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ความเปนมา
 วารสารการสงครามทางอากาศ
เปนวารสารทางวิชาการรายไตรมาส เดิมใชชื่อ
“วารสารศูนยการสงครามทางอากาศ” 
วารสารฉบับแรกจัดพิมพเม่ือเดือนมกราคม 
2544 โดยมีแนวความคิดจากการที่กองทัพ
อากาศ ยั ง ไม มี ว ารสารที่ มุ ง เน น ให ส าระ
ความรูในดานการทหารและกําลังทางอากาศ
โดยเฉพาะ ประกอบกับ ศกอ.บยอ. (โครงสราง
เดิม) มีภารกิจในการใหความรูแกกําลังพล
กองทัพอากาศในเรื่ องกํ า ลั งทางอากาศ 
โดยมีขอมูล วิชาการด านการทหารและ
กําลังทางอากาศสะสมอยู เปนจํานวนมาก 
จึงไดรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนเหลานี้ 
ผลิตเปนรูปเลมออกแจกจายแกหนวยตาง ๆ 
ของกองทัพอากาศ ตอมากองบัญชาการ
ยุทธทางอากาศได เ ล็ ง เห็ นความสํ าคัญ
ในการจัดทําวารสารการสงครามทางอากาศ 
จึงไดอนุมัติงบประมาณในการจัดทําวารสารฯ 

 ในปจจุบัน ศกอ.เปนหนวยขึ้นตรง
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ยังคงไดรับ       
งบประมาณในการจัดทําวารสารฯ อยาง
ตอเนื่อง

วัตถุประสงค

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ในเรื่องมิติทางอากาศ มิติดานไซเบอร และมิติ
ดานอวกาศ การสงครามทางอากาศ หลักนิยม 
แนวความคิดทางยุทธศาสตร ยุทธวิธี รวมทั้ง
นวัตกรรมเทคโนโลยีดานการบินและการใช
อาวุธทางอากาศ 

  2. เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และขอมูลในดานการทหาร การสงคราม และ      
การบินใหแกบุคลากรของกองทัพอากาศ

   3.   เพื่อเผยแพรกิจการตาง ๆ ของ
ศูนยการสงครามทางอากาศ

** บทความ สารคดี และความคิดเห็นของผู เขียน
ไมมีสวนผูกพันกับกองทัพอากาศแตอยางใดทั้งสิ้น ** 
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บทบรรณาธิการ
สวสัดคีรบัทานผูอานวารสารการ

สงครามทางอากาศทุกทาน 

วารสารฯ ฉบบันีเ้ปนปที ่22 ฉบบั
ที ่84 ประจาํเดอืน เมษายน–มถินุายน 2565 
ภาพหนาปกเปนภาพ บ.F-35 จํานวน 2 เคร่ือง
กําลังบินสื่อสารถึงกัน และบินปฏิบัติการ 
ISR (Intelligence Surveillance and 
Reconnaissance) ไปขณะเดียวกันดวย 
ในปจจุบันกองทัพอากาศมีความจําเปน
ตองการนํา บ.F-35 มาทดแทนเคร่ืองบิน
ขับไล F-16 ท่ีมีอายุการใชงานคอนขางมาก 
เน่ืองจากในอนาตคจะมีความคุมคาทางดาน
สมรรถนะของเคร่ืองบินและการซอมบํารุง
มากกวา ท้ังน้ี พล.อ.อ.พันธภักดี พัฒนกุล 
เสธ.ทอ. ไดเปดเผยผลการวิเคราะหของ
นักบินรบซ่ึงมีประสบการณและไดมาศึกษา
ใน Fighter Weapon School ซ่ึงเปนโรงเรียน
หลักในศูนยการสงครามทางอากาศ (ศกอ.) 
ผลการวิเคราะหความคุมคาพบวา บ.F-35 
จํานวน 1 เคร่ือง สามารถทดแทน บ.F-16 ได
จํานวน 3.27 เคร่ือง สวนเร่ืองการเตรียมการ
ของกองทัพอากาศท่ีพรอมท่ีสุด เก่ียวกับ 
บ.F-35 คือเร่ืองการเตรียมความพรอม
ดานกําลังพลและดานสถานที่

สํ าห รับวารสารฯ  ฉบั บนี้ มี
บทความที่นาสนใจจํานวน 2 บทความ 
บทความแรกเปนบทความชุด "เงือ่นสะทอน
แหงหลกันยิม" ซึง่กลาวถงึความทนัสมยัและ
ความกาวหนาของหลักนิยม รวมทั้งการ
เปรียบเทียบหัวขอและเนื้อหาในหลักนิยม
ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
และออสเตรเลีย สวนบทความที่ 2 เรื่อง
"แนวทางการนาํ AI (Artifi cial Intelligence) 
มาประยุกตใชในกองทัพอากาศ" นําเสนอ

เปนตอนที่ 2 เกี่ยวกับ AI ชวยสนับสนุน 
ความเปนกองทัพอากาศคุณภาพ (Quality 
Air Force) ในประเดน็คนคณุภาพ (Quality 
People) ไดอยางไร ในหัวขอที่ชื่อวา 
เทคโนโลยี AI  AR/VR  และ Multimedia 
ชวยพัฒนาดานการเรียนการสอน และ
พัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนได
อยางไร ซึ่งผูอานทุกทานจะไดติดตามใน
เลมตอไป

สุดทายนี้คณะผูจัดทําหวังเปน
อยางยิ่ งว า  บทความที่ ไดนํ า เสนอใน
วารสารฯ ฉบับนี้ คงเปนประโยชนตอทาน
ผูอานทั้งหลาย และขอขอบคุณทุกทานท่ี
กรุณาใหความสนใจติดตามวารสารของเรา
มาโดยตลอด หากมีขอติชมหรือมีขอเสนอ
แนะประการใด คณะผูจดัทาํยนิดทีีจ่ะรบัฟง
ความคดิเหน็ และพรอมทีจ่ะนาํมาพจิารณา
ปรบัปรงุอยางเต็มความสามารถ เพือ่พฒันา
คณุภาพของวารสารและบทความใหดยีิง่ขึน้ 
ตรงตามความตองการของทุกทานตอไป

บรรณาธิการ

   สารบัญ
เงื่อนสะทอนแหงหลักนิยม 3

แนวทางการนํา AI (Artifi cial 
Intelligence) มาประยุกตใช
ในกองทัพอากาศ 33

ตอบแบบสอบถามและดาวนโหลดไฟล
PDF ของวารสารฉบับนี้ไดที่นี่

เขาถึงไดโดยแอปพลิเคชั่น LINE
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  บทความชุด "เงื่อนสะทอนแหงหลักนิยม"

น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ (ยศในขณะนั้น)

 พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รอง จก.ยศ.ทอ. ทานไดเขียนบทความ

ชุดเง่ือนสะทอนแหงหลักนิยม ในขณะดํารงตําแหนงนายทหารหลักนิยม 

ศูนยการสงครามทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ทางคณะผูจัดทํา

วารสารการสงครามทางอากาศ เหน็วาบทความชดุนีม้ปีระโยชนตอนกัการทหาร

และขาราชการกองทัพอากาศทุกคน จงึไดนํามาลงเปนตอนเริม่ตนในฉบบัทีแ่ลว 

ซึ่งบทความชุดนี้ยังไมจบจึงนําเสนอเปนตอนที่ 2 ในฉบับที่ 84 ตอไป

(...ตอจากฉบับที่ 83)

4. สุดยอดทันสมัยและกาวไปขางหนา

 ถาเราคุนเคยกบัการปฏิบัติการทางอากาศแบบเดมิ ๆ  ทีเ่หมาะสมลงตวั

กับสภาพภัยคุกคามในภูมิภาคของเรา Air Force Basic Doctrine (AFDD 1) 

ของ USAF อาจจะทําใหเราหัวปนกับการเปลี่ยนแปลงในทฤษฎี หลักการ และ

มมุมองของรปูแบบการสงครามทางอากาศท่ีเปลีย่นแปลงไปไกลสดุกูตามทศันะ

ของ USAF และยิ่งหากวาทานมิใชนักบินรบที่ครําหวอดคุนเคยกับการใชกําลัง

ทางอากาศสมัยใหม (ยกเวนพื้นฐานของทฤษฎีและหลักการปฏิบัติการ

ทางอากาศ) ของสหรัฐฯ แลวละก็ เมื่ออาน AFDD 1 ครั้งแรกจะรูสึกเหมือนวา

สามารถเขาใจไดไมยาก แตแลวเมื่ออานตอไป เราก็จําเปนที่จะตองจินตนาการ

อยางสุดโตงเลยวา ขอความที่ AFDD1 อธิบายนั้น "มันเปนยังไง-มันทํา

แบบไหน-มันคืออะไร-มันทําเมื่อไหร-มันทําท่ีไหน มันทําอยางไร และ ฯลฯ" 

อรรถาธิบาย (Context) ในหลักนิยมนั้นชางเวียนวน ใชศัพทเทคนิคทาง

ทหารชั้นสูงที่ Dictionary ทหารเองก็แทบพึ่งพาไมได รวมไปถึงการพุงทะยาน

ถงึความเปนไปในอนาคต และเปนอนาคตทีต่องวเิคราะหตีความอกี แตสุดทาย

ก็จะพบคําตอบ ก็คือ "ตองเขาใจวา นั่นคือวิถีของสหรัฐฯ" เมื่อเขาใจแลวก็ควร
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เขาใจตอวา "การท่ีจะเดินตามวิถีน้ัน-ยาก" ยกเวนวาจะสมมติตัวเอง หากเราอาน

ตั้งแตตนจนจบ จะพบวา Air Force Basic Doctrine นี้ชางบรรเจิดแจมจา

สมกับเปนหลักนิยมพื้นฐานของกองทัพที่ทันสมัยที่สุดในโลกเลยก็วาได

การเปรียบเทียบหัวขอและเนื้อหาในหลักนิยม
 ในการศึกษาตารางเปรียบเทียบหัวขอและเนื้อหาในหลักนิยมพื้นฐาน

ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ อังกฤษ และออสเตรเลียนี้ ขอใหทานไดสังเกต

ความเหมือน/ความแตกตาง/การจัดลําดับ เพื่อวิเคราะหถึงที่มาของขอมูล

ที่กองทัพอากาศสากลไดคัดเลือกเพื่อนําไปบรรจุลงในหลักนิยมของตน 

การวิเคราะหโดยวิธีลัดเชนนี้ จะทําใหเราสามารถเห็นภาพโดยรวมของการ

จัดทําหลักนิยมอันเปนสากลไดโดยท่ีเราไมจําเปนตองเขาใจหลักการ

และกระบวนการของการจัดทําหลักนิยมอยางลึกซึ้งมากอน อยางไรก็ตาม

ทานควรที่จะไดอานในสวนของอรรถาธิบาย (Context) และรายละเอียดของ

เนื้อหาในแตละหัวขอของหลักนิยมเหลานี้ พรอมกับการศึกษากระบวนการ

พัฒนาหลักนิยมของชาติตาง ๆ อันประกอบไปดวยการศึกษาประวัติศาสตร

การรบทางอากาศ ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้ง การพัฒนาทางเทคโนโลยีและ

ปจจัย Input อื่น ๆ ของชาติที่เปนเจาของหลักนิยมนั้น ๆ เพิ่มเติม ก็จะทําให

ทานสามารถวิเคราะหหลักนิยมไดละเอียดถึงแงคิด ที่มาและมุมมองของ

หลักนิยมชาติตาง ๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น

                USAF                    RAF                     RAAF
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6. Australian Aero-
space Power Capabili-
ties
7. Australian 
Aerospace Power 
Roles
8. Delivering 
Aerospace Power
9. People and 
Aerospace Power
10. Future of 
Aerospace Power

- การศึกษาหลักนิยมกําลัง
ทางอากาศของ ทอ.สากล
ในลําดับแรก คือการ
พิจารณาเปรียบเทียบ 
Template ของการ
จัดลําดับเนื้อหาภายใน
หลักนิยม จะเห็นไดชัดเจน
วาการจัดโครงสรางและ

- ในหลักนิยมพื้นฐานของ
RAF ไดบรรจุเรื่อง Joint
Force Employment ลง
ในหลักนิยมดวย ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอความ
เขาใจและการเชื่อมโยง
ไปยังหลักนิยมปฏิบัติการ
(Royal Air Force Air

- การจัดโครงสรางหลัก
นิยมพื้นฐาน ในการจัด
ลําดับเนื้อหาเพื่อสราง
ฐานของ RAAF มีความ
สมบูรณ ความเขาใจได
มากที่สุด การอานหลักนิยม

ของ RAAF จะเปน
เหมือนการทองไปในโลก
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หัวขอ 

Topic

USAF RAF RAAF

และองคประกอบของ
เนื้อหาภายในหลักนิยม
จะมีความคลายคลึงกันเปน
มาตรฐานแตอาจแตกตาง
กันในเรื่องของจัดลําดับ
เทานั้น

Operation Manual ของ 
RAF ไดอยางตอเนื่อง

ของกองทัพอากาศ
ออสเตรเลียที่รายเรียง
นับตั้งแตประวัติศาสตร
จนถึงอนาคตซึ่งครอบคลุม
ทั้งอาวุธยุทโธปกรณไปจน
ถึงกําลังพล

Doctrine's
Definition
คํานิยามของ
หลักนิยม

A statement of official
sanctioned beliefs.
warfighting principles, 
and terminology that 
describes and guides 
the proper use of air 
and space forces in
military operations.
- คํานิยามของหลักนิยมใน
AFDD 1 จะใหความหมาย
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการ
คงคําวา "beliefs" อันเปน
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดทําใหมีหลักนิยม
ที่ถูกตองที่สุด
- ทั้งสหรัฐฯ และอังกฤษ 
ใหนิยามตรงกันวา 
หลักนิยมใชเปน GUIDE 
ในการปฏิบัติภารกิจ

Fundamental 
principles by which 
military forces guide
their actions in 
support of objectives. 
Doctrine is 
authoritative but 
requires judgement 
in application, it is 
dynamic and must be
review for relevance.

- AP 3000 ยกคํานิยาม
ของหลักนิยมมาจาก
British Defence 
Doctrine โดยไมมี
การเปลี่ยนแปลง

Prescriptive, 
Authoritative.
Not Directive.

- RAAF นิยามคําวา
หลักนิยมใหเปนแบบ
เฉพาะของ RAAF เอง
การบัญญัตินิยามของ
หลักนิยมเองนี้ ทําใหเห็น
ถึงศรัทธาและเจตนา
ที่จะสรางหลักนิยมใหเปน
แบบอยางในเอกลักษณ
ของตน

Principles 
of War

1. Unity of Command
2. Objective
3. Offensive
4. Mass
5. Maneuver
6. Economy
7. Security
8. Surprise

1. Selection and
Maintenance of the 
Aim
2. Maintenance of 
Morale
3. Security
4. Surprise
5. Offensive Action

1. Selection and 
Maintenance
of the Aim
2. Concentration of 
Force
3. Cooperation
4. Offensive Action
5. Security
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นิย
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หัวขอ 

Topic

USAF RAF RAAF

9.Simplicity 6. Concentration of  Force
7. Economy of Effort
8. Flexibility
9. Cooperation
10. Sustainability

6. Suprise
7. Flexibility
8. Economy of Effort
9. Sustainment
10. Morale

- วิเคราะหหลักการ
สงครามของสหรัฐฯ 
จากความเชื่อที่วาหลัก 
"Objective" สําคัญ
ที่สุด และหลักการสงคราม
อื่น ๆ จะไมมีการจัดลําดับ
เหตุใด หลัก Objective 
สหรัฐฯ จึงไปอยูในลําดับ
ที่ 2 หรือ Objective นั้น
มาจากนโยบายทาง
การเมือง จึงไมอาจสําคัญ
ที่สุดสําหรับการทหาร
- หลักของ Surprise จะอยู
เกือบอันดับทายสุด เพราะ
สหรัฐฯ เปดเผยทั้งยุทธ
ศาสตรและยุทธวิธีในการ
ใชกําลังทางอากาศ ถึงรูก็
ตอตานยากใชหรือไม 
เหตุใดสหรัฐฯ จึงกลับไป
ใช Unity of Command
และ Economy of Force ?
สหรัฐฯ ตองคงหลัก
ความงายไวเพราะการทํา 
Force Projection ของ
สหรัฐฯ นั้นไมงายเลย 

- หากเปรยีบเทียบ
หลักการสงครามของ RAF 
และ RAAF จะเหน็วา
คลายคลึงกันหมด 
แตทําไม RAF จัดลาํตบั 
Morale ไวลําดับ 2 สวน 
RAAF กลับนาํไปไวลาํดบั
ทายสุด เพราะสภาพทีต่ัง้
ทางภูมศิาสตรใชหรอืไม 
หรอืเปนเพราะองักฤษได
รบั บทเรยีนเรือ่ง "ขวญั" 
อยางหนกัจากสงคราม
ในอดีต
- เชนเดยีวกันกับหลกั 
Surprise (จูโจม) ที ่RAF 
ใหความสําคัญมากกวา 
Offensive (รุก) หรือเปน
เพราะอทิธิพลของยโุรปที่
มีตอองักฤษท้ังจากในอดตี
จนถงึปจจุบนั
- RAF ใชคําวา Mainte-
nance of Morale และ 
Sustainability สวน  
RAAF ใช Morals และ 
Sustainment ประเดน็
ของการเลือกใชคํานีน้าจะ
เปนการสรางเอกลกัษณ 
ใหกับหลักนยิมแตละชาติ

- อาจจะเรียกไดวา RAAF ใช
หลกัการสงครามของ RAF 
เปนแมแบบ แตไดจดัลาํดับ
ใหมและเปลีย่นแปลง "การ
ใชคํา" เลก็นอยตามความ 
เหมาะสมเพ่ือใหหลกัการ
สงครามน้ี เปนหลกัการ
ท่ีเหมาะสมตามสภาวะ
การใชกาํลงัทางอากาศ
ของตน
- อิทธพิลในการจดัลาํดับ
ใหมนาจะมาจากสภาพที่
ตัง้ทางภูมศิาสตรท่ี RAAF 
เผชิญภัยคุกคามนอยกวา
อังกฤษ
- นาสนใจวาทําไม RAAF 
ให Offensive มากอน 
Surprise หรือเปนเพราะ 
RAAF ในขณะความจาํเปน
ดาน Surprise เพราะท่ีตัง้
อันเปนทวปีเกาะของตน
- Australia เปนทวีปใหญ 
จึงไมนาแปลกใจวาทําไม 
หลักของ Concentration 
of Force จึงมีความ
สําคัญจนตองนําไปไวเปน
ลําดับที่สอง
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หัวขอ 

Topic

USAF RAF RAAF

Nature/
Level of
War
ระดับของ
สงคราม

New Challenge 
through asymmetric 
means

Grand Strategy
Military Strategy
The Operational 
Level

The Grand Strategic 
Level
The Military Strategic 
Level
The Operational Level

- นี่คือตัวอยางของการ
กาวกระโดดสูอนาคตใน
การวิเคราะหธรรมชาติ
ของสงครามตามแนวทาง
สหรฐัฯ ทัง้หมด ในหัวขอนี้ 
เปนการวิเคราะหและ
พรรณนาชั้นสูงที่ยังให
คาํตอบในความเปนสงคราม 
อันเปนรูปธรรมแกผูอาน
ไมได แตเขาใจ

The Tactical Level

- การจัดระดับของ
สงครามตามแนว RAF 
สามารถกลาวได "นี่คือ
ตํานานที่คลาสสิกจริง ๆ"

The Tactical Level

- คลายกับของ RAF แต
จะมีการเลนคํา จากคําวา 
Strategy ซึ่งเปนคํานาม
เปน Strategic Level
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความ
เปนแบบฉบับของตนเอง

Types of 
Conflict
รูปแบบของ
ความ
ขัดแยง

New view of conflict

- คําวิจารณคลาย Nature 
of War

General War
Limited Conflict
Regional Conflict
Civil War
Insurgency
Terrorism 

- RAF แยกยอยและ
รอยเรียงรูปแบบของ
ความขัดแยงออกมาเปน 
scope ใหญ การแยกยอย 
บัญญัติศัพทของ RAF ใน
หลาย ๆ หัวขอ ทําใหตอง
เอยวา "มีทั้งศัพทเทคนิค
ทางอากาศท่ีประเดประดัง 
เขามาอยางไมรูจบสิ้น"

Spectrum of Conflict:: 
Peace to War

- RAAF สามารถนําเอา 
Model Spectrum of 
Confict มาใชในการ
อธิบายใหเห็นภาพได
อยางชัดเจน
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หัวขอ 

Topic

USAF RAF RAAF

Opera-
tional
Function/ 
Roles
ภารกิจ
การใช
กําลังทาง
อากาศ

- Strategic Attack
- Counter Air
- Counterspace
- Counterland
- Countersea
- Information 
Operations
- Combat Support
- Command and 
Control
- Airlift
- Air Refueling
- Spacelift
- Special Operations
- Intelligence
- Surveillance and
reconnaissance
- Combat Search and
Rescue
- Navigation and
Positioning
- Weather Services

- หากจะนํามาใชแบบไทยๆ 
การจัดกลุมภารกิจแบบ
ดั้งเดิมนาจะออนตัวและ
สรางความเขาใจไดมากกวา
การระบุเจาะจงแยกภารกิจ 
เชนนี้ ยังมีหลาย Function 
ที่ตองใชรวมกันเชน Airlift 
กับ Combat Support
และหลาย Function ก็อยู
ใน Counter Air นั่นเอง
เปนตน

- RAF รอยเรียงและ
แทรกภารกิจการใชกําลัง
ทางอากาศลงใบบทตาง ๆ 
จนจับกลุมไดยาก แต
เจาะลงไปสู Joint Force 
Employment เพื่อ
อธิบายในขอบขายของ
การใชกําลังทางอากาศ
ในการยุทธผสมไดอยาง
เหมาะสม

- Counter Air Roles
- Strike Roles
- Aerial Mining Roles
- Offensive Air Sup-
port Roles
- Air Lift Roles
- Force Multiplier 
Roles
- Information Opera-
tions
- Search and Rescue 
Roles
- Battlespace Manage-
ment Roles
- Combat Support 
Roles
- Space Roles

- การกําหนดภารกิจของ
RAAF เปนตัวอยางที่ดี
ที่สุดที่แสดงใหเห็นถึง
การกําหนดภารกิจตาม
ภัยคุกคามและแนวทาง
ของตนเองอยางแทจริง 

- นายกยองอยางที่สุด



10 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 ปที่ 22 ฉบับที่ 84

หัวขอ 

Topic

USAF RAF RAAF

Core
Compe-
tencies
(USAF)

- Developing Airmen
- Technology-to-
Warfighting
- Integrating Operations
- ยังเปนที่ถกเถียง
กันไมรูจบวา Core 
Competencies แทที่จริง
แลวควรจะกลาวถึงอะไร 
จากการพิจารณา Core 
Competencies นาจะ
เปนวิถีทางของตน (ซึ่ง
แตกตางกัน) ในการนํา
กําลังทางอากาศไปสู
ขีดความสามารถสูงสุด

Core 
Values
(RAF) / 
Values
Statement 
(RAAF)

- Core Values ของสหรฐัฯ 
จะจัดพิมพแยกเปนเอกสาร
ตางหาก ใชชื่อวา United 
States Air force Core
Values ประกอบไปดวย
Integrity first
Service before self
Excellence in all we do
- Core Values จะเปนสิ่ง
สะทอนวัฒนธรรมของ
องคกร ที่ยึดมั่นถือมั่น ดุจ
คําปฏิญาณหรือการสาบาน
ตนตอธงชัยเฉลิมพลของ
ไทย ทอ.ไทยมีการกําหนด
คานิยมหลักเชนกัน (คา
นิยมหลักกองทัพอากาศ 
๒๕๕๐) แตความสําคัญ 
ของคานิยมหลักก็คือ นํามา

- Core Values ของ RAF
ประกอบดวย

Virtues (integrity/
Courage) 
Total Commitment
Service before self

- คานิยมหลักนี้จะ
เกี่ยวของโดยตรงกับ
บุคลากรและวัฒนธรรม
ขององคกร ในประเทศ
ที่กําลังพัฒนา ระบบ
อุปถัมภเปนสิ่งที่ทําให
การปฏิญาณตนเพื่อที่จะ
รักษาคานิยมหลักนี้เสื่อม
ถอยลงไปได

- RAAF Values 
Statements
The RAAF stands for:
*Delivery of effective,
precision aerospace 
power.
*Defence of Australia's 
people, security and 
interests.
- The RAAF aims to:
*Be a professional, 
highly motivated and 
dedicated team.
*Develop and support 
its people.
*Be an equitable 
place to work.
-The RAAF expects 
that its people will: 
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หัวขอ 

Topic

USAF RAF RAAF

ปฏิบัติและสรางใหเปน
วัฒนธรรมองคกรได
เชนไร โดยเฉพาะความ
ซื่อสัตยและการเสียสละ

"Display honest
commitment to the
to the RAAF values.
*Strive for excellence 
as both leader and 
follower.
*Be fair and respect the 
rights of others.
*Encourage diversity in 
all its forms. 
*Balance work and 
personal commitments 
, including
family, for themselves 
and those who work 
with them.
- Work together as a 
team.
*Communicate in an 
open and honest 
manner.
*Be capability focussed 
and operation ally 
ready.
*Be recognized for their 
loyalty, integrity and 
determination.
- Serve with pride and
dedication.
- The RAAF values its 
people
- RAF จัดทํา Values 
Statement ไดตรงกับ 
บุคลิกการทํางานของชน
ชาวออสเตรเลียอยางนา
จับใจที่สุด
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หัวขอ 

Topic

USAF RAF RAAF

Distinctive
Capability
(USAF) / 
Utility
of Air 
Power
(RAF) /
Aerospace
Power 
Capability
(RAAF)

- Air and Space
Superiority
Information Superiority
- Global Attack
- Precision Engagement
- Rapid Global Mobility
- Agile Combat Support
- ความแตกตางที่ไม
แตกตาง
- ความเหมือนที่ไมเหมือน
- เอกลักษณวิถีและการ
นําเสนอที่แตกตางทําให
เกิดคําถามวาเปรียบเทียบ
กันไดหรือ ?

- Information 
Exploitation
- Control of the Air
Strategic Effect
- Joint Force 
Employment
- Combat Support Air
Operations
- Force Protection
- Sustainability

- Offensive Combat
- Rapid Mobility
- Flexible Combat 
Support
- Surveillance and
Battle space Manage-
ment

Tenets 
(USAF) /
Aerospace
Power 
Character- 
istics 
(RAAF)/
Air Power 
Factors 
(RAF)

- Centralized Control &
Decentralized 
Execution
- Flexibility & Versatility
- Synergistic Effects
- Persistence
- Concentration
- Priority
- Balance
- ความแตกตางที่ไม
แตกตาง
- ความเหมือนที่ไมเหมือน
- เอกลักษณวิถีการนําเสนอ
ที่แตกตางทําใหเกิดคําถาม
วาเปรียบเทียบกันไดหรือ ?

- Aircraft Carrier
- Airfields
- Basing 
Considerations
- Coalition Capability
- Flexibility / 
Versatility
- Fragility
- Impermanence
- Pace and Tempo
- Payload
- Penetration
- Perspective
- Poise and Stand-Off
- Reach
- Speed of Response 
- Sustainability
- Tasking
- Ubiquity of Space

- Concentration of 
Force
- Concurrent 
Operations
- Fragility
- Impermanence
- Operating Bases
- Payload
- Penetration
- Perspective
- Precision
- Reach
- Responsiveness
- Speed
- Technology
- Tempo
- Versatility
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ตราสัญลักษณของกองทัพอากาศ 3 ประเทศ คือ USAF, RAF และ RAAF ตามลําดับ

 จากตารางการเปรยีบเทยีบโครงสรางและเนือ้หาทีบ่รรจลุงในหลกันยิม

พื้นฐานของกองทัพอากาศทั้ง 3 ชาติดังที่แสดงไวขางตนนี้ ทําใหเราไดเห็น

คําถามที่ระบุไวเปนระยะคือ เอกลักษณนําเสนอที่แตกตางทําใหเกิดคําถามวา

หลักนิยมของแตละชาติเปรียบเทียบกันไดคําตอบในความเห็นสวนตัวก็อาจ

ยืนยันไดเชนเดิมคือ หลักนิยมของแตละชาตินั้นเปรียบเทียบกันไมไดแต 

"การศึกษาเรียนรูในหลักนิยม" ของกันและกัน จะสรางความเขาใจในความเปน

กองทัพ ความเชื่อในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงจากชนรุนหนึ่งไปสู

อีกรุนหนึ่งตอไป ความเขาใจเหลานี้ตางหากท่ีจะนํามาซ่ึงแงคิดเพ่ือการพัฒนา

หลกันิยมไปสูจุดอนัเหมาะสมสาํหรบักองทพัของแตละชาต ิมใิชการเปรยีบเทยีบ

เพื่อคนหาวาหลักนิยมของชาติใดดีกวาหรือเหมาะสมกวากัน หรือเราควรจะ

เขยีนหลกันยิมใหคลายคลงึกบัของชาตใิด การวเิคราะหวาในแตละหวัขอทีบ่รรจุ

ลงในหลกันยิมนัน้มทีีม่าและแปรเปลีย่นไปเชนไรตลอดระยะเวลาแหงการส่ังสม

ความรูจนเกดิความเชือ่ในความสาํเรจ็ จนกระทัง่ไดรับการเรียงรอยออกมาเปน

ลายลักษณอักษรเพื่อเผยแพรในรูปแบบของเอกสาร "หลักนิยม" ซึ่งองคกรจะ

ใชอางอิง/ยึดถือเปน "guide and gauge" ในการปฏิบัติงานในวงกวางตอไป
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การพัฒนาหลักการสงคราม

Relief of Thutmose II in Karnak Temple complex (ที่มา: Wikimedia.org)

 "หลกัการสงคราม" เปนหวัขอสาํคญัหวัขอหนึง่ทีบ่รรจอุยูในเอกสาร

หลกันิยมทางทหารทุกเลม การศกึษาและพฒันาหลกัการสงครามน้ีมมีาชานาน

แลวนับตั้งแตมีการบันทึกเรื่องสงครามในการยุทธของธุสโมสที่ 3 (Campaign 

of Thutmose II) เมื่อ 1481 ปกอนคริสตศักราช นักการทหารทั้งหลายตางใช

ความพยายามในการทาํความเขาใจในความสลบัซบัซอนของสงคราม จนปจจบุนั

หลายทานเชื่อวา "หลักการสงคราม" มาถึงจุดสุดยอดของกระบวนความรู

เรื่องสงครามแลว การพัฒนาหลักการสงครามนับแตนี้ตอไป จึงเปนเพียง

การพัฒนาเพื่อการ "เลนคํา" หรือการ "บัญญัติศัพท" เพียงเพื่อใหดูมี

การเปลี่ยนแปลงหรือดูหรูหราขึ้น มากกวาการสรางสรรคความหมาย

และแนวทางของ "หลักการ" ขึ้นใหม
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United States Army War College (ที่มา: armywarcollege.edu)

 คณะนกัศกึษาวจิยัจาก United States Army War College ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ไดนาํเสนอเอกสารวจิยัเรือ่ง "หลกัการสงครามในศตวรรษที ่21: 

การพิจารณาทางยุทธศาสตร (Principle of War in the 21" Century: 

Strategic Considerations)" โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา วิเคราะห และ

หลักการสงคราม สําหรับยุคปจจุบันและ

อนาคตอันใกลใหมีความทันสมัย ดวยวิธี

การศึกษาสภาวะแวดลอมและสภาพ

การสงครามในแนวทางใหม ซึ่งอุบัติขึ้น

นับต้ังแตสงครามอาวเปอรเซียในป 1991 

เปนตนมา โดยได "บัญญัติคํา" ที่ใชเปน

หลกัการสงครามในบางหลักการข้ึนมาใหม 

เพื ่อใหสามารถแสดงความชัดเจนของ

 ปกเอกสารวิจัยฯ (ที่มา: Amazon.com)
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แตละหลักการและขยายขอบเขตการนําไปพิจารณาใชในสงครามระดับ

ยุทธศาสตรไดมากยิ่งขึ้น

The USAF F-117 Nighthawk, one of the key aircraft used in Operation 

Desert Storm in Gulf War  (ที่มา: wikipedia.org)

 หลักการสงครามใหมที่ระบุไวในเอกสารวิจัยประกอบดวย

  1. หลักวัตถุประสงค (Objective)

  2. หลกัการรเิริม่ (Initiative) ทดแทนหลักการรุก (Offensive)

  3. หลักเอกภาพของความรวมมือ (Cooperation) ทดแทน

หลักเอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of Command)

  4. หลักการมุงเนน (Focus) ทดแทนหลักการระดมกําลัง 

(Mass)

  5. หลกัการออมความพยายาม (Economy of Effort) ทดแทน

หลักการออมกําลัง (Economy of Force) 

  6. หลักการประสานสอดคลอง (Orchestration) ทดแทน

หลักการดําเนินกลยุทธ (Maneuver)
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  7. หลักความชัดเจน (Clarity) ทดแทนหลักความงาย (Sim-

plicity) หลักการจูโจม (Surprise)

  8. หลักการจูโจม (Surprise)

  9. หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security)

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีแงคิดและมุมมองตาง ๆ ทั้งในดาน

การวเิคราะห การรวบรวมขอมลูเหตกุารณและสถานการณ เพ่ือนาํมาเรียบเรียง

ความนาจะเปนในการเปลี่ยนแปลงหลักการใหทันสมัย อยางไรก็ตาม เราควรที่

จะไดวิเคราะหถึงเนื้อหาท่ีมีการนําเสนอวามีความถูกตองสมเหตุสมผลเชนไร 

การติดตามโดยใครครวญจะเปนแนวทางในการพัฒนาความคิดและศึกษา

ในเรื ่องของหลักการสงครามตอไป

เหตุใดหลักการริเริ่ม (Initiative) จึงมาทดแทนหลักการรุก (Offensive)

หลักการริเริ่ม (Initiative): เขาควบคุมสถานการณ ชิงความไดเปรียบ และ

แสวงผลจากการริเริ่มกอน

Ground troop movements 24–28 February 1991 during Operation Desert Storm 

(ท่ีมา: wikipedia.org)
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Canadian CF-18 Hornets participated in combat during the Gulf War

(ท่ีมา: wikipedia.org)

 การเปล่ียนช่ือหลักการสงครามจาก "หลักการรุก" เปน "หลักการริเร่ิม" น้ี 

เปนการปรับเปลี่ยนมุมมองจากรูปแบบของยุทธวิธีการรุกใหเปนรูปแบบของ 

"การริเริ่ม" อันจะเปนการเปดกวางแนวทางในการวางยุทธศาสตรการรบ 

เปนท่ีทราบกันดีวา "การวางยุทธศาสตร" เปนกระบวนการที่ตองใชเวลา

ในการศึกษาหา "สาเหตุ" (Causes) และ "ผลสนอง" (Effect) เพ่ือประมาณการณ

ถึงแนวโนมที่อาจเปนไปได ดังนั้น มิใชวานักยุทธศาสตรหรือผูมีอํานาจ

ตัดสินใจจะตองเตรียมการในเชิงรุกอยูเพียงดานเดียวเสมอไป ในบางครั้ง

การเตรียมยุทธศาสตรการรบอาจเปนการเตรียมการในเชิงรับ หรือทั้งเชิงรุก

และเชิงรับในขณะเดียวกันก็ได ท้ังนี้ตองระลึกเสมอวา มูลเหตุของการเตรียม

ยุทธศาสตรใหญนั้น ก็เพื่อตองการผลสนองใหเกิดการปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุ

วัตถุประสงคแหงชาติที่ตองการ ดังนั้น การมุงเนนไปยังการวิเคราะหเชิงรุก

ทั้งในระดับยุทธวิธีและระดับปฏิบัติการนั้นอาจไมเพียงพอที่จะสนับสนุน

แนวทางในระดับยุทธศาสตรได
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(ที่มา: wikipedia.org)

 เนือ่งจากขอจาํกดัดานเวลาในการพิจารณาหา "สาเหตุ" และ "ผลสนอง" 

ของสถานการณที่เกิดขึ้นในระดับยุทธศาสตร นักยุทธศาสตรจําเปนตอง

เตรียมขอมูล วิเคราะห ศึกษาสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (Strategic 

Environment) และสถาปนา "การริเริ่ม" ไวเสียตั้งแตแรกเมื่อเกิดแนวโนมของ

สถานการณ การเตรียมการกอนเชนนี้ จะสงผลดีตอฝายเราในการที่จะสามารถ

กําหนดผูรับผิดชอบดําเนินการไดตั้งแตตนและสามารถพัฒนาการดําเนินการ

ไปไดอยางตอเนือ่ง เปนทีแ่นชัดวาการวางยทุธศาสตรการรบในยคุขอมลูขาวสาร

นี้การรอใหฝายตรงขามดําเนินการกอนยอมสงผลใหฝายเราเกิดการเสียเปรียบ

เปนอยางมาก เนื่องจากในปจจุบัน การไหลของขอมูลและเหตุการณดําเนินไป

อยางรวดเร็วดวยระบบบัญชาการและควบคุมอันทรงประสิทธิภาพ ดังนั้น 

การเขาควบคุมสถานการณใหไดกอนจะทําใหฝายเราสามารถกําหนดและ

ควบคุมสภาวะแวดลอมของสถานการณเอาไวได นั่นก็คือศัตรูจําเปนจะตอง

ปรบัเปลีย่นวถิทีางของตนใหสอดคลองกบัสถานการณท่ีเราเปนฝายเลอืกของ

หลักการสงครามตอไป
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 ดงัทีก่ลาวมาแลววา การดํารงความริเริม่จะสงผลใหเกิดความไดเปรยีบ

ในแงของการทีฝ่ายตรงขามจาํเปนตองปรับเปลีย่นแนวทางและจงัหวะเวลาตาม

ฝายที่ไดริเริ่มกอน ดังนั้นแลว ฝายที่ไดริเริ่มกอนก็จะสามารถดําเนินการพัฒนา

ยุทธศาสตรของตนไดสะดวกขึ้นและควบคุมไดมากขึ้น

 ตัวอยางของประโยชนจากการดํารงความริเริ่มและความลมเหลวของ

การทีมิ่ไดมีการเตรียมการกด็งัเชน กรณทีีอ่ริกับกุเขายดึคเูวตในป พ.ศ.2534 ซึง่

ไดทําลายความเปราะบางของสมดุลทางยุทธศาสตร และความหวังที่จะสราง

เสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางของสหรัฐฯ หลังจากท่ีอิรัก

เขายึดครองคูเวตไดแลว สหรัฐฯ ไดดําเนินยุทธศาสตรในการริเริ่มกอน โดยการ

รวบรวมประเทศพันธมิตรโดยเฉพาะประเทศในกลุมอาหรับใหเขารวมปฏิบัติ

การโลหทะเลทราย (Desert Shield) และพายุทะเลทราย (Desert Storm) ซึ่ง

เปนการปฏิบัติการเชิงรับและการปฏิบัติการเชิงรุกตามลําดับ

(ที่มา: af.mil)
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(ที่มา: wikimedia.org)

 ซัดดัมพยายามเปดเกมรุกดวยยุทธศาสตรการริเริ่มบาง ดวยการโจมตี

อิสราเอลดวยอาวุธ SCUD missiles ดวยหวังวา จะสงผลใหประชาชนชาว

อิสราเอลพากนัเรยีกรองใหยติุความสมัพนัธกบัสหรฐัฯ ซ่ึงวางตนเปนแกนนาํอยู 

ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ไดใชความพยายามทางการทูตและสง Patriot missiles 

ใหแกอิสราเอลเพื่อหยุดยั้งไมใหประชาชนของกรุงเทลอาวีฟดําเนินการใด ๆ 

ในอันที่จะสนับสนุนวัตถุประสงคของอิรัก ในการดําเนินยุทธศาสตรเชนนี้ 

(ที่มา: 

wikipedia.org)
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สหรัฐฯ ยังคงรักษา "การริเริ่ม" ไวกอนเสมอ จากปฏิบัติการพายุทะเลทราย

ตามมาดวยปฏิบัติการดาบทะเลทราย (Desert Saber) และทายที่สุด สหรัฐฯ 

ก็สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการขับไลกําลังทหารของอิรักออกจากคูเวต

ไดสําเร็จ ประเด็นสําคัญก็คือ ในระยะยาว สหรัฐฯ จะไดใชบทเรียนของ

ความสําเร็จจากการรวมมือของประเทศพันธมิตรและการจํากัดทาทีของ

อิสราเอลตอการยั่วยุของอิรักเพื่อเปนแนวทางของกระบวนการสันติภาพ

ในตะวันออกกลางตอไป

(ที่มา: keymilitary.com)

 ในอนาคตอันใกล ความไดเปรียบในการรับสงขาวสารจะเปนขีดความ

สามารถสําคัญ ท่ีจะตองนํามาใชพิจารณาเพื่อการกําหนดกรอบและรักษา 

"การริเร่ิม" อยางไรก็ตาม ขีดความสามารถนี้เปนเพียงความไดเปรียบขั้นตน

เทานั้น ส่ิงสําคัญจะอยูท่ีความสามารถในการนําขอมูลขาวสารมาวิเคราะห

ตีความและเปลี่ยนขาวสารไปเปนการตัดสินใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ถึงแมวา
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เทคโนโลยีขาวสารในปจจุบันจะมีความกาวหนาและสามารถนําไปประเมินผล

ไดอยางรวดเร็ว ประโยชนที่ไดรับอยางแทจริงจะขึ้นอยูกับกลุมผูปฏิบัติ

ท่ีจะสามารถสรางสวนประกอบของอนาคตจากขาวสารที่ไดแลวนําไปใช

เพื่อการตัดสินใจไดอยางไร

(ที่มา: artstation.com)

 โดยสรุป เพื่อใหบรรลุผลในการปฏิบัติภารกิจนักยุทธศาสตรจะตอง

คํานึงถึงองคประกอบทั้งภายในและภายนอกของ "การริเร่ิม" องคประกอบ

ภายในอยูบนพื้นฐานของการทําใหแนใจวากระบวนการดําเนินงานเพื่อ

การตัดสินใจจะตองมีประสิทธิภาพและพอเพียงมากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได

สวนองคประกอบภายนอกจะมีพื้นฐานอยูบนความเขาใจในขีดความสามารถ

ของการคาดการณและการตัดสินใจของฝายตรงขาม และที่สําคัญยิ่งไปกวานั้น 

ในสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรของปจจุบันบรรดาประเทศพันธมิตรหรือ

ประเทศที่ใหความรวมมือแกฝายเราทั้งหลายนี้เอง ที่จะเปนปจจัยสําคัญและมี
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อิทธิพลตอ "การริเริ่ม" ทั้งหลายทั้งมวล องคประกอบทั้งภายในและภายนอกนี้

จะตองดาํเนินไปอยางสอดคลองตองกนัเพือ่ใหเกดิผลประโยชนทางยทุธศาสตร

สูงสุด

เหตุใดหลักเอกภาพของความรวมมือ (Cooperation) จึงมาทดแทน

หลักเอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of Command)

หลักเอกภาพของความรวมมือ (Cooperation): ในทุกวัตถุประสงคของ

ระบบการทํางาน จะตองมุงสูเอกภาพของความพยายามอยางเปนอันหน่ึง

อันเดียวกัน

Dick Cheney meets with Prince Sultan, Minister of Defence and Aviation in 

Saudi Arabia to discuss how to handle the invasion of Kuwait. 

(ที่มา: wikipedia.org)
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 นกัยทุธศาสตรลวนทราบกนัเปนอยางดวีา การกาํหนดยทุธศาสตรชาติ 

จะพิจารณาไปตามองคประกอบของความมั่นคงแหงชาติ นั่นก็คือ ยุทธศาสตร

ทางการเมือง ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจยุทธศาสตรทางการทูต ยุทธศาสตร

การทหาร และยุทธศาสตรการสังคมจิตวิทยา ซึ่งในแตละกําลังอํานาจแหงชาติ

ที่กลาวมานี้ ลวนมีวัตถุประสงคและมาตรการในการปฏิบัติที่แตกตางกัน 

ความแตกตางน้ีจะสงผลเสียหายรายแรงหากจุดมุงหมายของยุทธศาสตร

ในแตละดานน้ันสวนทางกัน โดยเฉพาะในเร่ืองของแนวความคิด เชน 

เปาประสงคในความตองการทีส่วนทางกนัระหวางการทหารและการเศรษฐกิจ 

ความลมเหลวในการประสานวัตถุประสงคตอกันและกันนี้จะนํามาซ่ึงความ

ลมเหลวในวัตถุประสงครวมของทั้งระบบ

 ตั้งแตอดีตกาล องคกรทหารมีการปกครองบังคับบัญชาอยาง

เปนระดับชั้น ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจ หรือ "เอกภาพ

ของความพยายาม" มาจาก "เอกภาพ

ของการบังคับบัญชา" ของผูบัญชาการ 

จากบทเรียนการรบในอดีต "เอกภาพของ

การบังคับบัญชา" เปนหลักการท่ีสามารถ

นําไปใชในการสงครามในระดับยุทธการ

และระดับยุทธวิธีไดประสบผลสําเร็จ

เสมอมา แตสําหรับการสงครามในระดับ

ยุทธศาสตรตามภาวะการณของปจจุบัน

                                                      (ที่มา: wikipedia.org)
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แลว "ความรวมมือ" หรือการมีสวนรวมในการดําเนินการขององคกร

ผูปฏิบัติตาง ๆ ที่ตองมาประกอบกันเพื่อเขาสูการสงคราม จะมีขอบเขตของ

การดําเนินการกวางกวาการใชการ "บังคับบัญชา" เพ่ือใหเกิดความสําเร็จ

เพียงประการเดียว

Countries that deployed coalition forces or provided support (On behalf 

of Afghanistan, 300 Mujaheddin joined the coalition on 11 February 1991. 

Niger contributed 480 troops to guard shrines in Mecca and Medina on 15 

January 1991.) (ที่มา: wikipedia.org)

 ในความหลากหลายของผูเขารวมดําเนินสงครามในระดับยุทธศาสตร

นั้นตองการความคลองตัวที่ไหลลื่นมากกวาการอธิบายดวยคําวา "เอกภาพ

ของการบังคับบัญชา" เพียงประการเดียว ยกตัวอยางเชน ระบบบัญชาการ

ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จะตองมีความโปรงใส ตรงไปตรงมา และตองถูก

ตรวจสอบจากทั้งฝายบริหารและตุลาการอยางสมดุล ถึงแมจะมีขอโตแยงวา 
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ฝายบริหารตางหากท่ีมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจและบัญชาการเมื่อเกิด

ความคิดเห็นขดัแยงกนัในแตละสวนของรฐับาลกลาง แตในกระบวนการเพือ่ให

ไดมาซ่ึงอํานาจในการตัดสินใจนี้ ฝายบริหารยังคงตองการใช "การประสาน" 

เพื่อรวบรวม "ความรวมมือ" ของรัฐบาลใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากกวาการ 

"บัญชาการ" 

 ในระดับสากลจะเห็นไดวา ปจจุบันประเทศอิสระเล็ก ๆ มีแนวโนม

ที่จะตองพึ่งพาและภายใต "บัญชาการ" ของประเทศที่มีกําลังอํานาจขนาด

ใหญ   ซึ่งแมแตนาโตเองก็ไดในจุดนี้ 

อยางไรก็ดี ในความเปนจริงไมมีรัฐ

อิ ส ร ะ ใ ด ที่ ต อ ง ก า ร ขึ้ น ชื่ อ ว า อ ยู  

"ภายใต" การควบคุมทางทหารของ

ประเทศอื่นอย างแนนอน ดังนั้น 

ใ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ 

นั ก ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ห รื อ ผู กํ า ห น ด

นโยบายจะตองยดึถอืใน "หลกัเอกภาพ

ของความรวมมือ" มากกวา "เอกภาพ

ของการบังคับบัญชา”

Civilians and coalition military forces wave Kuwaiti and Saudi 

Arabian fl ags as they celebrate the retreat of Iraqi forces from 

Kuwait. (ที่มา: wikipedia.org)
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 "หลักเอกภาพของความรวมมือ" ในสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร

ของศตวรรษที ่21 จะยิง่ทวคีวามสาํคัญและจาํเปนทีน่กัยทุธศาสตรจะตองสนใจ

และเอาใจใสมากขึ้น เนื่องจากแนวโนมของการปฏิบัติการทางทหารในปจจุบัน

และอนาคต จะเปนการปฏิบัติการรวมแบบพหุภาคีที่ประกอบดวยชาติ

หลายชาตติามพนัธะสญัญาหลายรปูแบบทีม่ตีอกนั เทคโนโลยใีนยคุขาวสารจะ

ชวยอํานวยความสะดวกในการประสานงานกันระหวางองคกรตาง ๆ หรือ

แมกระทั่งระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล การดําเนินการแกไขปญหาความขัดแยง

หรือการประกาศสงครามใด ๆ ในปจจุบัน ไมอาจกระทําได หากไมพิจารณาถึง

ความรวมมือและความสัมพันธอันละเอียดออนตอมิตรประเทศ ปญหาสําคัญ

อีกประการหนึ่งก็คือ ความไมชัดเจนในการกําหนดเสนแบงกั้นระหวางภาวะ

สันติ ภาวะวิกฤต และภาวะสงคราม ดังนั้นการโนมนาวเพ่ือขอความรวมมือ

จากมติรประเทศเพ่ือใหเกดิ "ความพยายาม" ในการแกไขปญหา กอ็าจไมชดัเจน

และยากลําบากยิ่งขึ้นดวย ดวยเหตุนี้ การชักชวนหรือชวนเชื่อในระดับ

ยุทธศาสตร จะทวีความสําคัญมากกวาที่เคยปฏิบัติมาในอดีต

 ยุทธศาสตรการแผอํานาจ (Power Projection Strategy) ของสหรัฐฯ 

จะประสบผลสาํเรจ็ไมไดหากไมมกีารเคลือ่นยายกาํลังทางทหารของตนกระจาย

ไปยังหมูมิตรประเทศและภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลกแตการเคล่ือนยายกําลัง

จะประสบกับปญหาอยางแนนอนหากปราศจากการดําเนินการเพ่ือใหเกิด

ความพยายามและความรวมมอืกนัระหวางสหรฐัฯ กบัดินแดนทีต่องเหยยีบยาง

เขาไป ชวงเวลาที่ผานมา การวางกําลังโพนทะเลของสหรัฐฯ ทําใหสหรัฐฯ 
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(ที่มา: present5.com)

สามารถปฏิบัติการรวมกันกับชาติตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตในขณะ

เดียวกัน ก็ทําใหเกิดเปน "กฎ" ที่สหรัฐฯ จะละเลยหรือมีขอยกเวนตอประเทศ

ใดประเทศหน่ึงไมได ดังนั้น สหรัฐฯ จึงตองมีมาตรการในการถวงดุลที่วา 

หากสหรัฐฯ ตองการที่จะสรางความรวมมือและการเกื้อหนุน "ความพยายาม" 

รวมกันกับชาติมิตรประเทศเพื่อปองกันการเกิดวิกฤตฉุกเฉิน (Fast Breaking 

Crisis) แลว สหรัฐ ฯ ก็ไมควรลด "การปรากฏตน" ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคตางๆ 

ของโลกลง ในทางกลบักนัหากสหรฐั ฯ จะตองลดการปรากฏตนในโพนทะเลลง 

สหรฐัฯ จะตองเพิม่ความมัน่ใจในการปฏบัิตกิารดวยตนเองใหมากยิง่ขึน้ ซ่ึงหาก

เปนเชนนั้น หลัก "เอกภาพของการบังคับบัญชา" ก็จะกลับมามีบทบาทสําคัญ

เชนเดิม
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 ในปจจุบันประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกตางพยายามพัฒนาวิถีทางของตน

เพื่อใหรับกับการเปนยุคขาวสารเพิ่มมากข้ึน ซึ่งก็เปนผลดีในอันที่จะชวย

สนับสนุน "หลักเอกภาพของความรวมมือ" อยูแลว แตขณะเดียวกัน สหรัฐฯ 

เองก็ยิ่งเพิ่มความเร็วในการคัดสรรเทคโนโลยีและความรู เพื่อตอบรับ

ยุคขาวสารใหกาวลําไปอยางไมรั้งรอ ในขณะท่ีสหรัฐฯ "กําลังลอยอยูบน 

"คลืน่ลกูทีส่าม" ตามที ่Alvin and Heidi Toffl er ไดบรรยายไวนี ้มบีางประเทศ

ท่ียังคงเปน "คลื่นลูกที่สอง" ซึ่งยึดแนนพึ่งพาอยูกับการอุตสาหกรรม

แมจะใชความเปนยุคขาวสารอยูบางก็ตาม แตอีกหลายประเทศยังคงเปน 

"คลื่นลูกแรก" ที่เลี้ยงชีพดวยการเกษตรกรรมและกสิกรรมติดดิน ณ จุดนี้ 

ทําใหสหรัฐฯ ตองหันกลับมามองวา ตนจะรวมคลื่นทั้งสามลูกใหเกิด "เอกภาพ

ของความรวมมือ" ไดเชนไร

 (ที่มา: bookdepository.com และ shopee.co.th)
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 อันที่จริงแลว ยังมีปจจัยอื่นอีกหลายประการท่ีอาจสงผลกระทบ

ตอ "เอกภาพของความรวมมือ" กระบวนการสรางสรรคยุทธศาสตรท่ีตองใช

เวลาอันยาวนาน การกําหนดวัตถุประสงคที่ชี้ชัดสูหนทางปฏิบัติ การเปดกวาง

ในความคิดทางการเมืองของอเมริกันชน และอิทธิพลจากความคิดของ

สาธารณชนลวนสงผลตอความเปน "เอกภาพ" ทั้งสิ้น อีกทั้งการปราศจาก

ศัตรูที่ชัดเจน เพื่อที่จะใชกําลังขนาดใหญ เชน ในยุคสงครามเย็นก็เปลี่ยนแปลง

ไป ทําให "หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา" ไมอาจยืนยงตอไปได

 โดยสรปุ การดาํเนนิการในระดบัยทุธศาสตร ตองการความรวมมอืจาก

มิตรประเทศซึ่งอาจเรียกไดวา "ทั่วทั้งโลก" เปนอยางมาก ทั้งเปนการรวมมือ

ในระดับที่เรียกวา "เทาเทียมกัน" มากกวาการชี้นําทิศทางแบบ "บังคับบัญชา" 

อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการควบคมุ ชีน้าํ หรอืชกัชวน นกัยทุธศาสตรผูกาํหนด

นโยบายจะตองคํานึงถึง "หลักเอกภาพของความรวมมือ" อันเปนขอเท็จจริง

ที่ละเลยไมได

(อานตอฉบับหนา...)

____________________
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แผนผังชั้นหนังสือในหองสมุด ศกอ. เพื่อประกอบการคนหาหนังสือ

ที่ตองการ รายละเอียดทั้งหมด 8 หนา ตามลิ้งคดานลางนี้

(คลิกที่ลิ ้งคหรืออานที่ QR-Code)

https://drive.google.com/fi le/d/1rn9TS7_0EcGLz5lL0iJk4JRtn8SwWOyf/view?usp=sharing
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แนวทางการนํา AI (Artifi cial Intelligence)

มาประยุกตใชในกองทัพอากาศ

 น.อ.สําราญ ชอบใจ ประจํา ยศ.ทอ. ชวยราชการ ศปอว.ทอ.

บ.F-35 (ที่มา: LookheedMatin)

 ในวารสารฯ ฉบับที ่83 ผูเรยีบเรียงไดนาํเสนอบทความเรือ่ง "แนวทาง

การนํา AI (Artifi cial Intelligence) มาประยุกตใชใน ทอ." เปนตอนแรก 

โดยมีหัวขอหนึ่งกลาวถึง AI ชวยสนับสนุนความเปนกองทัพอากาศคุณภาพ

ตามนโยบาย พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ผบ.ทอ. ไดอยางไรบาง ในฉบับท่ี 84 น้ี

จึงไดนําเสนอตอนที่ 2 เปนหัวขอที่เกี่ยวของกับ AI ชวยสนับสนุนความเปน

กองทัพอากาศคุณภาพ (คนคุณภาพ) ไดอยางไร ในชื่อหัวขอวา เทคโนโลยี AI 

AR/VR และ Multimedia ชวยพัฒนาดานการเรียนการสอน และพัฒนา

สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนไดอยางไร ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

(...ตอจากฉบับที่ 83)
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XQ-58A เปนเครื่องบิน AI 
ไรคนขับ สามารถบินไปฏิบัติ

ภารกิจรวมกับเครื่องบิน F-35 
หรือเครื่องบิน F-15 EX ได
บ.อยู  ในระหวางการพัฒนา

(ที่มา: Wikimedia.org)

เทคโนโลยี AI AR/VR และ Multimedia ชวยพัฒนาดานการเรียน

การสอน และพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนไดอยางไร

เทคโนโลยี AI กับ AR/VR ชวยพัฒนาการเรียนการสอน

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ผบ.ทอ. และคณะตรวจเยี่ยม ยศ.ทอ.
ฟงการบรรยายกิจการของศูนยจําลองการซอมบํารุงอากาศยาน

 (Aircraft Maintenance Simulation Center)

 ในโอกาสที่ ผบ.ทอ.และคณะไดไปตรวจเยี ่ยม ยศ.ทอ. เมื ่อวันที่ 

4 ก.พ.65 และไดไปตรวจเยี ่ยม รร.จอ.ฯ ดวย ซึ ่งทาง รร.จอ.ฯ ไดสาธิต

การเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี AI ผสมผสานกับเทคโนโลยี AR/VR  

ในการเรียนการสอนวิชาการซอมบํารุงอากาศยานเบ้ืองตน ใหคณะตรวจเย่ียม
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ไดชม ซึ ่ ง แสดง ให เห็ นถึ งบทบาทของครู ผู  สอนในโรง เรี ยนมี การ

เปลี่ยนแปลงไป จากที่ เคยตองใหขอมูลแกนักเรียนดวยการบรรยาย

หนาชั ้นเรียน ก็เปลี่ยนมาเปนผูอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนดวยการ

ใหคําแนะนําใหนักเรียนเขาไปใชงานระบบเพื่อเรียนรู  และเกิดองคความ

รู ไดดวยตนเอง ซึ ่ งบทบาทของครูผู สอนที่ เปลี่ยนไปนี้มี เทคโนโลยี

ที ่สามารถเขามาชวยเหลือและเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผู สอนไดอยางมีประสิทธิภาพคือ AI [1] ในสวนการประเมินผลนั่นเอง

ผบ.ทอ.และคณะชมการสาธิตการใชงาน VR (Virtual Reality) โมดูล

ที่เกี ่ยวของกับการซอมบํารุงอากาศยาน โดยมี ร.ท.พีรพัฒน เพ็ชรวิเศษ 

ครู ผวชอ.กกศ.รร.จอ.ฯ เปนผูสาธิต
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เทคโนโลยี AI กับ Multimedia ชวยพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียน

การสอนดาน AI และวิชาอื่น ๆ 

ผูบังคับบัญชาชั้นสูงของ ทอ., นขต.ทอ., ยศ.ทอ. และ ผบ.รร.จอ.ฯ ในพิธีประดับ

เครื่องหมายยศ จ.ต. ที่อาคารโรงเลี้ยง รร.จอ.ฯ เมื่อ 1 เม.ย.65

 นอกจากน้ันในชวงหลังวันประดับยศใหแก นจอ.รุน 63 (เม่ือ 1 เม.ย.65)

ซ่ึงเปนชวงท่ีไมมีการเรียนการสอนของนักเรียนจาอากาศ ผูเรียบเรียงบทความ

ไดรับอนุญาตจาก น.อ.อภิรัตน รังสิมากรณ ผบ.รร.จอ.ฯ ใหทดลองฝกอบรม

คอมพิวเตอรหลักสูตร "การนําเทคโนโลยี AI และ Multimedia มาประยุกตใช

ในการพัฒนาส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน" ใหครู-อาจารย รร.จอ.ฯ  

ท่ีหองเรียนคอมพิวเตอร รร.จอ.ฯ จํานวน 3 คน ไดแก ร.อ.หญิง ภัควรัญชญ 

บุญชัย ร.ท.กาณตณศักด์ิ ดิษพงษา และ ร.ท.ศาตราวุธ กองสู เพ่ือใหทราบวา

หากในอนาคตจะมีการฝกอบรมใหกับครู-อาจารยจํานวนมาก จะตองเตรียม

ความพรอมอยางไรบาง การฝกอบรมจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคนพบวา

 - ตองบริหารการใชหองเรียนคอมพิวเตอรใหดี สําหรับใชในการฝก

อบรมหลักสูตรดังกลาว หรือหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อพัฒนาครู-อาจารยใหใช

เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมไดเปน โดยไมใหไปกระทบการเรียนการสอนวิชา
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คอมพิวเตอรของนักเรียนจาอากาศช้ันปท่ี 1 และ 2 ในปจจุบัน ซ่ึงตองมี

การเรียนภาคปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอรดวย 

ผูทดลองเขาฝกอบรมหลักสูตร "การนําเทคโนโลยี AI และ Multimedia มาประยุกต

        ใชในการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน" จํานวน 3 คน และผูสอน 

 - ควรใชโปรแกรม Techsmith Camtasia ซึ่งสามารถใชงานไดฟรีี

30 วัน มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการฝกอบรม และจัดซื้อโปรแกรม 

Techsmith Camtasia ลิขสิทธิ์สําหรับสถาบันการศึกษา (ราคา 9,900 บาท) 

ใหมีจํานวน License ที่เหมาะสมตามจํานวนครู-อาจารย สําหรับการบริหาร
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จัดการการใชงานโปรแกรม Techsmith Camtasia ลิขสิทธิ์ที่จํากัดจํานวน

ผูใชงาน ควรขอคําแนะนําประสบการณการใชงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

จ.พิษณุโลก https://citcoms.nu.ac.th/download/camtasia-nu/

 - ผูควบคุมหองเรียนคอมพิวเตอรควรชวยผูฝกอบรมในการตั้งคา

ตัวแปรตาง ๆ ของเครื่องและติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อใชประกอบ

การสอน เนือ่งจากผูฝกอบรมบางคนมคีวามรูจาํกดัทางดานเทคนคิคอมพวิเตอร

ภายในหองเรียนคอมพิวเตอร รร.จอ.ฯ

 - ผูฝกอบรมควรทาํคลปิสือ่การสอนลงยทูปูตามลาํดบัแผนการฝกอบรม

แตละวันไวกอน เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมชมแลวปฏิบัติตามลําดับไดถูกตอง

ทันเวลา เพราะผูเขารับการฝกอบรมทั้งหองเรียนจะเกิดปญหาในขั้นตอน

การทํางานตามโปรแกรมแตกตางกันอยางแนนอน ครูผูฝกอบรมจึงไมสามารถ

ชวยเหลือไดทั้งหมด เพราะจําเปนตองไปสอนในหัวขอตอไป

 - หากไมสามารถทาํคลิปส่ือการสอนไดทัง้หมด ควรคนหาส่ือฯ ในหวัขอ

ที่จะสอนจากยูทูป หรือในสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ  มาแจงใหผูฝกอบรมทราบวา

ควรไปเริ่มชมที่เวลาใดถึงเวลาใด แลวทําตามขั้นตอนในชวงเวลานั้น ๆ

 - ควรมีผูชวยผูฝกอบรมเพื่อลดภาระผูฝกอบรมหลัก

 - อนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมนํา Notebook มาใชฝกอบรมได
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 - จาํเปนตองมกีลองเวบ็แคม หฟูงพรอมไมโครโฟน หรือไมโครโฟนเด่ียว 

(เพื่อคุณภาพเสียงที่ดี) ตามจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองใชประกอบในการ

ฝกอบรม อุปกรณเหลานี้ใชบันทึกภาพวิดีโอและเสียงของผูจัดทําสื่อดิจิทัล 

ขณะพูดบรรยายตามเนื้อหาท่ีสอน เพื่อใหผูเรียนเห็นหนาผูสอนบางโอกาส

ในจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนมากขึ้น

(ที่มา: nocnoc.com, shopee.co.th และ amazon.com ตามลําดับ)

 - ใช Application ที่มีองคประกอบดาน AI ฟรี เชน Google Docs,  

Google Drive และ Google Translate  เปนตน

(ที่มา: Google.com)

 - ผูฝกอบรมควรนําทรัพยากรสําหรับการสรางสื่อดิจิทัล เชน รูปภาพ 

ไฟลเสียง ไฟลวิดีโอ ฯลฯ ที่บันทึกจากของจริง หรือคัดลอกจากแหลง

ตาง ๆ มาเตรียมไว เมื่อเสร็จสิ้นการสอนการใชเครื่องมือที่จําเปนตาง ๆ แลว 

ควรสอนการสรางสื่อดิจิทัล 1 หัวขอเรื่อง ตาม Story Board ที่กําหนดไวแลว 

จากทรัพยากรที่เตรียมมาทั้งหมด เพื่อใหผูฝกอบรมเกิดประสบการณมากขึ้น
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ตัวอยางเครื่องมือท่ีใช/วิธีการทําสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน เร่ือง 

"AI แปลงจากเสียง (Speech) ใหเปนขอความ (Text)"

 - ใหติดตั้งโปรแกรม ชื่อ VB-Audio Cable ซึ่งสามารถดาวนโหลดจาก

อินเตอรเน็ตไดฟรี ไวสําหรับเชื่อมตอแบบเสมือนระหวางโปรแกรมที่ใช 

เลนเสียง/ภาพและเสียง เชน WinAmp, Window Media Player, Youtube, 

Power DVD ฯลฯ กับโปรแกรมที่มีความสามารถดาน AI ประเภท NLP ซึ่งใช

ในการแปลงเสียง (Speech) ใหเปนขอความ (Text) ภาษาตาง ๆ เชน ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ ไดแกโปรแกรม Google Docs เปนตน

(ที่มา: VB-Audio.com)

 สื่อดิจิทัลฯ ที่สรางไดตามลิ้งคนี้ https://youtu.be/w8hUL1B4BPs

โดยใหคัดลอกลิ้งคไปวางใน Browser หรือพิมพตามล้ิงคดังกลาวเพื่อ

ชมใน Smartphone 

แลวทําตามในเครื่อง

คอมพิวเตอร PC หรือ

เครื่องฯ Notebook
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ตัวอยางเครื่องมือที่ใช/วิธีการทําสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน เร่ือง 

"AI แปลงจากขอความ (Text) ใหเปนเสียง (Speech)"

 - ใหติดตั้งโปรแกรมฟรี ชื่อ Audacity ซึ่งสามารถดาวนโหลดจาก

อินเตอรเน็ตไดฟรี เพื่อบันทึกเสียงซึ่งเกิดจากการแปลงขอความ (Text) 

เปนเสียง (Speech) แบบ AI โดยใชโปรแกรมหรือเว็บไซตที่มีความสามารถใน

การแปลงจากขอความเปนเสียง เชน  ttsdemo.com สําหรับตัวอยางผลงาน

ที่ใชเสียง AI สรางผลงานเพื่อการประชาสัมพันธใหประชาชนรูเทาทันความคิด

ของโจรออนไลน เชนเพจ PCT Police บน Facebook ตามภาพที่ 2

(ที่มา: Audacityteam.org และเพจ PCT Police ตามลําดับ)

 สื่อดิจิทัลฯ ที่สรางไดตามลิ้งคนี้ https://youtu.be/oEdMFTMueeo 

โดยใหคัดลอกลิ้งคไปวางใน Browser หรือพิมพตามล้ิงคดังกลาวเพื่อ

ชมใน Smartphone 

แลวทําตามในเครื่อง

คอมพิวเตอร PC หรือ

เครื่องฯ Notebook
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การดาวนโหลดคลิปวดิโีอมาประกอบการทําสือ่ดจิทิลัเพือ่การเรียนการสอน

ใหผูเรียนชมในหองเรียนแบบออฟไลนเทานั้น และจะตองไมมีการเผยแพร

ไปยงัระบบออนไลนใด ๆ  ทัง้สิน้ เพือ่ปองกนัปญหาทางดานการละเมดิลขิสิทธิ์

 การทําสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลในปจจุบัน ครูผูสอนไมตองยุงยาก

ในการคนหาทรัพยากร เชน ภาพ วิดีโอ ฯลฯ เพื่อใชในการทําสื่อฯ เพราะหลาย

เว็บไซตมีใหดาวนโหลดไดฟรีโดยไมมีเงื่อนไข หรือหากตองการภาพหรือวิดีโอ

ที่พบเห็นตามที่ตาง ๆ ไวใชประกอบการทําสื่อฯ สามารถใช Smartpone 

ถายภาพไวใชงานได เนื่องจากประสิทธิภาพของ Smartpone ในปจจุบัน

มีมากขึ้นแตราคาถูกลง อีกประการหนึ่งคือเปนการใชอุปกรณประจําตัวของ

ตนเองใหคุมคามากขึ้น ในเรื่องความตองการใชคลิปวิดีโอบางสวนบางตอน

ทีพ่บในระบบอนิเตอรเนต็มาใชประกอบการตดัตอสือ่ฯ ครูผูสอนสามารถคนหา

วิธีการดาวนโหลดคลิปนั้น ๆ จากสื่อสังคมออนไลนประเภทตาง ๆ ไดจากยูทูป 

Facebook ฯลฯ ซึ่งทําไดหลายวิธี

 ผูเรียบเรียงบทความไดสรางสื่อฯ แสดงวิธีการดาวนโหลดคลิป

จากยูทูปหรืออีกวิธีหนึ่งตามลิ้งคตอไปนี้ https://youtu.be/5rSaQZ3uDvg

ภาพในสื่อฯ ที่สรางขึ้น แสดงขั้นตอนหนึ่งในการดาวนโหลดคลิปจากยูทูป
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การทําสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ หัวขออื่น ๆ

 เนือ่งจากการทดลองฝกอบรมในครัง้นัน้ตองการใหคร-ูอาจารยทุกสาขา

วิชา ตลอดจนครูฝก ครูปกครองนักเรียนจาอากาศตามกองพันตาง ๆ ไปเรียนรู

เทคนิคการติดตั้ง การใชงานโปรแกรม Techsmith Camtasia ในขั้นตน

ซึ่งผูที่มีความรูคอมพิวเตอรในระดับพื้นฐาน เชน สามารถใชโปรแกรม 

Microsoft Windows, Microsoft Word และ Microsoft Powerpoint ได

ก็มาเรียนรูจากการฝกอบรมโดยการปฏิบัติจริง ๆ ไดเลย และสามารถนําไป

ประยกุตทาํสือ่ฯ ไดทกุดาน  ทัง้ดานวชิาการ วชิาทหาร วชิาเพือ่สงเสรมิคุณธรรม

จริยธรรม เปนตน (ตัวอยางส่ือฯ การแปลบทความ https://youtu.be/Mc7q9yhjN30)

 วิธีการก็คือครู-อาจารยดูตามเนื้อหาสาระของวิชานั้น ๆ ที่ตนเองเปน

ผูรับผิดชอบการสอน เฉพาะหัวขอใดหัวขอหนึ่งที่นาสนใจ นํามาสรางเปน 

STORY  BOARD/Time Line ตั้งแตตนจนจบ ในขั้นเริ่มตนใหสื่อฯ มีความยาว

ประมาณ 5-10 นาทีก็เพียงพอ แลวจัดเตรียม จัดหา รูปภาพ วิดีโอที่พบเห็น

ตามที่ตาง ๆ ทั้งในชีวิตจริง หรือในระบบอินเตอรเน็ต มาเตรียมไวเพื่อทําการ

ใสรูปภาพวิดีโอ เสียง ขอความ ฯลฯ ตาม Story Board/Tine Line นั้น ๆ  แลว

ทําตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่อาจารยสอนไว และหากตองการทําใหไดดี

มากขึ้น ก็ตองฝกฝนตอเนื่อง หลังจากที่ไดรับการฝกอบรมไปแลว 

ภาพหนาจอโปรแกรม Techsmith Camtasia (ที่มา: https://onevup.com)
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การแกไขความวิตกกังวลสําหรับผูที่ยังไมไดเขารวมฝกอบรมในครั้งแรก

 ความวิตกกังวลหน่ึง สําหรับผูท่ีไมไดเขารวมฝกอบรมในครั้งนั้น 

อาจเกดิจากความกลวัทีว่าเมือ่ไปรวมนัง่ฝกอบรมแลวจะเรียนรูไมได จะทาํตาม

ไมทัน ฯลฯ เนื่องจากตนเองไมไดเรียนจบมาทางสาขาคอมพิวเตอร หรือสาขา

อื่นที่เกี่ยวของ และเมื่อฝกอบรมไปแลว เครื่องคอมพิวเตอรที่ทํางาน ที่บานจะ

ไมสามารถรองรับการทํางานหรือการพัฒนาตอไปได เพราะเขาใจวาโปรแกรม

ท่ีใชฝกอบรมน้ันเปนโปรแกรมทางดาน Computer Graphics, Computer 

Multimedia ฯลฯ ซึ่งตองใชประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรสูงมาก หรือ

เกิดอาการกลัวคอมพิวเตอรในเรื่องอื่น ๆ

(ที่มา: https://userscontent2.emaze.com)

 ในความวิตกกังวลดังกลาวนั้นในอดีตมีความเปนจริงสูงมาก ผูท่ียัง

ไมไดตัดสินใจเขาฝกอบรมครั้งแรกอาจยังคงจดจําภาพเดิม ๆ ที่ไมดีนักในอดีต 

เน่ืองจากไมทราบวาในปจจบุนัเทคโนโลยมีกีารพฒันาไปมาก ราคา Hardware 

และ Software ก็ถูกลงมาก แตประสิทธิภาพการทํางานเพ่ิมข้ึนหลายเทาตัว 

รวมท้ังวิธีการใชงานโปรแกรมก็ทําไดไมยาก ทําไมกี่ขั้นตอนก็สรางผลงาน

ออกมาได  สวนคุณสมบัติ เครื่ องคอมพิวเตอรที่ ใชทํ างานสรางสื่อฯ 

ก็จะเปน Windows 10 (64 Bit), CPU Intel Core i3, RAM 8 GB, HD 8 GB 

available on disk และ Display ขนาด 1,366 x 768 เทาน้ัน
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 ผูเรียบเรียงบทความขอยกตัวอยางตนเอง เมื่อป 2555 หรือเมื่อ 10 ป

ทีผ่านมา เม่ือครัง้ทาํงานอยูทีศ่นูยการสงครามทางอากาศ จ.นครราชสมีา ไดรบั

การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาใหผู เรียบเรียงซึ่งมีความชอบในเรื่อง

การสรางสื่อมัลติมีเดียมาเปนเวลานาน แตความสามารถยังไมมากนัก โดย

ผูบังคับบัญชาไดสงไปฝกอบรมหลักสูตรการผลิตมัลติมีเดีย ที่ศูนยฝกอบรม

คอมพิวเตอรแหงหนึ่งใน กทม. ซึ่งสอนโดยใชโปรแกรม Adobe Premier 4.0 

คร้ังน้ันใชเวลาฝกอบรมประมาณ 2 สัปดาห แตก็ทําอะไรไดไมมากนัก เพราะวิธี

การใชงานโปรแกรมยังมีความยุงยากอยูในตอนนั้น

 แตในปจจุบันคือป 2565 Hardware และ Software คอมพิวเตอร 

มีการพัฒนาไปมาก มีโปรแกรมท่ีสามารถผลิตสื่อดิจิทัลไดหลายโปรแกรม

ใชงานงายและสามารถเรียนรูไดเร็วภายในเวลา 2-3 วัน รวมทั้งมีบางโปรแกรม

สามารถแสดงวิดีโอของผูสอนขณะสอน และชวยสรางคอมพิวเตอรชวยสอน 

(CAI) ไดดวย เชนโปรแกรม Techsmith Camtasia ราคาลิขสิทธิ์สําหรับ

สถานศึกษาในปจจุบันประมาณ 9,900 บาท และโปรแกรมนี้มีีคลิปวิิดีโอสอน

การใชงานตาง ๆ จํานวนมากในยูทูป

 อนึง่ มหาวทิยาลยันเรศวร จ.พษิณโุลก และมหาวทิยาลัยอืน่ ๆ  มกีารนาํ

โปรแกรมนี้ไปใหอาจารยพัฒนาสื่อฯ เพื่อการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา 

เชนเดียวกัน

แนวทางการใชงานโปรแกรม Techsmith Camtasia ลิขสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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 ความวิตกกังวลประการสุดทายอาจเกิดจากครู-อาจารยก็ตองการ

ไปฝกอบรมการทําสื่อฯ เพื่อใชประกอบการสอน แตมีความอาวุโสและอายุ 

คอนขางมาก การเรียนรูสิ่งใหมทางดานคอมพิวเตอรจึงเปนไปไดยาก

หากยงัรกัการเรยีนรูคอมพวิเตอร ใหนาํครูผูชวยท่ีมคีวามอาวโุสนอย ๆ  และเกง

คอมพิวเตอรไปนั่งฝกอบรมดวย โดยครู-อาจารยที่มีความอาวุโสคอนขางมาก

เปนผูกําหนดเนื้อหา สวนครูผูชวยฯ เนนจดจําขั้นตอนในการใชงานโปรแกรม 

การนั่งฝกอบรมเมื่อมีครูผูชวยที่อาวุโสนอย ชวยประกบครู-อาจารยที่อาวุโสมาก

การทําใหการฝกอบรมไมสูญเปลา

 - หลังฝกอบรมเสร็จ ควรมีเวลา 1-3 เดือน เพื่อใหทบทวนการทํา

สื่อดิจิทัลประกอบการเรียนการสอนอยางจริงจัง (กันลืม) ในหัวขอที่ผูฝกอบรม

มีความสนใจ ความยาวของสื่อฯ ประมาณ 10-15 นาที โดยใหมีการประกวด

และแขงขนัเปนระยะ ๆ  อยางตอเนือ่ง เพือ่ใหรางวลั/วฒุบิตัร ฯลฯ แกผูฝกอบรม

รวมทั้งประชาสัมพันธสื่อดิจิทัลฯ 

ท่ีไดรางวลั 1-3, รางวลัชมเชย ฯลฯ 

ลงใน Line กลุมของโรงเรียนดวย 

(ที่มา: กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ)
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ขอพิจารณาและขอเสนอแนะจากการใชงาน AI ดานการเรียนการสอน 

 1) ระบบงานที่มี AI สนับสนุนอยูเบื้องหลังและจัดซื้อจัดหามาแลว

 - ระบบการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี AI ผสมผสานกับ

เทคโนโลยี AR/VR ในการเรียนการสอนการซอมบํารุงอากาศยานเบื้องตน 

(ฺBasic Aircraft Maintenance) ซึ ่งไดจัดซื ้อจัดหามาแลว และอยูภายใน

ศูนยจําลองการซอมบํารุงอากาศยาน รร.จอ.ฯ ควรมีการใชงานใหคุ มคา 

เชน นอกจากใชเพื ่อการเรียนการสอนสาขาชางอากาศ ตอไปควรพิจารณา

นําไปประยุกตใชการเรียนการสอนใหแกสาขาสื่อสาร และสาขาสรรพาวุธ

ด วย  นอกจากนั้ นควร เป ดระบบใหนั ก เรี ยนจ าอากาศได เรี ยนรู 

นอกเวลาเรียนดวย เนื ่องจากเวลาเรียนในเวลาราชการอาจไมเพียงพอ 

การมี AI ชวยสนับสนุนอยูในระบบ มีสวนชวยในการประเมินผลและ

แยกแยะผูเรียนอยางเหมาะสม 

คือ ผู เรียนที่เรียนรู ไดเร็วก็จะมี

โมดูลความรูในระดับที่สูงขึ ้นมา

เรื ่อย ๆ ใหเรียนรู  ทําใหเรียนรู 

ไดตอเนื ่องเรื ่อยไป ไมเบื ่อหนาย 

สวนผูเรียนที่เรียนรู ไดชาระบบ

ก็จะมีวิธีการตาง ๆ เพิ่มเขามา
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เพื ่อใหเรียนรู ในโมดูลนั้น ๆ ไดสําเร็จ (แมจะใชเวลามากกวาคนอื่น) 

กอนท่ีจะไปเรียนรูในโมดูลอ่ืน ๆ ตอไป ซ่ึงเปนการชวยจัดการผูเรียน

ใหเรียนรูตามศักยภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง

 2) การใชโปรแกรมหรือเว็บไซต (ฟรี) ที ่มีความสามารถดาน AI 

สนับสนุนอยูเบื ้องหลัง

 - การใชงานโปรแกรมฯ ที่มีความสามารถทางดาน AI ฟรี เชน ของ 

Google Docs, Google Drive และ Ttsdemo.com ตามท่ีผูเรียบเรียงกลาวถึง

มานั้น รวมทั้งโปรแกรมดาน AI ฟรีประเภทอื่น ๆ มีขอดี คือ ใชงานไดงาย 

แตมีขอเสียคือ จํากัดขอมูลนําเขานอย การจะทํางานใหญใหสําเร็จลงได 

ตองนํา เข าขอมูลหลายครั้ ง  แลวนําผลลัพธ ในแตละค ร้ังมารวมกัน

นอกจากนั้นหากบุคลากรกองทัพอากาศท่ีรูเทาไมถึงการณอาจนําขอมูล

ที่เปนชั้นความลับไปให AI ฟรีประมวลผล เกิดการรั่วไหลของขอมูล (DATA 

BREACH) และสงผลเสียตอกองทัพอากาศได เพราะการใช AI ของฟรีนั้น 

สิ่งที่เจาของ Platform AI น้ันตองการสิ่งแลกเปลี่ยน คือขอมูลที่ผูใชงาน

นําเขาไป ซึ่งเราไมอาจมั่นใจไดวาจะนําไปให AI เรียนรูเพื่อความฉลาดของ AI 

เพิ่มขึ้นอยางเดียว หรือนําไปใชอยางอื่นดวย

 

(ที่มา: https://www.

itweb.co.za)

 

 วิธีการแกไข คือ 

  - ผูรับผิดชอบดานนโยบาย กําหนดแนวทางการใชงานวา

ลักษณะไหนที่ใช AI ฟรีได และลักษณะไหนที่ไมใหใช AI ฟรี
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  - ควรทํา TOR กับหนวยงานนอก ทอ. เพ่ือพัฒนา AI รวมกัน 

เชน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทํา TOR รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พฒันาโปรแกรมอกัขราวสิทุธิ ์สาํหรบัควบคมุและตรวจสอบคณุภาพวรรณกรรม 

ที่นักศึกษาภายในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศผลิตขึ้นมา

   - หนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องการประชุม ทํา TOR รวมกับ 

NECTEC เพื่อพัฒนา AI ระบบบันทึกการประชุมที่ไมมีชั้นความลับ เพื่อใหได

บนัทกึผลการประชมุออกมาอยางรวดเร็วเพือ่สัง่การหรอืแจงใหทราบ เนือ่งจาก 

NECTEC มีประสบการณในการวิจัยและพัฒนา AI ดานการประมวลผลภาษา

ธรรมชาติ (Natural Language Programming) เปนเวลามากกวา 20 ป 

เพราะไดวิจัยองคประกอบ AI ขั้นพื้นฐานดานการประมวลผลภาษาไทย

ใหสามารถใชงานได ทั้งดานขอความ เสียงพูด และรูปภาพ เชน การตัดคํา 

วิเคราะหไวยากรณ วิเคราะหคําอาน วิเคราะหความคิดเห็น วิเคราะหภาพและ

วดิโีอ เชน ภาพขอความ ภาพวตัถ ุ

ภาพใบหนา เขาใจและสรางเสียง

พูดภาษาไทยได เปนตน 

 ทั้ ง น้ี ก็ เพื่ อ ใหกองทัพ

อากาศกาวทันไปกับยุค AI ท่ี

เริ่มตนอยางแทจริงเมื่อป 2563 
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สรุป

 คนคุณภาพ (Quality People) ตามนโยบาย ผบ.ทอ.ป 2565 ซึ่งมี

ประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งหมายถึง "การพัฒนาคนผานการฝกศึกษา" 

ซึ่ง กพ.ทอ. ยศ.ทอ. รร.นนก. และโรงเรียนตามสายวิทยาการตาง ๆ จะรวมกัน

รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของแตละองคกร การนํา AI มาประยุกตใช

ในดานการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ ทั้งระบบออนไลน และระบบออฟไลน 

จะทาํใหผูเรยีนสนใจการเรยีนมากขึน้ เรียนรูไดทกุที ่ทุกเวลา สะดวก และรวดเรว็ 

ซึง่จะกอใหเกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิลสาํหรบักาํลงัพล ทอ. ในการศกึษา

ทุกระดับ เม่ือสําเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานจะทํางานไดอยางสรางสรรค 

ถกูตอง รวดเรว็ อนัแสดงถงึความเปนคนคณุภาพ ซึง่จะชวยพัฒนา ทอ.ใหเจริญ

กาวหนาตอไป

อางอิง:  [1] - วิชัย วงษใหญ, รศ. และคณะ. บทบาทผูสอนในการเรียนรูยุค AI.

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

(อานตอฉบับหนา...)

___________________
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