที่ทําให Block ของขอมูลลิ้งกตอไปยัง

ทุกคน โดยที่ทราบวาใครที่เปนเจาของและมีสิทธิในขอมูลนั้นจริง ๆ เมื่อบล็อก

ของขอมูลไดถูกบันทึกไวในบล็อกเชน มันจะเปนเรื่องยากมาก ๆ ที่จะเขาไป
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เปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดการแกไข หรือเพิ่มขอมูลทุก ๆ คนในเครือขายซึ่งลวนแต

มีสําเนาของบล็อกเชน จะทําใหทุกบล็อกรับรูการแกไขนั้น ๆ และสามารถ

ทํางานตาม Algorithm เพื่อตรวจสอบ Transaction โดย Transaction 

ใหมนี ้จะไดรับอนุญาต ตอเมื ่อในเครือขายสวนใหญเห็นดวยวามันถูกตอง 

โดยเนื้อแทของเทคโนโลยีจึงมีความปลอดภัยจากโครงสรางที่เกิดขึ ้น

ความสามารถของ บล็อกเชน เริ่มเปนที่รูจักเมื่อถูกนํามาใชงานใน

รูปของ Bitcoin หรือเงินเสมือนจริงที่มีการใชงานอยางแพรหลาย ดวยรูปแบบ

การบันทึกทุกกลองเปนสําเนาขอมูลเหมือนกันหมด ทําใหมีความปลอดภัย

มากกวาการบันทึกดวยมนุษยหรือเครื่องมือบันทึกใด ๆ ที่มีอยูเดิม และนั่นก็

ทาํให ระบบบลอ็กเชน ไดรบัความสนใจ และมอีทิธพิลมากขึน้เรือ่ย ๆ  โดยเฉพาะ

วงการเทคโนโลยี และกลุมธุรกิจการเงิน เชน ธนาคาร เปนอยางมาก โดยเช่ือวา 

บล็อกเชน จะเปนนวัตกรรมทางการเงินที่มีความปลอดภัยและรวดเร็วมากกวา

เทคโนโลยีการเงินที่ใชกันอยูในปจจุบัน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ตามมาในระดับโลก เมื่อมองภาพรวมแลว เรียกวาเปนเทคโนโลยีท่ีตอง

จับตามองชนิดไมใหคลาดสายตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะในวงการธนาคารไทย

ที่ตองปรับตัวตามใหทันกับกระแสโลก
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  4. โดรน (Drones)

โดรน เปนหน่ึงในเทคโนโลยีการบินที่ไดรับการพัฒนาใหมีขีดความ

สามารถของการบินหลายระยะดวยระบบอัตโนมัติ ทําใหโดรนเขามาแทนที่

ในการบินหลากหลายระบบท้ังเล็กและใหญ เชน อากาศยานไรคนขับ 

(Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) โดยใชเทคโนโลยีบังคับเครื่องบินแทน

มนุษย ซ่ึงในปจจุบัน โดรน ถูกพัฒนาใหใชงานในกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ

โครงสรางพื้นฐานและการบินสํารวจพื้นที่การเกษตร หรือพื้นที่ที่ตองการ

การตรวจสอบและดูแล

นอกจากน้ีมีการใชโดรนเขามาชวยในการทํางานหลากหลายรูปแบบ 

ท้ังทางการทหาร ดานความปลอดภัยและความม่ันคง การชวยเหลือผูประสบภัย 

การถายภาพเคลื่อนไหว ถายทอดสดตาง ๆ การถายภาพมุมสูง การสํารวจ 

การเฝาระวัง รวมทั้งการขนสง เชน จากเดิมที่ใชเครื่องบินใสปุยและยาพืชไร 

กส็ามารถเปลีย่นเปนเครือ่งโดรนทีบ่รรทกุปุยและยา บนิเขาพ้ืนทีแ่บบอตัโนมติั

ตามการวางโปรแกรมการบินเพื่อจัดการพื้นที่ไดอยางไมหลงลืม ทําใหโดรน

กลายเปนเครื่องมือขนสงที่ตั้งเปาวาจะเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางอากาศ
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ระยะไกลไดมากขึ้น ไมวาจะเปนขนสงคนหรือสิ่งของก็ตาม ยิ่งไปกวานั้น โดรน

ยังมีความสามารถในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหภาพหรือขอมูลนั้น ๆ เชน 

วิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Environmental Impacts) ในบริเวณ

น้ัน ๆ และยังวิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได 

เปนตน ดวยประโยชนของโดรนที่มีมากมายมหาศาลนี่เอง ทําใหทั้งภาครัฐและ

เอกชนทั่วโลกนําโดรนมาใชงานในรูปแบบตาง ๆ

นอกจากน้ี ผลสํารวจของ PwC’s Clarity from above ยังคาดการณวา 

มูลคาตลาดของโดรนท่ัวโลกในอีก 3 ปขางหนาจะสูงถึงกวา 127,000 ลานดอลลาร 

หรือกวา 4.4 ลานลานบาท นําโดยอุตสาหกรรมโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

จะมีมูลคาโดรนสูงถึง 45,200 ลานดอลลาร รองลงมาคือ การเกษตร (Agriculture) 

มูลคา 32,400 ลานดอลลาร และอันดับท่ีสามคือ การคมนาคมขนสง 

(Transportation) มีมูลคา 13,000 ลานดอลลาร
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 5. อินเตอรเน็ตเพื่อทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT)

IoT คือ เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเชื่อมตออุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ 

หรือการทีส่ิง่ตาง ๆ  ถกูเชือ่มโยงเขาดวยกนัหรอืสือ่สารระหวางกนัผานเซนเซอร 

ซอฟตแวร หรือระบบเช่ือมตอเครือขาย เพื่อใหสามารถจัดเก็บ รวบรวม 

แมกระทั่งแลกเปลี่ยนขอมูลโดยไมตองผานมนุษย หรือทําใหมนุษยสามารถ

ส่ังการและควบคุมการใชงานอุปกรณ เครื่องมือ หรือยานพาหนะตาง ๆ 

ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตได เชน การสั่งเปด-ปด อุปกรณเครื่องใชไฟฟา 

โทรศัพทมือถอื เครือ่งใชสาํนกังาน เครือ่งมอืทางการเกษตร เครือ่งจกัรในโรงงาน

อุตสาหกรรม บานเรือน รวมไปถึงเครื่องใชในชีวิตประจําวันตาง ๆ

ทั้งนี้ เทคโนโลยี IoT เปนสิ่งที่หลายคนพูดถึงกันมากที่สุด เพราะ

สามารถแทรกตัวเขาไปไดแทบทุกอุตสาหกรรม ในกลุมอุตสาหกรรมการผลิต 

(The Industrial IoT: IIoT) ยังถือวา IoT เปนสวนหนึ่งที่ถูกนํามาใชงานกับ

หนวยการผลติของโรงงานอตุสาหกรรมเพือ่ชวยวเิคราะหขอมลู ประหยดัตนทุน 

และควบคุมความปลอดภัย โดยคาดหวังกันวา IoT จะชวยลดเวลาการจัดการ
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ทัง้หมดของมนษุย รวมไปถงึการดแูลความเปนอยูของมนษุยใหมคีวามปลอดภยั 

สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ IoT ยังเปนอุปกรณที่จะเก็บขอมูล 

รายงานสิ่งที่จําเปนใหกับผูที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการตรวจสอบในระบบสินคา

คงคลังไดอยางถูกตอง แมนยํา ซึ่ งจะชวยใหผูประกอบการสามารถ

บรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

 6. หุนยนต (Robots)

หุนยนตเปนเปาหมายใหมของการทดแทนแรงงานในอนาคต เพื่อเขา

มาชวยการทํางานของมนุษย เนื่องจากงานบางชนิดเปนการใชแรงงานที่ตอง

ทํางานซํา ๆ อยางเชน งานในโรงงาน ทั้งการยกของจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง 

หรือทํางานซําแบบเดิมตามไลนการผลิต จนเกิดปญหาสุขภาพของผูใชแรงงาน 

หรือแมกระทั่งเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และนอกจากอุตสาหกรรมการผลิต

แลว หุนยนตยังสามารถเขาไปแทนที่การทํางานในแงมุมที่มีความเสี่ยงสูง 

เชน หุนยนตดับเพลิง กูภัย หรือแมกระท่ังหุนยนตใหบริการ ทําใหในอนาคต 

หุนยนตจะถูกนํามาใชเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับมนุษยมากขึ้น
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ปจจุบันหุนยนตถูกนํามาใชทั้งในและนอกอุตสาหกรรมการผลิต 

เนื่องจากมีโปรแกรมการทํางานท่ีหลากหลาย ทั้งยังมีความสามารถในเรียนรู 

มีความจําและทําตามระบบหรือคําส่ังท่ีวางเอาไวได นอกจากนี้ยังสามารถ

เคลื่อนไหวไดคลายกับมนุษยอีกดวย ซ่ึงอาจสงผลใหการจางงานมนุษย

ในอนาคตอาจลดลง

 7. โลกเสมือนจริง (VR : Virtual Reality)

VR เปนเทคโนโลยีการจําลองภาพสามมิติ หรือสภาพแวดลอมที่

เสมือนจริงผานระบบคอมพิวเตอร โดยตองใชงานผานอุปกรณตาง ๆ เพื่อ

ใหไดยินเสียงรอบทิศทางภายในพื้นที่ที่กําหนด ซึ่งหากมองแบบผิวเผิน อาจจะ

ดูใกลเคียงกับ AR (Augmented Reality) แตจริง ๆ แลวมีความตางกันอยาง

ชัดเจน ไมวาจะวิธีการใชหรือรูปแบบที่นําไปใช  นั่นเพราะ AR ที่เปนเทคโนโลยี

ซอนภาพที่เห็นในจอใหกลายเปนวัตถุ 3 มิติอยูบนพื้นผิวจริง แต VR เปนสิ่งที่

อยูในโลกเสมือนเพียงอยางเดียวเทานั้น รางกายเพียงตอบสนองกับสิ่งที่เห็น

เพือ่ฝกฝนหรอืเพือ่ความบันเทงิ โดยทีไ่มมีการซอนกนัของโลกความเปนจรงิแต
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อยางใด ยกตัวอยางเชน การทําเครื่อง VR เพื่อฝกบินเครื่องบินตามรุนตาง ๆ 

ชวยลดตนทนุทีเ่กดิขึน้จากการฝกบนิบางสวน หรอืการฝกผาตัดของแพทยเพ่ือ

ความเชี่ยวชาญ แนนอนวาเครื่องเหลาน้ีสรางระบบครอบการรับรูของมนุษย

ทัง้หมดไวเพือ่สรางโลกเสมอืนทีอ่าจจะใกลเคยีงหรอืไมใกลเคยีงกบัสิง่ท่ีเปนอยู

ก็เปนได

 8. เทคโนโลยีการพิมพแบบ 3 มิติ (3D Printing)

3D Printing เปนเทคนิคการสรางชิ้นงานดวยการเติมวัสดุเพ่ือสราง

ภาพดิจิทัล 3 มิติ โดยการพิมพวัสดุทีละชั้นอยางตอเนื่อง เคร่ืองพิมพ 3 มิติ 

(3D Printer)  สามารถสรางช้ินงานไดดวยวัสดุหลากหลายแบบ ทั้งพลาสติก 

ยาง โลหะ ไนลอน อัลลอย ฯลฯ แบงไดเปนหลายประเภท ขึ้นอยูกับวิธีการ

ข้ึนรูปชิ้นงานและวัสดุที่สามารถพิมพได ถึงแมเครื่องพิมพแตละแบบจะมี

ความแตกตางกันแตหลักการพื้นฐานยังเหมือนเดิม คือ “ขึ้นรูปชิ้นงานโดยการ

เติมเนื้อวัสดุทีละชั้น” ฟเจอรการทํางานก็เปนแบบดิจิทัลที่สั่งงานโดย

คอมพิวเตอร คอย ๆ ขึ้นรูปวัสดุตามที่ตองการไปทีละข้ันทีละตอน และน่ันก็

ทําใหเคร่ืองพิมพ 3 มิติ เปนท่ีหมายปองของนักออกแบบ เพราะเพียงเวลา
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ไมนาน แบบท่ีรางไวในคอมพิวเตอรก็จะถูกพรินตออกมาเปนโมเดล 3 มิติ 

ที่จับตองได ดวยจุดเดนของการทํางานท่ีไมจํากัดจํานวน และรวดเร็ว ทําให

เครื่องพิมพ 3 มิติ สามารถตอบโจทยใหกับแวดวงตาง ๆ และเขาไปอยูใน

หลากหลายอตุสาหกรรม ไมวาจะเปนทางการศกึษา (Education) อตุสาหกรรม

การออกแบบ (Industrial Design) อุตสาหกรรมยานยนต (Automotive) 

งานดานวิศวกรรม (Engineering) งานดานสถาปตยกรรม (Architecture) 

การแพทยและทันตกรรม (Medical & Dental) การออกแบบแฟชั่นและ

เครื่องประดับ (Fashion & Jewellery) การบินและอวกาศ (Aerospace) 

อาหาร (Food) และอื่น ๆ อีกมากมาย

ปจจุบันเทคโนโลยี 3D Printing เขามามีบทบาทในการออกแบบ

สรางสรรคผลิตภัณฑใหม รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑเกา ซึ่งสามารถทํางาน

ตนแบบทีม่คีณุภาพไดใกลเคียง หรอืเทียบเทากบัของจรงิดวยวสัดุทีห่ลากหลาย 

และกําลงักาวไปสูการผลติจาํนวนมาก ทัง้นีจ้ะชวยใหเหน็ชิน้งานออกแบบกอน

การผลิตจริง เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขแบบใหสมบูรณกอนสงตอไปยัง

กระบวนการผลติในลาํดับถดัไป ในดานการผลติยงัชวยใหเกดิความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ และทําใหสามารถนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดไดเร็วขึ้น เพื่อ

ตอบสนองใหทนัตอความตองการ ทัง้ยงัมคีณุภาพภายใตตนทนุการผลติทีไ่มสงู

มากนัก จึงทําใหการใชเทคโนโลยี 3D Printing เปนที่แพรหลายมากขึ้นใน

ชวงระยะเวลาไมกี่ปที่ผานมา

มาตอกันในสวนของผลวิจัยจากอีกหน่ึงบริษัทท่ีไดรับความสนใจ

เสมอ Gartner บริษัทวิจัยและใหคําปรึกษาช่ือดังดานไอที  ท่ีไดสรุปถึง Top 10 

Strategic Technology Trends for 2018  หรือ 10 แนวโนมเทคโนโลยี

เชิงกลยุทธไวเชนกัน โดยระบุวา เทรนดเทคโนโลยีในปหนาท่ีมาแรงนาจับตามอง

ในป 2018 จะข้ึนอยูกับ 3 สวนหลัก ๆ ดังตอไปน้ี
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สวนที่ 1. Intelligent ความฉลาดเฉลียวทั้งหลาย เชน

• AI Foundation

• Intelligent Apps and Analytics

• Intelligent Things

สวนที่ 2. Digital เชน

• Digital Twins

• Cloud to the Edge

• Conversational Platforms

• Immersive Experience จําพวก AR และ VR

สวนที่ 3. Mesh เปนระบบเครือขายที่เชื่อมตอกันเปนโครงใย เชน

• Blockchain

• Event-Driven

• Continuous Adaptive Risk and Trust (CARTA)
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ความกาวหนาของเทคโนโลยีทั้งหมดนี้คือ 10 เทรนดที่ Gartner 

คิดวามบีทบาทสาํคญัเชงิกลยทุธในการพฒันาธรุกจิของป 2018 ซ่ึงจะสงผลตอ

ระบบและวิถีชีวิตของพวกเราเปนวงกวาง

  มาดผูลวิจยัจากอกีสถาบนัหนึง่ เพือ่ยนืยนัเทรนดเทคโนโลยใีนป 2018 

วามีผลออกมาเปนอยางไรนั้น ไดแก ผลการศึกษาเบื้องตนโดย WEF :  World 

Economic Forum ก็พบเห็นคลายกันวา ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งรวมไทย

ดวยจะไดรับผลกระทบจาก 5 ความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ไดแก

 1.  IoT (Internet of Things) อินเตอรเน็ตเพื่อทุกสิ่ง

 2.  AI (Artifi cial Intelligence) ปญญาประดิษฐ

 3.  Advanced Robotics (หุนยนตอุตสาหกรรม)
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 4.  Wearables (อุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบสวมใสติดตัว)

 5.  Additive Manufacturing เชน 3D Printing (การพิมพ 3 มิติ) 

 จะเห็นไดวา เทคโนโลยีในป 2018 หลัก ๆ แลวจากทั้ง 3 สถาบันที่มี

ชื่อเสียง และนาเชื่อถือ ไมวาจะเปน  PwC Global, Gartner, WEF: World 

Economic Forum ไดทําการวิจัยออกมาเปนไปในทิศทางคลาย ๆ กัน จะมี

แตกตางกันก็แครายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่งชี้ใหเห็นถึงการใชนวัตกรรม

ดิจิทัล “IoT : Internet of Things”  จะเขามามีอิทธิพลตอชีวิตประจําวัน 

สังคม และการดําเนินธุรกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งอาจสงผลใหมีการจางงาน

มนุษยลดลง เรายังพบวาเปนเรื่องทาทายสําหรับบางองคกรที่ตองโฟกัส

การดําเนินธุรกิจใหมีผลกําไรและเติบโต ในขณะเดียวกันก็ตองศึกษาและ

ทําความเขาใจเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองเรงปรับตัว

รองรับความเปลี่ยนแปลง ตามเทคโนโลยีใหทัน และนํามาปรับใชเปนกลยุทธ 

เพื่อเพิ่มความสามารถในปฏิบัติงาน ซึ่งแนนอนเรื่องน้ีไมมีสูตรสําเร็จวาองคกร

ควรปรับตัวอยางไร มีเพียงสิ่งท่ีแนนอนท่ีสุดก็คือ ทุกองคกร รวมถึงกองทัพ

ก็ตองเริ่มปรับตัวไดแลว

____________________
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ซ ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

(Kansai International Airport)

แปลและเรียบเรียงโดยกองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ

จากเว็บไซต https://en.wikipedia.org/wiki/Kansai_International_Airport

    ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ (ดานลางของภาพในกรอบสีแดง) 

 ในวารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ 67 กองยุทธศาสตรฯ ได

นําเสนอบทความเรื่องทาอากาศยานนานาชาติคันไซเปนตอนแรก เนื้อหา

ยังไมจบแตไมไดนําเสนอตอเนื่องในฉบับที่ 68 - 69 นั้นเนื่องจากมีเหตุการณ

ดวนที่นาสนใจ ไดแก กองทัพอากาศไดรับเครื่องบิน T-50TH และการตกถึง

พื้นโลกของสถานีอวกาศเทียนกง-1 จึงไดนําเสนอไปกอน และไดนําเสนอ

บทความเรือ่งทาอากาศยานนานาชาตคินัไซตอในฉบบัที ่70 น้ี เพือ่ความสะดวก

แปลและเรียบเรียงโดยกองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ
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ในการแปลและเรียบเรียงบทความ รวมทั้งความงายสําหรับผูอาน บทความนี้

จะขอใชคําวา “สนามบินคันไซ” แทนคําวา “ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ”  

โดยมีหัวขอที่สําคัญในฉบับนี้ ไดแก กลาวนํา การดําเนินงานของสนามบิน 

การขยายสนามบิน และ ขาวสารเกี่ยวกับสนามบินคันไซคร้ังลาสุด 

ดังรายละเอียดตอไปนี้

กลาวนํา
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2561 สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหสงขอความพระราชสาสน แสดงความเสียพระราชหฤทัยไป

ยงัสมเดจ็พระจักรพรรดแิหงญีปุ่น กรณเีกดิแผนดนิไหวในภมูภิาคคนัไซ ประเทศ

ญี่ปุน เมื่อวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2561 ขอความพระราชสาสน มีดังนี้

"สมเดจ็พระจักรพรรดแิหงญีปุ่น กรงุโตเกยีว หมอมฉนัรูสกึตระหนกใจ

อยางยิ่งที่ไดทราบขาวแผนดินไหวรุนแรงในภูมิภาคคันไซ สงผลใหมีผูเสียชีวิต

และผูบาดเจ็บเปนจํานวนมาก ทั้งยังกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและ

โครงสรางพื้นฐานเปนบริเวณกวาง ในนามของประชาชนชาวไทย หมอมฉันขอ

แสดงความเสยีใจอยางจรงิใจ มายงัฝาพระบาทและประชาชนชาวญ่ีปุนผูประสบ

ความทุกขและความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ 

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อางอิง

จากขาวในพระราชสํานัก สทท.)
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ซจาก เนื้ อหาของ

ขาวในพระราชสาํนกัขางตน 

และจากการคนควาเพ่ิมเตมิ

จากแหลงขาวอื่น ๆ พบวา

จุดศูนยกลางในการเกิด

แผน ดินไหวขนาด 6 .1 

ริกเตอรในครั้งนั้นเกิดขึ้น

ในภูมิภาคคันไซดานเหนือ

ของจังหวัดโอซากา โดยจุด

ท่ีไดรับความเสียหายมาก

ที่ สุ ด คื อ เ มื อ งทะกะสึ กิ

จะเกิดไฟไหม อาคารราว 

ถนนยุบ ทอประปาขนาด

ใหญเสียหาย ไฟฟาดับใน

วงกวาง รถไฟหยุดว่ิง รวมท้ัง

มปีายทีส่ถานรีถไฟตกลงมา

บางสวน สําหรับสนามบิน

คันไซซึ่งอยูทางทิศตะวันตก

เฉียงใตของภูมิภาคคันไซ

ไดรบัผลกระทบจากแผนดนิ

ไหวไมมากนัก เพียงทําให

เที่ยวบินจํานวนหนึ่งเกิด

ความลาชา สวนสาเหตุที่

แผนดินไหวเมือ่ 18-19 ม.ิย.

61 ไมมีข าวสรางความ

เสียหายตอสนามบินคันไซ

        เมืองทะกะสึกิ ศูนยกลางการเกิดแผนดินไหว 

                             (พื้นที่ในกรอบสีแดงภาพบน)



56 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม -  ธันวาคม 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 70

เลย ทั้งโครงสราง ทางวิ่ง หรืออาคารผูโดยสาร เชนเดียวกับในกรณีการเกิด

แผนดินไหวในป 2538 ความรุนแรงขนาด 6.8 ริกเตอรที่เมืองโกเบ (หางจาก

สนามบนิคนัไซเพียง 20 กม.) ซ่ึงสนามบินคนัไซไดรบัความเสยีหายเพยีงเลก็นอย

เชนเดียวกัน ทั้งน้ีเกิดจากการวางแผนยุทธศาสตรในการกอสรางสนามบินที่ดี

เพื่อปองกันการเกิดแผนดินไหวและภัยจากธรรมชาติตาง ๆ โดยเฉพาะ ซ่ึงได

กลาวถึงแลวในฉบับที่ 67 แลว สวนในฉบับนี้จะไดนําเสนอหัวขอที่นาสนใจอื่น ๆ  

ของสนามบินคันไซตอไป

                ภาพขณะกอสรางสนามบินคันไซ

(...อานตอจากฉบับที่ 67)

การดําเนินงานของสนามบิน 

 สนามบินคันไซเปดใชงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2537 ใหบริการเปน

ศนูยกลางการบนิแกสายการบนิในประเทศญีปุ่น ไดแกสายการบนิ All Nippon 

Airway, Japan Airlines และ Nippon Cargo Airlines สนามบินแหงนี้เปน

ประตูผานไปสูตางประเทศ (International) สําหรับผูที่พักอาศัยอยูในภูมิภาค

คันไซประเทศญี่ปุน ภูมิภาคคันไซนั้นเปนตั้งของเมืองใหญ ๆ ไดแกเมือง

เกียวโต (Kyoto) เมืองโกเบ (Kobe) และโอซากา (Osaka)  สวนสนามบินใน
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ซภูมิภาคนี้ที่ใหบริการเฉพาะสายการบินภายในประเทศ (Domestic) เทานั้น

จะเปนสนามบินเกาแกแตมีความสะดวกสบายมากกวา คือ สนามบินโอซากา

(อิตามิ) ในเมืองอิตามิ และสนามบินแหงใหมท่ีสรางข้ึนในทะเลเหมือนกับกับสนาม

บินคันไซ คือสนามบินโกเบ กใ็หบรกิารเฉพาะสายการบนิในประเทศเชนเดียวกนั

เคร่ืองบินสายการบิน All Nippon Airway, Japan Airlines และ  Nippon Cargo Airlines

ที่ตั้งของสนามบินคันไซ (ลางสุด) 

สนามบินโกเบ (ตรงกลาง) 

และสนามบินโอซากา (บนสุด) 

หมายเหตุ ชื่อสนามบินบางแหง

ของญี่ปุนที่มีคําวานานาชาติ 

(International ) ในปจจุบัน

จะใหบริการเฉพาะสายการบิน

ในประเทศเทานั้น เชน สนามบิน

นานาชาติโอซากา และ สนามบิน

นานาชาติฮาเนดะ
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เร่ืองหนี้สินของสนามบินคันไซน้ัน สนามบินคันไซจะตองจายคา

ดอกเบ้ียสาํหรบัเงินลงทนุในการกอสรางเปนเงนิ 560 ลานดอลลาร เปนประจํา

ทุก ๆ ป ทําใหตองเก็บคาธรรมเนียมการใชสนามบินตาง ๆ ในราคาสูงมาก 

สายการบินจํานวนหนึ่งยกเลิกการใชบริการสนามบิน เนื่องจากมีคาธรรมเนียม

ในการลงจอดที่แพงมาก (คือ 7,500 ดอลลารตอ 1 เที่ยวบินสําหรับเครื่องบิน 

BOING 747)  สนามบนิคนัไซจงึไดชือ่วาเปนสนามบนิทีแ่พงเปนอนัดับสองของ

โลกรองจากสนามบินนาริตะ ในชวงปแรก ๆ ที่สนามบินเปดดําเนินการภายใน

อาคารผูโดยสารไดใหเชาพืน้ท่ีทําการคามากเกนิไป และมกีารออกกฎหมายเพือ่

รักษาผลประโยชนเกี่ยวกับการใหสัมปทานตาง ๆ สงผลใหเกิดคาใชจายในการ

ดําเนินการสูงมากขึ้น มีการประมาณการกันวาเมื่อสนามบินเปดใหบริการใน

ชวงแรก ๆ  ราคาของกาแฟ 1 แกวจะสูงมากถึง 10 ดอลลารสหรัฐฯ จึงทําใหนัก

ธรุกจิของเมืองโอซากากดดนัรัฐบาลกลางใหชวยแบงรบัคาใชจายในคากอสราง

สนามบิน ซึ่งจะชวยใหคาธรรมเนียมการใชบริการถูกลง ทําใหสามารถดึงดูด

ผูโดยสารและสายการบินตาง ๆ มาลงที่สนามบินคันไซได

พื้นที่เขตธุรกิจสวนหนึ่งของเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน
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ที่ตั้งสนามบินของประเทศญี่ปุนบางสวน

    ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2548 สนามบินนานาชาติชูบูเซนเทรียร 

(Chubu Centrair International Airport) ไดเปดดําเนินการที่เมืองนาโกยา 

ทางตะวันออกของเมืองโอซากา การเปดสนามบินแหงนี้คาดวาจะชวยใหเกิด

การแขงขันระหวางสนามบินนานาชาติในประเทศญี่ปุน อยางไรก็ตามไดมี

ผูโดยสารเพิ่มขึ้น 11 % จากป 2547 ถึงป 2548 และผูโดยสารตางประเทศ

เพิ่มขึ้นถึง 3.06 ลานคน คิดเปน 10% จากป 2549 ถึงป 2548 การเพิ่มขึ้นใน

ดานการแขงขันไดแก มีการเปดสนามบินโกเบ (Kobe Airport) ที่อยูหางออก

ไปทางเหนือ 25 กม. จากสนามบินคันไซ และในป 2549 มีการเพิ่มความยาว

ทางวิ่งของสนามบินโทกุชิมา (Tokushima Airport) ในเมืองชิโกกุ ซึ่งสงผลให

มีผูโดยสารมากขึ้น สําหรับเหตุผลหลักในการขยายสนามบินคันไซนั้นเพ่ือ

แขงขันกับสนามบินนานาชาติอินชอน (Incheon International Airport) 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และสนามบินนานาชาตฮิองกง (Hong Kong Inter-

national Airport) ที่เปนศูนยกลางการบินในทวีปเอเชีย ในขณะเดียวกันนั้น

สนามบินในพื้นที่ของเมืองโตเกียวนั้นแออัดมาก นอกจากนั้นสนามบินคันไซ
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คาดการวาจะมกีารเพิม่ขึน้ของจราจรทางอากาศโดยเฉพาะเทีย่วบนิตางประเทศ

ทุกป ปละ 5 % จนถงึป 2555 ซึง่หลกั ๆ  มาจากสายการบนิบรรทุกสนิคาตนทนุ

ตําที่จะไปประเทศใตหวันและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีมากกวา

การเพิ่มขึ้นของการจราจรทางอากาศที่จะไปประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน 

และและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

เสนทางคมนาคมที่เชื่อมตอสนามบินคันไซ สนามบินโกเบ สนามบินโอซากา 

และที่ตั้งสนามบินโทกุชิมา เทียบกับสนามบินทั้งสาม

สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี คูแขงของสนามบินคันไซแหงที่ 1
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สนามบินนานาชาติฮองกง คูแขงของสนามบินคันไซแหงที่ 2

 ในปงบประมาณ 2555 สนามบินคันไซไดรับการจัดสรรงบประมาณ 4 

พันลานเยนจากรัฐบาลกลาง แตในปงบประมาณ 2557 รมต.กระทรวงที่ดิน 

สาธารณูปโภค และการขนสง รวมทั้ง รมต.กระทรวงการคลัง ไดเห็นพองกัน

ท่ีจะลดงบประมาณจํานวนนี้ลงในรัฐสภา ถึงแมวารัฐบาลทองถิ่นของภูมิภาค

คันไซจะพยายามกดดันเพื่อใหไดรับเงินอุดหนุนจํานวน 4 พันลานเย็นตอไป 

สนามบินคันไซในเวลากลางคืน
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 สนามบินคันไซเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับนักเดินทางที่จะบินไป

ตางประเทศที่สนามบินนาริตะ (สําหรับผูท่ีมีถ่ินอาศัยอยูในพื้นที่สวนใหญของ

ภูมิภาคโตเกียว) โดยสามารถเลือกบินเดินทางจากสนามบินโตเกียว (ฮาเนดะ) 

ไปตอตางประเทศที่สนามบินคันไซได จะชวยใหนักเดินทางสามารถประหยัด

เวลาไดถงึ 1.5 ช่ัวโมงกบัการทีจ่ะตองเดนิทางดวยรถยนตจากสนามบนิฮาเนดะ

ไปสนามบินนาริตะ แนวทางนี้จะเหมาะสมท่ีสุดสําหรับผูที่อาศัยอยูในโตเกียว

ตอนใตและเมืองฮานากาวา

 

เสนทางการบินจาก

สนามบินฮาเนดะ 

ไปสนามบินคันไซ  

ตามเสนจุดสีนําเงิน

การขยายสนามบิน  

 สนามบนิคันไซเกดิขอจาํกดัของสนามบนิเองในชวงเวลาทีม่กีารจราจร

หนาแนนสงูสดุ โดยเฉพาะจากเทีย่วบนิขนสงสนิคา ดงันัน้จึงไดดําเนนิการขยาย

ในเฟสที่ 2 โดยทางวิ่งที่ 2 (Runway B)  ไดรับการดําเนินการเปนอันดับแรก 

ดวยเหตทุีม่คีวามเชือ่วาปญหาเรือ่งการยบุตวัของสนามบนิจะหมดไปในป 2546 

ดงัน้ันผูดาํเนนิการสนามบนิจงึไดเริม่สรางทางวิง่ที ่2 ทีม่คีวามยาว 4,000 เมตร 

และอาคารผูโดยสารขึ้น
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ตําแหนงของทางวิ่งที่ 2 (Runway B) เมื่อเทียบกับสนามบินคันไซทั้งหมด

ทางวิ่งที่ 2 ของสนามบินคันไซ เปดใหใชงานไดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 

2550 เนื่องจากแผนการสรางอาคารผูโดยสารแหงที่ 2 เดิมถูกเลื่อนออกไป จึง

ชวยลดราคากอสรางเดิมที่มีมูลคา 910 พันลานเย็นไดถึง 650 พันลานเย็น

ทางวิ่งที่ 2 ของสนามบินคันไซนั้นไดเปดใชทันการแขงขันกรีฑา IAAF World 

Athletics Championships ที่จัดขึ้นในจังหวัดโอซากา มีการขยายพื้นที่สนาม

บินเปน 10.5 ตารางกิโลเมตร ทางวิ่งที่ 2 นี้ใชสําหรับการลงจอดเทานั้นและจะ

ใชเมื่อเกิดเหตุการณตองหามที่ไมสามารถใชทางวิ่งที่ 1 วิ่งขึ้นได โดยไดทําการ

เปดใชงาน 24 ชั่วโมง ตั้งแตเดือนกันยายน 2550 เปนตนมา   

 สําหรับอาคารผูโดยสาร (Terminal Building) แหงที่ 2 เปดใชงานได

ในป 2555 เปดลาชาไป 5 ปจากแผนเดิมที่จะเปดใชงานป 2550 มีการวางแผน

แตแรกที่จะสรางที่จอดเครื่องบินใหมจํานวนมาก มีทางวิ่งที่ 3 ที่มีความยาว 

3,500 เมตร มีอาคารคลังสินคาใหม รวมทั้งจะขยายขนาดของสนามบินใหมี

พื้นท่ี 13 ตารางกิโลเมตร แตในป 2555 นั้นเองรัฐบาลญี่ปุนก็ไดเล่ือนแผน

ออกไป ดวยเหตุผลความไมพรอมทางดานเศรษฐกิจ
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ขาวสารเกี่ยวกับสนามบินคันไซครั้งลาสุด

คลื่นขนาดใหญซึ่งซัดเขาสูสนามบินคันไซ (ซาย) และภาพความเสียอาคารบานเรือน

รวมทั้งสนามบินคันไซเกิดนําทวม (ขวา) ซึ่งเปนผลจากพายุใตฝุนเชบีพัดผาน

 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 พายุใตฝุนเชบีซึ่งมีความรุนแรงมากที่สุด

ในรอบ 25 ป (ความเร็วลมสูงสุด 216 กม./ชม.) ไดพัดผานทางทิศตะวันตกของ

เกาะญี่ปุน ทําใหมีผูเสียชีวิต 9 คน บานเรือนไมไมมีไฟฟาใชและเสียหายหลาย

รอยหลัง และสนามบินคันไซเกิดเกิดนํ้าทวมทางวิ่งและลานจอดเครื่องบิน 

สะพานเหล็กซึ่งเปนถนนและทางรถไฟเช่ือมระหวางสนามบินกัับแผนดินใหญ 

ถกูเรอืบรรทกุนํา้มนัทีโ่ดนคลืน่ขนาดใหญซดัมากระแทกจนไดรับความเสียหาย

หนกั มคีนมากกวา 5,000 คนติดคาง

อยูในสนามบิน และผูโดยสารถูกยาย

ไปสนามบินใกลเคียงดวยเรือเฟอรี่

และรถยนตโดยสาร ยังไมสามารถ

ระบุได ว าสนามบินจะกลับมาให

บริการปกติไดอีกครั้งเมื่อไร (อางอิง 

https://www.thairath.co.th/content/1369331)

          (อานตอฉบับหนา...)

____________________

เรื่อบรรทุกนํ้ามันถูกซัดมากระแทกกับสะพาน

ที่ใชเชื่อมกับแผนดินใหญกับสนามบินคันไซ
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ทหารอากาศรักการอาน

น.ท.สําราญ ชอบใจ รองหัวหนากองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอกาศ 

 ในวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับท่ี 69 ผูเขียนไดเสนอบทความ

เรืองทหารอากาศรักการอานไปตอนแรก ซ่ึงมีหัวขอสําคัญทีนําเสนอไปแลว 

4 หัวขอ ไดแก 1. สถิติการอานระดับโลกและระดับอาเซียน 2. ความหมายของ

การอาน 3. ภาพท่ีพบเห็นเกียวกับชาวทหารอากาศในดานการอาน 4. ทําไม

ชาวทหารอากาศตองรักการอาน แตเน้ือหายังไมจบสมบูรณ จึงไดมาเขียนตอ

ใหจบในฉบับที 70 อีก 2 หัวขอ ไดแกหัวขอที่ี 5. ถาชาวทหารอากาศไมรัก

การอานจะเกิดผลเสียอยางไร และหัวขอที 6. จะทําใหชาวทหารอากาศ

รักการอานไดอยางไร ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี

5. ถาชาวทหารอากาศไมรักการอานจะเกิดผลเสียอยางไร 

        ถาชาวทหารอากาศไมรักการอานจะใชเวลาวางสวนใหญเพื่อความบันเทิง
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                           บ.ขฝ.2 (T-50TH)

                            บข.20/ก (Grippen)

กองทัพอากาศเปนกองทัพที่ตองใชอาวุธยุทโธปกรณท่ีทันสมัยและ

กาวหนากวาทุกเหลาทัพ การจะเรียนรูการใชงาน และการซอมบํารุงอาวุธฯ ให

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตองใชการอานเปนพื้นฐานในการ

เรียนรูที่สําคัญรวมกับวิธีการเรียนรูประเภทอื่น นอกจากนั้นงานในดานการ

บัญชาการ การกิจการพิเศษ หรือการศึกษา การอานก็ตองเปนพื้นฐานที่สําคัญ



67วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม -  ธันวาคม 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 70

เท
ียน

กง
-1

 (T
ia

ng
on

g-
1)

ทห
าร

อา
กา

ศร
ักก

าร
อา

น

เชนเดียวกัน ตัวอยางเชน เวลาทหารอากาศเขารับการศึกษาอบรมการใชงาน 

การซอมบํารุงอาวุธฯ ตาง ๆ ครู อาจารย หรือวิทยากรจะไมสามารถสอน

รายละเอียดไดทั้งหมด อาจสอนเพียงความเช่ือมโยงของระบบเพื่อความเขาใจ

ในภาพรวม หรืออธิบายเรื่องบางอยางที่มีความสําคัญมาก ๆ การอานหนังสือ 

ตํารา คูมือ กอนและหลังเขารับการศึกษาอบรมจึงเปนเรื่องสําคัญ และจะเกิด

ประโยชนสงูสดุหากนาํหนงัสอื ตาํรา คูมอื ฯลฯ ไปใชอานประกอบในขณะปฏบิตัิ

งานจริงดวย จะชวยเพิ่มความรูความเขาใจในเรื่องนั้นไดลึกซึ้งมากขึ้น หรือชวย

แกไขปญหาใหไดอยางถูกตองและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นักบินใช Check List ตรวจเครื่องบินกอนขึ้นบินไปปฏิบัติภารกิจ (ภาพซาย)

       และพิธีมอบหนังสือรับรองแกผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารชางอากาศฯ 

     เปนตัวอยางกิจกรรมหนึ่งในการศึกษาอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของ ทอ. (ภาพขวา) 

หากกําลังพลท่ีเขารับการฝกอบรม หรือผูปฏิบัติงานท่ีตองทําหนาท่ี

รับผิดชอบดังกลาวขางตน ไมเปนคนรักการอานหรือมีจิตใจท่ีจะอานดวยตนเอง 

การเรียนรูก็จะไดคําตอบจากผูบังคับบัญชาหรือรุนพ่ีเทาน้ัน การใชงานหรือ

การซอมบํารุงตาง ๆ ก็จะเปนไปไดชา และหากวันใดผูบังคับบัญชาหรือรุนพ่ี

ท่ีมีความรูและประสบการณมาก ๆ ลาพักหรือไปราชการ งานเรงดวนท่ีจะตอง

ทําใหสําเร็จในวันน้ันก็จะไมสําเร็จ และในยุคปจจุบันท่ีกองทัพอากาศตอง

รับผิดชอบในหลายมิติมากข้ึน ท้ังมิติดานอากาศ (Air Domain) มิติดานไซเบอร 
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(Cyber Domain) และมิติดานอวกาศ (Space Domain) ใน 3 มิติน้ีจะมีเน้ือหา

สาระท่ีตองเรียนรูมากมาย ท้ังยังมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การเรียนรู

ของกองทัพอากาศในอดีตอาจจะไมเนนใหชาวทหารอากาศเปนคนรักการอาน

อยางชัดเจนมากนัก ผูปฏิบัติงานจึงไดรับผลการเรียนรูและประสบการณจากการ

อานไมเพียงพอ จนบางคร้ังอาจสงผลใหการปฏิบัติการ หรือการตอบสนองตอ

ส่ิงตาง ๆ ท่ีมีความเรงดวนมาก ๆ เปนไปไดอยางไมมีประสิทธิภาพและไมมี

ประสิทธิผลเทาท่ีควร

ผลเสียจากการอานนอยจะทําใหไมไดรับความรูที่สําคัญ หรือไดรับความรูไมเพียงพอ 

การขาดความรูที่จําเปนเหลานั้นอาจสงผลดานลบตาง ๆ เชน การซอมบํารุงเครื่องบิน 

อาวุธและยุทโธปกรณตาง ๆ ทําไดไมทันความตองการใชงาน ระบบไซเบอรถูกคุกคาม

เพราะไมไดติดตามอาน/เรียนรูแนวทางตอตานและปองกันภัยคุกคามระบบไซเบอร

ที่เกิดขึ้นใหมตลอดเวลา

การแปลความภาพถายทางอวกาศ/อากาศท่ีไมใชระดับมืออาชีพ เพราะอานหรือเรียนรู

มานอยยอมไมสามารถนาํผลไปใชในการตดัสนิใจอยางใดอยางหนึง่ไดถกูตอง หรอืทนัเวลา
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อีกประการหนึ่งการท่ีพวกเราชาวทหารอาหารอากาศสวนใหญ

ตองมคีรอบครวั มบีตุรหลาน และทกุคนตองการใหบตุรหลานเจริญกาวหนาใน

อนาคต รวมทั้งไมเขาหาสิ่งที่ไมพึงประสงค เชน การติดเกม การติดยาเสพติด 

การเสพตดิโทรศัพทมอืถอื หรอืแทบ็เลท็ การพึง่พาทางโรงเรยีนเพียงอยางเดยีว

คงไมเพยีงพอ และการทีผู่ปกครองไมเปนผูนาํการอานของครอบครวัยอมทาํให

บตุรหลานเปนคนรกัการอานไดจาํนวนไมมากนกั (ยกเวนในครอบครวัทีม่คีวาม

พรอม) เพราะบุตรหลานจะชอบเลียนแบบตามพฤติกรรมผูปกครองท่ีปฏิบัติ

เปนประจํา ทั้งเร่ืองดีและเรื่องไมดีตามส่ิงท่ีรับรูมาบอย ๆ หากผูปกครองเปน

คนรักการอานบุตรหลานยอมเปนคนรักการอานไปดวยโดยอัตโนมัติ แตหาก

ผูปกครองบางสวนยังคงปฏิบัติเหมือนเดิมในอดีต เชน เปนคนชอบสังสรรค 

ชอบสนุกสนาน ชอบตามใจบุตรหลาน รกับุตรหลานแบบผดิ ๆ  ไดแตสงไปเรยีน

พิเศษเพียงเพียงอยางเดียว ผลลัพธอาจไมไดตามท่ีตองการเหมือนกับการ

ที่ผูปกครองตั้งใจเปนแบบอยางที่ดีในการเปนคนรักการอานดวย 

ตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในกองทัพอากาศ ท้ังในกรมยุทธศึกษา

ทหารอากาศ ฯลฯ และโรงเรียนของสายวิทยาการตาง ๆ หากผูเรียนไมรัก

การอาน หองสมดุกจ็ะมคีนใชงานนอย การจดัหาหนงัสือหรือส่ือความรูประเภท

ตาง ๆ เขามายอมไมเกิดประโยชนคุมคา และผลการเรียนรูอาจไมไดตามความ

พึงพอใจของแตละหลักสูตร
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สภาพหองสมุดเมื่อคนในองคกร/สถาบันการศึกษาไมรักการอาน

ที่นั่งอานหนังสือจะวางในลักษณะนี้เปนประจํา

6. จะทําใหชาวทหารอากาศรักการอานไดอยางไร

    หากตองการใหชาวทหารอากาศรักการอาน ผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ทั้งในดานการศึกษา การพัฒนากําลังพล ฯลฯ ควรปฏิบัติดังนี้

1.  สํารวจสภาพการอานของชาวทหารอากาศในทุกระดับวามีสถิติ

การอานเปนอยางไร เมื่อตองการใหมีสถิติการอานเพิ่มมากขึ้น กองทัพอากาศ 

ควรพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้
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 1.1 จัดหาหนังสือมาใหอานเพ่ือพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ 

เชน หนงัสอืเกีย่วกบัการเปนเจานายหรอืลกูนองทีด่ ีหนงัสอืดานสขุภาพ หนงัสอื

ที่ชาวทหารอากาศตองการซึ่งไดมาจากการสํารวจ รวมทั้งหนังสือตามนโยบาย

ผูบงัคบับญัชาทีต่องการใหผูใตบงัคบับญัชานาํความรูไปใชปฏบิติังาน มคีานยิม

ที่ดี หรือคุณสมบัติที่พึงประสงค ก็จัดหาหนังสือเหลานั้นมาใหอาน

 1.2 แนะนําเว็บไซตและเพจความรูตาง ๆ ใน Line และ 

Facebook ที่เกี่ยวของกับขาวและความรูดานไอที การพัฒนาตนเอง การเลี้ยง

ดูบุตร ฯลฯ  ใหชาวทหารอากาศไดรับรู เพื่อกด Like ติดตามอาน เชน เว็บไซต 

"TECHTALKTHAI.COM"  เพจ "ประสบความสําเร็จ"  เปนตน 

เว็บไซต TECHTALKTHAI.COM
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   1.3 เวลา 1030-1130  ของวันพุธทุกสัปดาหใหเปนเวลาอาน

หนงัสอืตามทีแ่ตละคนชอบหรอืตามทีท่างราชการจดัให และจบัประเดน็สาํคญั

มาเขียนและเลาสูกันฟง โดยเนนวาจะนําไปประยุกตใชกับตนเอง ที่ทํางาน 

ที่บาน ฯลฯ ไดเมื่อไร อยางไร

 1.4  ในระยะเวลา 3 - 6 เดือน และ 1 - 3 ป ประเมินผลจาก

การปฏิบัติตามขอ 1.1 - 1.3 วาสถิติการอานดีขึ้นมากนอยเพียงใด จะปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงอะไร อยางไรบาง มีขอพิจารณา ขอเสนอแนะ และขอสรุปเพื่อ

ดําเนินการปฏิบัติในขั้นตอไปอยางไร

2. ชาวทหารอากาศควรบังคับตนเองใหเขารานหนังสือ เขารวมงาน

สัปดาหหนังสือตาง ๆ เปนประจํา เพ่ือซ้ือมาอานดวยตนเอง รวมท้ังพาบุตรหลาน

ไปดวย เพ่ือซ้ือหนังสือใหตามท่ีตองการ โดยไมจําเปนตองเปนหนังสือเรียนเทาน้ัน
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3. ชาวทหารอากาศ บังคับตนเองใหอานหนังสือเปนงานอดิเรกที่บาน 

ที่ทํางาน หรือเวลาโดยสารดวยรถยนต รถไฟ เครื่องบิน ในระยะทางใกลหรือ

ไกลถาสามารถทําได โดยใหเริ่มแบบคอยเปนคอยไป

    4. ชาวทหารอากาศตองคนหาแรงบนัดาลใจของตนเองใหพบทีจ่ะตอง

อานใหมากขึ้น วาที่ตองทําอยางนั้นทําเพื่อใครบาง เชน เพื่อใหตนเองกาวหนา

ในชีวิตการงานและครอบครัว เพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหบุตรหลานและผูใตบังคับ

บัญชา แมในชีวิตการงานปจจุบันตนเองจะประสบผลสําเร็จมากแลว

 5.  ในการปรบัปรงุยทุธศาสตรกองทพัอากาศ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 

คร้ังแรกในป 2561 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถกองทัพอากาศ

ควรพจิารณานาํเรือ่งการพฒันาการอานของชาวทหารอากาศบรรจุไวในกลยทุธ

ใดกลยุทธหนึ่ง ในแผนการปรับปรุงยุทธศาสตรฯ ครั้งนี้ดวย

สรุป

 สถติกิารอานของคนไทยยงัตาํอยูมาก แมการอานจะเปนวธิกีารเรยีนรู

อยางหน่ึงทีส่าํคัญมาก เพราะชวยใหใหเกดิความเขาใจลกึซึง้ในเนือ้หาซึง่ไมตอง

ใชเวลามาก และทําไดทุกที่ทุกเวลา โดยผูอานตองมีทักษะท่ีดีดานการอาน

จึงจะสงผลดีตอการเรียนรูทั้งในหองเรียนและในชีวิตประจําวัน การอานเพ่ือ

นําความรูความเขาใจไปใชประกอบการปฏิบัติงานอยางถูกตอง รวดเร็ว 
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากการอานจะเปนประโยชนตอผูที่อาน

เองแลว ยังเปนประโยชนตอบุคคลในครอบครัว และผูที่เกี่ยวของดวย

 ลักษณะเดนที่สําคัญของทหารอากาศคือตองปฏิบัติงานดวยความ

รวดเร็ว ถูกตอง และทันเวลา จึงจะสามารถตอตานหรือเอาชนะตอศัตรูได ทั้ง

ยังตองใชอาวุธยุทโธปกรณที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงและทันสมัยตลอดเวลา เพื่อ

ใหมีความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ

อากาศในปจจุบันและอนาคตใหประสบผลสําเร็จ การอานจึงเปนวิธีการเรียนรู

สําคัญวิธีหนึ่ง รวมกับวิธีการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความรูที่ถูกตอง

นําไปปฏิบัติงานดังกลาว

 ดงันัน้กองทพัอากาศควรสงเสรมิใหชาวทหารอากาศเปนคนรักการอาน

อยางแทจริง เพื่อพัฒนาทักษะการอาน ครอบคลุมกําลังพลในทุกระดับใหดีขึ้น 

โดยผูที่เกี่ยวของควรพิจารณานําเรื่องพัฒนาการอานบรรจุไวในการปรับปรุง

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

อางอิง
https://bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-treatment/adhd-benefi ts-of-reading

https://my.dek-d.com/angeltvxq/blog/?blog_id=10164771

http://phirakan.blogspot.com/2014/05/5.html 

https://posttoday.com/world/421692

https://slideshare.net/UtaiSukviwatsirikul/suntzu-80036544

https://thaipublica.org/2016/04/print-10/

https://tkpark.or.th/stocks/extra/002474.pdf

https://th.wikipedia.org/wiki/การอาน

http://thaihealth.or.th/blog/myblog/topictopic/752/M%20MATERIAL/1161/สุขภาพ/5044/โรคอัลไซเมอรแกได

ดวยการอานหนังสือ/

https://youtube.com/watch?v=5eKgwKXsSPE

____________________
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ.พรอมดวย ขรก.ศกอ.เขารวมการประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 20 ป 

(พ.ศ.2560-2579) โดยมี ผบ.ทอ.เปนประธานและบรรยายพิเศษ 

เร่ือง แนวความคิดการพัฒนากองทัพอากาศตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ณ หอสมุด ทอ.เม่ือวันพุธท่ี 27 มิถุนายน 2561 

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ. นําขาราชการ ศกอ.

เขารวมกิจกรรมไหวพระ 5 วัดของขาราชการ บก.ทอ. ณ อ.อัมพวา 

จว.สมุทรสงคราม โดยมี พล.อ.อ.ฌเณศ ชลิตภิรัติ หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช.

เปนประธานกิจกรรม ระหวางวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561



76 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 69

กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ.เปนประธานในการประชุม

คณะทํางานดานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ศกอ. 

โดยมี ขาราชการชั้นสัญญาบัตร ศกอ. เขารวมประชุมฯ ณ หองประชุม ศกอ. 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ.นําขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง ศกอ.

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 และรวมกันพัฒนาพื้นที่

บริเวณโดยรอบอาคาร ณ บริเวณอาคาร ศกอ.

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ. นําขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 

เขาเย่ียมขาราชการ และบิดาของพนักงานราชการ ศกอ.ท่ีเจ็บปวย

เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ ณ รพ.คายสุรนารี ต.หนองไผลอม อ.เมือง 

จว.นครราชสีมา และท่ี บ.โคกกะเบ้ือง ต.โคกไทย อ.ปกธงชัย จว.นครราชสีมา 

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ.มอบหมายให น.อ.กฤศนิน จันทนา หก.กทย.ศกอ.

เปนผูแทนเขารวมประชุมสัมมนาดานความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

“บทบาทและหนาท่ีของ ทอ.กับงานดานความม่ันคงภายในราชอาณาจักร” 

โดยมี เสธ.ทอ.เปนประธานฯ ณ หองประชุมอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ 

เม่ือวันอังคารท่ี 3 กรกฏาคม 2561
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ. ไดมอบหมายให น.อ.อภิชาติ นาถนิติธาดา 

หก.กยศ.ศกอ./เลขานุการคณะ จนท.ทํางานวัฒนธรรมองคกรของ ศกอ.

เขารวมการประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝงคานิยมหลักของ ทอ.ครั้งที่ 2 

โดยมี รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เปนประธานและบรรยายพิเศษ 

เรื่อง คานิยมหลักของ ทอ.กับวัฒนธรรมของ ทอ.ณ หองบรรยาย ทอ.

เมื่อวันศุกรที่ 22 มิถุนายน 2561 

พล.อ.ต.สุพจน  เตาทอง  ผอ.ศกอ. ไดมอบหมายให น.อ.อภิชาติ นาถนิติธาดา 

หก.กยศ.ศกอ.ใหเขารวมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงาน

ดานการปองกันและประชาสัมพันธ ศอ.ปส.ทอ.ประจําป 2561 

ณ โรงแรมวาสนาดีไซน โฮเทล จว.พระนครศรีอยุธยา 

ระหวางวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561
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