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บทบรรรณาธิการ

สวัสดีครับ ทานผูอานที่เคารพ
ทุกทาน

วารสารการสงครามทางอากาศ 
ฉบบันี ้เปนฉบบัที ่78 ประจาํเดอืน ตลุาคม-
ธันวาคม 2563 ซึ่งในฉบับนี้ ประกอบดวย 
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เปนการนําเสนอในตอนท่ี 1-2 และจะ
นําเสนอใหครบ 12 ตอนในฉบับตอ ๆ ไป 
บทความที่ 3 เรื่อง “การใชงานอากาศยาน
ไรคนขับโดยกลุมกอการราย” ที่ถูกบันทึก
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เครื่องบิน F-35 Joint Strike Fighter

ลองหนจริงหรือ

เรียบเรียงโดย น.อ.เอกชัย จําปาปน นกอ.ศกอ.

 การฝก Cobra Gold 2020 ท่ีผานมา กองทัพอากาศไดมีโอกาสตอนรับ

เคร่ืองบินรบท่ีทันสมัยท่ีสุดในโลก ณ เวลาน้ีจากหนวยนาวิกโยธินสหรัฐฯ 

น่ันคือ F-35 Joint Strike Fighter หรือท่ีบางคนเรียกส้ัน ๆ วา JSF และผูเขียน

ก็เปนหน่ึงในนักบินของกองทัพอากาศท่ีไดรวมทําการฝกกับเคร่ืองบินแบบดังกลาว

 โดยหมูบินของผูเขียนทําหนาท่ีเปนขาศึกสมมุติใหกับ F-35 รวมจํานวน 2 เท่ียวบิน 

ขอดีของการบินเปนฝงตรงขามกับ F-35 ทําใหผูเขียนไดเห็นขีดความสามารถ

ท่ีสําคัญของ F-35 น่ันคือ เร่ือง Stealth Capability หรือพูดงาย ๆ  คือ ความเปน

เคร่ืองบินลองหน หรือเคร่ืองบินท่ีตรวจจับยาก จากการฝกผูเขียนพบวาระยะท่ี

เรดารของฝายเราเร่ิมตรวจจับ F-35 ไดน้ันลดลงก็จริง แตก็ไมใชตรวจจับไมไดเลย

หรือตรวจจับไดในระยะใกลจนนาประหลาดใจ ระยะท่ีเรดารฝายเราเร่ิมตรวจจับ 

F-35 ไดจะแตกตางกันไปแลวแตมุมท่ี F-35 กระทํากับเรดารฝายเรา หลังจาก

เสร็จส้ินการฝกผูเขียนจึงคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตและภาพถายจากส่ือสังคม

ออนไลนของผูท่ีหลงใหลเคร่ืองบินรบท่ีถายจากพ้ืนท่ีสนามบินอูตะเภา จึงทราบวา 

F-35 จะมีอุปกรณชนิดหน่ึงเรียกวา Radar Refl ectors โดยหนาท่ีของมันคือการ

สะทอนสัญญาณเรดารกลับไปยังตนทาง พูดงาย ๆ  คือทําให F-35 ถูกตรวจจับดวย

เรดารไดงายข้ึนน่ันเอง สวนเหตุผลมีกลาวไวสองขอคือ เพ่ือการฝกเพราะถาฝาย

ขาศึกสมมุติตรวจจับ F-35 ไมไดเลย การฝกน้ันก็คงไมมีคุณคาใดสําหรับผูเขารวม

การฝก ประกอบกับเปนการรักษาความลับ เพราะฝายสหรัฐอเมริกา คงไมอยาก

ใหชาติใดไดลองสัมผัสประสบการณตรงกับการบินกับเคร่ือง Stealth แนนอน 

อีกหน่ึงเหตุผล ไดแก เร่ืองนิรภัยการบิน เพราะคงไมดีแนหากมีเคร่ืองบินทําการบิน

ไปมาในหวงอากาศ โดยท่ีเจาหนาท่ีควบคุมการจราจรทางอากาศมองไมเห็น

เคร่ืองบินดังกลาวในจอเรดาร

เรียบเรียงโดย น.อ.เอกชัย จําปาปน นกอ.ศกอ.
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 ส่ิงที่ผูเขียนกลาวไปขางตนเปนเพียงคําบอกเลาจากส่ิงท่ีเห็นและ

สิ่งที่เจออาจจะถูกหรือผิด ดังนั้นเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ ผูเขียนจึงทําการ

คนควาจากบทความของ Dr.Carlo Kopp ที่ เขียนและเผยแพรไวใน 

www.ausairpower.net ผูเขียนจึงทําการเรียบเรียงมาโดยยอ ดังนี้

 F-35 Joint Strike Fighter (JSF) เปนเครื่องบินรบที่ถูกออกแบบมา

เชนเดยีวกบัการออกแบบเครือ่งบินรบรวมสมยัสวนใหญ นัน่คอืการใชคณุสมบตัิ

หลายอยางมาผสมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการอยูรอด (Survivability) 

เม่ือตองเขาสูนานฟาของขาศกึ แต F-35 ถกูออกแบบบนพ้ืนฐานทีแ่ตกตางจาก

เครื่องบิน Stealth ที่เราคุนเคย ไมวาจะเปน F-117A, B-2A, A-12A, YF-23A 

และ F-22A Raptor โดยทั่วไป การออกแบบรูปรางของเครื่อง Stealth จะมี

จุดประสงคเพื่อลด Radar Cross Section (RCS) ของเคร่ืองบินใหเล็กลง

เม่ือเทียบกับเคร่ืองบินท่ีมีขนาดเทากัน และการนําวัสดุท่ีสามารถดูดซับสัญญาณ

เรดารกลายมาเปนพืน้ผวิของเครือ่งบนิเพือ่ลดการสะทอนสญัญาณเรดาร ทาํให

เครื่องบิน Stealth สามารถซอนพรางตัวเองจากการตรวจจับของเรดารฝาย

ตรงขามได

รูปที่ 1 Nozzle ของเครื่อง F-117A Nighthawk 

จะอยูลึกเขาไปในชองดานหลังลําตัว 

ที่มา: https://www.ausairpower.net
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รูปที่ 2 เครื่อง B-2A Spirit ถูกออกแบบใหมีผิวใตลําตัวเรียบ  

ที่มา: https://www.ausairpower.net

รูปที่ 3 ผิวใตลําตัวสวนกลาง (Central Fuselage) ของเครื่อง F-22 Raptor 

มีลักษณะเรียบ ในขณะที่ผิวใตลําตัวสวนทาย (Aft Fuselage) มีความโคงเล็กนอย

เพื่อลดการสะทอนสัญญาณเรดาร

ที่มา: https://www.ausairpower.net
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 แต F-35 ถูกออกแบบมาโดยมีความแตกตางจากเครื่องบิน Stealth 

อยู 2 ประการ

 ประการแรก Radar Cross Section (RCS) ของ F-35 จะขึ้นอยูกับ

มมุมอง (Aspect Angle) ท่ีเรดารฝายตรงขามมองมายงั F-35 โดยจากการศกึษา

พบวารูปรางที่แตกตางออกไปของ F-35 เชน สวนผิวลําตัวดานลางท่ีไมได

แบนราบเหมือน F-117A หรือ F-22 ทําใหประสิทธิภาพในการซอนพรางที่ดี

อยางแทจริงของ F-35 เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ประมาณ ±14.5 องศา

จากหัวเครื่องเทานั้น เนื่องจาก ณ มุมมองดังกลาว รูปรางของหัวเคร่ือง, 

ชองนําอากาศเขา (Engine Inlets) รวมถึงการเรียงตัวกันของชายปกหนา 

(Leading Edges) ชายปกหลัง (Trailing edges) และ Stabilators ทําใหไม

เกิดการสะทอนของสัญญาณของเรดาร แตเมื่อมุมจากหัวเครื่องเพิ่มมากกวา

±45 องศาจากหัวเครื่อง ประสิทธิภาพในการซอนพรางของเครื่องจะลดลง

อยางรวดเร็ว อันเกิดจากการสะทอนสัญญาณเรดารจากลําตัวสวนกลางดานลาง

ของเครื่อง (Lower Centre Fuselage) ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ลําตัวสวนกลางดานลางของเครื่อง (Lower Centre Fuselage) 

อันเปนที่มาของขนาด Radar Cross Section (RCS) ที่เพิ่มขึ้น  

ที่มา: https://www.ausairpower.net
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รูปที่ 5 ประสิทธิภาพในการซอนพรางของ F-35 

ที่มุมมอง (Aspect Angle) และยานความถี่ตาง ๆ 

ที่มา: https://www.ausairpower.net

 ประการทีส่อง F-35 แตกตางจากเครือ่งบนิ Stealth แบบอืน่ ๆ  เพราะ

ประสิทธิภาพในการซอนพรางของ F-35 จะขึ้นอยูกับคลื่นความถี่ของเรดารที่

ใชในการตรวจจับ F-35 ดังแสดงในภาพที่ 5 โดยประสิทธิภาพในการซอนพราง

ของ F-35 ตอเรดารท่ีมีคลื่นยานความถ่ี X-band และสวนบนของ S-band 
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มีความใกลเคียงกันมาก แตประสิทธิภาพในการซอนพรางตอเรดารในยาน

ความถี่ L-band, UHF-band และ VHF-band นั้นลดลงเปนอยางมาก (สีแดง

คือ มีประสิทธิภาพในการซอนพรางนอยมาก ซึ่งผูเขียนจะอธิบายรูปที่ 5 

โดยละเอยีดอกีครัง้) เหตผุลทีเ่ปนเชนนีเ้พราะวา F-35 ไมไดถกูออกแบบใหเปน

เครื่องบิน Stealth เต็มรูปแบบ แตถูกออกแบบมาเพื่อใชในการรับมือกับระบบ

อาวุธตอสูอากาศยานเคล่ือนที่ระยะส้ันที่ใชในการปองกันภัยทางอากาศ

เฉพาะจุด (Point Defense) ซึ่งไดแก อาวุธประเภท Surface-to-Air Missile 

(SAM) และ Anti-aircraft Artillery  (AAA) เชน SA-8 Gecko, SA-9 Gaskin, 

Chapparel, Crotale, Roland, SA-15 Gauntlet, SA-19 Grison และ SA-22 

“Greyhound” 

รูปที่ 6 SA-8 Gecko ที่มา: https://www.armyrecognition.com

 ดวยขนาดของจานเรดารของอาวุธประเภทนี้ที่มีขนาดไมใหญ สงผล

ใหฟงกชั่นการตรวจจับ (Acquisition) และฟงกชั่นการติดตามเปาหมาย 

(Engagement) ของเรดารของอาวุธตอสูอากาศยานประเภทนี้ถูกบังคับ

ใหตองใชความถีใ่นยาน X-band และยาน S-band สวนบนเทานัน้ ดังนัน้ F-35 

จึงสามารถซอนพรางจากเรดารของอาวุธท่ีใชความถี่ดังกลาวไดดี ทําไมจึงเปน
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เชนนั้น คําตอบคือ ยานความถี่ X-band เปนความถี่ที่เรดารภาคพื้นใชในการ

ตรวจจับ (Acquire) เปาหมาย สวนความถี่ X/K-band คือความถ่ีท่ีใชในหัว 

Seekers ของตัวจรวดน่ันเอง สําหรับเรดารประเภท Search/Acquisition Radar 

ที่มีจานเรดารขนาดใหญจะเปนเรดารท่ีใชความถี่ในยานตํากวา X/K-band 

ทําใหเรดารชนิดนี้ยังคงมีขีดความสามารถในการตรวจจับ F-35 ได จึงอาจ

พูดไดวา หากตองมีการประกอบกําลังกันเขาโจมตีเปาหมายภาคพื้น เครื่องบิน 

F-22A คือตัวเลือกที่เหมาะสมในการใชทําลายเรดารแจงเตือนหรือ Search/

Acquisition Radars และใชทําลายระบบปองกันภัยทางกาศแบบ Area 

Defense กอน สวนระบบอาวุธตอสูอากาศยานเคล่ือนท่ีระยะส้ันท่ีเปนการ

ปองกันภัยทางอากาศเฉพาะจุด (Area Defense) ที่เปนภัยคุกคามท่ียัง

เหลืออยู และการโจมตีเปาหมายภาคพื้นก็จะเปนหนาที่ของ F-35 ตอไป

รูปที่ 7 SA-22 "Greyhound" ที่มา: https://vimeo.com

 ยอนกลบัไปท่ีเรือ่งประสทิธภิาพในการซอนพรางของ F-35 ท่ีขึน้อยูกบั

คลืน่ความถีข่องเรดารทีใ่ชตรวจจบั ขอยกตวัอยางเรือ่งการออกแบบชองนาํเขา

อากาศ (Engine Inlets) ของ F-35 เปนตัวอยาง ที่ยานความถี่ Upper X-band 
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และ Ku-band เรดารจะมองเห็นชองนําเขาอากาศแตละขางเหมือนแผน

เรียบ ๆ (Flat Panel) เทานั้น สงผลใหภาพที่สะทอนกลับไปในเรดาร มีขนาด

เลก็มาก แตถาเปนเรดารทีใ่ชความถ่ีตาํกวา X-band และ Ku-band ภาพสะทอน

จากชองนําเขาอากาศของ F-35 ก็จะไมตางจากเครื่องบินรบอื่น ๆ ในสวนดาน

หลังของ F-35 ก็เชนกัน ถึงแมวาจะถูกเคลือบดวยสารดูดซับสัญญาณเรดารรวม

ทั้งมี Tailpipe Blocker เพื่อปดบังแลวก็ตาม แตก็ยังถูกตรวจจับไดดวยเรดาร

ที่ใชความถี่ตํากวา X-band อยูดี

 ยอนกลับไปที่รูปที่ 5 ซึ่งเปนการเปรียบเทียบมุมมอง (Aspect Angle) 

และประสทิธิภาพในการซอนพรางของ F-35 ทีย่านความถีต่าง ๆ  จากรปูสเีขยีว

แสดงถึงมุมมอง (Aspect Angle) ที่ F-35 มีประสิทธิภาพในการซอนพรางสูง 

(Very Low Observable: VLO) สีเหลืองแสดงถึงมีประสิทธิภาพในการ

ซอนพรางปานกลาง (Low Observable) ในขณะท่ีสีแดงแสดงถึงมีประสิทธิภาพ

ในการซอนพรางตําใกลเคียงกับเครื่องบินที่มี Radar Cross Section (RCS) 

ขนาดเล็กทั่วไป นอกจากนั้นรูปที่ 5 ทําใหเห็นวา F-35 มีประสิทธิภาพในการ

ซอนพรางตอเรดารในยานความถ่ี X-band และ Ku-band จากน้ันประสิทธิภาพ

จะลดลงเมื่อความถี่ของเรดารตํากวา S-band สวนพื้นที่ ±14.5 องศาจากหัว

เครื่อง (พื้นที่สีเขียว) F-35 มีประสิทธิภาพในการซอนพรางดีที่สุดตอเรดาร

ประเภทตาง ๆ ทั้งเรดารคนหา (Search Radar, ยานความถี่ S-band), เรดาร

ติดตามเปาหมาย (Engagement radars, ยานความถี่ X-band) และเรดารใน

หัว Seekers ของจรวด (ยานความถี่ X/Ku/K/Ka-band)  เมื่อมุมจากหัวเครื่อง

เพิม่มากขึน้ รปูรางของลาํตวัเครือ่งบินจะสงผลให Radar Cross Section (RCS) 

เพิม่มากขึน้ตามไปดวย และจะมคีาสงูทีส่ดุทีม่มุ 90 องศาจากหวัเครือ่ง (Beam 

Aspect) 

 ในทางตรงกันขาม ที่มุม ±14.5 องศาจากทายเครื่อง ประสิทธิภาพใน

การซอนพรางของ F-35 จะไดผลดีสุดกับเรดารในหัว Seekers ของจรวด (ยาน
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ความถี่ X/Ku/K/Ka-band) แตประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อเปนเรดารติดตาม

เปาหมาย (Engagement radars, ยานความถี่ X-band) เนื่องจากพลังงานที่

สูงกวาของเรดารประเภทนี้ และประสิทธิภาพจะลดลงไปเรื่อย ๆ เมื่อผานยาน

ความถี่ S-band เนื่องจาก Nozzle ของเครื่องบิน และจะสูญเสียประสิทธิภาพ

ในการพรางตัวเมื่อเขาสูยานความถี่ L-Band

 การที่ F-35 ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีขีดความสามารถในการซอนพราง 

(Stealth Capability) เฉพาะในบางมุมมองไมใชเรื่องบังเอิญหรือขอผิดพลาด

ในการออกแบบแตอยางใด แตเปนไปเพื่อลดคาใชจายในการผลิตเครื่องบิน

ที่เปนเครื่องบินลองหนเต็มตัว ซึ่งก็สมเหตุสมผลหากจะคิดวา F-35 ถูกสรางมา

เพื่อตอสูกับระบบอาวุธตอสูอากาศยานแบบเคลื่อนที่ในตระกูล SA-6 Gainful, 

SA-8 Gecko, SA-9 Gaskin, Chapparel, Crotale, Roland, SA-11 Gadfl y, 

SA-15 Gauntlet, SA-19 Grison และ SA-22 “Greyhound” ไมใชสรางมา

เพื่อรับมือกับระบบอาวุธทั้งหมดที่มีใชอยูในปจจุบัน 

รูปที่ 8 เครื่องบิน F-35 ที่มา: https://www.ekathimerini.com

 ดังนั้น หากจะสรุปเรื่องขีดความสามารถในการซอนพราง หรือความ

เปนเครื่องบินลองหนของ F-35 แลว สามารถกลาวไดวาขีดความสามารถนั้น 



1212 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปท่ี 20 ฉบับท่ี 78วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปท่ี 20 ฉบับท่ี 78

จะมากหรอืนอยขึน้อยูกับปจจยัสองอยาง คอืยานความถีข่องเรดารทีใ่ชตรวจจบั

และมุมมอง (Aspect Angle) ที่เรดารนั้นมองมายัง F-35 แตโดยทั่วไป 25% 

ของเครื่องบินทั้งลําเปน Very Low Observable (VLO) ไดแก สวนหัวเครื่อง

อีก 25% เปน Low Observable (LO) นั่นคือที่สวนทายเครื่อง และอีก 50% 

เปน “Reduced Observable” คือดานขางของตัวเครื่อง ทําให F-35 ไมใช

เครื่องบินลองหนเต็มตัวเหมือนเครื่องบิน F-117A Nighthawk, B-2A Spirit, 

YF-23A และ F-22A Raptor ดังนั้น เมื่อตองเผชิญหนากับ F-35 การหลีกเลี่ยง

การเผชิญหนาแบบ Head on จึงเปนความคิดท่ีสมเหตุสมผล และจะดีท่ีสุด

หากสามารถเขาหา F-35 จากทางดานขางได  

 จากบทความที่ผูเขียนนํามาเรียบเรียงนี้ อาจจะอธิบายเหตุการณ

ท่ีผูเขียนประสบในการฝก Cobra Gold 2020 ไดบาง และหวังวาในการฝก

ตอ ๆ ไปที่กองทัพอากาศเขารวม เราจะไดมีโอกาสฝกกับเครื่อง F-35 อีกครั้ง

เพื่อแสวงหาขอมูลเชิงลึก อันจะเปนประโยชนกับนักบินของกองทัพอากาศ

ตอไป

อาง อิง

 https://www.ausairpower.net/APA-2009-01.html 

____________________
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หลักการสงครามในศตวรรษที่ 21: การพิจารณาทางยุทธศาสตร
The Principles of War in the 21st Century: 

Strategic Considerations

By William T. Johnsen, Douglas V. Johnson II, James O. Kievit, 

Douglas C. Lovelace, Jr And Steven Metz 

แปลและเรียบเรียงโดย น.ท.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ (ยศในขณะนั้น) 

ที่มา: https://images-na.ssl-images-amazon.com

แปลและเรียบเรียงโดย น.ท.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ (ยศในขณะนั้น) 
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คณะผูจัดทําวารสารการสงครามทางอากาศ ไดขอนําบทความ

เร่ือง “หลักการสงครามในศตวรรษท่ี 21: การพิจารณาทางยุทธศาสตร” 

ซ่ึงมีจํานวน 12 ตอน ของ พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธ์ิ เสธ.ยศ.ทอ. ในปจจุบัน 

ทานไดแปลและเรียบเรียงไวขณะที่มียศเปน น.ท. โดยเห็นวาชื่อบทความ

และเนื้อหาของบทความขางตนน้ันยังมีความครอบคลุมสถานการณ

ในปจจุบันและอนาคต เพราะพวกเราพึ่งกาวเขาสูคริสตศตวรรษที่ 21 

(ค.ศ.2001-2100) ไดเพียง 20 ปเทานั้นเอง 

ตอนที่ 1 

The Campaigns of Tuthmosis III

ที่มา: https://weaponsandwarfare.fi les.wordpress.com
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จากประวั ติ ศ าสตร ก ารสงครามที่ ผ านมา  นั กยุ ทธศาสตร  

นักประวัติศาสตร นักปรัชญา และนักการทหาร ไดใชความพยายาม

อย างยิ่ งที่ จะทํ าความเข า ใจในความสลับซับซอนของการสงคราม 

ดวยความพยายามอันยาวนานตลอดยุคประวัติศาสตรของการสงคราม 

นับตั้งแตการยุทธของทุธโมสที่ 31 (Campaign of Thutmose III) เมื่อ 1481 

ปกอนคริสตศักราชจนถึงปจจุบัน นักทฤษฎีการสงครามเหลานี้ ไดสรางวิธีการ

ปฏิบัติการสงครามดวยการบีบอัด “บทเรียนจากการสงคราม” ออกมาเปน 

“คําพังเพยกลาวไววา...” สั้น ๆ  หลายตอหลายขอ เพื่อใหนักปฏิบัติทางทหาร

นําไปใชเปนศิลปแหงการทหารสําหรับชวยในการ “ดําเนินสงคราม” ตอไป2 

The Campaigns Of Tuthmosis III

ที่มา: https://weaponsandwarfare.fi les.wordpress.com

1 Robin Cross, Warfare: A Chronological History, Quantum Books Ltd, London, 1998 

2 T.R. Phillips, The Military Maxims of Napoleon, PA: Stackpole Books, 1985
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Joint Doctrine

ที่มา: usacac.army.mil

สุดยอดของความพยายามคิดคนศาสตรแหงการสงครามในมุมมอง

ของสหรัฐฯ ก็คือ การจัดทํา “หลักการสงคราม” ซึ่งบรรจุอยูใน Joint and 

Service Doctrines ที่ไดกลาวไววา “หลักการสงครามจะเปนแนวทาง

ในการสูรบทัง้ในระดบัยทุธศาสตร ยทุธการ และยทุธวธิ ีรวมทัง้เปนหลักฐาน

อันยั่งยืนของหลักนิยมทางทหารของสหรัฐฯ” 

คําถามก็คือ หลักการเหลานี้จะยั่งยืนและใชไดไปจนถึงเมื่อใด เมื่อได

พิจารณาถึงการคนควาและการจัดทําหลักการสงครามที่ใชกันโดยทั่วไป

ในปจจุบัน ตางลวนไดมาจากสมมติฐานของการสงครามในยุคนโปเลียน

และยุคอุตสาหกรรม (Napoleon and Industrial Age Warfare) ซึ่งถึงแม

จะไดรับการวิเคราะหอยางลึกซึ้งและพิจารณาอยางถี่ถวนทั้งในระดับยุทธวิธี

ไปจนถึงระดับยุทธการ เชน การควบคุมในหลายพื้นที่การรบ (Theaters) 



1717วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปท่ี 20 ฉบับท่ี 78วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปท่ี 20 ฉบับท่ี 78

มิติ
ดา

นอ
วก

าศ
ขอ

งก
อง

ทัพ
Bi

g 
Da

ta
หลั

กก
าร

สง
คร

าม
ใน

ศต
วร

รษ
ฯ

แลวก็ตาม แตในระดับยุทธศาสตรใหญ เชน สงครามในปจจุบันและตอ ๆ ไป

ในอนาคต ประเด็นการตีความในหลักการเพ่ือการนําไปใชยังจัดไดวาออนอยู 

ทําใหเกิดปญหาวา หลักการดังกลาวนี้จะสามารถนําไปใชในสงครามระดับ

ยุทธศาสตร ภายใตสภาพการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วยิ่งของเทคโนโลยี 

หรอืทีเ่รยีกกนัวา “ยคุขาวสาร” (Information Age) และ “การปฏวิติัในกจิการ

ทหาร (Revolution in Military Affairs-RMA)” ไดอยางไร

ที่มา: https://images-na.ssl-images-amazon.com
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ดวยเหตุวา สงครามในระดับยุทธศาสตรตองการระดมพลังสมอง 

ตองการแนวความคิดของนกัยทุธศาสตรการทหารทีค่ราํหวอดอยูในแวดวงการ

สงครามมาอยางชําชอง เขามารวมกันสรางสรรคคิดพัฒนาหลักของการรบ 

ซึ่งแนนอนวาจะตองประกอบไปดวยข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินการอยาง

เปนระบบที่สามารถเปดรับขอมูลทั้งหมดสูการพินิจพิเคราะหอยางถ่ีถวนได 

ปญหาที่เกิดขึ้นประการหนึ่งก็คือ ทั้งทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ ที่พยายาม

สรางสรรคขึ้นใหมเหลานี้ ตางก็มีขีดจํากัดในตัวของมันเองในแตละสงคราม 

หลักการสงครามขอหนึ่งหรือหลายขออาจถูกยกเวนไมสามารถนําไปใชไดใน

สถานการณการรบที่แตกตางกันออกไป ถึงกระน้ันหลักการสงครามก็ยังตองมี

การสรางสรรคในตวัของมนัเอง เพือ่ทีจ่ะสามารถนาํไปขยายรอยเรียงใหสะทอน

เห็นถึงความทาทายทางยุทธศาสตรไดอยางเจาะจงและสมดุลมากที่สุดเทาที่

จะเปนไปได 

ที่มา: https://image.slidesharecdn.com
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นักการทหารท่ีมีทักษะและความเขาในใจหลักการสงครามอยางลึกซ้ึง 

จะสามารถนําหลักการสงครามไปใชเพ่ือชวยในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ

สําหรับเตรียมยุทธศาสตรการรบไดอยางเปนรูปธรรม โดยจะสามารถนําไปใช

ในการตรวจสอบ วิเคราะหยุทธศาสตรการรบในอดีตที่ผานมา ทั้งที่ประสบผล

สําเร็จและลมเหลว หรือใชเปนเครื่องมือในการกําหนดกรอบการวางแผน

ยุทธศาสตรสําหรับสถานการณปจจุบันและอนาคตไดอยางมีระเบียบแบบแผน 

        เครื่องมือชวยนักการทหารตัดสินใจในการปฏิบัติการรวม

     ที่มา: https://www.jesip.org.uk

อยางไรกต็าม การนาํหลกัการสงครามไปใชประกอบการวเิคราะหหรอื

วจิารณแผนยทุธศาสตรการรบทีจ่ดัทาํขึน้แลว ดจูะมคีวามเหมาะสมกวาการนาํ

หลักการสงครามไปเปนตัวตั้งในการกําหนดยุทธศาสตรการรบ นักยุทธศาสตร

หลายทานเห็นดวยกับความคิดนี้ เนื่องจากสถานการณของแตละการรบนั้น

แตกตางกันโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองไมลืมวาฝายตรงขามก็อาจใชหลักการ
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สงครามเดียวกันในการเตรียมแผนยุทธศาสตรการรบเชนเดียวกับ

ฝายเรา ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ตัวหลักการสงครามเองไมใช 

“รายการตรวจสอบ” หรือ Checklist ที่จะนํามาใชกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 

เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการรบแบบสําเร็จรูปได ซึ่งความเห็นเหลานี้ยังคงเปนที่

โตแยงในการดําเนินการจัดทําหลักการสงครามของนักการทหาร นักวิชาการ 

นักประวัติศาสตรการทหาร และนักยุทธศาสตรทหารถึงความเหมาะสม

ในการเตรียมหลักการสงครามสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่สามารถรองรับรูปแบบ

ของสงคราม แนวความคิดในการทําสงครามและการนําไปใชของนักการทหาร

ที่ตองการยุทธศาสตรการรบทั้งแบบเรงดวนหรือระยะยาวได  

ตอนที่ 21

ตัวอยางความสัมพันธของ Strategic Environment

ที่มา: https://www.researchgate.net
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ในการทบทวนหรือจัดทําหลักการสงครามเพื่อใหมีความเหมาะสมกับ

สภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (Strategic Environment) ที่เปลี่ยนแปลงไป

นั้น เปนเรื่องที่ตองการขอมูลในหลาย ๆ ดาน เชน สถานการณที่เปลี่ยนแปลง

ไปของโลกปจจุบัน การคาดหมายสถานการณในอนาคต สภาวะแวดลอมใน

แตละภูมิภาคและบทเรียนตาง ๆ จากรูปแบบของการรบที่พัฒนาไปเปนลําดับ 

ขอมูลเหลานั้นลวนตองใชเปนสวนประกอบในการประมวลกลั่นกรองเพื่อใหได

มาซึง่หลกัการสงครามในแตละขอ ดวยเหตนุีก้ารจัดทาํหลักการสงครามเพ่ือให

ครอบคลุมยุทธศาสตรการรบที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเปนไปไดยาก และตองมีการ

ทบทวนในแตละชวงระยะเวลา เมื่อมีขอมูลและสวนประกอบมากมายท่ีตอง

นํามาใชพิจารณาเชนน้ี ก็จําเปนตองมีหลักเกณฑท่ีใชเปนกรอบในการดําเนินการ

นั่นก็คือ ยุทธศาสตรการปองกันภัยแหงชาติ (National Security Strategy) 

และยุทธศาสตรทหารแหงชาติ (National Military Strategy) โดยมีกระบวน

การพจิารณายทุธศาสตรตอเนือ่งในภาวะสนัตสิขุ ภาวะวกิฤต และภาวะสงคราม 

รวมทั้งตองผนวกการเปน “ยุคขาวสาร” เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ

ความเปนไปในศตวรรษท่ี 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานเทคโนโลยี

และภูมิรัฐศาสตร (Geo-Political) ทั้ง น้ีจะตองมีการรวมมือกันจาก

นักยุทธศาสตรท้ังของพลเรือนและทหาร เพื่อใหเกิดกรอบยุทธศาสตร

อันครอบคลุมที่จะบรรลุถึง “วัตถุประสงคแหงชาติ” และถึงแมวาในการ

พิจารณาจะไดเนนถึงยุทธศาสตรการรบในระดับชาติแลวก็ตาม ในโลก

แหงความเปนจริงกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจระดับชาตินั้นยังไดรับ

อิทธิพลจากความสัมพันธระหวางชาติในอีกหลายระดับอีกดวย องคประกอบ

เหลานี้ลวนทําใหการจํากัดกรอบหลักการสงครามมีความยุงยากซับซอน

ขึ้นเปนเงาตามตัว 
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ตัวอยางปกยุทธศาสตรดานความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐฯ          

ที่มา:  https://image.slidesharecdn.com

นอกจาก “หลักวัตถุประสงค” ในหลักการสงครามซ่ึงถือวาเปน

หลักสําคัญที่สุดแลว หลักการอื่น ๆ จะไมมีการจัดลําดับความสําคัญ เนื่องจาก

การมองภาพรวมของยุทธศาสตรนั้น ไมสามารถมองไดเพียงดานใดดานหนึ่ง 

แตจะตองมองถึงความเชื่อมโยงของแตละหลักการตอยุทธศาสตรการรบนั้น ๆ 

ซึง่ประเดน็นีเ้ปนจุดสําคัญทีน่กัยทุธศาสตรจะตองเล็งเห็นสวนเชือ่มตอเหลานัน้

ใหกระจางชัดและครอบคลุม สิ่งที่เปนอันตรายที่สุดก็คือ การยกเอาหลักการที่

ไมถูกตองเพียงสองสามหลักการไปใช เพียงเพ่ือตอบสนองความตองการ

ในการรบ โดยไมคํานึงถึงความเสียหายอันอาจเกิดจากการมองขามหลักการอ่ืนไป 

มักจะมีขอถกเถียงกันเสมอวา การนําหลักการสงครามไปใชนั้นจะเริ่ม

จากการนําหลักการสงครามไปจับตอสถานการณ หรือนําผลท่ีตองการจาก
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สถานการณกลับไปจับตอหลักการสงคราม คําตอบในชั้นตนก็คือ โดยทั่วไปนั้น 

นักยุทธศาสตรมักจะมุงเนนการนําหลักการสงครามไปประยุกตใชเพื่อใหเกิด

ประสิทธิผลที่ตองการ ซึ่งในภาวะท่ีตองการความรวดเร็วในการตัดสินใจในยุค

ขอมูลขาวสารนี้ ผลลัพธที่ตองการในการทําสงครามยอมมากอนหลักการเสมอ 

ในการวิเคราะหเพื่อนําหลักการสงครามมาใช ในลําดับแรกจะตองพิจารณา

จุดประสงคของแตละหลักการสงครามในภาพยุทธศาสตรรวมระดับชาติ

เสียกอน จากนั้นจึงวิเคราะหตีความเพื่อขยายความหมายแลวจึงนําไป

ประยุกตใชอีกครั้งหนึ่ง 

การทบทวนและปรับปรุง “หลักการสงครามในศตวรรษที่ 21: 

การพิจารณาทางยุทธศาสตร” นี้ มิใชการดําเนินการแบบเลขคณิตที่ตองการ

ผลลัพธเปนลําดับขั้นจากหนึ่งไปสอง แตจะเปนการปรับเปลี่ยนแนวความคิด

ในองคประกอบยอยเพียงบางสวน มีการปรับปรุงใหทันกับยุคสมัย และการ

มุงเนนเฉพาะจุด แทนที่จะตองเปลี่ยนแปลงหลักการทั้งหมด เหตุผลเพราะวา 

หลักการสงครามทีใ่ชกนัอยูในปจจบุนั ไดรบัการคิดคนพัฒนาอยางระแวดระวงั

จากประสบการณอันยาวนาน และโดยองครวมแลวสามารถสะทอนถึง 

“ความเปนจริง” ของการสงครามไดอยางใกลเคียงที่สุดเทาที่จะเปนไปไดแลว 

เนื่องจากการวิเคราะหหลักการสงครามเพ่ือนําไปประยุกตใช จะมี

องคประกอบทางขางทีจ่าํเปนตองนาํมาพจิารณามากมาย ดังนัน้การนาํหลักการ

สงครามไปใช ตองมีการอภิปรายถึงประเด็นที่เกี่ยวของและตัดประเด็นการ

พิจารณาหลักการสงครามที่ไมเกี่ยวของออกไป ท้ังหมดน้ีรูปแบบของ

เกณฑการพิจารณานําหลักการสงครามไปใช จะมี 2 รูปแบบคือ ประการแรก 

แบบ “Maximalist” ซึง่มาจากการตัง้สมมตฐิานวา สงครามมคีวามสลบัซบัซอน

และไมมีหลักการใดหลักการหนึ่งที่จะครอบคลุมการแปรเปล่ียนของสงคราม

ทีมี่หลายรปูแบบได กลุมของหลกัการสงครามทีจ่ะนาํไปใชกบัสงครามเบด็เสรจ็ 
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(Conventional Warfare) จะแตกตางกันเปนอยางมากกับกลุมของหลักการ

สงครามที่จะนําไปใชกับสงครามกองโจร (Guerilla Warfare) สงครามขาวสาร 

(Information Warfare) หรือสงครามในรูปแบบอื่น ๆ และในทางตรงกันขาม 

เกณฑการพิจารณาแบบ “Minimalist” จะแสดงใหเห็นวา การนําหลักการ

สงครามไปพิจารณาใช สามารถท่ีจะกล่ันกรองเพ่ือลดหลักการท่ีไมเก่ียวของหรือ

ไมเหมาะสมออกไปได 

ที่มาภาพซาย: Slideserve.com, ที่มาภาพขวา: Slideplayer.com

ที่มา: Slideplayer.com

(อานตอฉบับหนา...)

____________________
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การใชงานอากาศยานไรคนขับโดยกลุมกอการราย

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ

 การใชงานอากาศยานไรคนขับในกลุมกอการราย ไดถูกบันทึกไว

เมื่อกวา 1 ทศวรรษที่แลว เมื่อกลุม Hezbollah ใชอากาศยานไรคนขับแบบ 

Mirsad-1 บินลําเขาไปในเขตพรมแดนประเทศอิสราเอลเพื่อลาดตระเวน 

เปนเวลานานกวา 20 นาท ีนอกจากนีย้งัมรีายงานวากลุม Hamas มโีรงประกอบ

และคลังเก็บอากาศยานไรคนขบั กอนทีจ่ะถกูอสิราเอลโจมตใีนป 2012 อยางไร

ก็ตาม Hamas ไมหยุดยั้งความพยายามในการใชอากาศยานไรคนขับ โดยได

แสวงหาอากาศยานไรคนขับมาใช โดยในป 2014 ไดใชอากาศยาน

ไรคนขับ Ababil-1 ซึ่งภายหลังถูกยิงตกโดยกองทัพอิสราเอล โดยจะเห็นวา  

ที่ผานมาน้ัน เปนการใชอากาศยานไรคนขับเพ่ือการขาวเพียงอยางเดียว 

โดยยังไมถูกนํามาใชในการโจมตีหรือสังหาร

 จนกระทั่งในป 2014 กลุม Hezbollah agents in Arsal, ซีเรีย 

ใชอากาศยานไรคนขับบรรทุกวัตถุระเบิด ในการโจมตีกําลังพลของ Al-Nusra 

Front ซึ่งเปนเครือขายของ Al-Qaeda การโจมตีครั้งนั้นมีผูเสียชีวิต 32 คน 
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และเปนจุดเริ่มตนในการโจมตีขาศึกหรือฝายตรงขามดวยอากาศยานไรคนขับ

ทําใหมีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก จากการตรวจสอบซากของอากาศยานไรคนขับ

พบวาอากาศยานไรคนขับของ Hezbollah, a Shiite militia, Hamas และ 

a Sunni Jihadi group เปนอากาศยานไรคนขบัทีม่คีณุภาพและสมรรถนะทีสู่ง

มีการวางแผนปฏิบัติการอยางเปนระบบ เพื่อใชในทางทหารโดยเฉพาะ

ซึ่งคาดวานาจะไดรับการสนับสนุนทั้งในดานของเทคโนโลยี และองคความรู

 ในขณะเดียวกัน ชวงป 2014 กลุม IS ที่กอต้ังขึ้นในป 1999 โดย

ผูกอตั้งมีแนวความคิดในการตั้งรัฐอิสลาม มีกฎหมายเปนของตนเอง และเปน

หนึ่งในพันธมิตรของ Al-Qaeda ประเทศอิรัก มีความเขมแข็งขึ้นอยางรวดเร็ว

ท้ังในดานเงินทุนและกําลังพล ป 2015 จนไดกลายมาเปนกลุมกอการราย

ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภูมิภาคครอบครองพื้นที่ในอิรัก รวมทั้งในซีเรีย อันเปน

ผลมาจากสงครามกลางเมืองในประเทศซีเรียไดขยายเปนวงกวาง IS เปนกลุม

ท่ีมีการนําอากาศยานไรคนขับมาใชในทางยุทธวิธี มีรายงานวาบางชวง 

IS สงอากาศยานไรคนขับขึ้นบินกวา 300 เที่ยวบินเพียงในเดือนเดียว IS ไมได

รับการสนับสนุนจากรัฐหรือกลุมกอการรายใด ๆ กลุม IS เริ่มตนศึกษา 

และใชอากาศยานไรคนขับเพื่องานอดิเรกหรือเชิงพาณิชยทั่วไป หาซ้ือ

ไดที่รานคา หรือสั่งไดทางออนไลนมีทั้งที่เปนแบบปกนิ่งและ Multi Rotor 

เพื่อใชในงานดานการขาว การควบคุมและบังคับบัญชา การขมขวัญ การโจมตี

และการปลุกระดม
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 ภายหลังจากน้ันกลุม IS ไดพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคดานอากาศยาน

ไรคนขับอยางรวดเร็ว เพื่อใหอากาศยานไรคนขับมีคุณลักษณะตรงตามการใช

งานทางยุทธวิธีมากขึ้น ทั้งในดานของระยะทําการและนําหนักบรรทุก ไดสราง

ความเสยีหายใหกบัขาศกึของกลุมท้ังในดานของการโจมตฐีานทีต่ัง้ยานพาหนะ

และลอบสังหาร ปรับตําแหนงปน ค. ตลอดจนการใชขมขวัญขาศึกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ในขณะที่สรางขวัญและกําลังใจใหกับนักรบ IS เพื่อใชในการ

เชิญชวนคนเขารวมกลุม โดยไดมีการจัดทําส่ือออนไลน แสดงถึงการใชองคความรู

ในการประยุกตใชวัสดุท่ัวไป ในการสรางอากาศยานไรคนขับติดอาวุธ เพ่ือเปน

เครือ่งมอืเชญิชวนใหผูทีอ่ยากเขารวมอดุมการณในการตอตานประเทศตะวนัตก 

อยางไรก็ตาม ภายหลังในป 2017 กลุม IS ถูกกดดัน จนตองถอยรนออกจาก

อิรัก เขาไปยังพื้นท่ีในซีเรีย การขับไลกลุม IS ในซีเรียยังคงดําเนินไป

อยางตอเน่ือง ในชวงป 2017 ในเมือง Raqqa ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศซีเรีย เปนเมืองที่มีพรมแดนติดกับประเทศอิรัก ที่นี่เปนฐาน

ที่มั่นสุดทายของกลุม IS และเปนศูนยปฏิบัติการอากาศยานไรคนขับที่ใชโจมตี

ขาศึก กอนที่จะถูกขับไลออกจากพื้นที่ไปในชวงปลายป 2017



2828 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปท่ี 20 ฉบับท่ี 78วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปท่ี 20 ฉบับท่ี 78

 ถงึแมการขบัไลกลุม IS จบลงดวยการไดรบัชยัชนะ แตสงครามกลางเมอืง

ในประเทศซีเรียยังคงดําเนินอยู ยังคงมีกลุมตอตานรัฐบาล/แบงแยกดินแดน 

ใชอากาศยานไรคนขบัในการโจมตฝีายรฐับาลหรอืผูสนบัสนนุรัฐบาล โดยมกีาร

รายงานถึงการใชอากาศยานไรคนขับในการโจมตีฐานทัพอากาศ Hmeimim 

air base และทาเรอืของกองทัพรสัเซยีทางทศิตะวนัตกของซเีรยี ซึง่เปนทีป่ระจาํ

การอยูเพื่อสนับสนุนรัฐบาลของซีเรีย รัสเซียไดรายงานถึงการถูกโจมตีจาก

กลุมอากาศยานไรคนขับมาอยางตอเนื่อง โดยตั้งแตตนป 2018 เปนตนมา 

24 เมษายน มฝีงูอากาศยานไรคนขบัมุงตรงมายงัฐานทัพอากาศ1 เดือนสิงหาคม 

อากาศยานไรคนขับ 47 ลําถกูยิงตก ตอมาปลายป 2018 อากาศยานไรคนขบักวา 

50 ลํา ถูกยิงทําลาย สําหรับป 2019 ฐานแหงนี้ถูกโจมตีดวยอากาศยาน

ไรคนขับกวา 60 ลํา2 ถึงแมจะมีระบบปองกันภัยทางอากาศที่เขมแข็ง 

แตยังมีอากาศยานไรคนขับบางลําเล็ดรอดเขามาสรางความเสียหายได

 อากาศยานไรคนขับท่ีใชโจมตีฐานทัพอากาศรัสเซีย ในประเทศซีเรีย 

ในชวงป 2018 เปนอากาศยานไรคนขับแบบสรางขึ้นเอง ออกแบบและผลิตมา

เพื่อใชงานเพียงครั้งเดียว อีกทั้งตองการประหยัดตนทุนและลดความยุงยากใน

การผลิต จึงเลือกใชวัสดุที่หาไดทั่วไป ซึ่งลําตัวขึ้นรูปจากวัสดุประเภทไม ที่ตัด

เปนแผนเพ่ือเปนผนังสําหรับประกอบเปนโครงสรางลําตัว ที่ใหความแข็งแรง

เพียงพอสําหรับเปนแทนติดเคร่ืองยนตลูกสูบมีใบพัดแบบไม ลําตัวเคร่ืองหอหุม

ดวยแผนพลาสติกใส ภายในใชสําหรับเก็บอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน ระบบควบคุม

การบิน อุปกรณสื่อสาร เสา GPS แบตเตอรี่และถังเชื้อเพลิง สวนปกขึ้นรูปจาก

วัสดุคลายโฟม ภายในมีบีมไมสองชิ้นเพิ่มความแข็งแรงทางโครงสรางสําหรับ

1. http://www.xinhuanet.com/english/2018-04/25/c_137135437.htm

2. https://www.france24.com/en/20190928-russia-says-it-has-downed-almost-60-drones-in-syria-this-year
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รับนําลูกระเบิดและแรงอากาศพลศาสตร สวนลําตัวตอกับแพนหางระดับและ

แพนหางทางดิ่งดวยวัสดุโลหะหนาตัดสี่เหลี่ยม บริเวณจุดยึดใตลําตัวเครื่อง 

แพนหางระดับยึดติดกับแพนหางข้ึนลง และแพนหางทางด่ิงยึดติดกับหางเสือ 

ควบคุมดวยเซอรโวขนาดเล็ก การตดิตัง้อาวธุเปนแบบรางบรเิวณใตปกสามารถ

บรรทุกลูกระเบิดได 8 ลูก ที่ภายในลูกระเบิดบรรจุดวยชนวน ลูกปนและโลหะ 

กลไกการปลอยลกูระเบดิแบบเซอรโว การสงเคร่ืองข้ึนคาดวาเปนการสงขึน้จาก

เครื่องสง (Catapult) ทั้งนี้ ไมมีรายงานวาอากาศยานไรคนขับรุนนี้มีกลอง 

จึงสันนิษฐานวา อาจเปนการบินแบบใช Auto Pilot ที่ระบุตําแหนงดวย GPS
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อากาศยานไรคนขับกอการรายแบบที่สองท่ีพบในซีเรีย ที่ถูกกองทัพ

ของรัฐบาลซีเรียยึดไวไดชวงกลางป 2019 ลําตัวเครื่องดัดแปลงมาจาก

ทอพลาสติก ปกขึ้นรูปจากวัสดุคลายโฟม แพนหางระดับและแพนหางทางด่ิง

ตัดขึ้นรูปจากวัสดุคลายฟวเจอรบอรด แพนหางระดับยึดติดกับแพนหางข้ึนลง

และแพนหางทางดิ่งยึดติดกับหางเสือ ควบคุมดวยเซอรโวขนาดเล็ก ขับเคลื่อน

ดวยมอเตอรไฟฟา ติดตั้งแบบ Pusher มีระบบควบคุมการบินคลายตราสินคา 

Pixhawk และอปุกรณคลายเคร่ืองถายทอดสัญญาณ มกีารจายไฟจากแบตเตอรี่

ขนาด 3,500 mAh ดานหนาลําตัวติดตั้งเสาสัญญาณ GPS
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จากรายงานฉบับนี้แสดงใหเห็นวากลุมกอการรายสามารถออกแบบ

และผลิตอากาศยานไรคนขับที่มีตนทุนตํา ชิ้นสวนและอะไหลมีจําหนายท่ัวไป 

แตประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะนํามาใชกอเหตุการณความรุนแรงสรางสถานการณ

หรือยับยั้งการปฏิบัติภารกิจของรัฐ อากาศยานไรคนขับประเภทนี้ จึงถือเปน

ภยัคกุคามอีกหนึง่รปูแบบตอระบบปองกนัภัยทางอากาศ ทีจ่าํเปนตองพจิารณา

และเตรียมความพรอม 

____________________

อากาศยานไรคนขับของ ทอ. ที่มา: https://www.matichon.co.th

อากาศยานไรคนขับของ ทร. ที่มา: https://www.carrushome.com



3232 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปท่ี 20 ฉบับท่ี 78วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปท่ี 20 ฉบับท่ี 78

อากาศยานไรคนขับของ ทอ. สหรัฐอเมริกา

 ที่มา: https://www.usatoday.com

อากาศยานไรคนขับของ ทอ. สาธารณรัฐประชาชนจีน

http://china-defense.blogspot.com
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ฯความกาวหนาของเทคโนโลยีทางทหาร

                           กองเทคโนโลยี ศูนยการสงครามทางอากาศ

“คิวเอฟ16” เครื่องบิน F-16 ไรคนขับของ ทอ. สหรัฐอเมริกา

 ที่มา: https://www.thairath.co.th

การแผขยายอทิธพิลในอดตี มกัใชการทาํสงครามเปนตวันาํ การทาํ

สงครามจึงเปนสิ่งท่ีมีมาคูกับมนุษยชาติ ที่ผานมาเราจะพบวาในอดีตจนถึง

ปจจุบันเทคโนโลยีเปนปจจัยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดําเนิน

สงคราม ดังนั้นประเทศตาง ๆ จึงพยายามนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชใน

กองทัพเพื่อกอใหเกิดความไดเปรียบในการรักษาผลประโยชนของชาติ การนํา

เทคโนโลยมีาผสมผสานและประยกุตใชงานในกจิการทหาร จึงถอืไดวาเปนการ

เพิ่มศักยภาพใหกับกองทัพ ถึงแมวาเทคโนโลยีจะไมใชสิ่งที่จะสามารถบงช้ี

ชยัชนะไดแตอยางนอยกก็อใหเกดิความไดเปรยีบตอฝายตรงขาม เมือ่เทคโนโลยี

มีบทบาทตอโลกสูงทีส่ดุ การทาํสงครามจงึเปลีย่นมาสูการแกงแยงชงิความเปน

ผูนําทางเทคโนโลยี ในการขยายอิทธิพลทางการทหาร

                           กองเทคโนโลยี ศูนยการสงครามทางอากาศ
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วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในสงคราม

เทคโนโลยีไดถูกนํามาใชใหเห็นเดนชัดในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ

ไดพัฒนาเพิม่มากขึน้ในสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยในสงครามโลกคร้ังที ่2 นอกจาก

จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในการตอสู และทําลายลางเพิ่มมากขึ้นแลว ยังมี

การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใชในการตอตานและปองกันอีกดวย ตอมาทาย

สงครามโลกครั้งที่ 2 เปนการเขาสูสงครามยุคใหม สงครามที่ใชแนวความคิด 

วิธีการ และเทคโนโลยีดานการทหารที่พัฒนาในหวงต้ังแตปลายสงครามโลก

คร้ังที่ 2 และสงครามเกาหลี เปนตนมาจนถึงปจจุบัน กลาวไดวาในอนาคต

สงครามที่จะเกิดขึ้น สวนใหญจะเปนการตอสูดวยเทคโนโลยีเปนหลัก 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในสงครามแตละยุคมีดังนี้

1.  สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914 – ค.ศ.1918) 

สงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มา: https://www.jahngalley.org

สงครามโลกครั้งที่ 1 หรือท ี ่มักเรียกวา “สงครามโลก” หรือ 

“มหาสงคราม” (Great War) ทุกประเทศมหาอํานาจของโลกเกี ่ยวพัน

ในสงคราม นับวาเปนความขัดแยงวงกวางภายในทวีปยุโรปครั้งใหญที่สุด

นับตั้งแตสงครามนโปเลียน สงครามโลกครั้งที่ 1 เริ่มตนขึ้นเปนการปะทะ

ของเทคโนโลยีในคริสตศตวรรษที่ 20 กับยุทธวิธีในคริสตศตวรรษที่ 19
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โดยไดเกิดความสูญเสียเลือดเนื ้ออยางใหญหลวงตามมา สาเหตุหลัก

เพราะความรายแรงของพลังทําลายของอาวุธที ่เพิ ่มขึ ้นอยางมหาศาล 

เพราะเทคโนโลย ีใหม  ๆ โดยไม ม ีพ ัฒนาการในการค ุ มครองหร ือ

ความคลองแคลวในการเคลื่อนที่ที ่สอดคลองกัน  

อยางไรก็ดี เมื่อถึงปลาย ค.ศ.1917 กองทัพของประเทศใหญ ๆ 

ซึ่งมีกําลังพลหลายลานคน ไดถูกปรับปรุงใหทันสมัยและมีการใชโทรศัพท 

การส่ือสารไรสาย รถหุมเกราะ รถถัง และอากาศยาน ปนใหญเองก็ไดเกิดการ

ปฏิวัติขึ้นเชนกัน ใน ค.ศ.1914 ปนใหญประจําอยูในแนวหนา และยิงไปยัง

เปาหมายโดยตรงโดยใชเทคนิคใหมสําหรับการกําหนดตําแหนงและการต้ัง

ระยะทีโ่ดดเดนคอื อากาศยานและโทรศพัทสนาม ภารกจิตอสูกองรอยทหาร

ปนใหญก็ไดแพรหลายเชนกัน และการตรวจจับเสียงไดถูกใชเพ่ือคนหาปนใหญ

ของขาศึก

เครื่องตรวจจับเสียง เครื่องบินฝายศัตรูในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1

ที่มา: https://www.catdumb.com

การรบทางอากาศ เปนจุดเริ่มตนของการนําเครื่องบินมาใชใน

การรบในระยะแรก ๆ  เปนการใชเครือ่งบนิในการบนิลาดตะเวนเพยีงอยางเดยีว 

ตอมามีผูนําอาวุธและระเบิดขึ้นไปใชในการปฏิบัติการดวย
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การรบทางอากาศในสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มา: http://www.baanjomyut.com

2. สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1939 – ค.ศ.1945)

ระเบิดนิวเคลียร ที่มา: http://www.dmc.tv

สงครามโลกครั้งที่ 2 ( World War II) เปนความขัดแยงในวงกวาง

ครอบคลุมทุกทวีปและประเทศสวนใหญในโลกมีสวนเก่ียวของรวมท้ัง

รัฐมหาอํานาจทั้งหมด ในสงครามโลกครั้งที่ 2 การรบทางอากาศ อากาศยาน

ยังคงดํารงบทบาททั้งในดานการลาดตระเวนสํารวจใชเปนเครื่องบินขับไล 
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เครื่องบินทิ้ งระเบิด และการสนับสนุนภาคพื้น การสูรบทางอากาศ 

เชน ยุทธการบริเตน คือ การรบทางอากาศท่ีกองทัพอากาศเยอรมันหรือ

ลุฟทวัฟเฟอ  (Luftwaffe) เปดการโจมตีทางอากาศเพื่อชิงความไดเปรียบกับ

กองทัพอากาศสหราชอาณาจักรกอนท่ีจะดําเนินการบุกทางทะเลและการทิ้ง

ทหารพลรมจากอากาศในการปฏิบัติการสิงโตทะเล (Operation Sealion) 

ที่ทางเยอรมันไดวางแผนไวกอนหนา ถือเปนการรบคร้ังแรกที่สูกันทางอากาศ

ตลอดทัง้ศึก รวมถงึเปนศกึทีม่ปีฏบัิตกิารณทิง้ระเบดิท่ียาวนานและสญูเสยีมาก

ที่สุดเทาที่เคยมีมาจนถึงปจจุบัน และเปนศึกที่มีการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร 

ทีม่จีดุประสงคเพ่ือทาํลายเศรษฐกจิ หรอืการผลติของศตัร ูไมใชการทาํลายขาศกึ

โดยตรง ที่ถูกคิดคนขึ้นตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 1 แตยังไมไดถูกนํามาใชจริง

ยุทธวิธีการรบทางอากาศในสงครามโลกครั้งที่ 2 

ที่มา: http://topicstock.pantip.com   

อากาศยานไดมีการพัฒนาขึ้นเปนอยางมาก บทบาทที่สําคัญของ

อากาศยานที่เพิ่มขึ้นในสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ การขนสงทางอากาศ และการ

ทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร นอกจากนี้อาวุธตอตานอากาศยานเองก็มีการพัฒนา

ขึ้นเชนกัน รวมไปถึงอุปกรณปองกันภัยที่สําคัญ เชน เรดาร และปนใหญตอสู

อากาศยาน เปนตน
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การรบทางอากาศในสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มา: http://www.oknation.net

3.  สงครามยุคใหม (Modern Warfare)
การพัฒนาเครื่องบินขับไลไอพน ยุคที่ 1 ถึง ยุคที่ 5

 ที่มา: https://nniwat.fi les.wordpress.com
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ในระหวางทายศตวรรษที่ 19 ถึงตนศตวรรษที่ 20 แนวความคิดและวิธีการทํา

สงครามไดมีความซับซอนมากขึ้นมาก เนื่องจากมีภัยคุกคามที่ซับซอน และนํา

เทคโนโลยสีารสนเทศขัน้สงูมารวมปฏบิตั ิ ดงันัน้จงึทาํใหกองกําลงัทหารจําเปน

ตองไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย เพื่อรักษาสภาพและคงคุณคาในสนามรบ

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดยุติลง การพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษยเปนไป

อยางกาวกระโดด  และมนุษยไดใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการทําสงคราม 

เพื่อทําใหเกิดความไดเปรียบเหนือฝายตรงขาม และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม

นีท้าํใหเกิดแนวความคดิในการทาํสงครามแบบใหม (Modern Warfare) ขึน้มา 

ตัวอยางเทคโนโลยีที่พัฒนา เชน การพัฒนาเครื่องบินขับไลไอพน ยุคที่ 1 จนถึง 

ยุคที่ 5 

ยุคที่ 1 ชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 (1945-1955) มีแนวความคิดในการใช

เครื่องบินเริ่มมีบทบาทในการทําสงครามมากขึ้น จึงมีการพัฒนาเครื่องบินที่มี

สมรรถนะสูง โดยเฉพาะอยางย่ิงเคร่ืองบินไอพนไดกําเนิดขึ้นแบบแรกของโลก 

คือ Me 262 เครือ่งบินในยคุนีม้อีาวธุหลกั คอื ปนกลอากาศและปนใหญอากาศ 

ระเบิดธรรมดาและกระเปาะจรวดเหมือนกับเคร่ืองบินในยุคสงครามโลก 

มีความเร็วตํากวาเสียง ท่ีพิเศษกวาเครื่องบินในยุคสงครามโลกก็คือสวนใหญ

เครือ่งบนิมปีกลูหลงัซึง่ใหประสทิธภิาพทางการบนิดกีวาในยานความเรว็ทีส่งูขึน้

โดยมีขอไดเปรียบในดานสมรรถนะทาทางการบิน นํามาใชในชวงทาย

สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี 

ตวัอยางของเครือ่งบินในยคุน้ี ไดแก Me 262, F-84, F-86, MiG-15, 

MiG-17 ซึ่งเครื่องที่นาสนใจที่สุดก็คือ F-86 และ MiG-15 ท่ีสรางชื่อ

ในยุทธเวหาเหนือนานฟาเกาหลีในสงครามเกาหลีนั้นเอง
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เครื่องบินขับไลในยุคที่ 1 ภาพซาย: F-86 ภาพขวา: MIG-15 

ที่มา: http://www.bloggang.com

ยคุที ่2 หลงัสงครามเกาหล ี(1955-1960) โลกไดถูกแบงเปน 2 คาย

อยางชัดเจน โดยฝายเสรีนิยมหรือทุนนิยม มีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา และฝาย

สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต มีสหภาพโซเวียตเปนผูนํา ซึ่งทั้งสองฝายไดพัฒนา

เทคโนโลยเีครือ่งบนิขับไลของตนเองใหมคีวามเรว็มากขึน้ เครือ่งบนิในยคุนีม้สีิง่

ที่เปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดก็คือการเปล่ียนอาวุธหลักจากปนกลอากาศมาเปน

จรวดนําวิถีอากาศสูอากาศอยาง AIM-9 หรือ AA-2 ซึ่งถือเปนการเปลี่ยนแปลง

ครัง้ใหญทีเ่ปลีย่นแนวทางและหลกันยิมในการรบตดิพนัไปเลยทเีดยีว นอกจาก

น้ีเครื่องบินในยุคนี้ยังเริ่มติดตั้งเรดาร และสามารถทําความเร็วเหนือเสียงได 

นอกจากนัน้เรายงัเริม่เหน็แผนแบบของปกแบบ Delta Wing ทีใ่หประสทิธภิาพ

ในการบินที่ความเร็วเหนือเสียง

ตัวอยางของเครื่องบินในยุคนี้ ไดแก เครื่องบินในชุด “Century 

Series” ของสหรัฐ คือ F-100, F-101, F-102, F-104, F-105, F-106, 

MiG-19, MiG-21, Su-11, Hawker Hunter, Mirage-III, J-35 Darken 

เปนตน
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Mirage-III เครื่องบินขับไลในยุคที่ 2  ที่มา: https://aviationsmilitaires.net

J-35 Darken ของสวีเดน เครื่องบินขับไลในยุคที่ 2  

ที่มา: http://www.bloggang.com

 ยุคที ่3  ชวงกลางของสงครามเวยีดนาม (1960-1970) มีการพัฒนา
เทคโนโลยีเปนอยางมาก เนื่องจากมีการใชคอมพิวเตอรในอุปกรณทางทหาร
มากขึ้น  ทําใหเครื่องบินสามารถทําความเร็วไดมากขึ้น บินไกลขึ้น และบรรทุก
ไดมากขึน้ ซึง่จาํเปนตองมรีะบบบญัชาการและควบคมุ ผานระบบส่ือสารทีดี่ใน
การดําเนินการปฏิบัติ กําลังทางอากาศมีแนวความคิดในการชิงการควบคุม
หวงอากาศ (Control of the Air) และเร่ิมมีการปฏิบัติการทางอากาศเพ่ือสนับสนุน
การรบของกําลังทางบกอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบเรดารและอาวุธอากาศสูพ้ืน 
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เครื่องบินยุคนี้เริ่มติดตั้งจรวดนําวิถีอากาศสูอากาศพิสัยกลางแบบ 
Semi-active เชน AIM-7 Sparrow โดยเครื่องนั้นเริ่มตนในการมีคุณสมบัติ 
Multi-role หรือในภาษาไทยวาพหุบทบาท โดยรวมความสามารถในการโจมตี
ทั้งภาคอากาศและภาคพื้นดินเขาไวดวยกัน

ตวัอยางท่ีเหน็ไดชดัคอื เครือ่งบินในยคุสงครามเวยีดนามอยาง F-4, 
F-5, MiG-23, MiG-25, Su-22, Harrier, Mirage F1, Super Etendard,
 J-8 II เปนตน

Harrier เครื่องบินขับไลในยุคที่ 3  ที่มา: https://upload.wikimedia.org 

J-8 II ของกองทัพปลดปลอยประชาชนจีน เครื่องบินขับไลในยุคที่ 3  

ที่มา: http://www.bloggang.com
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ยุคที่ 4 หลังสงครามเวียดนาม (1970-1990) เปนชวงแรกที่

เครื่องบินขับไลท่ีออกแบบโดยใชหลักการของ OODA loop เขาประจําการ

มีการใชเรดารในการตรวจจับเครื่องบินขาศึกในระยะไกล และในขณะเดียวกัน

พยายามลดการตรวจจับจากเรดารของขาศึก มีการใชระบบคอมพิวเตอร

ในการควบคุมการบินทําใหสามารถทําทาทางการบินไดคลองแคลว

มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติการทางอากาศชัดเจน

มากข้ึน เชน การโจมตีทางอากาศยุทธศาสตร ซ่ึงตอมาได ถูกพัฒนา

เปน 5 Ring Model และการทําลายจุดศูนยดุล (Center of Gravity: COG) 

ของระบบขาศึก

เคร่ืองบินในยุคนี้แทบท้ังหมดยังประจําการอยู ในปจจุบัน 

โดยมีคุณสมบัติการเปน Multi-Role ท่ีสมบูรณ สามารถใชอาวุธอากาศ

สูอากาศพิสัยกลางแบบ Active Radar เชน AIM-120 ได สวนใหญแลวเครื่อง

ในยุคนี้จะเนนที่ประสิทธิภาพในการรบมากกวาความเร็ว

ตัวอยางของเครื่องบินในยุคนี้ คือ F-15, F-16, F/A-18, AV-8B, 

MiG-29, MiG-31, Su-27, Tornado, Mirage-2000, J-10, F-2 (JSADF), LCA 

(Indian AF), JA-37 Viggen

Tornado เครื่องบินขับไลในยุคที่ 4  ที่มา: https://www.carrushome.com
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LCA (Indian AF) เครื่องบินขับไลในยุคที่ 4  ที่มา : http://www.bloggang.com

ยคุท่ี 4.5  อยูระหวาง ค.ศ.1990-2000 เคร่ืองบนิขบัไลในหวงเวลา

นี้ไดรับการปรับปรุงใหติดตั้งระบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data 

Link: TDL)   และเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับและควบคุมการยิงของ

เรดาร รวมทัง้การตดิตัง้ระบบสงครามอเิลก็ทรอนกิสสมยัใหม มขีดีความสามารถ

ในการปฏิบัติไดหลายภารกิจ (Multi Roles Fighter) 

ระบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link: TDL)

ที่มา: https://theloop21.com
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เครื่องบินในยุคนี้เปนกําลังหลักของกองทัพอากาศทั่วโลกอยูใน

ปจจุบัน ซึ่งคุณสมบัติสวนใหญคลายคลึงกับเคร่ืองในยุคท่ี 4 แตเพ่ิมระบบ 

Avionic ที่ทันสมัยขึ้น ปรับปรุงความออนตัวในการปฏิบัติภารกิจใหทําภารกิจ

ไดหลากหลายขึ้น และมีคุณสมบัติตรวจจับไดยาก (Stealth) ในระดับจํากัด

เครื่องบินที่อยูในยุคนี้ ไดแก F/A-18 E/F, Su-30, Rafale และ 

Eurofi ghter

F/A-18 E/F  เครื่องบินขับไลในยุคที่ 4.5 ที่มา: https://upload.wikimedia.cog

Su-30 MKI Indian AF ขณะเติมนํามันกลางอากาศ  เครื่องบินขับไลในยุคที่ 4.5  

ที่มา: http://www.bloggang.com
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ยุคท่ี 5 ต้ังแต ค.ศ.2000 และตอไปขางหนามีการเสนอแนวความคิด

การปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Operations: 

NCO) ทําใหเกิดความตองการในการเชื่อมตอขอมูลระหวางสวนตาง ๆ ในการ

ปฏิบัติการมากขึ้น ขอมูลมีความซับซอนมากขึ้น จําเปนตองมีระบบบัญชาการ

และควบคุมที่รองรับจํานวนขอมูลไดขนาดใหญและครอบคลุมทุกพื้นที่

การปฏิบัติการ และเพียงพอครบถวนทุกยานรบ (Platform) จึงทําใหเกิดการ

พัฒนาระบบเช่ือมโยงทางยุทธวิธีท่ีสามารถทํางานรวมกันไดในทุกระดับ 

และทุกเหลาทัพ สงผลใหเครื่องบินขับไลไดมีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน 

เพื่อใหเกิดความตระหนักและหยั่งรูสถานการณ (Situation Awareness: SA) 

ที่เหมือนกัน

Network Centric Operation ที่มา: http://www.bsipk.net

เครื่องบินในยุคนี้ คือ เครื่องบินขับไลที่เราจะเห็นไปอีกอยางนอย 

20 - 30 ป โดยคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดที่ตองมี คือ เทคโนโลยี Stealth ระบบ 

Data link (ระบบการกระจายขอมูลระหวางเครื่อง) รวมถึง Super Thrust 

(ระบบขับเคลือ่นความเรว็เหนือเสยีงโดยไมตองใชสนัดาบทาย) เครือ่งบินจะเปน

ระบบอิเล็กทรอนิกสลวน ๆ
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ตัวอยางของเครื่องบินในยุคที่ 5 คือ F-22 และ F-35 

F-22  เครื่องบินขับไลในยุคที่ 5 ที่มา: http://52dcab.org

F-35 Lightning II  เครื่องบินขับไลในยุคที่ 5 

ที่มา: https://static.timesofi srael.com

จากการที่มนุษยไดพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ  การพัฒนาอาวุธ รวมทั้ง

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชในการปฏบิตัทิางทหาร เพ่ือสรางความไดเปรียบ

ดานตาง ๆ  และนํามาใชในการสงคราม แนวความคิดในการใชงานเทคโนโลยี

และความตองการเทคโนโลยีใหม ๆ โดยสวนใหญจะเกิดจากผลของสงคราม
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  ในสงครามยุคใหมวิวัฒนาการของเทคโนโลยีตลอดจนการ

เปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการปฏิบัติการทางทหารน้ันมีความซับซอน

และมีความเชื่อมโยงระหวางกันมากขึ้น เนื่องจากเปนไปตามคุณลักษณะ

ท่ีซบัซอนของภยัคกุคาม รวมทัง้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทีม่ี

สวนในการเชื่อมโยงการปฏิบัติการของทุกสวนที่รวมอยูในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ

เดียวกันทําใหการกําหนดความสัมพันธระหวางการปฏิบัติการในสงคราม

ยคุปจจบุนัมคีวามออนตวั และเปลีย่นแปลงไปตามเวลา สถานการณ และสภาวะ

แวดลอมดานขอมูลขาวสารในขณะนั้น แตอยางไรก็ตามสิ่งที่สามารถระบุได

ชัดเจน คือ ขีดความสามารถท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสารท่ีจะตองปฏิบัติเพ่ือให

ไดมาในความไดเปรียบดานขอมูลขาวสาร (Information Advantage) 

ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการแพ-ชนะของสงครามยุคใหม

อางอิง

 https:// nniwat.wordpress.com/2014/12/26/การปฏิบัติการใน

สงคราม/

____________________
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Big Data

 กองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ

ที่มา: https://toolbox.brightspotcdn.com

ในวารสารฯ ฉบับที่ 77 ไดนําเสนอบทความเรื่อง Big Data ตอนที่ 3 

ซึ่งนําเสนอเปนหัวขอใหญชื่อวา กรอบความคิด (Conceptual) ในการนํา 

Big Data มาประยุกตใชงาน ซึ่งประกอบดวยหัวขอยอยไดแก 1) สภาพ

แวดลอมท่ีทําใหเกิด Big Data ท่ีดี และหัวขอยอยท่ี 2) ทําไมการเชื่อมโยง

ขอมูลจึงทําไดยาก ยังขาดอีก 3 หัวขอยอย จึงไดนํามาเสนอตอในฉบับที่ 78 

นี้ไดแกหัวขอยอยที่ 3) คนกลางหรือหนวยงานกลางในการจัดทําโครงการ 

Big Data หัวขอยอยท่ี 4) ธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) และ

หัวขอยอยสุดทาย 5) ความเปนสวนตัวของขอมูลและความม่ันคงของขอมูล 

(Data Privacy and Data Security) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

กรอบความคิด (Conceptual) ในการนํา Big Data มาประยุกตใชงาน
(...ตอจากฉบับท่ี 77)

 กองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ
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3. คนกลางหรือหนวยงานกลางในการจัดทําโครงการ Big Data

คือ คนรับผิดชอบ หรือ หนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการ

ขอมูลท่ีนํามาจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังจากหนวยงานภายในและภายนอกองคกร 

เมื่อจะทําโครงการ Big Data

4. ธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) 

Data Governance คือ ธรรมาภิบาลขอมูล ซ่ึงหมายถึง 

การกํากับดูแลขอมูล โดยมีการกําหนดนโยบายที่ เกี่ยวของกับขอมูล

อยางเปนระบบ ตัง้แตการเกิดขึน้ของขอมลู การจัดเกบ็ การวเิคราะห การทาํลาย 

การเขาถึงขอมูล การรักษาความปลอดภัย และการนําไปใช โดยใหความสําคัญ 

ทั้งในมุมมองของเทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการ

Data Governance ในมุมมองดานเทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการ

ที่มา: http://km.prd.go.th
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การจดัทาํ Data Governance ไมมหีลกัปฏบิตัทิีต่ายตวั เพราะแตละ

องคกรจะมีแหล งที่ มาของขอมูลที่ ไม เหมือนกัน  และมีหน วยงาน

รับผิดชอบขอมูลท่ีมีโครงการแตกตางกัน ดังน้ันเมื่อตองการศึกษาเกี่ยวกับ 

Data Governance จึงมีตัวอยางรายละเอียดใหศึกษาไดนอย สําหรับ

ประเทศไทยจะมีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 

Development Agency) เปนหนวยใหการศึกษา ใหคําแนะนํา และนําเสนอ 

Framework ในการจัดทํา Data Governance แกองคกรตาง ๆ 

สาเหตุท่ี Data Governance มีความสําคัญ เพราะวา Data ท่ีเกิดข้ึน      

ในองคกรมีความกระจัดกระจาย ทําใหไมสามารถเขาถึงชุดขอมูลเดียวกันได

แมจะอยูในองคกรเดียวกัน สงผลใหองคกรไมสามารถนํา Data ไปใชประโยชน

ไดอยางเต็มที่ การมี Data Governance กอใหเกิดกฎระเบียบในการบริหาร

จัดการขอมูลที่ชัดเจนข้ึน และยังชวยลดความเสี่ยงในการเกิดขอมูลซําซอน 

ขอมูลไมมีคุณภาพ และการหวงแหนขอมูลไดอีกดวย 

ผลลัพธที่ไดจากการทํา Data Governance ไมใชแคเอกสารที่เปน

กฎระเบียบขององคกรเทานั้น แตตองมีการปรับเปลี่ยนระบบ Infrastructure 

ใหมดวย เพราะการเขาถึงขอมูลจะตองโปรงใส และมีการกําหนดสิทธิ
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ในการเขาถึงขอมูลอยางชัดเจน ดังนั้นในทายท่ีสุดของการผลักดันโครงการ 

Data Governance จะเปนการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานขององคกรทั้งหมด 

เพื่อรองรับการทํางานแบบ Data-Driven ในองคกรนั่นเอง

วัฏจักรในการดําเนินการดาน Data Governance ประกอบ

ไปดวย  6 ข้ันตอนตามภาพดานลาง โดยเร่ิมจากขั้นตอน Data Ownership

Discovery แลววนไปทางดานขวา

Data Ownership Discovery                                                               Data Policy and Risk Level

การระบุแหลงที่ี่มาของขอมูลและผูรับผิดชอบ                                                        การระบุความเสี่ยงของขอมูล

                                                                                                                 และกําหนดระดับความเปน

Data Access and Authorization                                                                                        สวนตัวของขอมูล

การออกแบบระบบเพ่ือใหผูใชงาน                                                                                          

สามารถเขาถึงขอมูลไดตามสิทธิ                                                                                         Data Proliferation

   หรือขอ Request ขอมูลไดจาก                                                                                                การระบุความเช่ือมโยง

       ผูมีอํานาจในการอนุมัติสิทธ์ิ                                                                                     ของการกําเนิดใชงานและ

                                                               Data Governance                    ทําลายขอมูล

                  Data Protection

       การออกแบบชองทางการปองกันขอมูล                                                               Data Dictionary

                                                                                                        การรางเอกสารเพื่อระบุสถานะ

                                                                       การจัดเก็บขอมูล

 วัฏจักรในการดําเนินงานดาน Data Governance     

ที่มา: https://static.wixstatic.com

โครงการท่ีควรทําควบคูกบัการทํา Data Governance คอื การสราง 

Data Lake เ พ่ือ เปน ท่ี เ ก็บขอมูลซึ่ งยั ง ไม ไดคัดกรองกอนที่ จะนํ า

ไปเก็บไวที่ Data Warehouse ตามระดับความเสี่ยงของขอมูลตอไป Data 

Governance จึงเปนโครงการระดับใหญที่ทุกองคกรจะตองดําเนินการ เพื่อให

เปนไปตามมาตรฐานการดูแลรักษาขอมูล และผลลัพธที่ไดจากโครงการนี้ 

นอกจากจะเปนระบบขอมูลที่โปรงใสแลว ยังชวยลดวัฒนธรรมการหวงแหน

ขอมูลในองคกรอีกดวย ทําใหการวิเคราะหหรือใชประโยชนจากขอมูลเปนไปได

สะดวกและรวดเร็วขึ้น

Data Ownership Discovery                                                               Data Policy and Risk LevelData Ownership Discovery                                                               Data Policy and Risk Level

การระบุแหลงที่ี่มาของขอมูลและผูรับผิดชอบ                                                        การระบุความเสี่ยงของขอมูล

                                                                                                                 และกําหนดระดับความเปน

ess and Authorization                                                                                        สวนตัวของขอมูล

การออกแบบระบบเพ่ือใหผูใชงาน                                                                                          

สามารถเขาถึงขอมูลไดตามสทิธิ                                                                                         Data Proliferation

   หรือขอ Request ขอมูลไดจาก                                                                                                การระบุความเช่ือมโยง

       ผูมีอํานาจในการอนุมัติสิทธ์ิ                                                                                     ของการกําเนิดใชงานและ

                                                               Data Governance                    ทําลายขอมูล

                  Data Protection

       การออกแบบชองทางการปองกันขอมูล                                                               Data Dictionary

                                                                                                        การรางเอกสารเพื่อระบุสถานะ

การจัดเก็บขอมูล
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5. ความเปนสวนตัวของขอมูลและความม่ันคงของขอมูล (Data 

Privacy and Data Security) 

Data Privacy and Data Security คือ ความเปนสวนตัวของขอมูล

และความมั่นคงของขอมูล ในการทําโครงการ Big Data ที่ประสบผลสําเร็จ 

ตองผานขั้นตอนการจัดทํา Data Governance มาแลว ซ่ึงรายละเอียด

ปลีกยอยตาง ๆ ตองคํานึงถึง พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

(มีผลบังคับใช 17 พฤษภาคม 2563) พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงจะทําใหความเปน

สวนตัวของขอมูลและความปลอดภัยของขอมูลไมเกิดปญหาข้ึนในภายหลัง 

เพราะไดกําหนดไวในกฎเกณฑตาง ๆ ใน Data Governance แลว

Data Privacy และ Data Security 

ที่มา: https://blogvaronis2.wpengine.com

บทสรุป

กรอบความคิด (Conceptual) ในการนํา Big Data มาประยุกตใชงาน

ใหประสบผลสําเร็จ และความสัมพันธขององคประกอบ 5 ดาน เปนดังนี้ 

การนํา Big Data มาประยุกตใชในหนวยงานภาครัฐใหประสบผลสําเร็จ

 ตองทําความเขาใจกรอบความคิดดานตาง ๆ ในการนํา Big Data มาจัดทํา
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โครงการตาง ๆ อยางลึกซึ้ง เพื่อใหมีหลักและทิศทางในการดําเนินการ

อยางถูกตอง สําหรับกรอบความคิดที่นําเสนอครั้งนี้ ประกอบดวย 5 ดาน คือ 

1) สภาพแวดลอมที่ทําใหเกิด Big Data ท่ีดี 2) ทําไมการเชื่อมโยงขอมูล

จึงทําไดยาก  3) คนกลางหรือหนวยงานกลางในการจัดทําโครงการ Big Data

4) ธรรมมาภิบาลขอมูล (Data Governance) และ 5) ความเปนสวนตัวของ 

ขอมูลและความม่ันคงของขอมูล (Data Privacy and Data Security)

ซึ่งใน 5 ดานนั้นมีความสัมพันธกันดังนี้

สภาพแวดลอมที่ทําใหเกิด Big Data ที่ดีจะทําใหมองเห็นภาพรวม

การจัดทําโครงการ Big Data ทั้งหมด เพื่อใชในการวางแผนการจัดซื้อจัดจาง 

การเตรียมบุคลากรไวทํางาน เปนตน ในเรื่องการเชื่อมโยงขอมูลที่ทําไดยากนั้น 

เน่ืองจากโครงการ Big Data ท่ีมีประสิทธิภาพสูงจําเปนตองใชขอมูลจากภายนอก

องคกรมารวมประมวลผลดวย ซ่ึงการจะไดขอมูลจากหนวยงานอ่ืนน้ันทําไดยาก 

เพราะหนวยงานตาง ๆ จะมีความหวงแหนขอมูลดวยเหตุผลในเร่ืองความลับ 

ความเปนสวนตัวของขอมูล ดังน้ันในการจัดทําโครงการ Big Data จึงตองมีคนกลาง 

หรือหนวยงานกลางในการดําเนินการประสานงานเร่ืองน้ี เพ่ือเปนผูรับผิดชอบ

และชวยเหลือกันปองกันปญหาทางดาน Data Privacy and Data Security 

จากหนวยงานตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะถูกกําหนดไวอยางชัดเจนใน Data 

Governance โดยคนกลาง/หนวยงานกลาง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของนั้น

จะตองศึกษาเพ่ือทําขอตกลงรวมกัน ในปจจุบันมีหนวยงานท่ีสามารถให

คําปรึกษาเรื ่องนี้คือสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

อางอิง

https://www.facebook.com/AsamaKul/videos/2952138961

545294/?epa=SEARCH_BOX

____________________
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 AI for RTAF (ปญญาประดิษฐเพื่อกองทัพอากาศ)

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

น.อ.สําราญ ชอบใจ ประจํา บก.ทอ. ชวยราชการ ศกอ.

ที่มา: https://media.defense.gov

 ปญญาประดิษฐ (Artifi cial Intelligence) หรือ AI นั้น เปนประเด็น

ที่ ไดรับการพูดถึงอยางกวางขวางในระดับสากลซึ่ งสามารถรับทราบ

ไดทางขาวสารทั่วไป ดังท่ีประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตาง ๆ ตางชวงชิง

การเปนผูนาํทางดานเทคโนโลย ีAI ตวัอยางเชน เปาหมายในป 2573 สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนตองการเปนอันดับหนึ่งของโลกทางดาน AI และในปเดียวกันนั้น

กองทัพบกสหรัฐอเมริกาตองการนําทหาร AI มาใชแทนกําลังพล 25%  

ดังนั้นแตละประเทศจึงไดวางนโยบายและยุทธศาสตรโดยมี AI เปนกลไก

สําคัญเพ่ือการพัฒนาอยางกาวกระโดดท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง ความม่ันคง 

สังคมจิตวิทยา ฯลฯ ตามที่ไดนําเสนอไปในหัวขอยุทธศาสตรประเทศตาง ๆ 

ทีเ่กีย่วของกบั AI ในวารสารฯ ฉบบัทีแ่ลว สิง่เหลานีจึ้งถอืเปนหลักฐานทีเ่นนยาํ

การเห็นคุณคาและความสําคัญของเทคโนโลยีดังกลาว

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

น.อ.สําราญ ชอบใจ ประจํา บก.ทอ. ชวยราชการ ศกอ.
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 ในวารสารฯ ฉบับท่ี 78 น้ี จึงไดนําเสนอตอเน่ืองจากฉบับท่ี 77 

ประกอบดวยหัวขอท่ี 6) ตัวอยางหัวขอโครงการ AI ที่สําคัญของภาครัฐ 

หัวขอที่ 7) ตัวอยางความสามารถที่สําคัญของโครงการ AI ภาคเอกชน

ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาใชงานไดในภาครัฐ หัวขอที่ 8) สภาพสถานการณ

การใช AI ในประเทศไทย และหัวขอที่ 9) ความทาทายในการนํา AI มาใช

งานภาครัฐ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

6. ตัวอยางหัวขอโครงการ AI ที่สําคัญของภาครัฐ

ตัวอยางที่ 1 กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาใช AI คาดการณยานพาหนะ

ที่ตองไดรับการบํารุงรักษา

ที่มา: https://www.washingtonpost.com

หนวยงานเจาของโครงการ: กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค: เพื่อสรางระบบการบํารุงรักษาเชิงพยากรณสําหรับ

ยานพาหนะทางทหารเพื่อชวยลดความผิดพลาดระหวางการปฏิบัติงาน

ภาคสนาม

เทคโนโลยีทีใ่ชงาน:  ใช Machine Learning ในสวนของการวเิคราะห

เชิงพยากรณ

ผลทีไ่ดรบั:  BAE Systems ซึง่เปนระบบ AI ท่ีใชในการคาํนวณพยากรณ

ความ เสี ยหายที่ ต อ งซ อม บํารุ งของยานรบและยานพาหนะขนส ง

ที่หุมเกราะหนัก ทําใหสามารถเขาซอมบํารุงไดในระยะเวลาที่เหมาะสม



5757วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปท่ี 20 ฉบับท่ี 78วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปท่ี 20 ฉบับท่ี 78

มิติ
ดา

นอ
วก

าศ
ขอ

งก
อง

ทัพ
Bi

g 
Da

ta
หลั

กก
าร

สง
คร

าม
ใน

ศต
วร

รต
ฯ

ปญ
ญ

าป
ระ

ดิษ
ฐเ

พื่อ
กอ

งทั
พฯ

ตัวอยางที่ 2 กองทัพอากาศใช AI ตรวจการณบนเครื่องบินไรคนขับ

ที่มา: https://www.lapluangprangchannel.com

หนวยงานเจาของโครงการ:  รร.นายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช

วัตถุประสงค: เพื่อสรางเครื่องบินไรคนขับตนแบบ (M Solar X UAV) 

ใชสําหรับภารกิจตรวจการณในภารกิจดานความมั่นคงและภารกิจทางดาน

พลเรือน

เทคโนโลยีที่ใชงาน: ใชระบบจดจําใบหนา และ กลองอัจฉริยะ

ผลทีไ่ดรับ:  อยูในขัน้ตอนทดสอบและพฒันาเพ่ือใหไดผลดังนี ้1) ระยะ

เวลาในการปฏิบัติที่ตอเน่ืองยาวนาน 2) เปนระบบที่ไมยุงยากซับซอนและใช

ผูปฏิบัติงานนอย 3) ลดความเสียหายของลําตัวและเพลโหลดขณะบินขึ้นลง 

และ 4) เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ที่มา: Facebook ของ Air Cadet Studio
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ตัวอยางที่ 3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) รวมกับ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั (สจล.) พัฒนาระบบเฝาระวังโจรปลน

รานทอง

ที่มา: https://www.dga.or.th

 หนวยงานเจาของโครงการ: สํานักงานตํารวจแหงชาติ

วตัถปุระสงค:  เพือ่ชวยใหจบักมุคนรายและทาํงานไดงายขึน้ ลดความ

เสียหายของทรัพยสิน ทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

และใชปองปรามอาชญากร

เทคโนโลยีที่ใชงาน: ระบบอาศัยการทํางานรวมกันระหวางกลอง

วงจรปด AI, Machine Learning และ Deep Learning นําเขาขอมูลจาก 

Image Recogni t ion ท่ีช วยรู จํ าและแยกแยะบุคคลที่มีแนวโนม

จะกอเหตุอาชญากรรม

ผลที่ ไดรับ: AI สามารถลดภาระงานตํารวจในการเฝาระวัง

คนรายเขามาในรานทอง รวมถึงชวยในการติดตอประสานงานกับทางสถานี

เพื ่อระดมพลและจัดกําลังพลเพื่อจับกุมคนรายภายในกรอบเวลา 8 นาที
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7. ตัวอยางความสามารถที่สําคัญของโครงการ AI ภาคเอกชน

ซึ่งสามารถพัฒนาเพื่อนําไปประยุกตใชงานไดในภาครัฐ

ในเว็บไซต salika.co ไดแสดงตวัอยาง AI ภาคเอกชน ซ่ึงสามารถพัฒนา

หรือประยุกตใชงานไดในภาครัฐได ดังตัวอยางตอไปนี้

ตัวอยางที่ 1 นักเขียน AI  

ที่มา: https://www.salika.co

QUAKEBOT  คือโปรแกรมเขียนขาวอัตโนมัติของหนังสือพิมพ 

LOS ANGELES TIMES โดย QUAKEBOT ทาํงานโดยการรวบรวมขอมลูมาจาก

แหลงขาวสารตาง ๆ ท่ีเช่ือถือไดมาใสลงใน TEMPLATE ขาว กระบวนการ

นี้รูจักกันในนาม ROBO-JOURNALISM

 ICON  เปนสํานักพิมพเล็ก ๆ ที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร AI แตง 

เร่ืองส้ัน, บทกวี และนวนิยายออกขาย มีชื่อเสียงมากเพราะทําการขาย

แบบ  PRINT ON DEMAND  สําหรับผูที่ ช่ืนชอบการอานสามารถสั่งซื้อ

ไดทาง INTERNET แมจะพิมพเพียงเลมเดียวก็ซื้อได
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ตัวอยางที่ 2 ทหาร AI  

ที่มา: https://www.online-sciences.com

  เครื่องบินไรคนขับนั้นเปนตัวอยางหน่ึงของทหาร AI ซ่ึงในปจจุบัน

มีการดัดแปลงและพัฒนาใหเปนเครื่องบินรบแลวอยางสมบูรณ อีกตัวอยาง

คือหุนยนตกูระเบิด (EOD-BOT) นอกจากนั้นกองทัพบกสหรัฐฯ ไดประกาศจะ

แทนท่ีกาํลงัทหารทีเ่ปนคนจรงิ ๆ  ดวยหุนยนตรบ จาํนวนอตัรา 25% ในป  2573

ทหาร AI นี้สามารถนําไปประยุกตใชไดในกองทัพของประเทศ

ตาง ๆ เปนตน

ตัวอยางที่ 3  คุณหมอ AI 

DR.WATSON เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย

ทางการแพทยในลักษณะ KNOWLEDGE MANAGEMENT และ AI โปรแกรม 

DR.WATSON รวมกนัสรางสรรคโดย “อาจารยหมอ” ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ใชเพือ่ชวยใหบรกิารดานคาํแนะนาํปรกึษาดานสาธารณสุข ซ่ึงใชสลับสับเปล่ียน

หมุนเวียนกันในสาขาที่คุณหมอขาดแคลนในแตละพื้นที่
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ที่มา: https://www.ibm.com

(ซาย) AI ตรวจวัดอุณหภูมิของรางกาย ที่มา: https://www.samartcorp.com

(ขวา) หุ นยนตขนสง AI ดานการแพทย ที ่มา: https://news.siamphone.com

 นอกจาก DR.WATSON แลวยังมี AI ตรวจวัดอุณหภูมิของรางกาย

หุนยนตขนสง AI ใชขนสงยาและเวชภัณฑ ซ่ึงท้ัง 3 รายการขางตนนั้น 

สามารถนําไปประยุกตใชไดในหนวยงานดานสาธารณสุขของประเทศ
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8. สถานการณการใชงาน AI ในประเทศไทย

ที่มา: https://www.thailandtoday.co

 เมื่อโลกกาวเขาสูยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4.0 ประเทศไทยเรา

ก็ไดดําเนินการใหสอดคลองกับยุคฯ 4.0 เชนเดียวกัน โดยไดจัดทํานโยบาย 

Thailand 4.0 ซึ่งมีเปาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจ

ทีข่บัเคลือ่นดวยการสรางนวตักรรม และการสรางสรรค เนนความเปนอจัฉรยิะ

หรือความฉลาดดานอุตสาหกรรมในเมืองใหญ และความฉลาดของประชาชน 

ซึง่การจะเกดิความเปนอจัฉรยิะหรอืความฉลาดดงักลาวไดนัน้ หนทาง

ที่สําคัญอยางหนึ่งจะตองมีการนํา AI และระบบอัตโนมัติมาชวยในการ

ทํางาน

 แตจากผลการจัดอันดับของ Oxford Insights, International 

Development Research Centre พบวาในป 2561/2562 ความพรอมของ

รฐับาลไทยในการประยกุตใช AI อยูในอนัดบัที ่56 ของโลก เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งถือวาอยูในอันดับตํา ตามภาพในหนา 63
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ที่มา: Oxford Insights, International 

Development Research Centre

 นอกจากนั้นในเว็บไซต CIOWORLDmagazine.com ยังชี้ใหเห็นวา 

ในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยมีการนํา AI มาใชเปนอันดับสองรองจาก

ประเทศอินโดนีเซีย แตประเทศไทยยังขาดแคลนผูเชี่ยวชาญดาน AI เปนการ

ขาดทักษะความรู 23% และขาดตนทุนแนวทางแกปญหาดวยปญญาประดิษฐ

ระดับสูง 23% ซึ่งเปนอุปสรรคในการนําปญญาประดิษฐมาใชงานใน

ประเทศ ดังนั้นผูเรียบเรียงจึงเห็นวาหากกองทัพอากาศซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่ง

ในภาครัฐจะนํา AI มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน ตองสราง

และพัฒนาผูเชี่ยวชาญดาน AI ใหมากขึ้น นอกจากนั้นยังตองดําเนินตาม

ขอแนะนําของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) จํานวน 5 ขอดังน้ี 1) ประเมิน

ความเหมาะสมในการนํา AI มาใช 2) กําหนดกรอบการดําเนินงานใหชัดเจน

3) เตรยีมความพรอมดานขอมลูทีจ่ะนาํมาใชพฒันา AI  4) แสวงหาความรวมมอื

กับภาคสวนตาง ๆ  และ 5) การสรางจรยิธรรมดาน AI แตในขัน้เริม่แรกนีค้วรซือ้ 

Software ดาน Big Data และ AI มาใชฝกฝนในหนวยงานที่สําคัญกอน
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9. ความทาทายภาครัฐในการนํา AI มาใชงาน

ที่มา: https://www.weforum.org

การนํา AI มาใชงานในภาครฐัจะมคีวามยุงยากกวาภาคเอกชน แตหาก

นํามาใชไดแลวจะสงผลกระทบในวงกวางตอผูปฏิบัติงาน และผูเกี่ยวของ

ในองคกรนั้นมากกวาเอกชน ซึ่งความทาทายของภาครัฐในการนํา AI 

มาใชงานนั้น ดร.อสมา กุลวาณิชไชยนันท ไดวิเคราะหจากบทความเร่ือง

“5 Challenges for Government Adoption of AI” ในนติยสาร The World 

Economic Forum ประจําเดือนสิงหาคม 2562 พบวาหากภาครัฐจะนํา AI 

มาใชงานจะพบกับความทาทาย ดังนี้

1. ประสิทธิภาพในการใชขอมูล (Effective use of data)

ที่มา: Facebook Page Data 

Driven Bussoness by 

Coraline
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การจะนํา AI มาใชงานในภาครัฐได จะตองวางแผนและดําเนินการ

สราง Data Lake ใหได เพื่อเก็บขอมูล Big Data ซ่ึงเปนทรัพยากรหลัก

ที่จะนําไปสราง AI และมีบางโครงการจะตองนําขอมูลมาจากหลายแหลง

มาบูรณาการกัน เมื่อเปนขอมูลจากหลายแหลงรูปแบบและโครงสรางขอมูล

อาจจะไมเหมือนกัน หรือสรางมาจาก Software ตางประเภท ตางรุนกัน ทําให

ไมสามารถเช่ือมโยงขอมูลได ดังนั้นหากภาครัฐไมสามารถสราง Data Lake 

เพื่อเก็บขอมูล Big Data ได ก็จะไมมีทรัพยากรที่จะนําไปพัฒนาเปน AI 

2. ขาดบุคลากรที่มีทักษะดาน Data และ AI

ที่มา: Facebook Page Data Driven Bussoness by Coraline

AI เปนเรื่ องใหมทั้ ง ในดานวิชาการและการนํามาปฏิบัติ  

ซึง่ในอดตีจะมกีารสอนวชิา Computer Science, Operation Research ฯลฯ 

และมีการเรียนรูดานองคความรูในการสราง AI มาหลายป แตในอดีต

องคประกอบของฮารดแวรคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน หนวยความจํา 
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หนวยประมวลผลขอมูล ฯลฯ ยังไมสามารถพัฒนาให เทียบเทาใน

ปจจุบันได นอกจากนั้นในการทํา AI จะตองมีเรื่องการเขาถึงขอมูล 

การทําความสะอาดขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล การประมวลผลขอมูล 

การสรางโมเดล การนาํผลลพัธไปใชงาน ซึง่จะตองทาํใหไดอยางสะดวก รวดเรว็ 

และเปนไปอยางอัตโนมัติ ที่กลาวมานี้จึงตองมีคนเขาใจลึกซ้ึงตอข้ันตอน

การพัฒนา AI เหลานั้น ตองยอมรับวาบุคลากรดานนี้ในปจจุบันมีนอยมาก 

โดยเฉพาะภาครัฐ อีกประการหนึ่งการที่ในปจจุบันสวนใหญมีการนําเขา AI 

จากตางชาติมาใชงาน ทําใหระบบการศึกษาดานนี้เนนเปนผูใชงานอยางเดียว 

ดังน้ันในระดับประเทศตองชวยกันสรางนักพัฒนา AI ในระบบการศึกษาให

มากขึ้น และสงเสริมใหมีตลาดแรงงานรองรับเมื ่อสําเร็จการศึกษาออกไป

3. สิ่งแวดลอมดาน AI 

ที่มา: https://www.lasserouhiainen.com

การสราง AI ตองมีองคประกอบอื่น ๆ ที่ครบถวน จึงจะสราง AI ได

สําเร็จ องคประกอบดาน Hardware เชน มีหนวยนําเขาขอมูล หนวยประมวล

ขอมูล หนวยจัดเก็บขอมูล หนวยนําขอมูลไปใชงานหรือหนวยตอบสนอง



6767วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปท่ี 20 ฉบับท่ี 78วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปท่ี 20 ฉบับท่ี 78

มิติ
ดา

นอ
วก

าศ
ขอ

งก
อง

ทัพ
Bi

g 
Da

ta
หลั

กก
าร

สง
คร

าม
ใน

ศต
วร

รต
ฯ

ปญ
ญ

าป
ระ

ดิษ
ฐเ

พื่อ
กอ

งทั
พฯ

ตอผลลัพธจากการประมวลผลที่ได หนวยแสดงผลขอมูล หนวยเฝาตรวจ

เพือ่การบาํรงุรกัษา AI ฯลฯ องคประกอบดาน Peopleware เชน คนท่ีทําหนาท่ี

บริหารขอมูล ซึ่งเรียกวา Data Engineer คนสรางโมเดลทางคณิตศาสตร/สถิติ

เพื่อนําไปใชแกปญหาที่แตกตางกัน ซึ่งเรียกวา Data Scientist มีนักพัฒนา

โปรแกรม AI ซึ่งเรียกวา Developer สําหรับโปรแกรมในการสราง AI จะมี

หลากหลายประเภท เชน Machine Learning, Deep Learning, Data Mining, 

Text Mining, Natural Language Programing (NLP) เปนตน  

บุคลากรประเภทตาง ๆ ที่รวมกันพัฒนา AI ที่มา: https://www.edureka.co

4. วัฒนธรรมองคกร (Legacy Culture)

เน่ืองจากหนวยงานภาครัฐเปนหนวยงานใหญซ่ึงมีขอมูลจํานวนมาก

 เกบ็อยูในหลายหนวยงาน ซึง่แตละหนวยงานจะมกีารหวงแหนขอมูล เนือ่งจาก

เกรงกลัวการเกิดปญหาในเรื่องความลับและความเปนสวนตัวของขอมูล 

การจะนําขอมูลจากหลายหนวยงานมาสรางหรือพัฒนา AI จะตองมีการทํา 

Data Governance ของหนวยงานเหลานัน้กอน เพือ่กาํหนดผูรบัผดิชอบขอมลู 

การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชงาน และการสรางแนวทางการกํากับดูแล
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5. ปญหาและกลไกการจัดซื้อจัดจางมีขอจํากัด (Procurement 

Mechanisms)

เนื่องจาก AI ตองไดรับการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

เมื่อทํางานไปไดระยะหนึ่ง AI ตัวเดิมอาจจะไมตอบโจทย หรือแกปญหาได 

จะถือวา AI ตัวนั้นหมดอายุไมสามารถนํามาใชไดอีก แตความนากลัวกวานั้น

คือผูใช AI นั้นจะรูหรือเปลาวามันหมดอายุแลว ตองไดรับการเทรนดวยขอมูล

ชุดใหม ๆ หากปลอยทํางานไปก็จะเกิดความผิดพลาดและสรางความเสียหาย

ได ซึ่งในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐคอนขางกระจัดกระจายและไมมีความ

ตอเนื่อง ทําใหเห็นวาบางครั้งอาจมีการลงทุนในระบบที่ซําซอนกัน แตสําหรับ

หนวยงานที่เขาใจปญหาเหลานี้ จะมีการจัดซื้อจัดจาง และใหผูเช่ียวชาญ

มาวางระบบ รวมทัง้ถายทอดองคความรูใหทมีงานในองคกรเพ่ือสามารถพัฒนา

ใชงานและบํารุงรักษาไดในระดับหนึ่ง หรือหากจําเปนตองใชผูรับจางทํางาน 

เขามาพัฒนาตอ ก็จะเปนการพัฒนาตอยอดจากสิ่งเดิมไมใชการซื้อระบบ

แยกสวนกัน

(อานตอฉบับหนา...)

ผูรวบรวมและเรียบเรียง 

น.อ.สําราญ ชอบใจ  วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วท.บ. (สถิติ)

อางอิง
http://www.cioworldmagazine.com/thailand-lack-ai-expert/

https://www.dga.or.th/upload/download/fi le_e4db016970b7f8b6764f4289c5e9a83f.pdf

https://www.salika.co/2020/07/13/last-career-human-end/

https://www.weforum.org/agenda/2019/08/artifi cial-intelligence-government-public-

sector/

https://www.xinhuathai.com/news-partner/75003_20200131/

                          ____________________
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 นักบิน F-16 กับนักบิน F-16 AI ใครชนะ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

น.อ.สําราญ ชอบใจ ประจํา บก.ทอ. ชวยราชการ ศกอ.

มนุษยกับ AI ใครจะอยู ใครจะไป

ที่มา: https://thediplomat.com (เฉพาะภาพเครื่องบิน F-16)

ในระหวางวนัท่ี 18-20 สงิหาคม 2563 ทีผ่านมา Defense Advanced 

Research Projects Agency หรือ DARPA  เปนหนวยงานสังกัดกระทรวง

กลาโหมสหรัฐฯ ไดจัดการแขงขัน Air Combat Evolution (ACE) ซึ่งเปนหนึ่ง

ในโครงการวิจัยและพัฒนา AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรบทางอากาศ

ของนักบิน ผลจากการแขงขันครั้งนี้ปรากฏวานักบิน F-16 AI ชนะนักบิน F-16 

ของ ทอ. สหรัฐฯ ดวยคะแนน 5 : 0 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

น.อ.สําราญ ชอบใจ ประจํา บก.ทอ. ชวยราชการ ศกอ.
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 ภาพจากจอ Simulator และภาพขณะแขงขัน

ที่มา: https://www.thedrive.com

 การแขงขันครั้งนี้ยังไมไดเปนการแขงขันท่ีใชเครื่องบิน F-16 จริง ๆ 

ทั้งสองฝาย แตเปนการแขงขันโดยใชนักบิน F-16 จริง กับ AI F-16  

ในเครื่อง Simulator เทานั้น (เฉพาะการแขงขันในรอบสุดทาย)

 กอนถึงการแขงขันในรอบสุดทาย จะมีทีมพัฒนา AI จํานวน 8 ทีม 

เขาแขงขนัในรอบแรกจนเหลอื 4 ทมีในรอบกอนรองสดุทาย ไดแก ทมีจากบริษทั 

Lockheed Martin, Physics AI, Aurora Flight Sciences และ Heron Systems 

ในที่สุดไดผูชนะคือทีม Heron Systems จึงเขาไปแขงขันกับนักบิน F-16 จริง

ในรอบสุดทาย  ผลคือ AI ของทีม Heron Systems ชนะ 5 : 0  
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ภาพประชาสัมพันธการแขงขัน

ที่มา: https://www.darpa.mil/news-events/2020-08-07

คะแนนแขงขันในรอบแรก

ที่มา: https://www.thedrive.com

 ทาง DARPA น้ันพอใจกับผลการแขงครั้งนี้ และหวังวาจะกระตุน

ทีมพัฒนา AI ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวางแผนไววาในอนาคตจะจัด

ใหมีการแขงขันแบบนําเครื่องบินรบข้ึนทําการบินจริง ๆ ไมใชแขงขันใน 

Simulator เหมือนการแขงขันที่ผานมา ดังนั้นในอนาคตจะเปนการแขงขัน
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ในรายการแมทชประลองฝมือการรบในอากาศแบบประชิดตัว (Dogfight) 

ระหวางเครื่องบิน F-16 ที่ควบคุมโดยนักบินจริง ๆ กับเครื่องบิน F-16 

ที่ควบคุมโดย AI (นักบิน AI) สําหรับจุดประสงคหลักนั้นเพื่อแสดงศักยภาพ

ของการใชนักบิน AI ในการทําการรบ โดยทางทีมพัฒนา AI ของกองทัพอากาศ

สหรัฐฯ ที่ Air Force Research Laboratory หรือ AFRL มั่นใจวานักบิน AI 

จะสามารถเอาชนะนักบินที่เปนมนุษยในการแขงขันปหนาได ท้ังนี้ AFRL 

ไดเริ่มพัฒนานักบิน AI มาตั้งแตป 2561 โดยเริ่มพัฒนาบนเครื่อง F-16 

ใน Platform ที่ชื่อ “big moonshot” กอนจะทําการพัฒนามาทําการบิน

ดวยเครื่อง F-22 และเครื่อง F-35 ตอไป รวมทั้งตั้งเปาหมายไววาภายใน 18 

เดอืนนกับนิ AI จะมฝีมอืทดัเทยีมกับนกับนิรบท่ีมีช่ัวโมงบินมาก ๆ  ของกองทพัได 

และหากครั้งนี้ไดผลเปนท่ีนาพอใจ ทางกองทัพอากาศสหรัฐฯ ก็มีแผนในการ

เริ่มนํา AI เขามาใชงานรวมกับ Skyborg wingman drone ซึ่งเปนโครงการ

พัฒนาโดรนขับเคลื่อนอัตโนมัติดวย AI ที่ไดดําเนินการมาแลว

 XQ-58A Valkyrie ที่จะเปนสวนหนึ่งของโครงการ 

Skyborg wingman drone 

ที่มา: https://www.blockdit.com
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นักบิน F-16 ใหสัมภาษณหลังการแขงขันกับ Simulator 

หมายเหตุผูเรียบเรียง 
นักบิน F-16 AI หมายถึง "อัลกอริทึม AI ท่ีใชควบคุมการบินในเคร่ือง 

Simulator หรือ ระบบคอมพิวเตอรท่ีไดรับการสอนมาแลว ถูกติดต้ังและใช

ควบคุมการบินในเคร่ือง F-16 จริง ๆ"

อางอิง 
น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต จากบทความเรื่อง "AI Dogfi ghting เปนอนาคตของการบินแบบ

อิสระ" ที่มา: Facebook.com/sansiri.s

https://heronsystems.com/alphadogfi ght-fi nals-day-one-results

https://interestingengineering.com/us-air-force-to-host-fi rst-ever-ai-versus-

human-dogfi ght

https://th.wikipedia.org/wiki/ดารปา

https://www.blockdit.com/articles/5f3fe1b5264c1e1159ccfe2a

https://www.darpa.mil/news-events/2020-08-07

https://www.thedrive.com/the-war-zone/35888/ai-claims-fl awless-victory-

going-undefeated-in-digital-dogfi ght-with-human-fi ghter-pilot

___________________
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ. คนเกา สงมอบหนาที่และการบังคับบัญชา 

"ศูนยการสงครามทางอากาศ" ใหแก พล.อ.ต.พิเศษศักดิ์ บุญรัตน ผอ.ศกอ. คนใหม 

โดยมีขาราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ เขารวมเปนเกียรติในพิธี 

ณ หองประชุม ศกอ. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

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

กองประจําการ ศกอ. เขารวมการตรวจหาสารเสพติดตามโครงการตรวจหาสารเสพติด

ในปสสาวะกําลังพล ประจําป 2563 เพื่อใหเปนหนวยงานสีขาว โดยเจาหนาที่จาก 

รอย ทสห.บน.1 และนําขาราชการฯ ชมนิทรรศการการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด ของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ศกอ. 

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ อาคาร ศกอ.
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

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

กองประจําการ จัดกิจกรรม 5 ส. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณอาคาร ศกอ.

 พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ. มอบหมายใหนายทหารกําลังพล ศูนยการสงคราม

ทางอากาศ จัดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางวินัยทหาร ประจําป 2563 

ใหกับขาราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ 

ระหวางเดือน พฤษภาคม-กันยายน 2563 ณ บริเวณดานหนาอาคาร ศกอ.



7777วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปท่ี 20 ฉบับท่ี 78วารสารรายไตรมาสประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปท่ี 20 ฉบับท่ี 78

กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.สุธี  รักชาติ  รอง ผอ.ศกอ. เปนประธานการประชุม คณก. จัดทําวารสารการสงคราม

ทางอากาศ ฉบับที่ 78 ครั้งที่ 1 โดยมี คณก. จัดทําวารสารการสงครามทางอากาศ

เขารวมประชุมฯ เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ หองประชุม ศกอ.

น.อ.สุธี รักชาติ รอง ผอ.ศกอ. นําขาราชการ และพนักงานราชการ ศกอ. รับชมสัญญาณ

ถายทอดงานมหกรรมการจัดการความรูนวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.

ครั้งที่ 37 ประจําป 2563 เมื่อวันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุม ศกอ. 
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.สุธี รักชาติ รอง ผอ.ศกอ. เปนประธานในพิธียกเสาเอกบานพักขาราชการ ศกอ. 

โดยมีขาราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ เขารวมพิธีฯ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณสถานที่กอสราง

บานพักขาราชการ ศกอ.

น.อ.กุศล ขันธสะอาด ฝสธ.ศกอ. เปนผูแทน ผอ.ศกอ. เขารวมประชุม สคม.ทอ. คร้ังท่ี 7/63 

ณ หองประชุม สคม.ทอ. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.กุศล ขันธสอาด ฝสธ.ศกอ. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพ้ืน 

ศกอ. คร้ังท่ี 3 ประจําป 2563 โดยมี คณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพ้ืน ขาราชการ 

พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ แมบาน ศกอ. เขารวมประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 

25 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุม ศกอ.

น.อ.อภิชาติ นาถนิติธาดา หก.กยศ.ศกอ. ไดรับมอบหมายจาก ผอ.ศกอ. ใหเขารวม

การสัมมนาเพ่ือบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร ทอ. โดยมี พล.อ.ท.ชานนท มุงธัญญา 

รอง เสธ.ทอ. (กพ.) เปนประธาน เม่ือวันศุกรท่ี 7 สิงหาคม 2563 ณ หองบรรยาย บก.ทอ.
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