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 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารการสงครามทางอากาศทุกท่าน วารสารฯ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 62 ไตรมาสที่ 4 

ประจำา ต.ค. – ธ.ค.59 และเป็นฉบบัสุดทา้ยของปงีบประมาณ 2559 ซึง่ในเดอืนตลุาคมนี ้กจ็ะมคีำาสัง่โยกยา้ยตำาแหน่ง

ต่าง ๆ ของกองทัพอากาศเป็นประจำาในทุก ๆ ปี และเป็นไปตามปกติของทางราชการ ซึ่งพวกเราชาวกองทัพอากาศ

ทุก ๆ  คน พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและกองทัพ โดยเฉพาะปีนี้ พล.อ.อ. ตรีทศ 

สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ท่านก็จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 นี้  ในโอกาสนี้ ท่านผู้

บัญชาการทหารอากาศก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและอำาลาชีวิตราชการทหารตามหน่วยงาน และกองบินต่าง ๆ  ซึ่ง

ในฐานะทีพ่วกเราเปน็ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของทา่นรูส้กึเสยีดายทีท่า่นจะตอ้งเกษยีณอายรุาชการไป แตก็่เปน็ธรรมดาของ

การรบัราชการ พวกเราทกุคนภมูใิจและดใีจทีค่รัง้หนึง่เคยไดร้ว่มปฏบิติังานกับทา่น วารสารฯ ฉบับนีไ้ดน้ำาเสนอบทความ

เรื่องแรก ชื่อเรื่องว่า “e-Learning กับการเรียนรู้ของบุคลากรกองทัพอากาศ เหล่าทหารนักบิน” เป็นตอนจบต่อจาก

ฉบับที่แล้ว นอกจากนั้นยังมีบทความแปลเรื่อง “หลักนิยมทางทหาร” บทความด้านเทคโนโลยีเรื่อง “เทคโนโลยีกับ

การเปลี่ยนฉากสงคราม” และบทความสุดท้ายเรื่อง “สงครามร่มเกล้า”

 สุดท้ายนี้ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ขอขอบคุณในความสนใจติดตามวารสารฯ ของเราตลอดมา ทางศูนย์

การสงครามทางอากาศจะหาหนทางอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาเนื้อหาบทความในวารสารฉบับต่อ ๆ  ไป เพื่อ

ให้ท่านสมาชิกและผู้สนใจได้รับประโยชน์จากวารสาร ฯ อย่างเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะได้นำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติต่อไป

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
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ภาพที่ 1, 2 พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วม ทอ.-ทร. ประจำาปี 2559 [1]

 ในวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับท่ี 61         
ผู้เขียนได้เสนอบทความเร่ือง “e-Learning กับการเรียนรู้
ของบุคลากรกองทัพอากาศ เหล่าทหารนักบิน” ตอน
แรกไปแลว้โดยไดก้ลา่วถงึเกีย่วกบัความหมาย ประโยชน ์      
ข้อจำากัดของระบบของ e-Learning และประสบการณ์
ของผู้เขียนในอดีตเกี่ยวกับ e-Learning แต่เนื้อหายังมี
ต่อ เพื่อให้บทความจบสมบูรณ์จึงได้เขียนต่อในฉบับนี้ 
โดยมีหัวข้อหลักสำาคัญ 3 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1.การ
เรียนรู้ของบุคลากรกองทัพอากาศ เหล่าทหารนักบิน 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของการเรียนรู้ หลักการ
และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การเรียนรู้
หลักสูตรทั่ว ๆ ไป ของเหล่าทหารนักบิน เสนอในเรื่อง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา พระราชบัญญัติต่าง ๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบั e-Learning ของกองทพัอากาศ และระดบั
ทีเ่หสงูกวา่กองทพัอากาศขึน้ไป หวัขอ้ที ่2.ประสบการณ์
การใช้งาน e-Learning ในการเรียนการสอนหลักสูตร
การยุทธการระดับฝูงบิน สำาหรับการเรียนรู้ผ่าน                              
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 80 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการ
สอนจำานวน 5 หมวดวิชา รวม 148 ชั่วโมง โดยให้มีการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลักคร้ังแรกจำานวน 
20 รายวิชา 51 ชั่วโมง นอกนั้นเป็นรายวิชาอื่น ๆ ที่ใช้
การเรียนการสอบแบบปกติจำานวน 18 รายวิชา เป็นการ
บรรยาย 51 ช่ัวโมง ปฏิบัติในหน่วย 15 ชม. และ ปฏิบัติ
นอกหน่วย 21 ช่ัวโมง 

 จากการจัดการศกึษาได้พบข้อจำากดั และปญัหา
หลายประการ ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาไปตลอดจนสามารถ
จัดการศึกษาให้สำาเร็จหลักสูตรได้ แต่ยังมีปัญหาบาง
ประการที่ยังไม่ได้แก้ไข จึงได้นำาปัญหาและข้อเสนอแนะ 
รวมกับที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง 
“การประเมินผลและการพัฒนาการบริหารจัดการการ
เรยีนการสอนดว้ยระบบ e-Learning” ระหวา่งวนัที ่25-
29 ก.ค.59 ทีห่อ้งประชมุ ยศ.ทอ. มาเสนอแนะในวารสาร
ฉบับนีด้้วย เพือ่ใหก้องทัพอากาศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ช่วยกันพิจารณาต้ังหน่วยงานสนับสนุน แก้ไข และพัฒนา
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ e-Learning ต่อไป 
เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ หลกัสตูร
ที่ ศกอ. จะดำาเนินการในอนาคตเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้หลักสูตรในสายวิทยาการอื่น ๆ 
หากจะนำาไปพิจารณาปรบัใชต้ามความเหมาะสมกจ็ะเกดิ
ประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกัน โดยได้เสนอเรื่องนี้ในหัวข้อ
หลักที่ 3 ช่ือหัวข้อว่า กองทัพอากาศต้องทำาอย่างไร 
e-Learning จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

 e-Learning กับการเรียนรู้ของบุคลากรกองทัพอากาศ เหล่าทหารนักบิน 

น.ท.สำาราญ ชอบใจ รองหัวหน้ากองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ
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1. การเรียนรู้ของบุคลากรกองทัพอากาศ เหล่า
ทหารนักบิน
 

ภาพที่ 3 พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เสธ.ทอ. เป็นผู้แทน ผบ.ทอ.
ร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วมผสม COBRA GOLD 2016 [2]

 บุคลากรกองทัพอากาศทุกเหล่าทุกสายวิทยาการ
ทุกคนตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารอากาศลงมา จะต้องมี
การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำาความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกอง
ทพัอากาศใหป้ระสบผลสำาเรจ็ อยา่งมปีระสิทธภิาพ เหล่า
ทหารนักบินเป็นเหล่าทหารหลักในกองทัพอากาศที่จะ
ต้องขับเครื่องบินไปทำาการรบ หรือสนับสนุนภารกิจท่ี
ไมใ่ชก่ารรบ  การจะทำาหน้าท่ีเหลา่น้ันให้ประสบผลสำาเรจ็
จะต้องมีการฝึกศึกษาจากโรงเรียนการบิน หลังสำาเร็จ       
การศึกษาไปแล้วเมื่อไปปฏิบัติงานตามกองบินต่าง ๆ 
กจ็ะตอ้งไปฝึกศกึษาเพิม่เตมิ ทัง้เครือ่งบินเฉพาะแบบ  ฝกึ
ร่วม ฝึกผสม หรือเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ  ที่มีอยู่ 
เช่น หลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน หลักสูตรนักบิน
ลองเครื่อง ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับความรู้
และประสบการณเ์มือ่เขา้รบัการศกึษาในหลกัสตูรต่าง ๆ  
เหล่านี้ ผู้เข้ารับการศึกษา (ผู้เรียน) ครู/อาจารย์ (ผู้สอน) 
และผูจั้ดการศึกษา จะตอ้งเขา้ใจหลักการเรยีนรูท้ีถ่กูตอ้ง
จึงจะทำาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้  ในหัวข้อนี้ผู้
เขยีนจะกลา่วถงึเรือ่งท่ีเกีย่วขอ้งกบัการเรียนรู ้เชน่ ความ
หมายของการเรียนรู้ ปัจจัยสำาคัญของการเรียนรู้  รูป
แบบของกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ 
Bloom (Bloom’s Taxonomy) ประสิทธิภาพของการ
เรียนรูก้ารเรยีนรูต้ามปกติของเหล่าทหารนกับิน และการ
เรยีนรูแ้บบ e-Learning ของเหลา่ทหารนกับนิ ตามลำาดับ
 

ภาพที่ 4 ข้าราชการกองทัพอากาศเหล่าทหารนักบินและเหล่า
ทหารอื่น ๆ  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ห้อง

ประชุม ทอ. เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำาใน ทอ.

ภาพที่ 5 การบินหมู่ให้ได้อย่างสวยงาม นักบินจะต้องผ่านการ
เรียนรู้และมีประสบการณ์การบินอย่างสูง [3]

1.1 ความหมายของการเรียนรู้

 Marcy P. Driscoll (2000) ให้ความหมาย
ของการเรียนรู้ไว้ว่า การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมอยา่งถาวรอนัเปน็ผลมาจากประสบการณ ์และ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองและส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ  ตัว 
 Gregory A Kimble  กล่าวว่า “การเรียนรู้คือ
การเปล่ียนแปลงศกัยภาพแหง่พฤติกรรมท่ีคอ่นข้างถาวร 
ซ่ึงเปน็ผลมาจากการฝึก หรือการปฏบิติัทีไ่ด้รับการเสรมิ
แรง (Learning as a relatively permanent change 
in behavioral potentiality that occurs as a result 
of reinforced practice) “ 
 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่าการเรียนรู้
(Learning Ecology) คือ กระบวนการที่ทำาให้
มนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความคิด ทางการ
กระทำาอย่างถาวร ซ่ึงเป็นผลมาจากการฝึก ศึกษา 
การมีประสบการณ์ และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม                                           
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มนษุยส์ามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากการอา่น การฟงั การมองเหน็ 
การสัมผัส รวมถึงผ่านการใช้สื่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ต่าง ๆ เป็นส่วนส่งผ่านให้เกิดการเรียนรู้

1.2 ปัจจัยสำาคัญของการเรียนรู้
 ในสภาพการเรียนรู้ต่าง ๆ จะประกอบไปด้วย
ปัจจัยที่สำาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
 1) ตัวผู้เรียน (Learner) 
 2) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที ่เป็นตัวเร้า 
(Stimulus Situation)
 3) การกระทำาหรือการตอบสนอง Action หรือ 
Response
 ปจัจัยสำาคญัในการเรยีนรูจ้ะมคีวามเก่ียวขอ้งกัน
ดังนี้ คือ ตัวผู้เรียน จะเป็นผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
หรืออาจถูกกระตุ้นจากบุคคล เหตุการณ์ หรือสภาพ
แวดลอ้มตา่ง ๆ  ใหเ้รยีนรู ้เมือ่เกดิการเรยีนรูห้นึง่คร้ังหรือ
มากกว่าหน่ึงคร้ังแล้ว หากพบ เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ท่ีเป็นตัวเร้า เหมือนเดิมอีกคร้ังก็จะ กระทำาการหรือตอบ
สนอง ต่อสิ่งนั้นอย่างเหมาะสมตามท่ีคิดว่าจะเกิดผลดี
มากที่สุด หรือเกิดผลเสียน้อยที่สุด
  

ภาพท่ี 6 การดีดตัวของนักบินออกจากเคร่ืองบินในเหตุการณ์
หน่ึง ๆ เป็นการตอบสนองจากสถานการณ์ท่ีเป็นตัวเร้า เช่น เคร่ืองบิน
เสียหายและกำาลังจะตกถึงพ้ืน และตัวผู้เรียนในท่ีน้ีก็คือนักบิน [4]

 

1.3 รูปแบบของกระบวนการเรียนรู้

ภาพที่ 7, 8 นักบินกองทัพอากาศเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์
จำาลองทางยุทธวิธี (Tactical Simulation Center) 

ในเมือง Pardubice สาธารณรัฐเชก เมื่อ ก.พ.59 เป็นการ     
ฝึกซ้อมและการฝึกอบรมกับเครื่องบินกริพเพนจำาลอง 
เป็นการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำาไปใช้ใน          

การปฏิบัติราชการ  [5]

 Atkinson และ Shiffrin ได้เสนอรูปแบบ
กระบวนการเรยีนรูซ้ึง่แสดงองคป์ระกอบทีส่ำาคญั 3 สว่น 
ได้แก่
 1) การรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส 
 2) การเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำาระยะส้ันและ
 3) การเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำาระยะยาว
 ตามภาพต่อไป กระบวนการเรียนรู้จะเริ่มจาก
การรบัขอ้มลูจากสิง่แวดลอ้ม แลว้นำาไปเกบ็ฝงัไวใ้นหนว่ย
ของความจำาทั้งสองแบบอย่างง่าย ๆ ได้อย่างไร [6] 
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ภาพที่ 9  รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ของ Atkinson และ 
Shiffrin 

1.4 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom (Bloom’s 
Taxonomy) [7], [8]
Bloom ได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่
 1)   ความรู้เกิดจากความจำา (Knowledge)  หมาย
ถึง ความสามารถท่ีจะจำาความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้เรียนรู้มาได้ 
 2) ความรู้เกิดจากความเข้าใจ (Comprehen-
sion) หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ขยาย
ความในสิ่งที่ได้เรียนรู้
 3) ความรู้เกิดจากการประยุกต์ (Application) 
หมายถึง ความสามารถในการใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนให้
เกิดสิ่งใหม่
 4) ความรู้เกิดจากการวิเคราะห์ (Analysis) คือ 
ความสามารถในการแยกความรู้ออกเป็นส่วน ทำาความ
เข้าใจแต่ละส่วนว่าสัมพันธ์ หรือแตกต่างกันอย่างไร
 5) ความรู้เกิดจากการสังเคราะห์ (Synthesis) 
หมายถึง ความสามารถในการรวมความรู้ต่าง ๆ หรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ มาทำาให้้เกิดเป็นสิ่งแปลกใหม่
 6) ความรูเ้กดิจากการประเมนิคา่ (Evaluation) 
หมายถึง ความสามารถวัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูก
หรอืผดิ ประกอบการตดัสนิใจบนพืน้ฐานของเหตผุลและ
เกณฑ์ที่แน่ชัด

ภาพที่ 10 ระดับการเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom (Bloom’s 
Taxonomy) [9]

 จากภาพขา้งตน้จะพบวา่ ความรูท้ีเ่กดิจากความ
จำา (Knowledge) จะเป็นความรู้ในระดับต่ำาที่สุด เม่ือ           
จ ำาได ้แล ้วสามารถแปลความหรือขยายความได้จะ
เรียกว่าความเข้าใจ (Comprehension) หากนำาความรู้
ที ่เข้าใจแล้วนั้นมาใช้ทำางานหรือทำาสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้จะ
เรียกว่าสามารถนำาไปประยุกต์ใช้งานได้ (Application) 
และหากสามารถแยกความรู้ออกเป็นส่วน ๆ รวมถึง
ทราบว่าแต่ละส่วนน้ันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจะเรียก
ว่าสามารถวิเคราะห์ได้ (Analysis) เมือ่วเิคราะหไ์ดแ้ลว้นำา
ความรูน้ัน้มาสรา้งสิง่ใหมไ่ดจ้ะเรยีกวา่สามารถสงัเคราะห์
ได้ (Synthesis) และหากวัดได้และตัดสินได้ว่าอะไรถูก
หรือผิดบนฐานของเหตุผลและเกณฑ์ที่แน่ชัดจะเรียกว่า
สามารถประเมินค่าได้ (Evaluation) ซึ่งการประเมินค่า
ได้นี้จะเป็นการเรียนรู้ในระดับสูงสุด

1.5 ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 
 การที่มนุษย์เราสามารถเรียนรู้ได้จากการอ่าน 
การฟัง การมองเห็น การสัมผัส รวมถึงผ่านการใช้สื่อ 
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการส่งผ่านความรู้ การอ่าน
จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสำาคัญในการเรียนรู้อย่างหน่ึง ดังท่ี่ี
เว็บไซต์ สสส. [10] ได้อ้างถึงจินตนา ใบกาซูยี ซึ่งได้สรุป
บทบรรยายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ที่กล่าวถึงความสำาคัญและประโยชน์ของ       
การอ่านหนังสือว่า
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ภาพที่ 11 หนังสือสามารถนำาไปอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา [11]

 1. การอ่านหนังสือทำาให้ได้เนื้อหาสาระความรู้
มากกว่าการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การฟัง
 2. ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่มีการ
จำากัดเวลาและสถานท่ี และสามารถนำาไปอ่านท่ีไหนก็ได้
 3. หนังสือสามารถเก็บได้นานกว่าสื่อชนิดอื่น       
ซึ่งส่วนมากจะมีอายุการใช้งานจำากัด
 4. ผูอ้า่นสามารถฝกึการคดิและสร้างจนิตนาการ
ได้เองในขณะอ่าน
 5. การอ่านส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธินานกว่า
และมากกว่าสื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ เพราะขณะอ่านจิตใจจะ
ต้องมุ่งม่ันอยู่กับข้อความและพินิจพิเคราะห์ข้อความน้ัน ๆ
 6. ผู้อา่นเปน็ผูก้ำาหนดการอา่นไดด้ว้ยตนเอง จะ
อ่านคร่าว ๆ  อ่านละเอียด อ่านข้ามหรืออ่านทุกตัวอักษร
เป็นไปตามความพอใจของผู้อ่าน หรือจะเลือกอ่านเล่มไหน
ก็ได้ เพราะหนังสือมีมากและสามารถหาเลือกอ่านเองได้
 7. หนังสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูก
กว่าสื่ออย่างอื่น จึงทำาให้สมองของผู้อ่านเปิดกว้าง สร้าง
แนวคิดและทัศนคติได้มากกว่า ทำาให้ผู้อ่านไม่ยึดติดอยู่
กับแนวคิดใด ๆ โดยเฉพาะ
 8. ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง วินิจฉัย
เน้ือหาสาระไดด้ว้ยตนเอง รวมทัง้หนังสอืบางเลม่สามารถ
นำาไปปฏิบัติแล้วเกิดผลดี
 จากความสำาคัญและประโยชน์ของการอ่าน 8 
ประการ นั้น การอ่านจึงเป็นสิ่งสำาคัญต่อการเรียนรู้เป็น
อย่างมาก ทั้งนี้เว็บไซต์ sumrej.com [12] ได้แสดง
ขอ้ความเปรยีบเทยีบสิง่ทีจ่ดจำาไดจ้ากการอา่นกบัวธิกีาร
เรียนรู้ชนิดอื่น ๆ โดยการศึกษาปิระมิดแห่งการเรียนรู้ 
ในช่วงยุคคริสต์ศักราชที่ 60 วิจัยโดยสถาบัน NLT เมือง    
เบธเอล รัฐเมน สหรัฐอเมริกา ได้สรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
การเรียนรู้ที่ได้จากวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

ภาพที่ 12 ปิรามิดแสดงอัตราการเรียนรู้จากวิธีการต่าง ๆ [13]

5% คือ จำาได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น โรงเรียน 
หรือมหาวิทยาลัย
10% คือ จำาได้จากการอ่านหนังสือ หรือบทความ
20% คือ จำาได้จากการรับรู้ผ่านสื่อ โสตทัศน์ เช่น แอฟ
พลิเคชั่น หรือวิดีโอ
30% คือ จำาได้จากการดูการสาธิตต่าง ๆ
50% คอื จำาไดจ้ากการเรยีนรูผ้า่นการอภปิรายแบบกลุม่
75% คือ จำาได้จากการฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว
90% คือ จำาได้จากการนำาเรื่องที่ได้เรียนรู้นำาไปใช้ทันที 
หรือนำาไปถ่ายทอดให้คนอื่น ๆ ต่อไป
 แต่ในปัจจุบันส่วนใหญ่คนเราจะเรียนรู้กัน
ด้วยวิธีการอ่านหนังสือ การฟังบรรยายในห้องเรียน                   
ชมวิดีโอ หรือวิธีการเรียนรู้ที่ไร้ซ่ึงการสื่อสารระหว่าง
กันและกัน 80% – 95% ของข้อมูลที่เรียนรู้มักให้ผลใน
เชิงเปรียบเทียบว่า เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ซึ่งเรียกได้ว่าไร้
ประสิทธิภาพ ดังนั้นแทนที่จะบังคับให้สมองของเราจำา
ข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้มากจาก การเป็นผู้รับข้อมูล เพียงอย่าง
เดียว เราควรทุ่มเทเวลา กำาลัง และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีไป
กับ การมีส่วนร่วม จะทำาใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่กีวา่ พรอ้มกับใช้
เวลาที่น้อยกว่าด้วย
 เม่ือทราบความหมายของการเรียนรู้ ปัจจัย
สำาคญัของการเรยีนรู ้รปูแบบในกระบวนการเรียนรู้ การ
เรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) 
และประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรู้โดย
วิธีต่าง ๆ แล้ว ต่อไปจะนำาเสนอให้เห็นว่าเหล่าทหาร
นักบินมีการเรียนรู้ในความเป็นจริงเป็นอย่างไร
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1.6 การเรียนรู้ตามปกติของเหล่าทหารนักบิน
 

ภาพที่ 13  เหล่าทหารนักบินและเหล่าทหารอื่น ๆ ขณะศึกษา
ดูงานเม่ือเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ [14]

 การเรียนรู้ของบุคลากรของกองทัพอากาศใน
ชีวิตประจำาวันโดยทั่วไปรวมทั้งของเหล่าทหารนักบิน
ด้วย ย่อมหนีไม่พ้นกระบวนการ สุ จิ ปุ ลิ  หมายถึงจะ
ต้องมี การฟัง (สุ-สุต) การคิดตามในเรื่องหรือสิ่งที่ได้ฟัง 
(จ)ิ การถามเมือ่ไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีไ่ดฟ้งั (ป)ุ การบันทกึหรือ
เขียนไว้ในประเด็นท่ีสนใจเพ่ือกันลืมหรือนำามาใช้ภายหลัง (ลิ) 
สำาหรบัเหลา่ทหารนกับนิเมือ่ศกึษาจากโรงเรียนการบินไป
แล้ว นอกเหนอืจากในเรือ่งชีวติประจำาวนั จะมกีารพฒันา
ความรู ้ประสบการณ ์และทกัษะนำาไปใช้พัฒนาการปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงจะเรียกว่าเปน็การฝกึศกึษา
ท้ังในและนอกกองทัพอากาศ รวมท้ังต่างประเทศ [15] 
ได้แก่
 1.การฝึกศึกษาเฉพาะแบบ ท้ังด้านการบิน/การฝึก
เล่ือนวิทยฐานะ ท้ังภาคพ้ืน ภาคอากาศ และระบบจำาลอง
การบิน
 2 .การฝึกทดสอบขีดความสามารถและ
สมรรถนะด้านการบิน/ร่างกาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ เช่น การฝึกการสละอากาศยาน การฝึกการบิน
ด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน เป็นต้น
 3.การศกึษาหลกัสตูรเหลา่ทหารนกับินและเหลา่
ทั่วไป เช่น รร.นฝ.ฯ รร.สธ.ทอ.ฯ/เหล่าทัพ เป็นต้น
 4.การฝึกร่วม/ผสม เช่น COBRA GOLD และ 
COPE TIGER เป็นต้น

ภาพที่ 14 นักบินร่วมพิธีปิดการฝึก COPE TIGER 2016 [16]

 5.การฝึกร่วมกองทัพไทย
 6.การฝึก/ทดสอบอื่น ๆ  เช่น การทดสอบการใช้
กำาลังของ ทอ. การฝึกใช้อาวุธอากาศสู่พื้น การฝึกซ้อม
การคน้หาและชว่ยเหลอือากาศยานและเรอืทีป่ระสบภัย 
การฝึกกองทัพเรือ การฝึกดำาเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง 
เป็นต้น
 

ภาพที่ 15  การฝึกซ้อม Search and Rescue [17]

 1.7 การเรยีนรูด้ว้ย e-Learning ของเหลา่ทหารนกับนิ

 การเรียนรู้โดยการฝึก/ศึกษาจากหัวข้อ การ
เรียนรู้ตามปกติของเหล่าทหารนักบิน ท่ีผ่านมาในบาง
โอกาสจะมีการใช้ e-Learning ผสมผสานอยู่ด้วย เช่น 
การเรยีนรูจ้ากโปรแกรมเครือ่งช่วยฝกึ (Simulation Pro-
gram) การติดต่อสอบถามจาก Web board, Chat หรอื
อ่านจาก Social Media กลุ่มการฝึก/ศึกษากลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งที่ตกลงกันไว้ ฯลฯ ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวนั้นยังไม่มี
เปน็นโยบาย หรอืคำาสัง่ ผบช. ทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษรโดย
เฉพาะ แต่เม่ือมีนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำา



e-
Le

ar
ni

ng
 ก

ับก
าร

เร
ียน

รู้ข
อง

บุค
ลา

กร
กอ

งท
ัพอ

าก
าศ

 เห
ล่า

ทห
าร

นัก
บิน

วารสารรายไตรมาสประจำาเด ือน ต.ค. - ธ.ค.59 ปีท ี ่ 16 ฉบับที ่ 62 9

ปี 2559 ด้านกำาลังพลข้อ 1.5 ออกมา เป็นลายลักษณ์
อักษรที่เกี่ยวข้องกับด้าน e-Learning โดยตรง นอกจาก
นั้นนโยบายการศึกษากองทัพอากาศ ปี 56 ยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562 (ฉบับปรับปรุง 2557)
รวมทั ้ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับแก้ไขเพิ ่มเติม 
ปี พ.ศ.2553 และแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 11 ก็มีถ้อยคำาที่ส่งเสริมการใช้ e-Learning             
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

1.8 นโยบาย ยุทธศาสตร์ พระราชบัญญัติ แผนพัฒนา 
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Learning [18]
 - นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำาปี
พุทธศักราช 2559
 

      ภาพที่ 16 นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี 2559

 จะปรากฎข้อความในนโยบายผู้บัญชาการทหาร
อากาศ ด้านกำาลังพล ดังนี้

1. ด้านกำาลังพล
 1.5 ศึกษาแนวทางการนำาระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มาใช้เป็น
เครือ่งมอืในการเรยีนการสอนของทุกสายวทิยาการ เพ่ือ
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ง่าย โดย
ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานประจำา

 - นโยบายการศึกษาของ ทอ. 56
 

ภาพที่ 17 การขออนุมัติประกาศใช้นโยบายการศึกษา ทอ.56 

 จะปรากฎข้อความในข้อ 3. ในนโยบายทั่วไป 
ของนโยบายการศึกษา ทอ. 56  ดังนี้

3. นโยบายทั่วไป
 3.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการศึกษา
  3.4.1 สง่เสรมิใหม้กีารจดัการเรยีนการ
สอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพ่ือชดเชย         
ข้อจำากัดด้านงบประมาณในการเรียนการสอนปกติ และ
เวลาในการศึกษาในห้องเรียน
  3.4.2 ส่งเสริมให้มีการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชว่ยในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
วิชาพื้นฐาน วิชาบังคับ หรือวิชาที่สามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเอง

 
ภาพที่  18  ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
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 - ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.2562            
(ฉบับปรับปรุง 2557)

กลยุทธท่ี์ 2.8 เสรมิสรา้งกองทพัอากาศใหเ้ป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
 เพือ่ใหก้องทพัอากาศเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองย่ังยืนพร้อมมุ่งสู่สังคมฐานความรู้  (Knowledge 
Based Society)
กลยุทธ์ย่อย
 2.8.4 สรา้งบรรยากาศสูว่ฒันธรรมองคก์ารแหง่
การเรียนรู้ในลักษณะเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก ทอ.

กลยุทธ์ที่ 2.10 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
วัตถุประสงค์
 เพ่ือให้กองทัพอากาศมีความพร้อมรองรับการ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ด้วยการ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารกระบวนการ
ทำางานบุคลากรและหน่วยงานของกองทัพอากาศให้
สามารถปฏิบตัภิารกิจโดยใชเ้ครอืขา่ยทีเ่ป็นศนูยก์ลางได้
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัยและทันต่อสถานการณ์
กลยุทธ์ย่อย
 2.10.3 พัฒนากำาลังพลให้สามารถปฏิบัติงาน
ท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     
(Smart People) เปน็การพัฒนาบคุลากรในแตล่ะหนว่ย
งานให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานโดย   
ใช้เครอืขา่ยทีเ่ป็นศนูยก์ลางไดจ้รงิอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง
ปลอดภัยและทันต่อสถานการณ์เพื่อให้เกิดการทำางาน
รว่มกนั (Collaboration) และแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร
กัน (Information Sharing) ระหว่างกัน

 

ภาพที่  19 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

 - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2553
 จะปรากฎข้อความในพระราชบัญญัติฯ หมวดท่ี 4  
ด้านแนวการจดัการศกึษา และหมวดท่ี 9 ด้านเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ดังนี้

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถาน
ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ ดังต่อไปนี้
 (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถาน
ที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบคุคลในชมุชนทกุฝา่ย เพือ่ร่วมกันพฒันาผูเ้รยีนตาม
ศักยภาพ
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษาในโอกาส
แรกที่ทำาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอ ที่จะ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ภาพที่  20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                 
ฉบับท่ี 11 (2555-2559) บทที ่4 ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 จะปรากฎข้อความในแผนฯ  ข้อที่ 5  แนวทาง
การพัฒนา ดังนี้

ข้อ 5. แนวทางการพัฒนา
 5.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  5.5.2 ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
  1) จัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ ยืดหยุ่น หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย ที่สัมพันธ์
สอดคลอ้งกับวฒันธรรม วถิชีวีติ และการประกอบอาชพี
ในแต่ละทอ้งถิน่ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเปน็สำาคญั ให้
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้้วยตนเอง เรยีนรู้เป็นกลุม่จนตดิ
เป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
  2) สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาบทเรยีนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้มาตรการทางภาษีใน
การสนับสนุนการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และเป็นช่อง
ทางสำาหรับคนทุกกลุ่มวัยแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
 

 เมื่อผู้อ่านได้ทราบเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
จดัการเรยีนการสอนดว้ย e-Learning ของ ทอ. และของ 
ชาติ ดังน้ันการจัดการสอนด้วย e-Learning ให้แก่กำาลังพล 
ทอ. สายวิทยาการนักบิน และสายวิทยาการอื ่น ๆ
ในปีงบประมาณ 59 จึงมีความถูกต้องเหมาะสม                  
ซึง่ e-Learning นัน้มผีลตอ่การเรยีนรูอ้ยา่งไรจะไดท้ราบ
ในหัวข้อต่อไป

 
ภาพที่  21 นทน.หลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน รุ่นที่ 80 

เรียนรู้ระบบ e-Testing การสอบประสิทธิภาพสูงด้วยคอมพิวเตอร์

2. การใชง้านระบบ e-Learning ในการเรยีนการ
สอนหลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน รุ่นที่ 80 
สำาหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 ในการเรียนการสอนหลักสูตรการยุทธการ
ระดับฝูงบินฯ ศูนย์การสงครามทางอากาศ จัดการศึกษา
หลักสูตรตามแนวทางของกรมยุทธการทหารอากาศที่
ให้ไว้ ประกอบด้วยรายวิชาที่ใช้การเรียนการสอนด้วย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์จำานวน 20 วิชา 51 ชั่วโมง ได้แก่ 
วิชาการติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหาตามหลักวิชา การ
เขียนหนังสือราชการ ความเป็นผู้นำา การจัดดำาเนินงาน 
อุตุนิยมวิทยา การข่าวกรอง การช่างอากาศ การสื่อสาร 
การสรรพาวุธ การส่งกำาลังบำารุง หลักการเบิกจ่ายพัสดุ 
การงบประมาณ หลักเกณฑ์และบรรณสารการบนิ เครือ่ง
มือเครื่องใช้ประจำาตัวนักบิน การรักษาความปลอดภัย 
นิรภัยการบิน นิรภัยภาคพื้น เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
วิชาระบบสารสนเทศทั่วไป นอกนั้นมี 18 รายวิชา 97 
ชั่วโมง ท่ีเป็นการเรียนการสอนแบบบรรยายและมีการ
ปฏิบัติิงานในหน่วยและนอกหน่วย
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 การเรียนการสอนดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ผูเ้ขยีน
ซึ่งได้รับคำาสั่งแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วย น.วัดผลและประเมินผล 
และ น.การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้นำาเนื้อหา 
(Content) ทั้ง 20 วิชา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ Micro-
soft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint 
และไฟล์ Pdf บันทึกลงไประบบบริหารจัดการเรียนการ
สอน (Learning Management System : LMS) ที่
พัฒนาด้วยโปรแกรม Moodle ซึ่งทางกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารทหารอากาศ (ทสส.ทอ.) ร่วม
กับกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (สอ.ทอ.) จัด
เตรยีมไว้ให้ และใหผู้ใ้ชง้าน (ผูด้แูลระบบ/ผูส้อน/ผูเ้รยีน) 
เข้าใช้งานผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) กองทัพ
อากาศ ซึ่งหน้าแรก (Home Page) ของระบบจะเป็น
ตามภาพที่ 22

ภาพที่ 22 หน้าแรกของระบบ e-Learning ศูนย์การสงคราม
ทางอากาศ

 จากภาพที่ 22 เมื่อใส่ Username และ Pass-
word ของผู้ใช้งานแล้ว กดปุ่ม Log in จะได้ตามภาพท่ี 23 
 

ภาพที่  23

 จากภาพที่ 23 ให้คลิกเลือกที่ หลักสูตรการ
ยทุธการระดับฝูงบนิ รุ่นที ่80 จะได้ตามภาพที ่24  คอืพบ
หมวดวิชาต่าง ๆ ที่จะต้องเข้าไปเรียนรู้จำานวน  4 หมวด
วชิา และพบรายการประเมนิหลกัสตูร ใหผู้เ้รยีนประเมิน
ก่อนวันสำาเร็จการศึกษา

  
 

ภาพที่ 24

 ตามภาพที่ 24 ในแต่ละหมวดวิชาจะแยกเป็น
รายวิชา เช่นเมื่อคลิก  หมวดที่ 1 หมวดความรู้พื้นฐาน
ด้านการบริหาร จะแบ่งเป็นรายวิชาต่าง ๆ เช่น รายวิชา 
การติดต่อส่ือสาร, การแกป้ญัหาตามหลักวชิา, การเขยีน
หนังสือราชการ  เป็นต้น
 ในที่นี้ผู้เขียนจะยกตัวอย่างการเข้าไปเรียนใน
บางวิชา เช่น วิชาการเขียนหนังสือราชการ, วิชาการติด
ต่อสือ่สาร ซ่ึงทัง้สองวชิาเปน็วชิาทีต้่องเรยีนรูผ้า่นสือ่การ
สอนอเิลก็ทรอนกิส ์และอกีวชิาคอืวชิา การบนิขบัไลท่าง
ยทุธวธิ ีเปน็วชิาท่ีเรยีนดว้ยวธิกีารบรรยายปกต ิแตผู่เ้ขยีน
ได้นำาระบบ e-Learning มาช่วยเสริมการเรียนรู้ได้ ซ่ึงจะได้
อธิบายในหัวข้อต่อ ๆ  ไป

 จากภาพด้านบนเมื่อคลิกเข้าสู่หมวดวิชาที่ 1 
แลว้คลิกตอ่ไปทีว่ชิา การเขียนหนงัสอืราชการ จะปรากฏ
รายละเอียดตามภาพที่ 25
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ภาพที่ 25

จากภาพที่ 25 จะเป็นรายการแสดงเนื้อหาความรู้
ประเภทตา่ง ๆ  ทีบ่รรจไุวใ้นวชิา การเขยีนหนังสอืราชการ 
ได้แก่ 
 1. ลิ้งค์ความรู้เพิ่มเติม เป็นล้ิงค์ท่ีเช่ือมโยงไปสู่
เนือ้หาความรูเ้ก่ียวการเขียนหนังสอืราชการเพิม่เตมิ จาก
กรมสารบรรณทหารอากาศ
 2. เพลง เป็นบทเพลงสั้น ๆ เพื่อกระตุ้นการ
เรียนรู้ ซึ่งได้อัพโหลไฟล์เสียงเข้าไปในระบบ หากผู้เรียน
สนใจ สามารถคลิกเข้าไปฟังได้ (รายการเพลงนี้เป็นการ
ออกแบบของครูผู้สอนขึ้นเอง ซึ่งจะให้มีหรือไม่ก็ได้)
 3. โฟลเดอรแ์บบฟอรม์การเขยีนหนงัสอืราชการ  
เป็นไฟล์ Word แบบฟอร์มการเขียนหนังสือราชการที่ 
ว่างเปล่า หลาย ๆ ประเภท ที่บรรจุไว้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา
 4. โฟลเดอร์ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ  
เป็นไฟล์ Word แสดงตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ
หลายประเภท ที่บรรจุไว้ให้ผู้เรียนศึกษา
 5. รายการ Wiki ใหผู้เ้รียนรว่มกนัเขียนประมวล
ความรู้ วิชา การเขียนหนังสือราชการ
 ขอจบตัวอย่างการนำาเสนอเนื้อหารายวิชา การ
เขียนหนังสือราชการ ไว้เพียงเท่านี้ ต่อไปเป็นการการนำา
เสนอเนื้อหาวิชา การติดต่อสื่อสาร ตามภาพที่ 26
 
 

ภาพที่ 26

เมือ่คลกิเข้าสูเ่นือ้หาวิชา การตดิตอ่สือ่สาร แลว้ จะแสดง
ใหเ้หน็ Forum หรือเวบ็บอรด์ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้มารว่มกัน
แสดงความคดิเหน็ หลังจากได้อา่นล้ิงคใ์นระบบ Internet 
ท่ัวไปท่ีแสดงความรู้ถึง “ลักษณะการส่ือสารท่ีไม่ดี” และให้
ผูเ้รยีนแตล่ะคนแสดงความคิดเหน็  ดงัภาพที ่27 เปน็การ
แสดงรายละเอียดของกระทู้

ภาพที่ 27

ข้อความในกระทู้ จากภาพที่ 27

 บ่งการ : สมมุติว่าหลักสูตร นยก.80 ในสัปดาห์
หนา้วนัจันทรท์ี ่14 ม.ีค.59  มเีวลาวา่ง นายทหารโครงการ
ให ้นทน.นยก.80 แตล่ะคนมานำาเสนอดว้ย  PowerPoint 
(แบบกึ่ง ๆ ราชการไม่เกิน 6 นาที) เพื่อให้เพื่อน ๆ โหวต
ลงคะแนนในการไปศกึษาดงูานในรฐัวสิาหกจิหรอืสถานที่
ราชการที่ไม่ใช่ ทอ.  แต่เกี่ยวข้องกับการบิน แล้ว นทน.      
ได้อ่านลิ้งค์นี้มาก่อน
 http://www.nuttaputch.com/7-behav-
iors-that-make-you-cannot-talk-in-brief/

 จงแสดงความคิดเห็นที่สำาคัญของแต่ละคน 
ประมาณ 2-5 บรรทดัใน Forum นี ้เกีย่วกับการนำาเสนอ
ในวนัจันทรท์ี ่14 ม.ีค.59 ใหแ้สดงความคดิเหน็ภายในวนั
เสาร์ที่ 12 มี.ค.59 เวลา 12.05 น.

ภาพที ่28 เปน็การแสดงความคดิเหน็ของผูเ้รยีนแตล่ะคน 
จะเหน็ว่าแต่ละคนไดแ้สดงความคดิเห็นเก่ียวกับเรือ่งทีไ่ด้
อ่านอย่างไร รายละเอียดตามภาพ 
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ภาพที่ 28

 จากภาพข้างต้นผู้เขียนได้นำาความคิดเห็นของ 
อดตีนายทหารนกัเรยีนหลกัสตูรการยทุธการระดบัฝูงบนิ 
รุ่นที่ 80 รายการที่ 2 ชื่อ ร.ท.ธนชัย นิสยันต์ มาแสดง
ดังนี้

 Re: นทน.นยก.แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิชาการติดต่อสื่อสาร (e)
 by ร.ท.ธนชัย นิสยันต์ - Friday, 11 March 
2016, 11:46 AM
  “ผมเสนอว่าบางคร้ังก็ยากท่ีเราจะสามารถรู้ถึง
พฤติกรรมของตัวเองในขณะท่ีพูดหรือบรรยายให้บุคคล
อ่ืนฟัง  แต่สาเหตุผมคิดว่าเกิดจากการเตรียมตัวและ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร บางครั้งวัตถุประสงค์ที่ไม่
ชดัเจน รวมถงึขอ้มลูทีไ่มช่ดัเจนสง่ผลใหผู้้พดูเกดิความไม่
มั่นใจ รวมถึงผู้พูดต้องสามารถประเมินผู้ฟังและกำาหนด
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้ผู้ฟังรับทราบก็จะทำาให้การ
สือ่สารมปีระสทิธิภาพมากข้ึน  ท้ายท่ีสดุน้ีผูพ้ดูกค็วรทีจ่ะ
เปิดใจรับฟังเพื่อนำาไปปรับปรุงการพูดให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”

 ขอจบตัวอย่างการการเรียนการสอนโดยการใช้
เว็บบอร์ด ในเนื้อหาวิชา การติดต่อสื่อสาร ไว้เพียงเท่านี้ 
ต่อไปเป็นการการนำาเสนอเน้ือหาวิชา การบินขับไล่ทาง
อากาศยทุธวธิ ีซ่ึงวชิานีใ้ชก้ารเรยีนการสอนแบบปกติ แต่
ผู ้เขียนแนะนำาให้นายทหารนักเรียนฯ ทั ้งสิ ้น 22 คน   
แบ่งกลุ่ม และแต่ละกลุ่มมาฝึกใช้งาน Wiki ซึ่งเป็นส่วน
ขยายของโปรแกรม Moodle ท่ีเพิ่มเข้ามา นำามาใช้
สำาหรับให้นายทหารนักเรียนฯ มาร่วมกันเขียนประมวล
ความรู้ ตามวิชาที่แต่ละกลุ่มได้รับ ตามภาพที่ 29 ดังนี้

ภาพที่ 29

 จากภาพข้างต้น เมื่อ ผู้เรียนคลิกที่ รายการ 
นทน. ร่วมกนัประมวลความรู้วชิา 3.11 การบนิขับไล่ทาง
ยุทธวิธี จะปรากฎหน้าจอ ให้ผู้เรียนเข้าไปร่วมกันเขียน 
เนือ้หาวิชาท่ีไดเ้รยีนรูก้บัอาจารยใ์นห้องเรยีน หรือไดจ้าก
การค้นคว้าเพ่ิมเติมมา สามารถใส่รูปภาพ ทำาตัวอักษร
หนา/เอียงได้เหมือนกับการใช้งานโปรแกรม โปรแกรม 
Microsoft Word ดังภาพที่ 30  สามารถเพิ่มลิ้งค์เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เสริมเข้าไปในการเขียนประมวล
ความรู้ได้

ภาพที่ 30

 ภาพที่ 31 และ 32  แสดงความสำาเร็จบางส่วน
เมื่อผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันเขียนประมวลความรู้ให้แล้ว
เสร็จเสร็จ และได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Learning 
เรียบร้อยแล้ว
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ภาพที่ 31

 

ภาพที่ 32

 หน้าจอภาพที่ 33 และ 34 เป็นการตรวจสอบ
ประวติั (History) ผูเ้รยีนในกลุม่ทีร่ว่มกนัเขียน แกไ้ข หรือ
เพิ่มเติมเนื้อหาให้ออกมาสมบูรณ์ ซึ่งจะแสดง รูปภาพ 
ช่ือผู้ที่เขียน เวลาที่เขียน วันที่เขียน โดยคนที่เขียนครั้ง
สุดท้ายจะปรากฏอยู่ด้านบนสุด

ภาพที่ 33

 

ภาพที่ 34

 สำาหรับการเรียนการสอนโดยใช้ e-Learning 
ในวิชาอื่น ๆ  จะเป็นลักษณะเดียวกัน แต่ต่างกันที่เนื้อหา 
(Content) ของวิชานั้น ๆ เท่านั้น
 นอกจากน้ันผู้เขียนได้นำาระบบ e-Testing 
ประสิทธิภาพสูง (มูลค่าการพัฒนา 6 ล้านบาท) ซึ่ง
สามารถนำามาใชง้านได้โดยไมเ่สียค่าใชจ่้าย เนือ่งจากเปน็ 
Open Source นำามาจากภาควิชาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีมาชว่ยในการสอบ นทน.
กยก. รุ่นที่ 80 บางหมวดวิชา ซึ่ง ระบบ e-Testing นี้       
จะชว่ยตรวจข้อสอบ วเิคราะหข้์อสอบ จดัทำาคลังขอ้สอบ
ได้ และมีวธิกีารใชง้านทีไ่มย่ากมาก สำาหรับคนทีม่พีืน้ฐาน
คอมพวิเตอรท่ั์วไปใชเ้วลาฝกึอบรมเพยีง 6 ชม. กส็ามารถ
นำามาใช้งานได้

 ผู้เขียนขอจบการนำาเสนอลักษณะการเรียนการ
สอนเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่ใช้ e-Learning ไว้เพียงเท่านี้ 
เนื่องจากครั้งนี้เป็นการดำาเนินการครั้งแรก จึงเริ่มเรียน
รู้และแก้ไขไปตลอดเวลา  และสามารถจัดการศึกษาจน
สำาเร็จทั้ง 20 วิชา โดยได้รวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนา เมื่อ ทอ. ต้องใช้  e-Learning 
ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรต่อไปในอนาคต 
ซ่ึงปัญหาท่ีพบได้แก่ เนื้อหาวิชาท่ีบรรจุลงในระบบ 
e-Learning ให้ผู้เรียนไม่สมบูรณ์ คือมีมากเกินไปหรือ
น้อยเกินไป  มีเนื้อหาที่เป็นไฟล์ Word, Excel, Power-
point และ Pdf ไม่มีเน้ือหาจากส่ือประเภทอ่ืนท่ีหลากหลาย 
และการเชื่อมต่อระบบ Intranet กับกองบินต่างจังหวัด
ไม่เสถียร เป็นต้น  โดยได้นำาปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี เสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาในหัวข้อที่ 3 ต่อไป
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3. กองทัพอากาศต้องทำาอย่างไร e-Learning 
จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
 จากประสบการณ์ที่ได้จากการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน รุ่นที่ 80 ด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียนขอเสนอว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของ ทอ. ในเรือ่ง e-Learning ควรจะตอ้งพจิารณา แกไ้ข
ปัญหา หรือพัฒนาอะไรอย่างไรบ้าง ในการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรต่าง ๆ  ในอนาคต จึงจะมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสทิธผิลสงูสดุ โดยมหีวัขอ้ยอ่ย 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่
หัวข้อ 3.1-3.3

 3.1 ต้องพิจารณาองค์ประกอบในการพัฒนา 
E-Learning แต่ละด้านให้เหมาะสม [19] ดังนี้
 3.1.1 ด้านจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
(Objective)
  
 

ภาพท่ี 35, 36, 37 รายละเอียดของจดประสงค์การเรียนรู้ 3 ด้าน
[20] , [21] , [22]

 เ น่ืองจากในแต่ละ วิชาห รือสาขาความ รู้                         
จะประกอบไปด้วยจุดประสงค์ในการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความคิด (Cognitive Objective) ด้านทักษะ               
ทางกาย (Psychomotor Objective) ด้านเจตคติและ
คา่นยิม (Affective Objective) ทีม่ปีรมิาณและลกัษณะ
แตกต่างกัน การจัดทำา e-Learning ในแต่ละวิชาหรือ
สาขาความรู้ย่อมมีลักษณะหรือรูปแบบที่แตกต่างกันไป
ด้วย จะจัดทำาเหมือน ๆ กันไม่ได้
 3.1.2 ด้านวิธีการสอน (Instruction-
Method)
 เมื่อนำาวิธีการเรียนการสอนแบบปกติที่ครู/
อาจารย์ในปัจจุบันเคยใช้อยู่ก่อนเป็น e-Learning เมื่อ
ปรับไปเป็น e-Learning แล้วจะต้องใช้เคร่ืองมือใดบ้าง       
ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้
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 3.1.3 ด้านสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา
 การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิธีการ
ถา่ยทอดและจงัหวะเวลาทีน่ำาสือ่นัน้มาใชจ้ะชว่ยเรา้ความ
สนใจของผูเ้รยีนและชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนือ้หาความรู้ได้
ง่ายขึ้น สื่อที่ใช้มีดังนี้คือ
  1. Text ใชใ้นการบรรยายเหมาะสำาหรับ
การอ่านเพื่อทำาความเข้าใจ
  2. Graphic รูปภาพช่วยให้การจดจำา
หลักการและความคิดได้ดียิ่งขึ้น
  3. Audio การฟังช่วยให้การรับรู้และ
จดจำาได้ดีขึ้น
  4. Video เปน็การนำาเสนอทัง้ภาพและ
เสียงช่วยให้ทำาความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
  5 .  Animat ion เป็นการจำาลอง
เหตุการณ์แทนการนำาเสนอของจริงแทน
  6. การสอนสด (Live Broadcast) 
เป็นการสร้างบรรยากาศไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกโดดเดี่ยวหรือ
อึดอัด

วิธีการสอน เครื่องมือที่ใช้

แบบบรรยาย (Lecture) นำาเสนอเนื้อหาไว้บน Web Page, การ
เขียนลายมือบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Whiteboard)

แบบการอภิปราย (Discussion) /
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของกัน
และกัน

Webboard, Chat

แบบให้ทำาโครงงานกลุ่ม (Small Group 
Work)

e-Mail, Webboard, Chat, Wiki (ผู้เขียน)

แบบให้ทำาโครงงานเดี่ยว (Individual) Web Page, Presentation,  e-Mail,        
Video Conference, Presentation 
มีเสียงพูด (ผู้เขียน)

แบบการจำาลองสถานการณ์ (Simulation) Simulation Program

แบบให้ทดลองหรือปฏิบัติ (Experimental) ไม่ควรใช้ e-Learning เพราะต้องลงทุนสูง

แบบพาไปทัศนศึกษา (Field-Trip) ไม่ควรใช้ e-Learning เพราะผู้เรียนไม่ได้
ประสบการณ์โดยตรง

ส่วนการผสมผสานสื่อหรือท่ีเรียกว่ามัลติมีเดีย (Mul-
timedia) จะช่วยเร้าความสนใจจากผู้เรียนแต่ก็ต้อง
ให้เหมาะสมกับ Bandwidth ของระบบเครือข่าย
สารสนเทศด้วย

 3.1.4 ด้านคุณสมบัติผู้เรียน
 การกำาหนดคุณสมบัติของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน
ว่ากลุ่มผู้เรียนเป็นใครมีความรู้ในระดับใดจะทำาให้การ
พฒันาการเรียนการสอนโดยใช้ e-Learning ทำาได้อยา่งมี
ประสทิธภิาพ เนือ่งจากผูเ้รยีนแตล่ะกลุม่มคีวามสามารถ
ในการเรยีนรูแ้ละการใชเ้ทคโนโลยทีีแ่ตกตา่งกนัไป ดงันัน้ 
e-Learning ทีเ่หมาะสมจึงอาจมลัีกษณะทีแ่ตกต่างกันไป
สำาหรับผู้เรียนที่พร้อมจะเรียนด้วยวิธีนี้ควรมีคุณสมบัติ         
พื้นฐานดังต่อไปนี้ คือ

ตารางที่ 1 
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ภาพที่ 38 นทน.หลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน รุ่นที่ 80 
กำาลังเรียนรู้

  1. มีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อสิ่งที่
ตนกำาลังศึกษา
  2. มคีวามสามารถในการศกึษาคน้ควา้
ด้วยตนเอง
  3. สามารถวางแผนการเรยีนดว้ยตนเอง
เลือกวิธีและทราบขั้นตอนการเรียนรู้ของตน
  4. คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี

 3.1.5 ด้านคุณสมบัติผู้สอน
 ถึงแม้ว่าบทบาทของผู้สอนจะเปลี่ยนไป
เป็นผู้ให้คำาแนะนำาความรู้แก่ผู้เรียน แต่การจะพัฒนา 
e-Learning ได้ผู้สอนจำาเป็นต้องทำางานมากกว่าเดิม 
เพราะผู้สอนจะต้องแปลงเนื้อหาท่ีเคยสอนในห้องเรียน 
ให้อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยที่ผู้สอนจะต้อง      
คาดเดาสิ่งที่จะเกิดข้ึนในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยอาศัยประสบการณ์ในการสอนว่าเนื้อหาส่วนใดที่ผู้
เรยีนอาจทำาความเขา้ใจไดล้ำาบากนอกจากนีผู้ส้อนจะต้อง
มีเวลาในการให้คำาปรกึษาแกผู่เ้รยีนเปน็รายบคุคลเพ่ิมขึน้
จากเดิม
  ผู้สอนต้องมีความรับผิดชอบ และ
สามารถถา่ยทอดความรูผ้า่นเทคโนโลยไีดเ้ปน็อยา่งด ีแต่
หากผูส้อนทา่นใดไมส่ามารถผลติสือ่อเิลก็ทรอนกิสไ์ดด้้วย
ตนเอง ก็จะตอ้งใหค้วามรว่มมอืกบัผูท้ีพ่ฒันาสือ่ในหนว่ย
หรือที่จ้างมาอย่างเต็มท่ี เพื่อให้การผลิตเนื้อหาความรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 3.1.6 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือ
ข่ายสารสนเทศ
 ระบบเครือข่ายสารสนเทศทำาหน้าที่เป็น
สือ่กลางในการสง่ผา่นความรู ้ดงันัน้เครอืขา่ยสารสนเทศ
จึงต้องมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับกับขนาดเนื้อหา
ชนิดของสื่อ วิธีการสอน และลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์
ทั้งในด้านความเร็วในการรับส่งข้อมูล (หรือที่เรียกว่า 
Bandwidth) และระดับเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูล
ของระบบอย่างเพียงพอ

 3.1.7 ด้านระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนหรือ 
LMS เป็นระบบศนูยก์ลางทีใ่ชใ้นการบรหิารการเรยีนโดย
ผู้พัฒนาสามารถออกแบบให้ LMS มีหน้าที่การทำางาน
ตามลักษณะการใช้งานที่ต้องการได้ดังต่อไปนี้
  1. ระบบสำาหรับใชใ้นการจัดการเน้ือหา
บทเรียน (Content) โดยผู้สอนสามารถแก้ไขปรับปรุง
หรือจัดทำาสื่อการสอนได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครื่องมือ
ที่มีอยู่ในระบบ
  2. ระบบสำาหรับติดตาม (Tracking) 
ใช้ติดตามเวลาเข้าเรียนของผู้เรียนว่า ผู้เรียนคนใดเข้ามา
เรียนบทเรียนกี่ครั้งและใช้เวลากับเนื้อหาแต่ละส่วนมาก
น้อยเพียงใด
  3. ระบบตรวจสอบและประเมินผล 
(Evaluation) เป็นระบบดูแลติดตามตรวจสอบและ
รายงานผลต้ังแต่ผู้เรียนได้เร่ิมลงทะเบียนจนกระท่ังเรียนจบ
  4. ระบบบริหารการเรียน (Learning-
Management) ที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้า
เรียนในหลักสูตรหรือบทเรียนต่าง ๆ ผู้สอนผู้เรียนและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนจะมีรหัสประจำาตัวและรหัสผ่าน เพื่อ
เข้าสู่ระบบทำาให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือต่อการ
บริหารจัดการเรียนการสอน
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 3.1.8 ด้านนโยบายและงบประมาณ
 1. ด้านนโยบาย มีการกำาหนดนโยบายที่
ชัดเจนเพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยจะต้องกำาหนดว่า นำาไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอน
แบบปกติ หรือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
เลือกที่จะนำา e-Learning ไปใช้แทนที่การเรียนการสอน
ในห้องเรียนท้ังหมด นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องแต่งตั้ง
บุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ เพื่อ
ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ       
ซึ่งสามารถจัดทำาได้หลายลักษณะ ได้แก่  ให้หน่วยที่
จัดการศึกษาผลิตเนื้อหาและจัดสร้างระบบด้วยตนเอง, 
การจ้างบรษิทัผลติเนือ้หาและสรา้งระบบ และการจดัซ้ือ
หรือเช่าเนื้อหาและระบบสำาเร็จรูป
 2. ด้านงบประมาณ การพัฒนา e-Learn-
ing จำาเป็นต้องมีงบประมาณมากเพียงพอทั้งในด้าน
คอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์บทเรียน และระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เพื่อทำาให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์
ในการจัดทำา และจะต้องเตรียมงบประมาณ เพื่อว่าจ้าง
บุคลากรพัฒนา และดูแลระบบให้สามารถดำาเนินงาน 
และบำารุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3.2 ประยกุตใ์ชง้านใหเ้กดิผลเปน็รูปธรรม จาก
การพิจารณาตามข้อ 3.1 ได้ดังนี้
 ผลจากการพิจารณาตามข้อ 3.1 ในแต่ละด้าน 
ว่าควรจะต้องทำาอะไรบ้าง มีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ผู้เขียนได้นำา
วิชาการติดส่ือสาร เพียงวิชาเดียวมายกตัวอย่างเพ่ือจะ
พัฒนาให้เป็นการเรียนการสอนแบบ e-Learning ที่มี
คุณภาพ ดังนี้
 3.2.1 ดา้นจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้(Objec-
tive)

 

ภาพที่ 39 จุดประสงค์ในการเรียนรู้ 3 ด้าน

สมมุติว่าคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนายทหาร
ยทุธการระดับฝูงบนิในปจัจุบนั ต้องการให้ผู้เรียนวชิาการ
ติดต่อสื่อสารบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความ
คิด (Cognitive Domain) 40 % ด้านทักษะทางกาย             
(Psychomotor Domain) 40 % และด้านเจตคติและ
ค่านิยม (Affective Domain) 20 % โดยความต้องการ
ให้ผู้เรียนที่สำาเร็จการศึกษาออกไปเมื่อไปเป็นนายทหาร
ยุทธการ ฯ ควรมีความฉลาดทางสติปัญญา ด้านความ
รู้-ความจำา ความเข้าใจ การนำาไปใช้ สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินค่าในเร่ืองวิธีการส่ือสารต่อบุคคล
ต่าง ๆ สำาหรับงานยุทธการ ฯ มีน้ำาหนักถึง 40 % และ
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้โดย การแสดงทักษะทางกาย 
วาจา ด้วยการเลียนแบบ หรือคิดขึ้นเอง แล้วกระทำาได้
อย่างแม่นยำา ต่อเนื่อง และเป็นธรรมชาติ 40 % ฯลฯ 
และด้านเจตคติและค่านิยมที่ดีต่อการเป็นนายทหาร
ยุทธการ ฯ 20 % ด้วยข้อยุติที่เป็นที่เข้าใจกันและตกลง
กันของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 3.2.2 ด้านวิธีการสอน (Instruction 
Method) 
 เมื่อวิเคราะห์ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ได้
แล้ว หากเป็นการเรียนการสอนตามปกติพิจารณาว่าใน
เนื้อหาเรื่องความหมาย ความสำาคัญ ประโยชน์ และวิธี
การสื่อสารต่าง ๆ ควรสอนด้วยการบรรยาย และการจะ
นำาความรู้ไปใช้อย่างได้ผลต้องสอนด้วยการให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติ
 เมือ่นำาวชิาการสือ่สารนีม้าพฒันาเปน็วธิกีาร
สอนแบบ e-Learning ในส่วนเนื้อหาที่เป็นการบรรยาย 
สามารถนำาเนือ้หาใส่ลงไปในเวบ็ไซต์ เปน็ไฟล์ Word หรือ
ไฟล์ Pdf  หรือให้ชมวีดีโอสอน
 ส่วนการสอนที่ ให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติจริง 
สามารถทำาได้โดยให้ผู้เรียนบันทึกเสียงการพูด บันทึก
วีดีโอแสดงการพูดและท่าทาง รวมท้ังหากเป็นการนำา
เสนอในที่ประชุม สามารถสั่งให้ผู้เรียนทำาเป็น Power-
point ที่มีเสียงบรรยายประกอบส่งให้ผู้สอนตรวจสอบ 
ทางระบบ e-Learning ได้
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 3.2.5 ด้านคุณสมบัติผู้สอน
 ต้องสามารถเข้าใจถึงศาสตร์และศิลป์ใน
เรื่องการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และหากมีประสบการณ์
โดยตรงด้วยจะดีที่สุด ผู้สอนต้องใช้ระบบ e-Learning 
ในฐานะผู้สอนได้ โดยการพิมพ์ข้อความแจ้งผู้เรียน 
สามารถ Upload/Delete ไฟล์เนือ้หาต่าง ๆ  ได้ สามารถ
ตรวจสอบงานให้คะแนนที่ผู้เรียนส่งมาได้ สามารถพิมพ์
ข้อความใน Webboard โต้ตอบกับนักเรียนตามกำาหนด
เวลาได้ สามารถใหค้ะแนนคนทีต้ั่งใจหรอืแสดงความเหน็
ได้อย่างเหมาะสม  
 หมายเหตุ ผู้สอนจะพิมพ์ข้อความโต้ตอบกับผู้เรียน
ไดเ้หมาะสม ตอ้งฝกึโดยการพมิพแ์สดงความคดิเหน็ หรอื 
Comment อย่างเหมาะสมใน Line, Facebook หรือ 
Intargram บ่อย ๆ ไม่ใช่อ่านสิ่งที่ผู้อื่นโพสอย่างเดียว

 3.2.6 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือ
ข่ายสารสนเทศ
 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพขอ ง ร ะบบ เ ค รื อ ข่ า ย
สารสนเทศ ต้องมีหน่วยความจำาของเครื่อง (RAM) 
หนว่ยจัดเกบ็ขอ้มูล (HARDDISK) และความเรว็ของเคร่ือง
เพียงพอ สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนที่เข้าไปเรียนรู้ใน
เวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีความเสถียร 
มีช่องทางการสื่อสารที่กว้างพอ มีระบบไฟฟ้าสำารอง มี
ระบบ Security และหากไฟฟ้าดับหรือ Server มีปัญหา
ในระหว่างเรียนรู้ต้องมีช่องทางสำารอง โดยส่งเนื้อหาให้
ผู้เรียนทาง e-Mail  หรือให้    ผู้เรียนส่งการบ้านทาง 
e-Mail

 3.2.7 ด้านระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
  ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
ของ ทอ. ในปัจจุบันเป็น Moodle สามารถใช้งานได้ดี 
เพราะเปน็ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ Open 
Source ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก
 3.2.8 ด้านนโยบายและงบประมาณ
ด้านนโยบายต้องมีความชัดเจน และงบประมาณต้อง
เพียงพอกับปริมาณที่จะทำาได้ในแต่ละปี

 3.2.3 ด้านสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา  
 ควรมีการพิจารณาก่อนว่า สื่อที่จะใช้
ถ่ายทอดเน้ือหานั้นจะนำามาเป็นสื่อหลัก สื่อเสริม หรือ
สื่อเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อได้ข้อยุติแล้วจึง
พิจารณาเรื่องรายละเอียดของสื่อในวรรคต่อไป
 จากข้อ 3.2.1 สือ่ท่ีใชใ้นการถ่ายทอดเนือ้หา
จะเปน็ขอ้ความ (Text) ภาพกราฟกิ (Graphics) ประกอบ
ใจความสำาคัญ หรือคำาคมท่ีแสดงถึงความสำาคัญในการ
สื่อสารที่ดี รวมถึงอาจเป็น Video ที่บันทึกการบรรยาย
ของผู้สอน บันทึกจากเหตุการณ์จริง เป็นการแสดงให้
เห็นตัวอย่างทั้งที่ดีและไม่ดี โดยในวีดีโออาจวิเคราะห์ถึง
ขอ้ด ีขอ้เสยี และวธิกีารแกไ้ขใหด้้วย ทัง้นีแ้ลว้แตผู่จ้ดัการ
ศึกษา/ผู้สอนจะจัดหามาได้ รวมทั้งอาจมีการเน้นให้เห็น
ให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านวิธีการสื่อสารที่แตกต่าง
จากหลักสูตรอื่น ๆ อย่างไร เช่น หลักสูตรนายทหารชั้น
ผู้บังคับฝูง หรือหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ

 

ภาพที่ 40 หลักในการนำาเสนอที่ดี [23]

 3.2.4 ด้านคุณสมบัติผู้เรียน
 จากสื่อในข้อ 3.2.3 ผู้เรียนต้องมีความ
สามารถในการเปิดอ่านจาก CD/DVD  ฟังเสียง ชมวีดีโอ 
ที่บันทึกไว้ใน CD/DVD หรือสามารถคลิกอ่าน ฟังเสียง 
หรือชมวีดีโอ ที่บันทึกไว้ในระบบ Intranet ทอ. ได้ ซึ่ง
คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ค่อยเกิดปัญหาสำาหรับบุคลากร
เหล่าทหารนักบินเพราะเป็นนายทหารช้ันสัญญาบัตรทุกคน
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 3.3 ทอ. และ นขต. ที่เกี่ยวข้องควรพิจารณา
ดำาเนินการอย่างไรบ้าง

 3.3.1 จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและผลิตส่ือ
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพใน ทอ. ซ่ึงมีลักษณะดังน้ี

 

ภาพท่ี 41 รูปแบบความหลากหลายของส่ือการเรียนการสอน [24]

  
 - ต้องมีสิ่ งอำานวยความสะดวก เช่น           
Computer Hardware, Computer Software ทั้งที่มี
ลิขสิทธิ์ และเป็นแบบ Open Source ที่สามารถใช้เป็น
เครื่องในการสร้างนวัตกรรมฯ และสื่อการเรียนการสอน 
ทุกหลักสูตรของ ทอ.ได้ 
 - ต้องมีบุคลากรท่ีสามารถดำาเนินการผลิต
สื่อวีดีโอแสดงการสอนจริง ๆ วิชาต่าง ๆ อย่างครบวงจร 
เช่น ช่างภาพ ช่างวีดีโอ ช่างไฟประกอบ ช่างตัดต่อวีดีโอ
เป็นต้น  
 - ต้องมีฝ่ายสอนให้ครูอาจารย์มีความ
รู้ด้านการผลิตสื่อที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงมากนำาไป
ประยุกต์สร้างได้ตามความเหมาะสม เช่น สอนการสร้าง
การนำาเสนอเนื้อหาประกอบเสียง สอนการเขียนเน้ือหา
ให้กระชับ เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาเพื่อทำาไฟล์ Pdf ประกอบการสอนเนื้อหาวิชา
ต่าง ๆ ให้ได้อย่างมีคุณภาพ
 - ต้องมีการจัดหาวีดีโอ ภาพถ่าย ประกอบ
การสร้างสื่อการสอน หากจะนำาภาพวีดีโอต่าง ๆ จาก 
Internet หรือที่อื่น ๆ  มาใช้งาน ควรมีฝ่ายกฏหมายดูแล
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลิขสิทธ์ กับ ทอ.
 - ตอ้งมกีารประเมนิคา่สือ่การเรยีนการสอน
ก่อนนำาไปใช้งานจริง 

 - ต้องมีการประกวดสื่อที่ครูอาจารย์สร้างขึ้น 
เพื่อพัฒนาทางด้านคุณภาพและให้กำาลังใจต่อผู้จัดทำา
 

ภาพที่ 42 ตัวอย่างภาพการมอบรางวัลการประกวดการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ (e-Learning)  

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา [25]

 3.3.2 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ใน ทอ. / กรม
ช่างอากาศ / กองบิน / โรงเรียนการบิน  เพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีสถานที่ให้ศึกษาจากระบบ e-Learning ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องรบกวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
ปกติ
 3.3.3 ควรศึกษาการนำาระบบ e-Testing 
ประสิทธิภาพสูงจากมหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมา
ใช้งาน เนื่องจากเป็น Open Source ใช้งานง่าย นำา
มาใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยลดการสิ้นเปลือง
กระดาษคำาถาม/คำาตอบ ประหยัดเวลาในการตรวจ
ข้อสอบ ใช้สร้างคลังข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ และคัด
เลือกข้อสอบที่ดีมาใช้งานได้ ซ่ึงครูอาจารย์ที่มีพื้นฐาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ภายใน 6 ชม.
 

ภาพที่ 43 หน้าจอระบบ e-Testing
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 4. สรุป  
 e-Learning คือรูปแบบของการเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหา 
เนื่องจากผู้บัญชาการทหารอากาศมีนโยบายให้ศึกษา
แนวทางนำาระบบ e-Learning มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรยีนการสอนของทกุสายวทิยาการ ประกอบกบัศูนย์
การสงครามทางอากาศไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรของ           
เหล่าทหารนักบินแทนกรมยุทธการทหารอากาศเป็น
ครั้งแรกในปี 2559 และมีหลักสูตรการยุทธการระดับ
ฝูงบิน รุ่นที่ 80 กำาหนดให้ต้องมีการเรียนการสอนด้วย
ระบบ e-Learning ผู้เขียนซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
ดูแลระบบ e-Learning สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้จนจบหลักสูตร โดยได้รับการฝึกอบรมการใช้ระบบ 
e-Leaning จากอาจารย์ของ ยศ.ทอ.ประกอบกับผู้เขียน
เคยมปีระสบการณ์ในการสอนและสร้างสือ่  e-Learning 
ประเภท CAI จากโรงเรียนจ่าอากาศมาก่อน รวมทั้งเคย
ผ่านการใช้งานโปรแกรม Moodle ทั้งในฐานะผู้พัฒนา
และผู้เรียนเมื่อตอนลาไปศึกษาปริญญาโท วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 จากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว 
รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ ได้ค้นพบว่า 
e-Learning มีประโยชน์มีความสำาคัญสามารถนำามา
ใช้เป็นสื่อการสอนให้เกิดการเรียนรู้แก่บุคลากรกองทัพ
อากาศเหล่าทหารนักบินได้ แต่เนื่องจากเป็นการจัดการ
เรยีนการสอนครัง้แรก จงึไดพ้บปัญหาและขอ้จำากดัหลาย
ประการ ท้ังด้านประสบการณ์ผู้เรียน ผู้สอน ความหลากหลาย
และความมีคุณภาพของเนื้อหาที่เป็น e-Learning 
ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่าย Intranet ทอ.                       
ผู้เขียนจึงได้นำาเรื่อง “องค์ประกอบท่ีต้องคำานึงในการ
พฒันา e-Learning” จากบทความทางวชิาการ ซ่ึงเขยีน
โดยผกาสินธ์ พูลพิพัฒน์และคณะมาเป็นเป็นหลักในการ
พฒันา e-Learning รายวชิาตา่ง ๆ  ของหลกัสตูรฯ และให้

ขอ้เสนอแนะต่อ ทอ. พจิารณาจดัตัง้หนว่ยงานเพือ่ดำาเนนิ
การในการพัฒนาสื่อการสอน e-Learning การจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ใน ทอ. โรงเรียนการบิน และกองบินต่าง ๆ 
เพ่ือให้การนำา e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน
หลักสูตรต่าง ๆ  ของ ทอ. ในอนาคตมปีระสิทธภิาพสูงสดุ

____________________
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 อิทธิพลของกระบวนการทางยุทธศาสตร์นั้นมี
ความสำาคัญอยู่มาก คล้ายกันกับอิทธิพลที่ส่งผลกระทบ
กับการตัดสินใจทางการเมือง ในบทนี้จะกล่าวเฉพาะ
อิทธิพลที่มีต่อการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ป้องกัน
ประเทศและหลกันยิมทางทหาร รายละเอียดการทดสอบ
หลักนิยมจะมีเหตุผลในสองรูปแบบคือ หลักนิยมจะส่ง
ผลกระทบเป็นพิเศษกับกระบวนการทางยุทธศาสตร์                     
และหลักนิยมคือ การให้นิยามที่ไม่ดีเข้าใจยากหัวข้อ      
สับสนทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งสำาคัญ

หลักนิยมคืออะไร?

 หลักนิยมมีหลายความหมายทั้งที่เป็นทางการ
และไมเ่ปน็ทางการแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศแต่ละ
กองทพั ส่วนใหญจ่ะลม้เหลวในการจบัใจความสำาคญัของ
หลกันยิม นยิามอยา่งเปน็ทางการเขยีนอยา่งถกูกฎหมาย
แม้ว่าความสำาคญัของหลกันยิมยงัคลมุเครอื บางครัง้การ
ให้ความหมายง่าย ๆ แก่หลักนิยมอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ที่ตรง กระชับและยังมีชีวิตชีวาเหมาะสมกับความสำาคัญ
ของหลักนิยม หลักนิยมทางทหาร คือ สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็น
หนทางท่ีดีท่ีสุดในการจัดการกิจการทางทหาร หรือจะ สัน้
กว่านี้อีก ได้แก่ หลักนิยม คือสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นหนทางที่
ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน

 มีคำาสองคำาที่มีความสำาคัญเป็นพิเศษในการ
ให้คำานิยามคือ คำาว่า “ความเช่ือ” สังเกตว่า หลักนิยม
คือผลลัพธ์และการแปลความหมายจากหลักฐานที่มีอยู่           
การแปลความจะเปลีย่นไปเมือ่พบกบัหลกัฐานใหม ่ความ
เช่ือทางหลักนิยมเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักฐานที่ปรากฏ        
อันเนื่องมาจากมีเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน
มาใหม่ คำาว่าดีที่สุดมีความหมายโดยนัยว่า คือมาตรฐาน
ในการปฏิบัติสำาหรับผู้ซึ่งควบคุมกิจการทางทหาร

แหล่งที่มา

 ประสบการณ์คือ แหล่งท่ีมาสำาคัญของหลัก
นิยม โดยสามัญสำานึก หลักนิยมก็คือ การรวบรวมสิ่งที่      
ประสบความสำาเร็จโดยทั่วไปในอดีต ความสำาเร็จหรือ
ความล้มเหลวอีกครั้งในการปฏิบัติเมื่อเวลาผ่านไปนั้น
ทำาให้เกิดเป็นความเชื่อท่ีเราหวังว่าจะตรงกันกับปัจจุบัน
และอนาคต โชคร้ายที่ประสบการณ์ในอดีตจะไม่ตรงกัน
กบัปจัจบุนัโดยทัง้หมด (ไมก่ล่าวถงึอนาคต) และไมไ่ดร้บั
ประกันว่า ส่ิงท่ีตรงกันในวันนี้จะยังคงตรงกันในอนาคต 
ดังน้ัน หลักนิยม คือ ส่ิงท่ีค่อย ๆ พัฒนาและเจริญเติบโต
อย่างเต็มที่อย่างคงทนถาวร บทเรียนจากอดีตดูเหมือน
ว่าได้พิสูจน์ตัวเองผ่านห้วงเวลาอันยาวนาน อย่างไร
กต็ามไมใ่ชเ่พยีงแตจ่ะกลายมาเปน็ความเชือ่ทางหลักนยิม
เทา่นัน้ ยงัสามารถยกระดับกลายเปน็หลักการสงครามได้
อีกด้วยซ่ึงเป็นความเช่ือทางหลักนิยมท่ีกลายมาเป็นความจริง

 แน่นอนว่า หลักนิยมย่อมไม่ใช่เพียงแต่เป็นผล
จากประสบการณ์ ประสบการณ์นั้นโดยตัวมันเองแล้วมี
อรรถประโยชน์ที่จำากัด ดังที่มหาราชเฟดเดอริคชี้ว่าถ้า
ประสบการณ์คือ ความสำาคัญทั้งมวล เขาก็จะมีคนหัว
รั้นจำานวนมากที่ผ่านสงครามมามากพอที่จะตั้งกองทัพ
ได้ กุญแจสำาคัญก็คือ การแปลความและวิเคราะห์
ประวัติศาสตร์ที่แม่นยำาแล้วนำามาวางกฎเกณฑ์ การ
มองประวัติศาสตร์ผ่านเลนส์ที่แตกต่างกัน เลนส์ที่ขึ้น
รูปโดยองค์ประกอบที่แตกต่างกัน เลนส์ที่แปลความ
ประวัติศาสตร์ในหนทางท่ีแตกต่างกัน ผลที่ออกมาก็จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะชาตแิละแต่ละกองทพัเกีย่วกบับท
เรียนทางประวติัศาสตร์และการประยกุต์ใช้ท้ังในปจัจุบนั
และอนาคต ปัญหานี้ได้แสดงให้เห็นด้วยมุมมองที่แตก
ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วงของศัตรู

 ที่มากกว่านั้นก็คือ ประสบการณ์และการ
วิเคราะห์ประสบการณ์ไม่ใช่จุดกำาเนิดพิเศษของหลัก
นิยม เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีใช้เป็น

  หลักนิยมทางทหาร
แปลและเรียบเรียงโดย  น.ท.ทวีเดช พรมไทย 

นายทหารหลักนิยม กองหลักนิยม ศูนย์การสงครามทางอากาศ
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พื้นฐานแห่งความเชื่อ ต่อไปนี้จะกล่าวถึงความเป็นจริง
เฉพาะของเอกสารทางนวิเคลยีร ์ทำาอยา่งไรถึงจะปอ้งกนั
สงครามนิวเคลียร์ ทำาอย่างไรเมื่อต้องเข้าร่วมในสงคราม
นิวเคลียร์ แม้ว่าอาวุธนิวเคลียร์สองลูกจะถูกนำามาใช้ใน
สงครามโลกครัง้ทีส่อง ไมม่ใีครทีจ่ะบอกไดว้า่ภาพลักษณ์
ของสงครามนิวเคลียร์แบบเต็มรูปแบบนั้นเป็นอย่างไร 
ไม่มีประวัติศาสตร์ใดท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนำามาเป็นแนวทาง
ปอ้งกันหรอืดำาเนินการเมือ่เกดิความขดัแยง้ทางนวิเคลยีร ์
ยกตัวอย่างเช่น เราอนุมานเอาว่า กองกำาลังโต้กลับทาง
นิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาได้หยุดยั้งการโจมตีมาถึงสี่
ทศวรรษ แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นความจริง 

 ไม่พบหลักฐานในแวดวงนิวเคลียร์เราจึงต้อง
เชื่อถือการคาดการณ์จากประสบการณ์ของแวดวงอื่นๆ 
เราหวังว่าการคาดการณ์นั้นจะถูกต้อง แต่มาตรฐานการ
ตัดสินใจของเราเป็นเพียงตรรกศาสตร์ การหย่ังรู้โดย
สัญชาตญาณและใช้ความรู้สึกแห่งความกล้าหาญ นี่คือ
ความเสีย่งอยา่งแนช่ดั แตส่ถานการณน์ีม้นัยากทีจ่ะหลกี
เลี่ยง ที่เลวร้ายกว่านี้ก็คือ เราไม่สามารถผิดพลาดได้ใน
อาณาจักรของนิวเคลียร์

การพัฒนาการแห่งปัญหา

 เราได้พาดพิงถึงปัญหาสำาคัญ ๆ ในการพัฒนา
หลักนิยมมาแล้วหลายปัญหา การขาดแคลนของพยาน
หลักฐานอันม่ันคงในแวดวงนิวเคลียร์สมควรท่ีจะจัดให้
เป็นปัญหาสูงสุด เพราะว่าหากจัดลำาดับผิดทุกอย่างก็
จะเดินไปไม่ได้ หลักฐานท่ีไม่ใช่ทางนิวเคลียร์จะนำามา
ใช้ทางนิวเคลียร์ได้ไหม หลักนิยมท่ีไม่ใช่ทางนิวเคลียร์
จะสามารถนำามาใช้กับอาวุธทำาลายล้างสูงได้หรือไม่ 
ตรรกศาสตร์ทั่วไปจะนำามาใช้ได้หรือไม่เม่ือเกิดสงคราม
สงครามนวิเคลยีรซ์ึง่อาจทำาให้เกดิการสิน้สดุอารยะธรรม 
ใครหรอืคนบา้คนไหนท่ีจะทำาสงครามนวิเคลยีร ์แลว้อะไร
ทีจ่ะหยดุยัง้คนบา้ได ้จะมผีูช้นะไหมในสงครามนวิเคลยีร์
แบบเตม็รปูแบบ นีค่อืคำาถามทางหลกันยิมทีส่ำาคญัมากท่ี
ทำาให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสงครามนิวเคลียร์ต้องท้อแท้

 ปัญหาทางนิวเคลียร์ไม่เพียงแต่ยุ่งยากในทาง
หลักนิยม แต่การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ก็ยังยากเป็น
พิเศษ ความเป็นจริงนี้แสดงให้เห็นได้อย่างดีที่สุดโดย

ประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาในความพยายามเข้าไป
วิเคราะห์มรดกตกทอดจากสงครามเวียดนาม ความลุ่มหลง 
ประสบการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ยั่งยืนและมี
การเติมเต็มสีสันทุกคร้ังท่ีพยายามวิเคราะห์ความขัดแย้งน้ี 
บทเรยีนจากสงครามนัน้คอื ขอ้แกต้วังา่ยๆวา่จะไมม่แีบบ
สงครามเวียดนามอีกแล้ว ค่อนข้างจะเป็นบทเรียนที่ให้
ความหมายท่ีแย่ท่ีสุด คนอื่นก็พยายามท่ีจะชี้ตัวแพะรับ
บาป-ชี้นิ้วไปท่ามกลางบรรดาผู้ชำานาญการทางทหาร 
ผู้นำาพลเรือนและผู้เคลื่อนไหวต่อต้านสงคราม-บทเรียน
ก็ชัดแจ้งว่า ถ้าหากแพะรับบาปได้ถูกควบคุมหรือกำาจัด
ออกไป ผลงานก็จะออกมาดีท่ีสุด ยังมีคนอ่ืน ๆ  อีกท่ีวิพากษ์
อย่างลึกซึ้งว่า เราควรทำาสงครามอย่างไรและเสนออย่าง
จริงจังในเรื่องการปฏิรูปและการเยียวยาอย่างเพ้อฝัน 
ในแบบส้ันๆ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์นั้นได้รับการ
สนับสนุนน้อยนิด ในสถานการณ์เช่นนั้นมันเหมือนกับ
วา่หลักนยิมไมม่ผีลงานออกมา ในกรณสีงครามเวยีดนาม
โดยส่วนมากแล้วหลักนิยมไม่มีผลงานออกมาเลยทีเดียว
 บางทีปัญหาทางหลักนิยมที่พบโดยทั่วไปโดย
มากแล้วมีแนวโน้มจะปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักของ
หลักนิยม การเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น
การพัฒนาเทคโนโลยต้ีองถูกประเมนิคา่อยา่งคงท่ี เพราะ
ว่าพวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อเก่ียวกับบท
เรียนอันสำาคัญของประสบการณ์ได้ ถ้าหากว่าสภาวะ
แวดล้อมในปัจจุบันที่เห็นได้ชัดไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
การวิเคราะห์บทเรียนของประวัติศาสตร์แล้ว หลักนิยม
ก็จะไม่สัมพันธ์กันในทันที ประสบการณ์ของฝรั่งเศส
ในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ได้แสดงให้เห็นว่าความเหนือ
กว่าในการป้องกันเม่ือทหารได้หลบสบายอยู่ในสนาม
เพลาะที่แข็งแรงในขณะทำาสงคราม ฝรั่งเศสได้สร้าง
ป้อมปราการอันละเอียดซับซ้อนที่สุดในโลกตลอดแนว
ชายแดนฝรั่งเศส-เยอรมัน โชคไม่ดีที่แนวป้อมปราการ
มาจิโนไลน์ต้านทานการโจมตีแบบสายฟ้าแลบของ
เยอรมันไม่ได้ในสงครามโลกครั้งที่สอง การวิเคราะห์บท
เรียนทางประวัติศาสตร์ของฝร่ังเศสนั้นไม่ได้ตระหนัก
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการมาถึง
ของการสงครามภาคพื้นติดเครื่องยนต์ที่สนับสนุนโดย
กำาลังทางอากาศ ในที่สุดหลักนิยมก็จะไม่สัมพันธ์กัน
ถ้าหากว่าสมมติฐานที่สนับสนุนหลักนิยมไม่ได้ทำาการ
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ทดสอบซ้ำาบ่อยๆสำาหรับความมีคุณค่าที่ต่อเนื่องกันมา
ของสมมติฐาน การพัฒนาการของหลักนิยมกำาลังทาง
อากาศสหรัฐอเมริกาทำาให้เกิดตัวอย่างที่เหมาะสม ซ่ึง
ตั้งอยู่บนแนวความคิดของนายพล William “Billy” 
Mitchell และได้พัฒนาต่อที่ the Air Corps Tacti-
cal School กำาลังทางอากาศของกองทัพบกได้เข้าสู่
สงครามโลกครั้งที่สองด้วยหลักนิยมที่ตั้งอยู่บนความ
เชื่อที่ว่าการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์จะสามารถตัดสิน
สงครามได้ ประสบการณ์จากสงครามโลกครั้งที่สองและ
สภาพพร้อมใช้งานของอาวุธนิวเคลียร์และอากาศยาน
ระยะไกลในยุคหลังสงครามทำาให้ยึดมั่นในแนวคิดนี้มาก
ขึน้ไปอกี งบประมาณทางทหาร โครงสรา้งกองกำาลัง การ
บำารงุรกัษาเครือ่งมอืและการฝกึทัง้หมดไดต้ัง้อยูบ่นความ
เชือ่ของหลกันยิมสว่นกลางในการยบัยัง้และการตัดสินใจ
เข้าร่วมสงครามของการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ ยิ่งไป
กวา่นัน้กำาลงัทางอากาศยทุธวธิไีดก้ลายมาเปน็กองกำาลัง
ทางยุทธศาสตร์ย่อยในช่วงหลังของทศวรรษ 1950 และ
ตอนต้นทศวรรษ 1960 วิกฤติการณ์ได้เข้ามาในปี 1965 
เมือ่สหรฐัอเมรกิาไดเ้ขา้สู่สงครามเวยีดนามและไดเ้ริม่ทิง้
ระเบิดเวียดนามเหนือ หลักนิยมพลังอำานาจทางอากาศ
อเมริกันได้ล้มเหลวลงในสงครามเวียดนามเพราะมันได้
ยดึโยงกับสมมตฐิานทีไ่มเ่ป็นความจรงิในสถานการณน์ัน้ 
หลักนิยมการท้ิงระเบิดทางยุทธศาสตร์นั้นประมาณการ
ว่าการสงครามของสหรัฐอเมริกาท้ังหมดเป็นสงครามที่
ไม่จำากัดการต่อสู้ที่จะใช้ในการทำาลายศัตรูและศัตรูของ
สหรฐัอเมริกาจะทนัสมยัเปน็รฐัทีม่กีารอตุสาหกรรม การ
ประมาณการทั้งสองอย่างนั้นสำาคัญกับหลักนิยม การทิ้ง
ระเบิดทางยุทธศาสตร์ มันเป็นประมาณการที่มีเหตุผล
และมีคุณค่าในยุคทศวรรษ 1920 และทศวรรษ 1930 
แต่ไม่มีคุณค่าในทศวรรษ 1960 ในยุคการสงครามจำากัด
ขอบเขตในโลกที่สาม ผลก็คือเป็นการทิ้งระเบิดที่ผิดหวัง
ไม่มีประสิทธิภาพสูญเสียเลือดเนื้อและทรัพย์สินและใน
ที่สุดก็เปลี่ยนชื่อไซง่อนมาเป็นโฮจิมินซิตี้

ประเภทของหลักนิยม

 หลายปีมาแล้วที่การพิจารณาเนื้อหาของหลัก
นิยมได้เกิดความสับสนขึ้น ความสับสนนี้เป็นผลมาจาก
การพิจารณาที่ผิดพลาดในหนังสือหลักนิยมเรื่องการลุก
ขึ้นของสงครามเวียดนาม ในบางกรณีหนังสือเล่มนี้ก็ได้
สะท้อนให้เห็นความสับสนและความน่าสะพรึงกลัวที่
เกิดจากความผิดพลาดของอเมริกันในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และหนังสือเล่มนี่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความไร้
ประสทิธภิาพในการวเิคราะหส์งครามอยา่งไมม่อีคต ิสว่น
หนึ่งของความสับสนเกิดจากความจริงที่ว่า มีหลักนิยม
สามประเภทท่ีแตกต่างกันชัดเจนอีกด้วย การพิเคราะห์
อย่างกระชับของประเภทต่าง ๆ นี้จะช่วยแก้ปัญหา         
ในบางส่วนของความสับสนนี้ได้

พื้นฐาน

 หลักนิยมพื้นฐานได้ก่อให้เกิดหลักนิยมอื่น ๆ 
ทั้งหมด หลักนิยมพ้ืนฐานมีขอบเขตกว้างขวางและเป็น
นามธรรม อย่างสำาคัญยิ่งหลักนิยมพื้นฐานให้คำาจำากัด
ความของธรรมชาติของสงคราม จุดมุ่งหมายของกอง
กำาลังทางทหาร ความสัมพันธข์องกองกำาลังทางทหารกบั
พลงัอำานาจดา้นอืน่ ๆ  และมสีาระสำาคญัทีจ่ะไดพ้บความ
เชื่อที่ไม่ค่อยจะเป็นนามธรรมในนี้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ประโยคต่าง ๆ ของหลักนิยมพื้นฐาน

“สงครามคือ นโยบายที่ดำาเนินการโดยวิธีอื่น ๆ”

“สงครามคือ ความล้มเหลวของนโยบาย”

“วัตถุประสงค์ของสงครามก็คือ การทำาลายความตั้งใจ
ของศัตรู”

“วตัถปุระสงคข์องการทำาสงครามกเ็พือ่ทำาใหส้ภาวะบา้น
เมืองดีขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่มีสงคราม”

 การทดสอบคำาพูดเหล่านี้จะปรากฏให้เห็น
ลักษณะสำาคญัสองอยา่งของหลักนิยมพ้ืนฐานคอื หนึง่โดย
สว่นมากธรรมชาตขิองหลกันยิมพืน้ฐานมนัจะคงทนถาวร 
มันไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงเพราะเข้ากันได้ดีกับกรอบ
ความคิดพื้นฐานมากกว่าเทคนิคทันสมัย ลักษณะที่สอง
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ก็คือหลักนิยมพื้นฐานจะไม่เปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลง
ของปรัชญาทางการเมืองและเทคโนโลยี ประโยคเหล่า
น้ีสามารถปรับใช้ได้กับรัฐที่เป็นประชาธิปไตยหรือรัฐ
เผด็จการและยังใช้ได้กับการถกเถียงในเรื่องสงคราม       
นโปเลียนหรือแม้แต่ความขัดแย้งท่ีพ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือเร็ว ๆ 
น้ี

สภาวะแวดล้อม

 การประดษิฐ์คดิคน้ทางเทคโนโลยทีำาใหม้นษุยไ์ป
ในทะเลและขึ้นไปในอากาศ ความปรารถนาของมนุษย์
ในการทำาสงครามได้เกิดตามมาอย่างรวดเร็ว ความเชื่อ
ได้พัฒนาเกี่ยวกับหนทางที่ดีที่สุดที่จะใช้กำาลังทางทะเล
และกำาลังทางอากาศอีกด้วย ดังนั้น หลักนิยมสภาวะ
แวดลอ้มก็คือการรวบรวมความเชือ่ในการจดัตัง้กองกำาลงั
ทางทหารภายในสภาพแวดลอ้มการปฏบิตักิารเฉพาะกจิ     
(กฎสำาหรับหลักนิยมกำาลังทางทะเล กำาลังทางอากาศ 
กำาลังทางบกและกำาลังทางอวกาศ)

 หลักนิยมสภาวะแวดล้อมมีลักษณะเด่นหลาย
ประการ มันครอบคลุมน้อยกว่าหลักนิยมพื้นฐานเพราะ
ว่ามันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของกองกำาลังทางทหาร
ในสภาวะแวดล้อมเฉพาะกิจ หลักนิยมสภาวะแวดล้อม
จะอ่อนไหวมากกับองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์และ
เทคโนโลยี หลักนิยมกำาลังทางทะเลถูกกระทบอย่างเห็น
ได้ชัดเจนโดยภูมิศาสตร์และโดยเทคโนโลยี (มีสถานที่
หลายแห่งที่ไม่สามารถนำาเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เข้าไป
ได้) โดยเฉพาะตั้งแต่การมาถึงของการสงครามเรือดำาน้ำา
และการสงครามเรือบรรทุกเครื่องบิน หลักนิยมกำาลัง
ทางอากาศไม่อ่อนไหวกับสภาพภูมิศาสตร์แต่จะขึ้นกับ
เทคโนโลยีในการคงอยู่ของกองกำาลัง

เกี่ยวกับองค์กร

 หลักนิยมเกี่ยวกับองค์กรมีความหมายว่า เป็น
ความเชื่อพ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์กรทางทหารแบบเฉพาะ
กิจหรือการปฏิบัติการของกลุ่มองค์กรทางทหารที่
เชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิด ได้มีความพยายามที่จะนำาเอา
นามธรรมของหลักนิยมพื้นฐานและหลักนิยมสภาวะ
แวดล้อมปรับให้มาเป็นสิ่งที่แหลมคมขึ้นแต่ก็ยังมี

ความเป็นนามธรรมอยู่บ้าง ซ่ึงจะมุ่งตรงไปท่ีการค่อย ๆ 
เปล่ียนแปลงนามธรรมเหล่านี้ด้วยความเป็นจริงทางการ
เมืองในปัจจุบัน ศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่และคุณค่าทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะแล้วหลักนิยมเก่ียวกับองค์กรได้
กล่าวถึงบทบาทและภารกิจขององค์กร วัตถุประสงค์
ปัจจุบัน การจัดการองค์กร หลักการในการจัดต้ังกอง
กำาลังที่ถูกเหนี่ยวนำาโดยสถานการณ์ในปัจจุบันและใน
บางกรณี ในยุทธวิธีต่าง ๆ

 หลักนยิมเกีย่วกบัองค์กรมลัีกษณะโดดเด่นหลาย
ประการที่แบ่งแยกออกจากหลักนิยมพื้นฐานและหลัก
นิยมสภาวะแวดล้อมได้ หลักนิยมเกี่ยวกับองค์กรจะมี
เนื้อหาไม่กว้างขวาง ในทุกวันนี้หลักนิยมเกี่ยวกับองค์กร
จะเกี่ยวข้องกับการใช้กำาลังเฉพาะในสถานการณ์เฉพาะ
ที่เวลาเฉพาะ เพิ่มเติมหลักนิยมเกี่ยวกับองค์กรนั้นคือ
ปัจจุบันและต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะอยู่กับปัจจุบัน มี
แนวโน้มว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนด้วยคุณภาพที่
เกือบจะถาวรของหลักนิยมพื้นฐานและพลังอำานาจที่ยัง
คงอยู่อย่างสำาคัญของหลักนิยมสิ่งแวดล้อม

 ในสหรัฐอเมริกาหลักนิยมเกี่ยวกับองค์กร
ประกอบด้วยชุดเอกสารทางหลักนิยม ได้แบ่งย่อยและ
ศึกษาเป็นพิเศษในหลักนิยมสำาหรับชนิดเฉพาะของกอง
กำาลัง ชนิดของความขัดแย้ง และประเภทย่อยอื่นๆ 
เนื้อหาในเอกสารน้ีมีความครอบคลุมน้อยลง ได้สมมติ
ลกัษณะของกฎระเบยีบหรอืขัน้ตอนมาตรฐานการปฏบิตั ิ
ความแตกตา่งระหวา่งความเชือ่เกีย่วกบัรายละเอยีดของ
วิธีปฏิบัติและการบงการบนหัวข้อเดียวกันคือจุดสำาคัญ
ของการคาดการณ์

ความสัมพันธ์ภายใน

 เราจะต่อจิกซอวน้ี์อยา่งไรกนัดี อยา่งชดัเจน หลกั
นยิมพืน้ฐานคอื ตน้แบบของหลกันยิมอืน่ ๆ  ทัง้หมด อยา่ง
นอ้ยทีสุ่ดหลักนยิมสภาวะแวดล้อมกเ็ปน็ส่วนหนึง่ของพ้ืน
ฐาน สำาหรับหลักนิยมเกี่ยวกับองค์กร มีหนทางหนึ่งท่ี
จะเข้าใจในความสัมพันธ์นี้ก็คือการวาดภาพให้เห็นเป็น 
ตน้ไม ้ลำาต้นของตน้ไมก้ค็อืหลกันยิมพืน้ฐานและแนน่อน
รากของต้นไม้ก็คอืประวตัศิาสตรจ์ดุเริม่ตน้ของหลกันยิม 
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กิง่ของตน้ไมเ้ป็นตวัแทนของหลกันิยมสภาวะแวดลอ้มซึง่
ผุดออกมาจากลำาต้นเดียวกันมีความเป็นเอกลักษณ์ของ
ตัวเองและยังสัมพันธ์กันโดยทั้งหมด ใบเป็นตัวแทนของ
หลักนิยมเกี่ยวกับองค์กรพึ่งพาท้ังลำาต้นและกิ่งก้านและ
เปลี่ยนแปลงจากฤดูสู่ฤดู

 

 อุปมาของต้นไม้สามารถขยายต่อไปได้ยก
ตวัอยา่งเชน่ อะไรจะเกดิขึน้ถา้บทเรยีนจากประวัตศิาสตร์
ได้ถูกตีความหมายผิดพลาด ผลลัพธ์ก็อาจจะคล้ายกับ
การตัดรากจึงทำาให้ต้นไม้ตายลง อะไรจะเกิดขึ้นถ้าหลัก
นิยมพ้ืนฐานและหลักนิยมสภาวะแวดล้อมไร้ซ่ึงคุณค่า 
อุปมาดั่งลำาต้นหรือกิ่งก้านป่วยซึ่งสามารถฆ่าต้นไม้ลงได้
รวมถึงใบด้วย อุปมาของต้นไม้หลักนิยมแสดงให้เห็นว่า
หลักนิยมต้องสัมพันธ์กันโดยภาพรวมจึงจะเกิดคุณค่า 
แสดงการพึ่งพากันโดยรวม เน้นให้เห็นความสำาคัญของ
หลักนิยมพื้นฐานและหลักนิยมสภาวะแวดล้อมท่ีเรามัก
จะเพิกเฉย

ความสัมพันธ์ของหลักนิยมและยุทธศาสตร์

 หลักนิยมมีหลายหน้าท่ี หน้าท่ีแรกคือ การ
วิเคราะห์ประสบการณ์และพิจารณากำาหนดความเช่ือ 
หน้าทีท่ีส่องก็คอื สอนความเช่ือเหลา่นัน้ใหแ้กแ่ตล่ะรุน่ที่
ประสบผลสำาเร็จ หน้าท่ีท่ีสามคือ ทำาให้เกิดพ้ืนฐานร่วมกัน
ของความรูค้วามเขา้ใจทีส่ามารถชีน้ำาการปฏิบัตไิด ้หนา้ที่
ทัง้สามน้ีไดบ้รรลผุลในความสมัพนัธข์องหลกันยิมกบัการ
ตัดสินใจทางยุทธศาสตร์

 หลักนิยมทำาให้เกิดความรู้อย่างสำาคัญสำาหรับ
จัดทำายุทธศาสตร์ หลักนิยมเป็นนามธรรมที่ใช้เร่ิมต้นใน
การคิดเมื่อประสบกับรูปธรรมและการตัดสินใจเฉพาะ 
ถ้าหากปราศจากหลักนิยมแล้วนักยุทธศาสตร์ก็จะต้อง
ตดัสนิใจโดยไมม่จีดุอา้งองิหรอืจดุชีน้ำา พวกเขากจ็ะเผชญิ
หน้ากับโอกาสของการทำาวงรอบอีกครั้งและทบทวน
ความผิดพลาดในอดีตอย่างต่อเนื่อง หลักนิยมที่ดีจะเป็น
คลงัเกบ็ประสบการณท์ีผ่่านการวเิคราะหม์าแลว้และเปน็
ที่เก็บความรู้ทางทหารซึ่งจะเป็นสิ่งชี้นำาพื้นฐานให้แก่นัก
ยุทธศาสตร์เพื่อในการตัดสินใจ ความสำาคัญของหน้าที่นี้
ถูกวางอย่างรัดกุมโดย T.E.Lawrence(Lawrence of 
Arabia) เมื่อเขาได้ให้ความเห็นเมื่อสองพันปีมาแล้วว่า 
ไม่มีคำาแก้ตัวสำาหรับการไม่ต่อสู้ในสงครามให้ดี

 ความสำาคัญของหลักนิยมนั้นควรอยู่เกือบจะ
ในทุกระดับของยุทธศาสตร์แต่ที่จริงแล้วหลักนิยมไม่
ค่อยจะได้ควบคุมยุทธศาสตร์หรือแม้แต่มีอิทธิพลสำาคัญ
กับการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ เหตุการณ์เหล่านี้ทำาให้
เกิดความไม่พอใจอย่างมากแก่นักการทหาร แนวโน้ม
นี้ปรากฏขึ้นมาต้ังแต่สงครามโลกคร้ังที่สองที่หลักนิยม
ทางทหารแบบเก่าไม่เข้ากันได้กับการตัดสินใจทางการ
เมืองในการทำาสงครามแบบจำากัดเขต ในสงครามเกาหลี
และเวียดนามผู้นำาทางทหารได้หมดความอดทนกับการ
ควบคมุอยา่งใกลช้ดิของพลเรอืนซ่ึงทำาการตัดสนิใจในการ
ทำาสงครามมักจะขัดแย้งกับคำาแนะนำาทางทหาร นักการ
ทหารหลายทา่นได้ยนืยนัวา่การต้ังรับทำาใหไ้ด้รับชยัชนะ
เด่นชัดในสงครามเกาหลีและล้มเหลวอย่างชัดเจนใน
สงครามเวยีดนาม ผู้นำาทางพลเรอืนได้โต้แยง้วา่หลกันยิม
ทางทหารแบบเก่าไม่เข้ากันได้กับการสงครามจำากัดเขต 
พวกเขาเช่ือว่าทั้งสองสงครามนั้นสามารถที่จะเพิ่มการ
ปะทะดว้ยพลงัอำานาจอนัยิง่ใหญถ่า้หากวา่ทางการทหาร
จะอนุญาตให้มีการเติมเต็มหลักนิยมทางทหาร
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 ความผิดหวังในสงครามเกาหลีและสงคราม
เวียดนามเน้นไปที่ความจริงท่ีว่าหลักนิยมทางทหารคือ
องค์ประกอบหลักสิ่งเดียวที่โน้มน้าวการตัดสินใจทาง
ยุทธศาสตร์ อิทธิพลของหลักนิยมเป็นสัดส่วนผกผันใน
ความสำาคัญเม่ือเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆ ในสงคราม
เกาหลีและสงครามเวียดนาม ภัยคุกคามจากการเพิ่มขึ้น
และการเผชิญหน้าเกิดจากการปฏิเสธอิทธิพลของหลัก
นยิมทางทหาร ปรากฏการณแ์บบเดียวกนันีส้ามารถเกดิ
ข้ึนได้ในยามสงบอีกด้วย คำาแนะนำาและความต้องการ
ทางทหารเก่ียวข้องกับโครงสร้างกองกำาลัง การจัดหา
ระบบอาวธุและการเคลือ่นยา้ยกำาลงั (ทัง้หมดนีข้ึน้อยูก่บั
หลักนิยมทางทหาร) มักจะถูกละเลย ลบล้าง ดัดแปลง
เนือ่งมาจากองคป์ระกอบทางเศรษฐกจิและการเมืองทีม่ี
ความสำาคัญมาก ในยามสงบและยามสงครามอทิธพิลของ
หลักนิยมทางทหารสามารถถูกปฏิเสธ เปลี่ยนแปลงหรือ
จำากัดโดยองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สำาคัญบางตัวที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ หลักนิยมใดจะมีอิทธิพล
ต่อยุทธศาสตร์มากน้อยแค่ไหนขึ้นกับความสำาคัญของ
หลักนิยมนั้น ๆ ในสายตาของผู้ตัดสินใจ

 ดังนั้น ในโลกที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนี้หลักนิยมก็
ไม่ได้ส่งอิทธิพลที่เหมาะสมออกมาเสมอไป รวมทั้งองค์
ประกอบสำาคัญอื่น ๆ ของหลักนิยมอีกด้วย หนทางที่ดี
ทีส่ดุในการดำาเนนิกจิการทางทหาร หลกันยิมไดท้ำาใหเ้กิด
มาตรฐานในการวัดความพยายามของเรา องค์ประกอบ
หลายอย่างได้กีดกันการทหารจากการกระทำาในสิ่งท่ีดี
ที่สุดแต่หลักนิยมก็สามารถทำาให้เกิดมาตรฐานในการ
ตัดสินคุณภาพ คุณค่า และความสำาเร็จ-ตัวชี้วัดความ
สำาเร็จและเคร่ืองมือสำาหรับการวิเคราะห์ทั้งความสำาเร็จ
และความล้มเหลว หลักนิยมสามารถวัดได้ไม่เพียงแต่
ผลกระทบของตัวเองกบักระบวนการตัดสินใจแต่สามารถ
วัดผลกระทบกับความสัมพันธ์กันของตัวมันเองอีกด้วย 
ถา้หากติดตามดูแลว้พบวา่หลักนยิมนัน้ลม้เหลวกจ็ะทำาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลักนิยมโดยการนำาเอาความ
ผิดพลาดนั้นมาพัฒนาหลักนิยม ถ้าหากภายใต้อิทธิพล
ของหลักนิยมทำาให้การตัดสินใจทางยุทธศาสตร์นำาไปสู่
ความสำาเร็จแล้วประสบการณ์จากความสำาเร็จนั้นก็อาจ
นำามาใช้พฒันาหลกันยิมได้อกีด้วย นีจ่ะทำาใหย้ทุธศาสตร์
กับหลักนิยมมีความสัมพันธ์ท่ีเต็มวงรอบ หลักนิยมส่ง
อิทธิพลต่อยุทธศาสตร์และผลของยุทธศาสตร์กลายมา
เป็นประสบการณ์ที่เป็นพื้นฐานให้กับหลักนิยม

By Dennis Drew and Don Snow

____________________
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 การทำาสงครามเป็นสิ่งท่ีมีมาคู่กับมนุษยชาติ     
มาอย่างเนิ่นนาน จากประวัติศาสตร์สงครามทำาให้เรา
พบว่า “เทคโนโลยี” เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดำาเนินสงคราม โดยเฉพาะ
ในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนา
ไปอยา่งรวดเรว็จงึสง่ผลใหก้จิการทหารของประเทศตา่งๆ 
ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีศักยภาพสูง เช่น สหรัฐฯ 
ฝรั่งเศส และจีน ฯลฯ  ที่พยายามนำาเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
เข้ามาใช้ ในกองทัพเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการ
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติของตน
 การนำา เทคโนโลยีมาผสมผสานประยุกต์                
ใชง้านในกจิการทหารจงึถอืไดว้า่ เปน็การเพ่ิมศักยภาพให้
กบักองทพั ถงึแมว้า่เทคโนโลยจีะไมใ่ช่สิง่ท่ีจะสามารถบง่
ชี้ชัยชนะได้ แต่อย่างน้อยเทคโนโลยีก็ก่อให้เกิดความได้
เปรียบตอ่ฝา่ย ตรงข้ามถา้อกีฝา่ยหนึง่มเีทคโนโลยทีีเ่หนอื
กว่าดังนั้น เม่ือใดก็ตามที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง 
สิ่งที่ตามมาก็คือ การเปลี่ยนแปลงในกองทัพ เช่น ความ
รู้ความสามารถในการหล่อโลหะและการค้นพบดินปืน 
ทำาให้อศัวินในยคุกลางท่ีใสชุ่ดเกราะ ใช้ดาบเข้าทำาการรบ 
ได้หมดไป หรือ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีการบิน ทำาให้

มิติของสนามรบเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังกำาหนดโฉมใหม่
ของสงคราม เชน่ การเปลีย่นแปลงจากหลอดสญุญากาศ
ในยุคแรกของคอมพิวเตอร์ ไปเป็นเซมิคอนดักเตอร์
อย่างเช่นในปัจจุบัน ส่งผลให้ระบบอาวุธในกองทัพ                    
มีขนาดเล็กลงแต่สามารถประมวลผลได้เร็วขึ้น

 Wright Flyer I : Dec 17, 1903

ดังตัวอย่างท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีบทบาท
สำาคัญในกิจการทหาร นวัตกรรมใด ๆ ของเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการดำาเนิน

เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนฉากสงคราม

พ.อ.ดร. ธีรนันท์ นันทขว้าง นายทหารปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร 
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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สงคราม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการ (Evolution) หรือ
การปฏิวัติเปลี่ยนแปลง (Revolution) การเปลี่ยนแปลง
ในกองทัพที่เกิดจากเทคโนโลยีนั้นจะครอบคลุมถึง
ระบบอาวุธ (WeaponSystems) ท่ีใช้ในการสู้รบ และ
แนวคิดในการทำาสงครามใหม ่ๆ (New Operational 
Concepts) อย่างเช่น สงครามศูนย์รวมเครือข่าย (Net-
work Centric Warfare) ปฏิบัติการบนบรรทัดฐานของ
ประสิทธิผล (Effects Based Operations) กองกำาลัง
ตอบโต้เร็ว (Rapid Reaction Forces) ฯลฯ
 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียังส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกองทัพ เช่น การปรับ
กองทัพเพื่อรองรับงานทางด้านการพัฒนา การจัดต้ัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานต่อต้าน/ตอบโต้การก่อการ
ร้ายสากล การจัดตั้งหน่วยบัญชาการรวมเพื่อรองรับ
แนวคิดในการรบร่วม (Joint Warfare) เป็นต้น
 เมื่อเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อกิจการทหาร 
กรอบของแนวคิดที่จะนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งาน
ของประเทศต่างๆ จึงมีลักษณะ ดังนี้

    การปฏิวัติในกิจการทหาร
 (1) รูปแบบของภัยคุกคามและสภาวะ
แวดลอ้มมกีารเปลีย่นแปลง เทคโนโลยท่ีีจะนำามาใชง้าน
ต้องสามารถช่วยให้กองทัพมีความอ่อนตัว (Flexibility) 
มีความสามารถรอบตัว (Versatile) มีความคล่องแคล่ว
ว่องไว (Agile) เพื่อรองรับกับภารกิจท่ีหลายในปัจจุบัน
และอนาคต
 (2) รปูแบบของการรบในปจัจบุนัและอนาคต                   
มีลักษณะเป็นการรบร่วม (Joint Warfare) กำาลังทาง
อากาศหรือกำาลังทางเรือที่ให้การสนับสนุนหน่วยกำาลัง
ภาคพืน้ทีเ่ขา้ทำาการรบ ตอ้งอาศยัเทคโนโลยทีีช่ว่ยใหเ้กดิ

ความแมน่ยำา (Precision) ในการโจมต ีดังนัน้ เทคโนโลยี
ที่นำามาประยุกต์ใช้งานต้องเป็นเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิด
ความแม่นยำา
 

 (3) สารสนเทศเป็นส่ิงสำาคัญในปัจจุบัน             
ที่สามารถกำาหนดทิศทางของการรบ การได้มาซึ่ง
สารสนเทศเป็นสิ่งที่จำาเป็น ดังนั้น เทคโนโลยีที่จะนำา
มาใช้งานต้องช่วยให้กระบวนการผลิตสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข่าวกรองและ
ข้อมูล การจัดเก็บและประมวลผล การสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การแจกจ่ายและการนำาไปใช้งาน
 (4) การเคล่ือนย้ายกำาลังทหารและ ส่ิงอุปกรณ์
ทางทหาร เปน็ส่ิงท่ีชว่ยใหก้ารรบเปน็ไปตามแผนท่ีวางไว ้
เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีจะต้อง เข้ามาช่วยเหลือในเรื่อง
ของการส่งกำาลังบำารุง (Logistic and Support) สำาหรับ
การดำาเนินการเหล่านี้ ในภาคธุรกิจเรียกว่า การจัดการ
โซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ซึ่งได้มีการ
พัฒนารูปแบบในการดำาเนินการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และในบางเรื่องสามารถดำาเนินการได้ดีกว่า
กองทพั เนือ่งจากสามารถดำาเนนิการไดอ้ยา่งรวดเรว็โดย
มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำากว่าการดำาเนินการกองทัพค่อนข้างมาก
 (5) ค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งท่ีสำาคัญ เพราะการนำา
เทคโนโลยเีข้ามาประยกุต์ใชง้านเปน็สิง่ทีม่ค่ีาใชจ้า่ยสงู ดงั
นัน้ การเลอืกเทคโนโลยจีะตอ้งพจิารณาวา่รฐัหรอืกองทัพ 
สามารถจัดสรรงบประมาณรองรับการนำาเทคโนโลยีนั้น
มาใช้งานได้
 



AIR WARFARE JOURNAL32

World Navy Aircraft carrier

 รปูแบบของเทคโนโลยท่ีีนำามาใช้ในกจิการทหาร 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
: เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ล้วนแต่ส่งผลกระทบที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำาเนินสงคราม โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศเปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยใน
การส่งและรับข้อมูล การประมวลผล และการแจกจ่าย
สารสนเทศเพือ่นำาไปใชง้านใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และทนัเวลา การมีสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสารสนเทศ
ด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ย่อมส่งผลให้
กองทพัของฝา่ยเรามคีวามเหนอืกวา่ทางสารสนเทศ และ
ในปัจจุบันกองทัพต่างๆ หลายประเทศเชื่อกันว่า การ
ครองความเหนือกว่าทางสารสนเทศเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิด
ชัยชนะและสูญเสียน้อยในการเข้าทำาสงคราม 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติการ
ทางทหารในปจัจบุนั มุง่เนน้ไปท่ีระบบสารสนเทศท่ีเชือ่ม
ต่อกันบนระบบเครือข่าย เพราะการเชื่อมต่อกันจะช่วย
ใหข้อ้มลู ขา่วกรอง สารสนเทศ และองคค์วามรู ้สามารถ
ไหลเวยีนไปมายงัระบบตา่งๆ ทีเ่ช่ือมตอ่ได ้แนวความคิด
เหลา่นีจ้ะเรยีกวา่ สงครามศนูยร์วมระบบเครอืข่าย หรอื 
Network Centric Warfare โดยระบบสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายที่ต้องการจะมีคุณสมบัติดังนี้ 

 (1) ความสามารถในการกู้คืนด้วยตัวเอง 
เคลื่อนที่ ไร้สาย ปรับแต่งง่าย และปลอดภัย 
 (2) กระจายอย่างท่ัวถึง ด้วยความสามารถใน
การเคลื่อนที่ พร้อมกับเชื่อมต่อด้วยเซนเซอร์ 
 (3) กระจายเครื่องมือในการทำางานร่วมกัน เพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจ 
 (4) ประกนัวา่สารสนเทศมคีวามสมบรูณ ์ถกูตอ้ง
และน่าเชื่อถือ 
 (5) สามารถตรวจตราและคาดการณ์สภาวะ
แวดล้อมของพื้นที่การรบได้

Network Centric Operations

เทคโนโลยีทางด้านวัสดุ (Material Technology) :  
ถึงแมเ้ทคโนโลยทีางด้านวสัดุใหม ่ๆ  จะไมไ่ด้มผีลโดยตรง
ต่อการเปล่ียนแปลงในกิจการทหาร แต่เทคโนโลยีทาง
ดา้นวสัดถุอืเปน็รากฐานของการเปลีย่นแปลง ท่ีเกดิขึน้ใน
กจิการทหาร สำาหรับเทคโนโลยทีางด้านวสัดนุัน้ สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
 (1) วสัดทุางการทำางาน (Functional Mate-
rials) เทคโนโลยขีองวสัดปุระเภทนี ้เปน็วสัดหุลกัทีใ่ช้ใน            
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เช่น ทรานซิสเตอร์ ใยแก้วนำา
แสง จอภาพ ฯลฯ วัสดุประเภทนี้จะช่วยให้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายทำางานเร็วขึ้น สามารถ
รับ/ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 (2) วัสดุทางโครงสร้าง (Structural Materi-
als) เทคโนโลยวัีสดุประเภทนี ้เปน็เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงกับโครงสร้างของตัววัสดุ เช่น การทำาให้วัสดุมี
ความแข็งขึ้น เบาลง บางลง เล็กลง หรือเรื่องที่เกี่ยวกับ
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นาโนเทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีางดา้นวสัดุ 
ทั้ง 2 ประเภท จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบ
อาวุธ ระบบการบัญชาการและควบคุม และรูปแบบของ
การดำาเนินกลยุทธ์อีกด้วย

 

Gripen Materials

เทคโนโลยีทางด้านพลังงานและการขับเคล่ือน         
(Energy and Propulsion Technology) : การ
พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและการขับเคลื่อน  
มีส่วนสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ในการดำาเนินสงคราม 
สำาหรับทศวรรษนี้จะให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
 (1) แหล่งพลังงานที่เบา เล็ก และใช้งาน
ได้นาน (Compact, Lightweight, Long-Lasting 
Energy Sources) แนวความคิดที่จะใช้พลังงานอื่น
ทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เป็นแนวคิดที่มี
การพฒันาอยูต่ลอดเวลา การปฏบัิตกิารทางทหารมคีวาม
ตอ้งการเทคโนโลยแีบตเตอรร์ท่ีีน้ำาหนกัเบาใชง้านได้นาน 
เพื่อลดปัญหาของการส่งกำาลังบำารุง  
 (2) เทคโนโลยีการขับเคลื่อนชั้นสูงสำาหรับ
อากาศยาน ขีปนาวุธ และการเข้าสู่ห้วงอวกาศ (Ad-
vance Propulsion for Aircraft, Missiles, and 
Access to Space) เปน็ความตอ้งการในการลดเวลาใน
การเดินทางของอากาศยาน หรือ ขีปนาวุธร่อน (Cruise 
Missiles) เพื่อช่วยให้รอดพ้นจากการตรวจจับจากฝ่าย
ตรงข้าม

เทคโนโลยีการขับเคลื่อนชั้นสูงในอนาคต

เทคโนโลยีทางด้านขีดความสามารถของมนุษย์             
(Human Performance Technology) : การทำางาน
ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีเป็นส่ิงสำาคัญ การ
พัฒนาทักษะและความสามารถของมนุษย์จึงมีความสำาคัญ 
การมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสามารถช่วยฝึกฝนให้มนุษย์มี
ความชำานาญ สามารถทำางานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 (1) การฝึกฝนในระบบเสมือนและการศึกษา
แบบกระจาย (Immersive Virtual Training and 
Distributed Learning) เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยพัฒนา
ใหม้นษุยห์รือทหาร มทัีกษะในเร่ืองต่างๆ ท่ีไมจ่ำาเปน็ตอ้ง
เสี่ยงกับสถานการณ์จริง หรือฝึกฝนให้เกิดความชำานาญ
ก่อนที่จะไปฝึกกับยุทโธปกรณ์จริงที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น 
การขับเครื่องบินรบ เป็นต้น
 (2) การเพ่ิมพูนขีดความสามารถของมนุษย์ 
(Enhanced Human Performance) เปน็สิง่แนวคิด
ทีมุ่ง่พัฒนาในเร่ืองของอารมณแ์ละร่างกาย เพ่ือใหท้หาร
สามารถปฏิบติัหนา้ทีใ่นพืน้ทีท่ี่ยากลำาบาก อนัตราย และ
กดดัน ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น 
เครื่องจำาลองการบิน เป็นต้น

ศูนย์จำาลองยุทธวิธี (Tactical Simulation Center) 

เมือง Pardubice สาธารณรัฐเช็ก
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เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) : การนำา
เทคโนโลยีชีวิภาพมาใช้ในกิจการทหาร เป็นเรื่องที่มี
มานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธ เชื้อโรค การรักษา
บาดแผลจากการสู้รบ หรือสงครามชีวภาพ สำาหรับ
ทศวรรษนี้จะให้ความสนใจกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 (1) เทคโนโลยีเภสัชกรรมช้ันสูงและ เวชกรรม
ป้องกัน (Advanced Military Medicine and Protection)         
เปน็เรือ่งของยารักษาโรคและเวชกรรมปอ้งกันทีย่งัคงเปน็
เรือ่งทีม่กีารวจิยัอยูต่ลอดเวลา ดงัตวัอยา่ง เชน่ การรักษา
แผล บนร่างกายมนุษย์ให้หายเร็วข้ึนด้วยการรักษาภาย
ใต้แสงจาก LED (Light-Emitting Diodes) หรือการใช้
วัสดุทางชีวะชะลอการไหลของเลือดท่ีออกจากบาดแผล 
เป็นต้น  
 (2) ชีววิทยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรม 
(Nonmedical Biotechnologies) เป็นเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุและอุปกรณ์ตรวจจับในสนามรบ เช่น 
การใช้แบคทีเรีย Bacteriorhodopsin ในการดูดซับ
ไมโครเวฟในย่าน X-band และ/หรือสูงกว่า หรือทำาเป็น
หน่วยความจำา การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับจากวัสดุชีวะ 
(Biosensors) ท่ีใช้ในการตรวจจบัอาวุธเคมหีรอือาวธุเช้ือ
โรค เป็นต้น
 (3) เทคโนโลยีการจำาลองทางชีวะ (Biomi-
metic Technologies) ลักษณะของเทคโนโลยีนี้ 
ได้แก่ การจำาลองโซนาร์ชีวะ (Biosonar) หรือเรดาร์ชีวะ 
(Bioradar) ท่ีมีอยู่ในสัตว์ เพ่ือนำามาใช้เป็นอุปกรณ์การ
ตรวจจบัเทคโนโลยรีะบบดดัแปลง (Derivative System 
Technology) : เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผสม
ผสานระหว่างเทคโนโลยีท่ีแตกต่างหลากหลายเข้าด้วย
กัน เพื่อพัฒนาเป็นระบบแล้วนำามาใช้งาน เช่น 
 (1) ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ยานไร้คนขับ 
(Automated System, Robotics, Unmanned 
Vehicles) เป็นเทคโนโลยีท่ีนำาความรู้ทางด้านปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาผสมผสาน
กบัแนวคดิในเรือ่งระบบควบคมุ (Control System) เพ่ือ
พฒันาระบบอาวธุใหมท่ีม่คีวามฉลาด (Smart Weapon) 
สามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอด
เวลาได้ 

ระบบอากาศยานไร้คนขับของอิสราเอล

 (2) ระบบทางอวกาศ (Space-based Systems)
เป็นเทคโนโลยีที่จำาเป็นสำาหรับสงครามศูนย์รวมระบบ
เครือข่าย (Network Centric Warfare) ด้วยการใช้ห้วง
อวกาศเพื่อให้หน่วยในระดับต่างๆ สามารถติดต่อกันได้ 
 (3) บูรณาการยานกำาเนิดไฟฟ้า ระบบ
บัญชาการและควบคุม และระบบอาวุธ (Integrated 
Electric Vehicles, C4ISR and Weapons) เป็น
เทคโนโลยท่ีีผสมผสานระบบอาวธุเข้ากับระบบบญัชาการ
และควบคุม และแหล่งพลังงานคลื่นไฟฟ้าเข้าด้วย
กัน รวมไปถึงการพัฒนาในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย 
 (4) กระสุนแม่นยำา (Precision Munitions)                              
เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความแม่นยำา
ของระบบอาวุธ ทีผ่สมผสานเรือ่งการป้องกนัการรบกวน
จากสงครามอิเล็กทรอนิกส์ จากเทคโนโลยีที่ได้กล่าวมา
ทั้งหมดจะเห็นได้ว่า มีการศึกษา/ค้นคว้า/วิจัย เพื่อให้ได้
มีซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเทคโนโลยีต่างๆ 
ท่ีได้มกีารคดิคน้ข้ึนมานัน้ จะชว่ยใหก้ารดำาเนนิสงครามมี
รูปแบบที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธกระสุนวัตถุ
ระเบดิ แนวคิดในการใชก้ำาลงั โครงสรา้งกองทัพ และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีควรตระหนักคือ ถ้า
กองทพัใดมเีทคโนโลยทีีด่เีลศิแตท่หารในกองทพันัน้ขาด      
จติวญิญาณ ก็จะไมแ่ตกตา่งอะไรกบัการทีก่องทพันัน้มีแต่
เศษเหล็ก สิง่ท่ีต้องพึงระลกึไวเ้สมอ คอื เทคโนโลยไีมอ่าจ
ทดแทนจิตวิญญาณของความเป็นทหารได้ 

อ้างอิง : พ.อ.ดร. ธีรนันท์ นันทขว้าง, มิถุนายน 2553, 
http://www.tortaharn.net

____________________
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ภูมิประเทศบ้านร่มเกล้า
 สมรภูมิบ้านร่มเกล้า ศึกประวัติศาสตร์ ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศลาว ณ บริเวณ ยุทธภูมิบ้านร่ม
เกล้า ในช่วงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 จากการสู้รบอย่าง
หนกัตอ่เนือ่งกนัเปน็เวลานาน ทำาใหเ้กดิการสญูเสยีอยา่ง
มากทั้งฝ่ายไทยและลาว และนับเป็นการสูญเสียชีวิต
ทหารมากที่สุดในการรบของไทยเท่าที่เคยมีมา จากคำา
บอกเลา่ของทหารท่ีอยูแ่นวหนา้ ซึง่ทำาการรบ ณ ยุทธภูมิ
บ้านร่มเกล้า ทำาให้ทราบว่า ศึกครัง้นี้เราต้องรบกับข้าศึก
ท่ีมียุทธภูมิดีกว่า มีอำานาจการยิงสนับสนุนต่อเนื่องและ
รุนแรง ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะแนวกับ
ระเบิด ทหารหลายนายซ่ึงผ่านสมรภูมิมาอย่างโชกโชน 
กล่าวว่า เป็นการรบที่หนักที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นมาใน
ชีวิตการเป็นทหารโดยเฉพาะบริเวณเนิน 1182 , 1370 
, และ 1428 ซึ่งถือว่าเป็นเนินแห่งสมรภูมิเลือดอย่าง
แท้จริง
สาเหตุของความขัดแย้ง
 1. ตามสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝร่ังเศส ปี 
พ.ศ. 2450 กำาหนดให้นำา้เหืองเป็นเขตแดนสยาม-ฝรัง่เศส
แต่ปีถัดมาพนักงานสำารวจทำาแผนท่ีพบว่ามีนำ้าเหืองสอง
สายฝรัง่เศสตดัสนิเอาเอง (เขา้ใจวา่ไมไ่ดแ้จง้ใหก้รงุเทพฯ 
ทราบ) ว่าเลือกสายนำ้าที่ทำาให้ฝรั่งเศสได้ดินแดนมากขึ้น
หนอ่ย เขตแดนตรงนัน้ไมม่ปัีญหาอะไร จนกระท่ังป ี2530 
ทางลาวอา้งวา่บริเวณบา้นรม่เกลา้เปน็ของลาว เนือ่งจาก
แผนที่คนละฉบับกับไทย ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิด

พลาดในการสำาราจครัง้นัน้ ภายหลงัพบวา่ลำาน้ำาเหอืงม ี2 
สาย ซ่ึงไมต่รงกบัแนวลำานำา้ในปจัจบุนั ซ่ึงปรากฏในแผนที่
สหรฐัทำาใหร้ฐับาลไทยชว่งสงครามเวยีดนาม อกีทัง้ลำานำา้
ในปัจจุบันเรียกว่าเหืองป่าหมัน ซึ่งไม่ใช่ชื่อที่เคยปรากฏ
ในเอกสารใด ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2450-2451
 2. ข้อกล่าวหาของลาวต่อไทยอีกอย่างหนึ่งคือ 
ลาวกล่าวหาว่ามีบริษัทคนไทยบุกรุกเข้าไปตัดไม้และชัก
ลากไมข้องลาวเข้ามาในอาณาเขตไทย ทหารลาวต้องการ
เงินค่าไม้ เมื่อไม่ได้รับจึงดำาเนินการในลักษณะรุกราน 

แผนที่บริเวณ บ้านร่มเกล้า

ยุทธการบ้านร่มเกล้า
 ยทุธการบา้นรม่เกลา้ ไดเ้ริม่ขึน้เมือ่ 1 กมุภาพนัธ ์
พ.ศ. 2531 เมื่อ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผบ.ทบ.           
(ในขณะนั้น) ประกาศจะผลักดันกองกำาลังต่างชาติที่เข้า
มายึดครองพื้นที่ในเขตไทยทุกรูปแบบด้วยการใช้กำาลัง
ทหาร จึงทำาให้เกิดการสู้รบอย่างดุเดือดทหารไทยทั้ง
ทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ และทหารพราน                    
ได้รุกตอบโต้ยึดท่ีม่ันต่าง ๆ ท่ีลาวครองไว้กลับมาได้เป็น
ส่วนมาก รวมทั้งได้ทำาการโอบล้อมบริเวณตีนเนิน 1428 
ไว้ได้ แต่ไม่สามารถบุกขึ้นไปถึงยอดเนินซึ่งทหารลาวใช้
เป็นฐานต่อต้านได้ ถึงแม้จะใช้กำาลังทางอากาศบินโจมตี
ทิง้ระเบดิอยา่งหนกักต็าม จนทำาให ้ทอ. ไทย ต้องสญูเสยี

 สมรภูมิบ้านร่มเกล้า

เรียบเรียงโดย น.อ.คณาธิป วงษ์ประเสริฐ 
นายทหารการสงครามทางอากาศ ศูนย์การสงครามทางอากาศ
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เครื่องบิน เอฟ 5 อี และ โอวี 10 ไปอย่างละ 1 เครื่อง 
อันเปน็ผลมาจากการยงิของฝา่ยลาว ทางภาคพืน้ดนิ ดว้ย 
ปตอ. และจรวดแซม

ผู้บัญชาการทหารบก (ในขณะนั้น)

 หลั ง จากที่ ทหารลาวสูญ เสี ยที่ มั่ น ต่ า งๆ                  
ได้รวบรวมกำาลังพลเข้ารักษาเนิน 1428 ไว้อย่างเหนียว
แน่นโดยมีกำาลังรบและกำาลังสนับสนุนดังนี้คือ กองพล
ที่ 1 จำานวน 4 กองพัน พร้อมอาวุธหนักปืนใหญ่ 130 
มม. 3 กระบอก ปืน 105 มม.3 กระบอก รถถังอีก 4 คัน 
รวมกำาลังพล 372 คนกองพลที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่หลวงพระ
บาง จำานวน 4 กองพัน เช่นกัน มีกำาลังพลกว่า 418 คน 
สนบัสนนุดว้ยปนืใหญ ่130 มม. 3 กระบอก ปนืใหญ ่105 
มม.3 กระบอก รถถัง 5 คัน ปืน ค. ขนาด 62 และ 82 
มม. รวมทั้ง ปตอ. ด้วย นอกจากนี้กองกำาลังหลักซึ่งมีที่
ตั้งอยู่ที่ ไชยบุรี มีปืนใหญ่ 130 มม. 2 กระบอก ปืนใหญ่
ขนาด 122 มม. อีก 3 กระบอกรวมทั้งหน่วยจรวดต่อสู้
อากาศยานแบบ แซม 7 ซึง่เป็นปืนท่ีทหารอากาศมคีวาม
เชี่ยวชาญมาก
 ในระยะแรกของการรบนัน้ ทหารไทยใชท้หารมา้
และทหารพรานรกุคบืหนา้เขา้สูบ่ริเวณเนนิ 1428 ซ่ึงพบ
กับการตอ่ตา้นอยา่งหนกัจากฝา่ยลาวอยา่งคาดไมถ่งึโดย
เฉพาะกับระเบิดและการยิงปืนใหญ่จากลาวอย่างหนา
แน่นและต่อเนื่อง ทำาให้การรุกคืบหน้าเป็นไปได้ช้าและ
สญูเสยีอยา่งมาก สาเหตสุำาคญัท่ีเราไมส่ามารถเผดจ็ศกึได้
อยา่งทีค่าดหมาย เนือ่งจากทหารลาวมชียัภมูทิีไ่ดเ้ปรยีบ 

ทีม่ัน่บนเนนิ 1428 มคีวามแขง็แรง สามารถสง่กำาลงับำารงุ
สนบัสนนุอยา่งตอ่เนือ่งและรวดเรว็ การยงิอาวุธหนกัของ
ฝ่ายลาวมคีวามแมน่ยำาและได้ผลมาก การพิชิตเนนิ 1428 
ใหไ้ดน้ัน้ ทางทีส่ะดวกและรวดเรว็ทีส่ดุคือต้องโอบอ้อมบุก
ตะลุยข้ึนจากตีนเนินด้านเขตประเทศลาว และสยบฐาน
ปนืใหญท่ีอ่ยูใ่นฝัง่ลาวใหเ้งยีบเสียงเสยีกอ่น ซ่ึงในขัน้แรก
ทหารไทยมีความคิดท่ีจะผลักดันทหารลาวออกจากดิน
แดนไทยเทา่นัน้ การรบจงึจำากดัเขตอยูแ่ตใ่นประเทศไทย 
แต่หลังจากการรบในชว่งแรกฝ่ายเราไมป่ระสบผลสำาเรจ็
ดังที่คาดหมายไว้ คณะนายทหารจึงได้ปรับยุทธการรบ
เสียใหม่ โดยใช้กำาลังปืนใหญ่ระยะยิงไกลแบบ เอ็ม 198 
และปืนใหญ่แบบต่างๆ ระดมยิงเข้าไปในดินแดนลาว ที่
หมายคือการยิงฐานปืนใหญ่และท่ีต้ังกำาลังทหาร พร้อม
ท้ังส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปตัดการส่งกำาลังสนับสนุนของ
ฝ่ายลาว จนกระทั่งการสนับสนุนการรบของลาวได้ลด
ประสทิธภิาพลงไปอยา่งมาก ซึง่คาดวา่ หลงัจากวนัที ่20 
กุมภาพันธ์ 2531 เนิน 1428 จะต้องกลับคืนมาเป็นของ
ไทยอย่างแน่นอน แต่แล้ววันที่ 19 กุมภาพันธ์ ก็ได้มีการ
เจรจายุติศึกแยกกำาลังของทั้ง 2 ฝ่ายออกจากกันฝ่ายละ 
3 กม. อันเป็นการสิ้นสุดการรบที่ไม่สามารถชี้ชัดไปได้ว่า 
ใครคือผู้ชนะ

ปืนใหญ่ 155 มิลลิเมตรของทหารไทยยิงตอบโต้ข้าศึก

ข้อสังเกตจากการรบ
 การรบครั้งนี้ผิดกับการรบเท่าที่ทหารไทยได้
เคยผ่านมา ทำาให้ต้องระดมกำาลังทหารหน่วยต่างๆ เข้า
สู่ยุทธบริเวณจำานวนมาก ทั้งจากเหล่าม้า เหล่าราบ 
เหล่าปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง หน่วยรบพิเศษ รวมทั้ง
การรบนอกแบบที่ต้องใช้ทหารพรานเข้าเกาะฐานที่มั่น
ของฝ่ายลาวด้วย
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 การส่งกำาลังบำารุงของทหารไทยเป็นไปด้วยความ
ยากลำาบาก เน่ืองจากเส้นทาง สภาพถนนท่ีค่อนข้างแคบและ
ขรุขระ อีกท้ังเป็นทางสูงชันคดเค้ียว ลัดเลาะไปตามไหล่เขา   
ที่ค่อนข้างสูงไม่ต่ำากว่า 1000 เมตร เหนือระดับนำ้าทะเล 
สาเหตุที ่ทหารลาวได้ยึดเนิน 1428 ชนิดหัวเด็ด
ตีนขาดก็ไม่ยอมถอย เท่าที ่ดูจากภูมิประเทศแล้ว 
เนิน 1428 เป็นเนินบนยอดเขาที ่สูงที ่สุด สามารถ
มองเห็นชัยภูมิรอบๆ ได้เป็นอย่างดี และ ผตน. 
ของลาวจะคอยชี ้ เป้าให้ปืนใหญ่ยิงถล่มทหารไทย
ที ่กำาลังรุกคืบหน้าอยู ่ เบื ้องล่างอย่างได้ผล และที ่
สำาคัญคือ เนิน 1428 นั ้นทหารลาวได้ทำาบังเกอร์
ถาวร (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ขุดอุโมงค์เชื ่อมต่อกับ
รอบฐาน ปรับพื ้นที ่  ขุดร่องเหลดไว้พร้อมสรรพ 
เป็นฐานที ่มั ่นแข็งแรง สามารถทนทานการโจมตี
ทางอากาศได้อย่างดี น่าสงสัยว่าการข่าวของเราดี
แค่ไหน ทำาไมปล่อยให้ทหารลาวมาตั ้งฐานที ่มั ่นอยู ่
ได้ตั ้งนาน แถมวางกับระเบิดนับหมื ่น ๆ ลูกไว้เต็ม
ไปหมด การกระทำาเช่นนี ้คงไม่สามารถทำาได้ในเวลา
อันสั ้น ต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือน และที ่สำาคัญที ่สุด
คือ การประเมินค่าขีดความสามารถในการรบของ
ทหารลาว ซึ ่งทหารลาวในครั ้งนั ้นได้รับการฝึกจาก
เวียตนาม มีรัสเซียสนับสนุนอยู ่เบื ้องหลัง โดยเฉพาะ
ทหารปืนใหญ่ และหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ ซึ ่ง
ต้องใช้ฝีมือและเทคโนโลยีเข้าช่วยจึงจะปฏิบัติการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การที ่ทหารไทยไม่สามารถชนะได้อย่างเด็ด
ขาด เนื ่องจากเราต้องต่อสู ้กับกองกำาลังทหารลาว
และกำาลังของประเทศที่ 3 พร้อม ๆ กันด้วยอาวุธ
หลายอย่างที ่ทันสมัย ชัยภูมิในการรบทหารไทยเสีย
เปรียบอย่างเห็นได้ชัด อีกทั ้งการรบก็ต้องฟังคำาสั ่ง
จากรัฐบาล รบในกฎเกณฑ์ ทำาให้การรบทำาอย่างไม่
เต็มที ่ แถมสูญเสียกำาลังผลไปอย่างมากมาย
 การใช้สุนัขสงคราม ตรวจหาทุ ่นระเบิด 
นับว่าเป็นวิธีที ่ประหยัดและได้ผลดีที ่สุด แต่เมื ่อ
ถึงสนามรบจริง สุนัขบางตัวกลับเดินหนีสงสัยจะ
เวียนหัวกลิ ่นกำามะถัน เพราะลาววางไว้เต็มไปหมด 
นักรบบางท่านจึงต้องเหลือช่วยตนเองเอาไม้ไผ่มา

ทำาเครื ่องค้นหากับระเบิดไปพราง ๆ ก่อน เพราะ
เครื ่องมือตรวจค้นทุ ่นระเบิดของเรามีจำานวนจำากัด
 

ทหารกองทัพภาคที่ 3เคลื่อนกำาลังพลขึ้นเนิน

 ศึกประวัติศาสตร์ ไทย – ลาว ถึงแม้จะยุติกันไป
นานกว่า 10 ปีแล้ว ท่ามกลางกลิ่นคาวเลือดของนักรบ
ไทยและลาว อนัเป็นผลจากการเจรจาของผูน้ำาทางทหาร
ของแต่ละประเทศ ที่มีถ้อยคำาแถลงว่า ต่อไปนี้ไทยและ
ลาวจะไม่ตีรันฟันแทงกันอีกแล้ว เลือดไทย – ลาว จะ
ไม่มีให้เห็นกันอีกต่อไป สายสัมพันธ์ของทั้ง 2 ชาติจะ
ยั่งยืนเสมือนสายนำ้าโขงที่ไม่มีวันเหือดแห้ง แต่คำาเหล่านี้ 
น่าจะได้ยินก่อนที่จะเปิดยุทธการบ้านร่มเกล้า เป็นที่น่า
เสียดายที่พวกนักรบที่กล้าหาญได้สังเวยชีพไปแล้วไม่มี
วันจะได้ยินคำาเหล่านี้ เลือดและวิญญาณของพวกเขาที่
ไหลนองและสิงสถิตย์อยู่บนเนินร้าง 1428 คงทำาให้เนิน
นรกแห่งนี้ เป็นดินแดนอาถรรพ์ต่อไปอีกนาน
จุดที่น่าสังเกตของเหตุการณ์ครั้งนี้
 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวคือปี 2528-2530 
ทหารเวียดนาม-เฮงสัมริน ได้ส่งกองกำาลังจำานวนมาก
เข้ากวาดล้างกองกำาลังเขมรฝ่ายต่อต้าน ตามแนว
ชายแดนไทยที่จังหวัดอุบลราชธานี จนเกิดกรณีการรบ
กันอย่างหนักกับไทยที่ช่องบก ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ อ.นำ้ายืน 
จ.อุบลราชธานี เป็นพื้นที่ชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ
กัน ๓ ประเทศ คือ ไทย,ลาว และกัมพูชา มีทิวเขาพนม
ดงรัก กั้นเป็นแนวเขตแดน เนื่องจากพ้ืนท่ีทางฝ่ังเขมร
เป็นที่ราบต่ำา ทหารเวียดนามจึงได้รุกล้ำาเข้ามาตั้งฐานที่
มั่นลึกเข้ามาในเขตไทยประมาณ 5 กม. มีการปรับปรุง
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ดดัแปลงทีต่ัง้เพือ่รบัการโจมตจีากทางไทยเปน็อยา่งดี ซ่ึง
จะเปน็การตดัการตดิตอ่ระหวา่งไทยกับกองกำาลังกลุ่มต่อ
ตา้นในการสนบัสนนุยทุธปจัจยัการรบทีช่อ่งบก ทีช่่องบก
นั้นมีการปะทะกันอย่างหนักระหว่างไทยและเวียดนาม           
(ไทยใช้กำาลังส่วนต่าง ๆ จากกองทัพภาคที่ 2 ประกอบ
ด้วย 5 กองพันทหารราบ, 1 ร้อยลาดตระเวนระยะไกล, 
27 กองร้อยทหารพราน, 1 ร้อยรถถัง สนับสนุนด้วยปืน
ใหญ่ และกำาลังทางอากาศ โดยเคร่ืองบิน A37 และเอฟ 5) 
การรบมีความรุนแรงไม่น้อยไปกว่าท่ีบ้านร่มเกล้า การ
ปฏิบัติการกวาดล้างกองกำาลังทหารเวียดนามที่ช่องบก 
ตั้งแต่ ม.ค.2528-ธ.ค.2530 ทหารไทยสูญเสีย กำาลังพล 
109 นาย บาดเจ็บ 644 นาย ยึดอาวุธจากฝ่ายเวียดนาม
ได้จำานวนมาก (ตัวเลขที่เปิดเผยจากทางการไทย) ทหาร
เวียดนามเสียชีวิตประมาณ 50,000 คน จากการรบใน
เขมรและชายแดนไทยตัง้แตบุ่กเขา้มาจนถอนออกไป บาง
ส่วนถูกจับเป็นเชลยและหนีทัพมอบตัวกับไทยประมาณ 
500 คน

 

เฮลิคอปเตอร์บินมารับทหารที่บาดเจ็บ

 จุดที่น่าสังเกตเรื่องหนึ่งก็คือ การรบครั้งนี้มีการ 
เตรียมการอย่างดี ทหารเวียดนามมีอาวุธและระบบการ
ตดิตอ่สือ่สารทีท่นัสมยัมาก คาดวา่ไดร้บัมาการสนบัสนนุ
จากรัสเซีย ( ปี 2522 เวียดนามตีเขมรแดงแตกและถอย
ไปต้ังฐานที่ชายแดนไทย แถบเทือกเขาพนมมาลัย และ
เกิดการรบเร่ือยมาในเขมร โดยฝา่ยเขมรตอ่ตา้นคอื เขมร
แดง ได้จีนสนับสนุน กลุ่มซอนซาน และเจ้าสีหนุ (มีไทย 
สหรัฐ ฝรั่งเศสให้การสนับสนุน) กับทหารเวียดนาม ผสม
กับเขมรกลุ่มเฮงสัมริน มีนายฮุนเซน เป็นผู้นำาซึ่งแต่ก่อน
เคยเป็นเขมรแดงมาก่อน แต่แตกคอกันและไปเข้ากับ

เวียดนาม นำาทหารเวียดนามมาขับไล่เขมรแดงออกไป)
 นอกจากนี้ยังมีรายงานจากบางหน่วยของกอง
ทัพบกว่าทหารเวียดนามมีการใช้อาวุธเคมีในบริเวณดัง
กล่าวด้วย ซ่ึงมีการยืนยันจากทหารเขมรในการปะทะ
หลายครั้งว่ามีการโปรยหรือทิ้งสารบางอย่างลงมา ซึ่งมี
ผลต่อผิวหนังและระบบหายใจ นอกจากนั้นแหล่งนำ้าใน
บริเวณดังกล่าวยงัเต็มไปด้วยสารพิษ จากการปะทะและ
กวาดล้างทหารเวยีดนามในเนนิ 515,408,500, 382 พบ
หน้ากากและชุดสำาหรับป้องกันอาวุธเคมี ด้วย
 หลายฝ่ายต้ังข้อสังเกตวา่กรณพิีพาทระหวา่งไทย
กับลาวคร้ังนี้เป็นแรงผลักดันท่ีลาวได้รับจากเวียดนาม
และโซเวยีต ซึง่พยายามขดัขวางการกระชบัความสมัพนัธ์
ระหว่างไทยกับลาวมาตั้งแต่ปี 2530 และเป็นหนึ่งใน
แผนตัดขาดและยึดภาคอิสานของไทยตามยุทธการ
ตัว L (L Operation) และรวมภาคอิสานของไทย ลาว 
เขมร เวียดนาม เป็นสหพันธ์อินโดจีน โดยมีเวียดนาม
เป็นผู้นำาลักษณะภูมิประเทศรูปตัวแอลใหญ่คือพื้นที่ป่า
ภูเขาบริเวณรอยต่อจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเลย ทอดตัวยาวลงมาทางใต้ตามแนวเทือกเขา
เพชรบูรณ์ มาบรรจบกันบริเวณเขาใหญ่ บริเวณรอยต่อ 
จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก 
และจังหวัดสระบุรี ซ่ึงทอดตัวยาวมาจากทิศตะวันตก 
ตัง้แตจ่งัหวดัอบุลราชธานี จงัหวัดศรสีะเกษ จังหวดัสรุทิร ์
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก เขาบรรทัด 
เขากำาแพง และบรรจบกันที่ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา
 ในช่วงดังกล่าวบางรายงานแจ้งว่ามีทหาร
เวียดนามในลาวประมาณ 60,000 คน และในเขมร
ประมาณ 150,000 คน ซึ่งอาจจะต้องการเปิดศึก 2 ด้าน 
ให้ไทยพะว้าพะวังทั้งการรุกท่ีบ้านร่มเกล้าตีเจาะมาทาง
เหนือ และตีรุกเข้ามาที่ช่องบกทางใต้ เพื่อตัดและยึด    
ภาคอิสาน เลยหากรณีมาอ้างเพื่อทำาการรบ
 จากการปะทะกนัระหวา่งทหารไทยและลาวนัน้ 
มรีายงานจากบางหนว่ยแจง้วา่มฝีา่ยลาวมทีหารตา่งชาติ
บญัชาการรบ อาจเป็นคนรัสเซีย และถกูทหารไทยยงิตาย
ไปหลายคน (กองทพัไทยไม่ได้ให้ขอ้มลูกบัเรือ่งนีม้ากนกั) 
จากการปะทะหลายคร้ังบางหน่วยรายงานว่า ทหารที่
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เข้าใจว่าเป็นทหารลาว บางคนพูดร้องสั่งการเป็นภาษา
เวียดนาม คาดว่าเป็นกองกำาลังผสมระหว่างเวียดนาม
และลาวที่รบกับไทย ในการรบท่ีบ้านร่มเกล้านี้จึงไม่ใช่
กรณีพิพาทระหว่างไทยกับลาวธรรมดา
 ระบบอาวุธและการติดต่อสื่อสารในการรบ
ที่ทางฝ่ายลาวใช้นั้น ทันสมัยมาก สามารถรู้พิกัดที่ตั้ง
ปืนใหญ่ของไทย และยิงตอบกลับอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมี
การรบกวนระบบการสื่อสารของทหารไทย ซึ่งกองทัพ
ประชาชนลาวคงไม่มีระบบที่ทันสมัยอย่างนี้
 ท่ีต้ังบนเนิน 1428 มีการดัดแปลงการต้ังรับอย่างดี 
บงัเกอร์เปน็คอนกรตี เสริมเหลก็ ลกัษณะเป็นเนนิเขาบบี
แคบ ในการเขา้ตตีอ้งเขา้ตจีากดา้นหนา้อยา่งเดยีว ทำาให้
ฝ่ายไทยเสียเปรียบในการรบ หากจะต้องทำาการรบใน
กรอบปกติ
 ข้อกล่าวหาของลาวต่อไทยอีกอย่างหนึ่งคือ 
ลาวกล่าวหาว่ามีบริษัทคนไทยบุกรุกเข้าไปตัดไม้และชัก
ลากไมข้องลาวเขา้มาในอาณาเขตไทย ทหารลาวต้องการ
เงินค่าไม้ เมื่อไม่ได้รับจึงดำาเนินการในลักษณะรุกรานดัง
กล่าว แตบ่างรายงานกก็ลา่ววา่มคีนไทยบางคนสมคบกบั
ทหารลาวในพื้นที่ทำาธุรกิจไม้เถ่ือนจากลาวเข้ามาในไทย 
มีการติดต่อค้าขายกันมานาน ก่อนเกิดเหตุมีการคดโกง
กนัขึน้ คอืผูป้ระกอบธรุกจิฝา่ยไทยไมย่อมจา่ยคา่ไม้เถ่ือน
ใหกั้บทหารลาวในวงเงนิประมาณ 5 ลา้นบาท ทหารลาว
จงึทำาการเผารถแทรกเตอร ์รถบรรทกุ และรถจีบ๊เปน็การ
ตอบแทน ซึง่มหีลายฝา่ยของไทยกลา่วว่า การตัง้ขอ้กลา่ว
หาดงักลา่ว เพือ่เปน็การเสรมิเรือ่งไทยรกุล้ำาแดนลาว และ
ยังเข้าไปตัดไม้ด้วย เพื่อหาเหตุผลในการรุกราน
ลำาดับเหตุการณ์ที่สำาคัญของสงครามบ้านร่มเกล้า
 ช่วงปี พ.ศ. 2510-2520 พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย(พคท.) เคลื่อนไหวรุนแรงที่จะยึดอำานาจรัฐ 
พืน้ทีติ่ดต่อเขตลาวในเขตน้ี ซึง่เป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวเผา่
ม้ง ใช้เป็นพื้นที่หลบซ่อนและปฏิบัติการ เพราะสามารถ
ข้ามลำานำ้าเหืองเข้ามาในเขตไทยได้ง่าย และบริเวณพื้นที่
น้ีกลายเป็นยุทธบริเวณอันสำาคัญระหว่างทหารกับพคท. 
ชาวมง้ซึง่เปน็แนวรว่มกบัพคท.ถกูปราบปรามอยา่งหนกั 
หนีข้ามลำานำ้าเหืองเข้าไปในเขตลาว
 ช่วงปี พ.ศ. 2525 สถานการณ์ในอินโดจีน
เปลีย่นแปลง ประกอบกบันโยบาย 66/2523 ของรฐับาล

ไทยคือใช้ยุทธวิธี “กวนป่า ล้อมบ้าน” ใช้ยุทธศาสตร์ 
“การเมืองนำาทหาร” ทำาให้ชาวม้งตัดสินใจกลับเข้ามา
ตามโครงการเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย กองทัพภาคที่ 3 
ได้ตัดถนนสายยทุธศาสตรแ์ละแนวชายแดนจาก อ.นาแห้ว 
จ.เลย ข้ึนไปส้ินสุดท่ีบ้านร่มเกล้า กลายเป็นเขตสัมปทานป่าไม้ 
มีการจัดตั้งชุดทหารพรานคุ้มครองที่ 3405 ขึ้น
 31 พฤษภาคม 2530 ทหารลาวยกกำาลังเข้า
มาในพื้นที่ ซึ่งไทยอ้างว่าอยู่ในเขต อ.ชาติตระการ 
จ.พิษณุโลก ทำาลายรถแทรกเตอร์ของบริษัทป่าไม้เอก
ชนเสียหาย 3 คัน มีผู้เสียชีวิต 1 คน หายสาบสูญ 1 คน 
ทหารพรานชุด 3405 เข้าปะทะกับทหารลาว
 1 มิถุนายน 2530 ทหารลาวเข้าโจมตีม้งที่บ้าน
ร่มเกล้า โดยอ้างว่าเป็นการกวาดล้างม้งที่เคลื่อนไหวต่อ
ต้านทางการลาว (กลุ่มกองกำาลังต่อต้านลาว ซึ่งมีการจัด
ต้ังในสมยัสงครามเวยีดนาม ผู้นำาคอืนายพลวงัเปา เพ่ือใช้
ต่อต้านการรุกรานของคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือและ
ลาวแดง ปัจจุบันมีการเคล่ือนไหวในภาคเหนือของลาว 
บางพื้นที่ทหารลาวยังไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจุบันนี้
ก็ยังมีการปะทะระหว่างทหารลาวและลาวฝ่ายต่อต้าน
หลายคร้ัง เชน่ ทีด่่านวงัเต่าติดชายแดนไทยเมือ่ไมน่านมา
นี้ และลาวกล่าวหาไทยว่าให้การสนับสนุน บางรายงาน
แจ้งว่าม้งกลุ่มนี้ได้รับการสนุบสนุนด้านการเงินจากม้ง
ที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศ) และมีทหารลาวอีกชุดหนึ่ง
ยกกำาลังข้ามพรมแดนเข้ามาท่ีเขตบ้านนาผักก้าม และ
บ้านนากอก อ.นาแห้ว จ.เลย ยิงราษฎรไทยตาย 1 คน 
จบักมุตวัไป 6 คน หนรีอดมา 1 คน โดยกล่าวหาวา่ราษฎร
เหล่านั้นลักลอบเข้าไปตัดไม้ในลาว
 7 สิงหาคม 2530 ทหารลาวประมาณ 200 
นาย เขา้โจมตฐีานปฏบิตักิารของทหารพรานชดุคุม้ครอง
ที่ 3405 ที่บ้านร่มเกล้า (บางรายงานแจ้งว่าทหารลาว
ประมาณ 1 กองพัน ซึ่งประมาณ 800 คน เข้าโจมตี โดย
การระดมยงิดว้ยเครือ่งยงิลกูระเบดิ จรวดอารพ์จีี และปืน
ไร้แรงสะท้อนถอยหลังอย่างหนัก ก่อนจะโหมกำาลังเข้าตี 
ตามกลยทุธข์องคอมมวินสิต ์ทีจ่ะบกุเขา้ตขีา้ศกึด้วยกำาลงั
มากกว่า 10 เท่า และกองทัพภาคที่ 3 ได้รายงานด่วนไป
ยังกองทัพบกถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น)
 17 สิงหาคม 2530 สถานีวิทยุลาวเสนอบท
สมัภาษณป์ระธานคณะปกครองเมอืงบ่อแตนแขวงไทรบุร ี
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กล่าวหาบริษัททำาไม้เอกชนของไทยกับฝ่ายทหารไทยว่า
ได้ร่วมกันสร้างเส้นทางเข้าไปตัดไม้ในลาว และได้เรียก
รอ้งใหไ้ทยยตุกิารกะทำาดังกลา่ว รวมท้ังกลา่วหาฝา่ยไทย
วา่ใช้กำาลงัทหารเขา้รกุรานเบยีดบังเอาดนิแดนของลาวไป
 

อาวุธ GBU ใหม่นำามาใช้เป็นครั้งแรก

 ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2530 ทหารไทย
เคลื่อนกำาลังเข้าประจำาการในพ้ืนท่ีที่เกิดปัญหาทั้งจาก
ทหารราบ ทหารม้า ทหารพราน และหน่วยปืนใหญ่ 
เช่นเดียวกับทางลาวก็มีการเคลื่อนย้ายทหารและอาวุธ
จำานวนมาก ทหารไทยเข้าตีและทำาลายเนินต่าง ๆ ที่อยู่
รอบ ๆ ที่ทหารลาวมาตั้งฐานอยู่ เพื่อยึดจุดยุทธศาสตร์
 3 พฤศจิกายน 2530 กองทัพภาคที่ 3 เปิด
ยุทธการภูสอยดาว โหมการรบอย่างรุนแรงทั้งทางภาค
พ้ืนดนิและทางอากาศ โดยสง่เครือ่งบนิขบัไลเ่อฟ 5 อ ีไป
ทิง้ระบดิในยุทธภูมอิยา่งหนัก การสูร้บยงัคงต่อเนือ่งและ
รุนแรงยังคงดำาเนินอยู่ ตัวเลขของความเสียหายของทั้ง
สองฝ่ายไม่เป็นท่ีเด่นชัด บางรายงานแจ้งว่าทางลาวเสีย
หายอย่างหนักที่โรงพยาบาลเมืองไทรบุรีของลาวเต็มไป
ด้วยทหารที่บาดเจ็บ จนล้นโรงพยาบาล
 11 ธันวาคม 2530 กระทรวงการต่างประเทศ
แจ้งว่าลาวมีความประสงค์ที่จะให้มีการเจรจาเพื่อ
ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศขึ้นเป็นครั้ง
ที่ 3 หลังจากการเจรจาสองครั้งที่ผ่านมาคือครั้งแรก 18 
สิงหาคม 2530 ครัง้ทีส่อง 27 พฤศจกิายน 2530 ประสบ
ความลม้เหลว (หลายฝา่ยตัง้ขอ้สงัเกตวา่ทกุ ๆ  ครัง้ทีฝ่า่ย
ลาวเกดิการสญูเสยีในการรบอยา่งหนกั จะยืน่เจรจา เพ่ือ

ให้ทางไทยชะลอการรุก และทำาการเสริมกำาลังของฝ่าย
ลาว และปรับปรุงการตั้งรับ)
 13 ธันวาคม 2530 กองทัพภาคที่ 3 ออกปฏิบัติ
การกวาดล้างเข้าโจมตีฐานทหารลาวเกิดการปะทะกัน
อย่างหนักของทั้งสองฝ่าย อย่างหนักหน่วง
 16 ธันวาคม 2530 กระทรวงการต่างประเทศ
ลาวเชิญอุปทูตไทยเข้ารับบันทึกช่วยจำา มีเนื้อความว่า 
เครื่องบินไทยละเมิดน่านฟ้าลาว และทำาการทิ้งระเบิด
พ้ืนท่ีแขวงไทรบุรีของลาว รวมท้ังมีการยิงปืนใหญ่ใส่
บริเวณต่าง ๆ ของลาวอีกด้วย
 สำาหรบัในกรณนีีน้ัน้จากการวเิคราะหข์องหลาย
ฝ่ายกล่าวว่า เนื่องจากเนิน 1428 เป็นที่ตั้งที่ดี การเข้าตี
ต้องเข้าตีจากด้านหน้า ทางลาวต้ังฐานปืนใหญ่ด้านหลัง 
ซ่ึงเป็นแนวเขาซับซ้อน ยากต่อการค้นหา และยิงตอบ
กลับ ในช่วงนั้นมีข่าวว่า กองทัพไทยประกาศว่าหากจะ
ทำาการบุกข้ามแม่นำ้าโขงเข้าไปก็ต้องทำาหากสถานการณ์
ยังไม่คล่ีคลาย ซ่ึงมีผู้ใหญ่หลายฝ่ายออกมาปรามในเร่ืองน้ี 
เพราะไมอ่ยากใหส้ถานการณร์นุแรงจนกลายเปน็สงคราม
เต็มขั้นระหว่างไทยกับลาว และจากการรบในช่วงแรก
ที่ทางไทยเข้าตีตามกรอบคือเข้าทางด้านหน้าได้รับการ
ตา้นทานอยา่งหนกั และยากตอ่การเคลือ่นกำาลงั จงึมกีาร
ใช้เครือ่งบนิรบ เอฟ 5 เขา้ไปทิง้ระเบดิบนเนนิ 1428 และ
ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในเขตลาว จนเสียหายยับเยิน เช่น 
สนามบนิบา้นนำา้ทาของลาว จากภาพถา่ยทางอากาศเนนิ 
1428 ราบเป็นหน้ากลองไม่มีต้นไม่เหลืออยู่เลย เพราะ
ถกูระดมยงิจากปนืใหญ ่และการทิง้ระเบดิจากเอฟ 5 แต่
ทางลาวมีที่ตั้งแข็งแรง และเตรียมการตั้งรับอย่างดี บาง
รายงานกล่าวว่าเม่ือไม่สามารถเข้าไปตรง ๆ  ได้ กองทัพไทย 
ได้ส่งหนว่ยสงครามพิเศษ แทรกซึมเข้าไปในพ้ืนทีข่องลาว 
เพ่ือทำาการโจมตีระบบส่งกำาลังบำารุง และค้นหาที่ตั้งปืน
ใหญ่ ทำาให้การปฏิบัติการของลาวถูกกดดันมากยิ่งขึ้น     
( ซึ่งทางการไทยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการรบ
ใหม่เนื่องจากมีการสูญเสียกำาลังพล และไม่สามารถรุก
คืบหน้าได้ )
 17 ธันวาคม 2530 กองทัพบกออกแถลงการณ์
ว่าขณะนี้กองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวได้เคลื่อนย้าย
กำาลังพลและอาวุธอย่างต่อเน่ืองเข้ามาในพ้ืนท่ีเมืองบ่อแตน
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แขวงไทรบุรี และได้เข้ามาในพื้นที่ อ.ชาติตระการ 
จ.พิษณโุลก เพือ่ลาดตระเวนวางกบัระเบดิและทุน่ระเบดิ 
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ บินด่วนเพื่อตรวจสถานการณ์ 
และหาหนทางคลี่คลายสถานการณ์

 17 ธันวาคม 2530 นายกิทอง วงสาย 
เอกอัครราชทูตลาวประจำาองค์การสหประชาชาติ ยื่น
หนังสอืประทว้งไทยตอ่เลขาธกิารองคก์ารสหประชาชาติ 
โดยมีใจความว่า ไทยใช้เครื่องบินท้ิงระเบิดแขวงไทรบุรี 
และมีการระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่อย่างรุนแรง ใน
วันที่ 5 ธันวาคม 2530 ที่ผ่านมา
 20 ธนัวาคม 2530 สำานกัข่าวเอพ ีรายงานวา่การ
รบระหว่างไทย-ลาวในวันที่ 15 ธันวาคมท่ีผ่านมา นับ
เป็นการต่อสูท้ีร่นุแรงทีส่ดุของท้ังสองฝา่ย ( มรีายงานจาก
บางหน่วยที่เข้ายึดฐานทหารลาวได้แจ้งว่าพบชุดป้องกัน
อาวุธเคมี แบบเดียวกันกับที่ยึดได้จากทหารเวียดนามใน
ช่องบก บางรายงานแจ้งว่าทางการลาวมีแผนจะใช้อาวุธ
เคมีด้วย และในช่วงนั้นหนึ่งกรมทหารราบของลาว จะมี 
1 กองร้อยอาวุธเคมีประจำาการอยู่)
 29 ธันวาคม 2530 พลอากาศเอกสิทธิ 
เศวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ประกาศยืนยันว่าพื้นที่บ้านร่มเกล้าเป็นของไทย โดย
หลักฐานมีแน่ชัด และได้กล่าวถึงเรื่องการเจรจาปรับ
ความสัมพันธ์นั้น ทางไทยตั้งเงื่อนไขให้ลาวเปลี่ยนตัว
หัวหน้าผู้แทนการเจรจา เพราะผู้แทนลาวมักไม่มีความ
จริงใจในการเจรจา เอาการเจรจาเป็นเครื่องมือในการ
โฆษณาชวนเชื่อทำาลายไทย
 30 ธันวาคม 2530 รายงานข่าวจากกระทรวง
การต่างประเทศเปิดเผยว่า ไทยได้เสนอผ่านประเทศ
ที่สาม ให้ลาวแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำาประเทศ
ลาวคนใหม่แทนท้าวคำาพัน สิมาลาวงศ์ ซึ่งมีพฤติกรรม
ชัดแจ้งหลายอย่างที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกใน
หมู่ผู ้นำาไทย และไม่สร้างบรรยากาศการแก้ไขปัญหา
พิพาทให้ดีขึ ้น
 5 มกราคม 2531 นักศึกษาลาวและพระภิกษุ
จำานวนหลายร้อยคนเดินขบวนประท้วงไทย ผ่านหน้า
สถานทูตไทยประจำาเวียงจันทน์ เรียกร้องให้ไทยยุติการ

โจมตี และให้ไทยถอนกำาลังออกจากบ้านร่มเกล้าโดยเร็ว
 20 มกราคม 2531 ใกล้บรเิวณเนนิ 1428 ทหาร
ลาวซุ่มโจมตีรถบรรทุกทหารช่างและทหารพรานเกิด
ความเสียหายครั้งสำาคัญยิ่งของไทย
 21มกราคม 2531 มีการปรับยุทธวิธีการสู้รบ
ครั้งใหญ่ต่อยุทธการภูสอยดาว เพราะไทยเริ่มมีการ
สูญเสียมากขึ้น และเพื่อลดความสูญเสียดังกล่าว จึงมี
การปรับปรุงยุทธการรบให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อยุทธภูมิ
ที่เป็นอยู่ (ทางไทยเริ่มมีการใช้การรบนอกแบบ และ
ได้ผล สร้างความกดดันต่อการปฏิบัติการของฝ่ายลาว
เป็นอย่างมาก)

ทหารไทยข้ามลำานำ้า

 22 มกราคม 2531 พลเอกเปรม ติณสูรานนท์ 
นายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกพะเนียง กานตรัตน์ รมว.
กระทรวงกลาโหม พลเอกประจวบ สุนทรางกูร รมว.
กระทรวงมหาดไทย พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา รมว.
กระทรวงการต่างประเทศ และพลเอกชวลิต ยงใจ
ยุทธ พร้อมทหารระดับสูงอีกหลายนาย เดินทางไปดู
สถานการณก์ารรบในพืน้ที ่และเนน้ใหท้หารผลกัดนักอง
กำาลังทหารลาวไปให้เร็วท่ีสุด แต่ก็ให้ทหารทำาการรบใน
ขอบเขตจำากัดที่สุด
 26 - 27 มกราคม 2531 ได้มกีารเคลือ่นไหวของ
ประชาชนนับแสนคน ในประมาณ 20 จังหวัดที่ประเทศ 
ทำาการเคลื่อนไหวประท้วงลาวอย่างต่อเนื่อง เช่นที่เลย 
หนองคาย มกุดาหาร สงขลา ระนอง และลำาปาง เปน็ตน้
 27 มกราคม 2531 กระทรวงการต่างประเทศ
นำาทูตประจำาประเทศไทยจาก 22 ประเทศพร้อมท้ัง
ส่ือมวลชนจำานวนหนึ่ง ไปดูสถานการณ์ในพ้ืนที่บ้านร่ม
เกล้าท่ามกลางการต่อสู้อย่างหนักของกองกำาลังท้ังสองฝ่าย
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 29 -30 มกราคม 2531 สถานการณ์ตึงเครียด
รุนแรง โดยเฉพาะบริเวณเนินยุทธศาสตร์ 1428 นาย
ชีวิน สุทธิสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มีคำาสั่งปิด
พรมแดนด้านอำาเภอปากชม เชียงคาน ภูเรือ ด่านซ้าย 
และนาแห้ว เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายลาวลักลอบเข้ามาซื้อ
สินค้ายุทธปัจจัยอันจะเป็นประโยชน์ในการรบของลาว
ต่อไป (ฐานทหารลาวท่ีถูกไทยตีแตกพบว่าอาหารมีการ
ซื้อมาจากฝั่งไทย ด้านจังหวัดเลย)
 1 กุมภาพันธ์ 2531 การปฏิบัติการทางอากาศ
ของเคร่ืองบิน เอฟ-5 อี อย่างหนัก และรุนแรงในวันๆ 
หนึ่งมีเที่ยวบินไม่ต่ำากว่า 30 เที่ยวบินรบ
 4 กุมภาพันธ์ 2531 เครื่องบินขับไล่ เอฟ-5 อี 
ของไทยลำาหน่ึงถูกยงิตกขณะบินปฏิบัตกิารเหนอืยทุธภมูิ
ร่มเกล้า โดยจรวดแซม 7 ทำาจากโซเวียต แต่นักบิน
ปลอดภัย นับเป็นความสูญเสียที่สำาคัญอีกครั้งของฝ่าย
ไทย เครือ่งบนิถกูยงิท่ีบรเิวณสว่นหางและเครือ่งยนตด์า้น
ขวา ทำาใหเ้ครือ่งยนตร์ะเบดิกลางอากาศ ไดร้บัความเสีย
หายอยา่งหนกัไมส่ามารถบังคบัเครือ่งบนิตอ่ไปได ้จำาเปน็
ต้องสละเครื่องบินเหนือพื้นที่ที่ฝ่ายตรงข้ามครอบครอง
อยูแ่ละไดถู้กควบคมุตวัโดยกำาลงัฝา่ยตรงขา้ม จนกระท่ัง
ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
ได้รับนักบินทั้งสองนายกลับประเทศไทย รายงานบาง
กระแสแจ้งว่าทหารเวียดนามเป็นคนยิง โดยยิงพร้อม
กันทีละ 7 กระบอก การรบครั้งนี้ไทยยังเสียเครื่อง โอ
วี 10 ไปอีก 1 เครื่องด้วย และมีเครื่องเอฟ 5 อีกเครื่อง
หนึ่งโดนจรวดแซมยิงเข้าที่เครื่องยนต์ท้าย ในการเข้า
โจมตีของเครื่องเอฟ 5 จำานวน 5 เครื่อง ที่เป้าหมายใน
การเข้าโจมตีทิ้งระเบิดต่อเป้าหมายครั้งหน่ึง แต่นักบิน
สามารถนำาเครือ่งกลบัมาลงทีส่นามบนิไดอ้ยา่งปลอดภยั 
และกองทัพอากาศทำาการแก้ไข ซ่อมแซมนำากลับมาบิน       
ได้อีกครั้ง

F-5B ลงจอดหลังโดนจรวดแซมยิงเข้าที่เครื่องยนต์ท้าย

 
 5 กุมภาพันธ์ 2531 หลังการสูญเสียเครื่องบิน 
เอฟ - 5 อี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ประกาศกร้าวท่ีจะปกป้อง
อธิปไตยของชาติ อีกท้ังย้ำาว่าทุกคร้ังท่ีทหารไทยท่ีเสียชีวิต 1 
คน ทหารลาวต้องเสียชีวิตอย่างน้อย 3 คน และกล่าวถึงว่า
ถ้าหากจำาเป็นจะเปิดศึกข้ามโขงก็ต้องทำา นาย Javier Perez 
de Cuella เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้มีสาสน์ถึง      
พลอากาศเอกสิทธิ  เศวตศิลา ขอให้ฝ่ายไทยและลาวใช้ความ
อดกล้ันให้ถึงท่ีสุดเพ่ือป้องกันมิให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก 
และขอให้หาทางยุติปัญหาโดยสันติโดยเร็วท่ีสุดและพร้อมท่ี
จะช่วยเหลือในการเจรจายุติปัญหาดังกล่าว
 6 กุมภาพันธ์ 2531 มีการเปิดเผยโดยอ้างแหล่งข่าว
ระดับสูงของกองทัพบกว่า ลาวและกลุ่มประเทศอินโดจีน มี
แผนต้ังสหพันธ์อินโดจีน และจะมีการส่งกำาลังรบจากลาวบุก 
16 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แล้วตัดส่วน
ท่ีอยู่เหนือบริเวณ 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และ
เลย เป็นรูปตัว L เพ่ือเป็นฐานท่ีม่ันของขบวนการดาวเขียวท่ี
เวียดนามหนุนอยู่
 8 กุมภาพันธ์ 2531 มีการประชุม และปรับยุทธการ
การรบของฝ่ายไทยอย่างเต็มท่ี หลังจากมีการสูญเสียมากข้ึน
โดยเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีการ
รบ และท่ีสำาคัญคือกำาลังจากไทยเสียเคร่ืองบินรบไปในวันท่ี 
8 กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมา
 9-10 กุมภาพันธ์ 2531 คณะผู้แทนฝ่ายไทย นำาโดย 
พลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทาง
ไปลาว ซ่ึงหลายฝ่ายให้ความเห็นว่าเป็นการเดินทางไปทำางาน 
ให้รัฐบาลไทยในการหาทางหาข้อยุติในปัญหาพิพาทด้วยการ
เจรจา
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นาย ไกสอน พมวิหาน นายกรัฐมนตรีลาว

 11 กุมภาพันธ์ 2531 นายไกรสอน พมวิหาร 
นายกรัฐมนตรีลาวได้ส่งสาสน์ถึงพลเอกเปรม ติณสูลา
นนท์ นายกรัฐมนตรีของไทย เสนอให้ทหารท้ังสองฝ่าย
พบแกไ้ขปญัหาทีก่ำาลงัเกดิขึน้ในขณะนีโ้ดยเร็ว ลาวพรอ้ม
ที่จะส่งคณะผู้แทนทหารมากรุงเทพมหานคร และยินดี
ที่จะต้อนรับคณะผู้แทนทหารของประเทศไทย ที่จะเดิน
ทางไปนครเวียงจันทน์เพื่อปรึกษาหารือ ดังนี้ 
 1. ให้ทั้งสองฝ่าย หยุดยิงและแยกกำาลังทหาร
ออกไกลจากกันโดยทันทแีลว้ตัง้คณะกรรมการทหารผสม
ของทั้ง 2 ฝ่ายขึ้น เพื่อตรวจตราการหยุดยิง และแยก
กำาลังทหารทั้งสองฝ่ายออกไกลจากกันโดยเด็ดขาด
 2. ให้ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขปัญหาชายแดน
ในบรเิวณดงักล่าวนี ้เพือ่เสนอตอ่รัฐบาลทัง้สองฝา่ยตอ่ไป
 3. ให้ทั้ งสองฝ่ายเสนอข้อร้องเรียนไปยัง
เลขาธิการ องค์การสหประชาชาติ เพื่อขอความอุปถัมภ์
ให้แก่การปฏิบัติตามข้อตกลงที่ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องต้อง
กัน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีของไทย ได้ตอบตกลงตามข้อ
เสนอของฝา่ยลาว และไดก้ำาหนดวนัพบปะหารอืระหวา่ง
ทหารทั้งสองฝ่ายขึ้น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2531
 16-17 กุมภาพนัธ ์2531 คณะผู้แทนลาวนำาโดย 
พล.อ. สีสะหวาด แก้วบุญพัน พร้อมคณะเดินทางถึงไทย
เพ่ือเจรจาปัญหากับคณะผู้แทนฝ่ายไทย โดยมีพลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นหัวหน้าคณะ หลังการเจรจาตกลง
ได้มี แถลงการณ์ร่วมไทยลาวดังนี้
 1 .  ทั้ งสองฝ่ายจะเริ่มหยุดยิงในวันที่  19 
กุมภาพันธ์ 2531

 2. ทั้งสองฝ่ายจะแยกทหารออกจากกันฝ่ายละ 
3 กิโลเมตร ภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาหยุดยิง
 3. ใหม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการประสานงานทาง
ทหารเพือ่พสิจูนต์ราและประสานการปฏิบตัติามขอ้ตกลง 
ข้อ 1 และ ข้อ 2 อย่างเคร่งครัด
 4. ให้ท้ังสองฝ่าย ส่ังทหารของตนให้หลีกเลี่ยง
การปะทะด้วยอย่างเคร่งครัด เน้นการประสานความเข้าใจ
 19 กุมภาพันธ์ 2531 เร่ิมวันแรกของการหยุดยิง 
และแยกทหารออกจากกัน มีการประชุมฝ่ายปฏิบัติการ
หยุดยิงทั้งสองฝ่ายที่บ้านร่มเกล้า
 20 กุมภาพันธ์ 2531 การแยก และถอนทหาร
ของทัง้สองฝา่ยออกจากพืน้ทีก่ารสูร้บ 3 กโิลเมตร เริม่ขึน้
 23-24 กมุภาพนัธ ์2531 พลเอกชวลติ ยงใจยทุธ 
และคณะเดินทางไปลาว เพื่อเป็นการตอบแทนท่ีผู้แทน
ลาวมาไทย และเป็นการไปปรึกษาหารือเพื่อหาหนทาง
แกไ้ขใหเ้พิม่ระดับสนัติภาพยิง่ขึน้อกีด้วย นอกจากจะพบ
กบัผูบ้รหิารประเทศแลว้ พลเอกชวลติ ยงัไดเ้ขา้พบเสดจ็
เจา้สภุานวุงศ ์ประธานสมชัชาซึง่มสีายสัมพันธกั์บตวัทา่น
เองในฐานะ อา-หลาน และตกลงที่จะเจรจาครั้งที่ 2 ใน
วันที่ 3-4 มีนาคม 2531 ที่เวียงจันทน์
 3-4 มีนาคม 2531 คณะผู้แทนไทยนำาโดย มรว. 
เกษมสโมสร เกษมศร ีปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ เดิน
ทางไปเจรจากับลาวที่เวียงจันทน์โดยฝ่ายลาวมี พลเอก 
ทองไหล กมมะสดิ รองหัวหนา้กรมใหญก่ารเมอืงกองทัพ
ประชาชนเปน็หวัหนา้ แตย่งัตกลงกนัไมไ่ดใ้นประเด็นของ
แผนทีท่ีจ่ะนำาเอามาอา้งชีเ้ขตแดน และประเด็นเร่ืองการ
จัดตั้งคณะกรรมการปักปันพรม
 6-12 มีนาคม 2531 มีการออกเผยแพร่ใบปลิว
ลงท้ายว่า “ทหารม้า” โจมตีการปฏิบัติการท่ีล้มเหลว 
และการสรา้งความสญูเสยีของกองทพัอากาศตอ่ฝา่ยไทย
ด้วยกันเอง โดยแจ้งว่าคร่ึงหนึ่งของความสูญเสียมาจาก
การโจมตผีดิเปา้หมายของกองทพัอากาศไทยเอง (สำาหรบั
การสูญเสียของทหารม้า จากตัวเลขท่ีเปิดเผยของกอง
พันทหารม้าที่ 8 ที่จัดกำาลัง กองพันทหารม้าผสม ปฏิบัติ
ภารกิจป้องกันประเทศชายแดนไทย - ลาว กรณี บ้าน
ร่มเกล้า อำาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกนั้น กำาลัง
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พลของหนว่ยไดส้ละชวีติในการปอ้งกนัอธปิไตยของชาติ
ไทยไว้ จำานวนทั้งสิ้น 24 นาย และมีผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญกล้าหาญ จำานวน 3 นาย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าย
อดสูญเสียสูงมาก แค่หน่วยเดียวถึง 25% ของยอดสูญ
เสยีทีช่่องบก ถงึแมจ้ะมรีายงานวา่จำานวนทหารลาวทีเ่สยี
ชีวิตจากการรบครั้งนี้มีจำานวนหลายเท่าของทหารไทย 
กระแสข่าวการสูญเสียดังกล่าวยังคงสร้างความสงสัยให้
กับหลายคน) ในกรณีการทิ้งระเบิดใส่ฝ่ายเดียวกันเอง
นี้ เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมาก มีรายงานหลาย
กระแส เช่น
 1. เกิดจากความผิดพลาดในการประสานงาน
ระหว่างกองกำาลังภาคพื้น และเครื่องบินที่จะเข้าทิ้ง
ระเบิด เช่น ทางภาคพื้นมีการแจ้งยกเลิกการโจมตี แต่
กองทัพอากาศไม่ได้รับแจ้ง เมื่อมีการแจ้งยืนยันการทิ้ง
ระเบิดที่เป้าหมาย มีการแจ้งกลับว่าให้ทำาการโจมตีได้
 2. เกิดการรบติดพันรุนแรงและประชิด ไม่
สามารถระบเุปา้หมายทีแ่นน่อนได ้(ในสงครามเวยีดนาม
หรือกรณีอิรักครั้งล่าสุดยอดทหารสหรัฐท่ีเสียชีวิตจาก
การยิงหรือทิ้งระเบิดฝ่ายเดียวกันมีจำานวนมาก)
 3. ทหารไทยยึดฐานทหารลาวได้ก่อนกำาหนด
การณ์ และมีการเคลื่อนกำาลังปะทะติดพัน ไม่สามารถ
แยกแนวรบทีชั่ดเจนได ้ตอนท่ีนักบินท้ิงระเบิดลงไปโจมตี
 4. ทางลาวทำาการรบกวนระบบการสื่อสารของ
ไทย มกีารดกัฟงั ทำาการถอดรหสั และรวมทัง้มกีารเลียน
เสียงการสั่งการ ซึ่งได้รับอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากรัสเซีย
 5. เกดิการขัดแยง้กนัในกองทัพ และสายทางการ
เมือง ที่ต้องการแย่งอำานาจการเมืองจากทางทหาร เลย
ทำาการสรา้งความแตกแยกในกองทัพ และมกีารใหข้อ้มลู
แก่ฝา่ยตรงขา้มเกีย่วกบัแผนการรบ ฯลฯ เนือ่งจากในชว่ง
นัน้ ส.ส. หลายคนอดตี เคยเปน็สมาชกิพรรคคอมมวินสิต์
แห่งประเทศไทยมาก่อนและมีความสัมพันธ์กับทหาร
บางกลุ่ม บางคนเคยเป็นสมาชิกของเขมรแดง หลังจาก
นโยบาย 66/23 จึงเข้ามาต่อสู้ทางการเมือง อีกทั้งฝ่าย
ทหารยังแตกแยกเรื่องการบังคับบัญชา
 6. การวางแผนการรบที่ผิดพลาด ขาดความ
ยืดหยุ่นในการรบและการตั้งรับ และเรื่องยุทโธปกรณ์ท่ี
ไม่พร้อม รวมทั้งการประเมินกำาลังและขีดความสามารถ

ของฝ่ายตรงข้ามต่ำาไป
บทเรียนและการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากสงครามครั้งนี้
 1. หลังจากที่พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็น
นายกรัฐมนตรี มีการประกาศนโยบาย เปลี่ยนสนามรบ
เป็นสนามการค้า มีการไปเยี่ยมเยี่ยนกันของผู้นำาทาง
ทหารของไทย ที่ลาว และเวียดนาม เพื่อกระชับความ
สัมพันธ์ รวมทั้งลดความตึงเครียดทางการทหารระหว่าง
กัน ปัจจุบันไทยกับลาวมีการร่วมมือกันมากขึ้นในด้าน
ต่าง ๆ และลาวยึดไทยเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
เศรษฐกิจ แทนการเดินตามเวียดนาม แต่ลาวก็ดำาเนิน
นโยบายกบัไทยอยา่งระมดัระวงั เพราะกลวัไทยครอบงำา
และเข้าแทรกแซงทางสังคม และวัฒนธรรม เนื่องจาก
ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ใกล้เคียงกัน
 2. กองทัพบกได้ทำาการปรับปรุงกำาลังรบให้มี
ความคล่องตัวในการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นที่ท่ีเกิดปัญหา 
ปรับลดกำาลังคนลงตามภัยคุกคามท่ีเปลี่ยนไป และเพิ่ม
ระบบอาวุธให้มีความทันสมัยและคล่องตัวมากขึ้น ตาม
นโยบาย “จ๋ิวแต่แจ๋ว” รวมท้ังมีการจัดต้ังหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว
 3. แนวทางในการป้องกันประเทศเปลี่ยนไป      
มีการดำาเนินการของฝ่ายทหารและการเมืองเป็นระบบ
มากขึ้น ประสานการทำางานกัน โดยฝ่ายทหารทำาการ
รบและสร้างความได้เปรียบและอำานาจการต่อรอง ส่วน
ฝ่ายการเมืองคือกระทรวงการต่างประเทศจะทำาการ
เจรจา เมื่อมีกรณีปัญหาตามแนวชายแดนกองทัพจะส่ง
ทหารเข้าไปในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นหน่วยที่มีความ
คล่องแคล่ว และมีอำานาจในการยิงสูง ตรวจหาและ
ตอบโต้กลับทันที เข้าตีและยึดพื้นที่ชิงความได้เปรียบใน
ยทุธศาสตรก์อ่น อยา่งในกรณกีระเหรีย่งกอ็ดอารม์ท่ีีโดน
ทางการไทยโจมตีและกดดันจนต้องสลายกลุ่มและยอม
มอบตัว หรือการปะทะกันระหว่างทหารไทยและทหาร
พม่าผสมว้า กรณีบ้านปางหนุน อ.แม่ฟ้าหลวง และพื้นที่
ปญัหากูเ่ต็งนาโยง อ.แมส่าย จ.เชยีงราย ทีม่กีารประสาน
งานระหว่างกองทัพบกและกองทัพอากาศเป็นอย่างดี 
จากเหตุการณ์นี้มีการใช้เครื่องบินรบแบบ เอฟ 16 เข้า
ปฏิบัติการด้วย ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน
 4. การจัดหาอาวุธและระบบป้องกันประเทศ เช่น
  4.1 RTAD เฟส 1 เฟส 2
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  4.2 ระบบตรวจจับการยิงปืนใหญ่ 
ระบบปืนใหญ่แบบอัตตาจร
  4.3 การพัฒนาและผลิตอาวุธขึ้นมา
ใช้เอง การพัฒนาระบบสื่อสารระหว่างหน่วยใหม่ที่เป็น
ความลับมากขึ้น
  4.4 การจดัตัง้คลงัอาวธุรว่มไทย-สหรฐั 
ที่สามารถนำาอาวุธมาใช้ได้กรณีฉุกเฉิน
  4.5 การจัดหาเครื่องบินรบเอฟ 16   
รถถังหลัก รถสายพานลำาเลียงพลจากสหรัฐและจีน เข้า
ประจำาการจำานวนมาก การจัดหาระบบต่อสู้อากาศยาน
และต่อสู้รถถังที่ทันสมัยเข้าประจำาการ
  4.6 การจัดตั้งหน่วยนาวิกโยธิน
  4.7 การฝึกร่วมกับกองทัพสหรัฐและ
ต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ระบบการรบและพัฒนากองทัพ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการรบและการรักษาสันติภาพ
  4.8 การซ้อมรบของหน่วยกำาลังรบ
ผสมของกองทัพไทย เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการรบ เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการรับ
สถานการณ์รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

บังเกอร์ ป้อมปื้น ป้อมสื่อสาร ในปัจจุบัน 

ผลที่ตามมา
 ประเทศไทยและประเทศลาวรว่มกนัจดัตัง้คณะ
กรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว (JBC) ถูกก่อต้ังข้ึนใน
ปี พ.ศ. 2539เพื่อปักปันพรมแดนซึ่งมีความยาว 1,810 
กิโลเมตร ทั้งสองประเทศยังวางแผนท่ีจะเสร็จสิ้นการ

ปันเขตแม่นำ้าโขงซึ่งมีความยาว 1,100 กิโลเมตร ภายใน
ปี พ.ศ. 2553 โดยร้อยละ 96.3 เสร็จสิ้น ระหว่างปี พ.ศ. 
2546-2550
 ศึกประวัติศาสตร์ ไทย – ลาว ถึงแม้จะยุติกันไป
นานกว่า 10 ปีแล้ว ท่ามกลางกลิ่นคาวเลือดของนักรบ
ไทยและลาว อันเปน็ผลจากการเจรจาของผูน้ำาทางทหาร
ของแต่ละประเทศ ที่มีถ้อยคำาแถลงว่า ต่อไปนี้ไทยและ
ลาวจะไม่ตีรันฟันแทงกันอีกแล้ว เลือดไทย – ลาว จะ
ไม่มีให้เห็นกันอีกต่อไป สายสัมพันธ์ของทั้ง 2 ชาติจะ
ยั่งยืนเสมือนสายนำ้าโขงที่ไม่มีวันเหือดแห้ง แต่คำาเหล่านี้ 
น่าจะได้ยินก่อนที่จะเปิดยุทธการบ้านร่มเกล้า เป็นที่น่า
เสียดายที่พวกนักรบที่กล้าหาญได้สังเวยชีพไปแล้วไม่มี
วันจะได้ยิน คำาเหล่านี้ เลือดและวิญญาณของพวกเขาที่
ไหลนองและสิงสถิตย์อยู่บนเนินร้าง 1428 คงทำาให้เนิน
นรกแห่งนี้ เป็นดินแดนอาถรรพ์ต่อไปอีกนาน
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 กิจกรรมศูนย์การสงครามทางอากาศ
 พล.อ.ต.จริะศกัดิ ์เรอืงจวง  ผอ.ศกอ.เปน็ประธานในพิธกีารแถลงผลการปฏบิติังานประจำาป ี59 และแผนการ
ปฏิบัติราชการประจำาปี 60 ของ ศกอ.ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค อ.เมือง จว.นครราชสีมา เมื่อ 14 ก.ย.59

 พล.อ.ต.จริะศกัดิ ์ เรอืงจวง ผอ.ศกอ.เปน็ประธานในพธิปีดิการศกึษาและมอบหนงัสอืรับรองใหแ้กน่ายทหาร
นักเรียน หลักสูตรนักบินลองเครื่อง รุ่นที่ 34 ณ ห้องประชุม ศกอ.เมื่อ 9 ก.ย.59
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 กิจกรรมศูนย์การสงครามทางอากาศ
 พล.อ.ต.จิระศักดิ์  เรืองจวง  ผอ.ศกอ.เป็นประธานการประชุมเตรียมการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ 
ศกอ. เร่ือง “การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสายวิทยาการเหล่าทหารนักบิน”  โดยมี น.อ.หญิง อัชรี  เอกโทชุน 
และ น.อ.หญิง  ดามพวรรณ  แช่มช้อย จากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ศกอ. เมื่อ 
27 ก.ค.59

 น.อ.ปรเมษฐ์  กะสีวัฒน์  รอง ผอ. ศกอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ไชยวัฒน์  กาศโอสถ  ผู้ชำานาญการกองทัพอากาศ
มาบรรยายเร่ือง “การเขียนบทความทางวิชาการ”  ให้แก่ข้าราชการ  ศกอ. รับฟัง  ณ ห้องประชุม ศกอ. เมือ 11 ก.ค.59
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 น.อ.ปรเมษฐ์  กะสีวัฒน์ รอง ผอ.ศกอ.เป็นประธานในการฝึกศึกษา เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และการจัดทำารายงานการประชุม” ของ ศกอ. โดยมี น.ท.จุฬากรณ์  กล่อมแฟง  และ น.ท.นภดล  โมอ่อน  จากกรม
สารบรรณทหารอากาศ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ศกอ.ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย.59

 น.อ. ปรเมษฐ์ กะสีวัฒน์ รอง ผอ.ศกอ.เป็นประธานโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการ เรื่อง“การประเมิน
หลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูรนายทหารเหลา่ทหารนกับนิ ในความรับผิดชอบของ ศกอ.ใหก้บัข้าราชการ ศกอ. รับ
ฟัง  โดยมี ผศ.น.ท.หญิง ดร.ชมสุภัค  ครุฑกะ  ตำาแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ศกอ.เมื่อวัน
ที่ 20 มิถุนายน 59


