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ค�ำน�ำ

 ยุทธศาสตร ์ชาติระยะ ๒๐ ป ี  นับเป ็นแนวทางการขับเคล่ือนหลัก 

ของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งมีวิสัยทัศน์ส�าคัญ คือ “มั่นคง มั่ง ค่ัง ยั่งยืน”  

โดยมีนโยบายที่ส�าคัญ ได้แก่ นโยบาย “Thailand 4.0” ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนา

เศรษฐกิจที่รัฐบาลก�าลังผลักดันและให้การสนับสนุนหน่วยงานทุกภาคส่วน 

ในการน�านโยบายดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสม เพ่ือขับเคล่ือนประเทศ 

ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง  

และยั่ งยืน ทั้ ง น้ี  กองทัพซึ่ ง เป ็นกลไกหลักของรัฐบาลในการเสริมสร ้าง 

ความมั่นคงก็จ�าเป็นท่ีจะต้องหาแนวทางการพัฒนาให้รองรับนโยบาย Thailand 

4.0 ด้วย 

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ในฐานะคลังสมองของกองทัพจึงได้ด�าเนินการ 

จัดท�าเอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพไทยเพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0” ข้ึน เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ซึ่งผลจากการ 

จัดท�าเอกสารวิชาการฉบับนี้  ท�าให ้ทราบถึงบริบทแวดล ้อมกองทัพไทย 

ในยุค ๔.๐ นอกจากนั้น ยังได้มีการเสนอแนวทางการพัฒนากองทัพเพื่อรองรับ 

นโยบาย Thailand 4.0 ให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงปัจจัยแห่ง 

ความส�าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการขับเคล่ือนไปสู่การเป็นกองทัพ ๔.๐  

ซึ่ งจะเป ็นข ้อมูลสนับสนุนให ้แก ่หน ่วยงานในระดับนโยบายและหน ่วย 

ในระดับปฏิบัติสามารถน�าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม  

ครบถ้วน และสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองให้พร้อมกบัการเป็นกองทพัในยคุ 

๔.๐ อย่างสมบูรณ์ต่อไป

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สิงหาคม ๒๕๖๑
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3เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพไทย เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0”

๑.๑	 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบันเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน

ประเทศแต่ละประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า เช่นเดียวกับประเทศไทย 

ที่ปัจจุบันมีแนวทางการบริหารประเทศตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

โดยรัฐบาลภายใต้การน�าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีภารกิจส�าคัญในการ 

ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทาง

พัฒนาประเทศให้เจริญและสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่

ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่  ๒๑ ได้ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง การมุ ่งให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ทันต่อการ 

ขับเคลื่อนของโลกสมัยใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย หรือที่เรียกกันอย่างคุ้นหูกันว่า “Thailand 4.0” โดยจะเป็นยุคท่ี

เศรษฐกิจจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (บวร เทศารินทร์, ๒๕๕๙, หน้า ๒)  

 ในอดีตท่ีผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องต้ังแต่

ยุคแรกหรือที่เรียกว่ายุค “ประเทศไทย ๑.๐” ซึ่งจะเน้นการเกษตรเป็นหลัก 

เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เป็นต้น ต่อมาในยุคท่ีสองหรือท่ีเรียกว่า

ยุค “ประเทศไทย ๒.๐” จะเน้นอุตสาหกรรมขนาดเบา เช่น การผลิตและขาย

รองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม 

เป็นต้น และปัจจุบันจัดอยู่ในยุคที่สามหรือที่เรียกว่ายุค ”ประเทศไทย ๓.๐” 

เป็นการเน้นอุตสาหกรรมขนาดหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย  

ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน�้ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ทว่า

ที่ผ่านมาประเทศไทยในยุค ๑.๐ - ๓.๐ รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง 

ไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักดังกล่าวได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายในการด�าเนินการ

พัฒนาเศรษฐกิจและน�าพาประเทศไปสู่ยุคที่สี่หรือท่ีเรียกว่ายุค “ประเทศไทย 

๔.๐” ซ่ึงเป็นการมุ ่งพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  

(New Engines of Growth) ที่มีรายได้สูง โดยรัฐบาลได้วางเป้าหมายให้เกิดข้ึน
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ภายใน ๕ – ๖ ปี ซ่ึงจะคล้ายกับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ว ่าจะเป็นสหรัฐฯ ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ 

“A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in  

India” หรือเกาหลีใต้ “Creative Economy” โดยรัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่น

ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value - Based Economy” หรือ 

“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการ

ผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปล่ียนจากการขับเคล่ือน

ประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรมไปสูก่ารขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลย ีความคดิสร้างสรรค์  

และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู ่การเน้นภาค

บริการมากขึ้น ดังนั้น “ประเทศไทย ๔.๐” จึงมีความเปล่ียนแปลงที่มีลักษณะ

ส�าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่  

ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกร 

ต้องร�่ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก  

Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู ่โดยรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู ่

ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ 

ทีม่ศีกัยภาพสงู เปลีย่นจาก Traditional Services ซึง่มกีารสร้างมลูค่าค่อนข้างต�า่ 

ไปสู ่ High Value Services และเปลีย่นจากแรงงานทักษะต�า่ไปสู่แรงงานท่ีมคีวามรู้ 

ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง (สุวิทย์ เมษิณทรีย์, ๒๕๕๙ก, หน้า ๑) ซึ่งผลของการ 

เปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งนี้จะเพิ่มความสามารถในการผลิตและความสามารถ 

ในการแข่งขันให้มีมากขึ้น ลดอัตราการว่างงานลง และจะสร้างงานที่มีค่าจ้างสูงขึ้น  

(เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, ๒๕๖๐, หน้า ๒๖)

 เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์โลกในปัจจุบัน พบว ่า ประเทศต ่างๆ  

มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบหลายขั้วอ�านาจ และใช้กลไกความร่วมมือ 

ทางด ้านเศรษฐกิจต ่างๆ ตลอดจนมีการอ ้างประเด็นด ้านสิทธิมนุษยชน 

ประชาธิปไตย และสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการแข่งขัน รวมทั้งมีความ 

ขัดแย ้งด ้านอุดมการณ์และความเชื่อทางศาสนา อีกท้ังป ัญหาโลกร ้อน 
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ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติ ท�าให้โลกต้องเผชิญปัญหาด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ  

ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส�าหรับการเปลี่ยนผ่านเป็นประชาคม

อาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มดีข้ึน แต่ยังคงปรากฏการขยาย

อิทธิพลจากประเทศมหาอ�านาจ แนวโน้มปัญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้น 

ในภูมิภาคในระยะสั้นยังอยู่ในระดับต�่า ส�าหรับสถานการณ์ภายในประเทศไทย 

ปัจจุบันอยู ่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู ่การปฏิรูปประเทศ ซ่ึงยังคงมีสถานการณ์ 

ที่ส ่งผลกระทบต่อความมั่นคงท่ีส�าคัญ คือ ความเปราะบางทางการเมือง

ภายในประเทศ การขาดความสามัคคีของคนในชาติ ปัญหาความไม่สงบ 

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

อาชญากรรมข้ามชาติ รวมท้ังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  

(กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย, ๒๕๖๑, หน้า ๗) จากสภาวะ

แวดล้อมด้านความมั่นคงดังกล ่าว กองทัพไทยจึงมีภารกิจส�าคัญต้องเร ่ง 

ด�าเนินการ คือ การรักษาความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของประเทศ  

การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการ

แก้ปัญหาส�าคัญของชาติ โดยผู ้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก ธารไชยยันต์  

ศรีสุวรรณ ได้มีนโยบายในด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน  

คือ “สนับสนุนการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  

การบรรเทาภัยพิบัติและฟื ้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งท�าให้ประเทศไทย

ก้าวไปสู่การมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ และ 

แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0” กองทัพไทยจึงต้องมีการเสริมสร้าง 

และพัฒนาขีดความสามารถอย ่างเพียงพอ เพื่อให ้มีขีดความสามารถ 

ที่หลากหลาย มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ สามารถสนองตอบต่อ

นโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างมีประสิทธิภาพ  

(กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย, ๒๕๖๑, หน้า ๑๗)
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 นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของกองทัพซึ่ ง เป ็นหน ่วยงาน 

ด้านความมั่นคงท่ีมีแผนงานการพัฒนาเสริมสร้างก�าลังกองทัพอย่างเป็นระบบ  

ตามแผนยุทธศาสตร ์ป ้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ท่ีพิจารณา 

จากความมั่นคงของโลก ภัยคุกคามของภูมิภาค สถานการณ์ภายในประเทศ  

ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงที่เปลี่ยนแปลงไป ที่มีประเด็น 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมทั้ง ๓ ด ้าน ได ้แก ่ การป้องกันเชิงรุก  

การผนึกก�าลังป้องกันประเทศ และการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง  

ซึ่งมีการก�าหนดแผนพัฒนาเสริมสร้างกองทัพแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ คือ  

ระยะที่ ๑ ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาความพร้อม 

ทั้งในด้านก�าลังพล ยุทโธปกรณ์ หลักนิยม การฝึกศึกษา การพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ การพัฒนาการปฏิบัติการ 

ด้านไซเบอร์ กิจการด้านอวกาศ การวิจัยพัฒนา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ที่มุ ่งสู ่การผลิตใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา 

ของชาติในมิติต่างๆ ระยะท่ี ๒ ระหว่างปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ มีเป้าหมายส�าคัญ 

ในการพัฒนาโครงสร้างที่มุ่งเน้นความคล่องตัว มียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถ

ปฏิบัติภารกิจท่ีมีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับประเทศ 

ในภูมิภาค เสริมสร้างขีดความสามารถด้านไซเบอร์และกิจการด้านอวกาศ

อย่างต่อเนื่อง น�าระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมและระบบก�าลังพลส�ารอง

มาบรรจุทดแทนก�าลังทหารประจ�าการในบางอัตราต้ังแต่ยามปกติ รวมถึง

การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศท่ีสามารถผลิตใช้ในราชการ

และเพ่ือการพาณิชย์ได้สมบูรณ์ ระยะท่ี ๓ ระหว่างปี ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔  

มีเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้างท่ีมีความคล่องตัว มียุทโธปกรณ์และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถปฏิบัติภารกิจที่มีความหลากหลาย รวมทั้งมีระดับ

ของศักยภาพทางด้านการทหารที่มีขีดความสามารถปฏิบัติการด้านไซเบอร์

และกิจการด้านอวกาศที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค และระยะที่ ๔ คือ 

๒๕๗๕ – ๒๕๗๙ มีเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถ 
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ในทุกๆ ด้านให้มีความต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือ “กห. มีโครงสร้าง
กองทัพที่กะทัดรัด จ�านวนก�าลังพลที่เหมาะสม ยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลาย” ทั้งนี้ตาม
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมได้เล็งเห็นว่าภัยคุกคาม 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ไม่ใช่ภัยคุกคามท่ีต้องใช้ก�าลังขนาดใหญ่เข้า
ปราบปรามเหมือนเช่นในอดีตท่ีผ่านมา จึงมีความจ�าเป็นต้องลดคน แต่ต้อง 
คงก�าลังกองทัพให้เหมาะสม ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความสมดุลของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การต่อรองผลประโยชน์ของชาติโดยที่ไม่ต้องอาศัยพึ่งพา
ประเทศมหาอ�านาจ (กระทรวงกลาโหม, ๒๕๕๙, หน้า ๑) 
 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพไทย ได้เห็นถึงความส�าคัญของ 
การพัฒนากองทัพในด้านต่างๆ ให้รับกับนโยบาย Thailand 4.0 ว่ามีความ
จ�าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภัยคุกคามต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมีความเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว กอปรกับการพัฒนากองทัพของประเทศต่างๆ ท่ีเน้นศักยภาพของก�าลัง 
พลที่ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์จึงได้จัดท�าเอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพไทย 
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” ขึ้น เพื่อหาหนทางปรับปรุง พัฒนา และจัดท�า
เป็นข้อเสนอเพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาให้ก�าลังพล กองทัพ และประเทศ
ชาติมีความมั่นคง และยั่งยืนสืบต่อไป 

๑.๒	 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับกองทัพไทย
 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาแนวโน้มสถานการณ์ในยุค ๔.๐ ที่มีผลกระทบต่อกองทัพ
ไทย
 ๑.๒.๓ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากองทัพไทยเพ่ือรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0



เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพไทย เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0”8

๑.๓	 ขอบเขตของการศึกษา

 การจัดท�าเอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพไทยเพื่อ

รองรับนโยบาย Thailand 4.0” มุ่งศึกษาถึงแนวทางการพัฒนากองทัพไทย

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ครอบคลุมแนวคิดนโยบายที่เกี่ยวข้อง

และแนวโน้มสถานการณ์ในยุค ๔.๐ โดยท�าการศึกษากับหน่วยงาน/ผู้แทนที ่

รับผิดชอบด้านยุทธการของกองทัพไทย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษารวมท้ังสิ้น 

๖ เดือน ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้ 

เอกสารวิชาการฉบับนี้ ได้แบ่งการน�าเสนอเนื้อหาเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ ๑ บทน�า 

 ส่วนที่ ๒ แนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0 

  และกองทัพไทย ๔.๐

 ส่วนที ่๓ แนวทางการพฒันากองทพัไทยเพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0

 ส่วนที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๑.๔	 วิธีการศึกษา

 เอกสารวิชาการฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) ผู้ศึกษาได้แบ่งการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 

และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑.๔.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย ๒ วิธี ดังนี้ 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ก - ข)

  ๑.๔.๑.๑ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (In-depth Interview)  

จากผู้แทนที่รับผิดชอบงานแผนและยุทธการของ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ 

   ● น.ท. บพิธ ทศเทพพิทักษ์ หน.นายช่าง รง.หล่อหลอม 

    และไม้แบบ แผนก รง.เครื่องกล กงน.อธบ.อร. 

   ● พ.อ. จิรศักดิ์ จิ้วไม้แดง ผอ.ฝ่ายบริหารโครงการ  

    สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
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   ● ผู้บริหารบริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จ�ากัด 

  ๑.๔.๑.๒ การจัดประชุมวิชาการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 

๑/๒๕๖๑ เมือ่ ๙ เม.ย.๖๑ เรือ่ง “แนวทางการพฒันากองทัพไทยเพือ่รองรบันโยบาย 

Thailand 4.0” ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

 ๑.๔.๒ ข้อมลูทุติยภมู ิ(Secondary Data) ศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูจาก

เอกสารวชิาการ บทความ สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ สรปุการประชมุสัมมนา และส่ือส่ิงพิมพ์

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท�าการศึกษา เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบาย 

Thailand 4.0

 ๑.๔.๓ การวิเคราะห์และสรุปผล ผู้ศึกษาน�าข้อมูลที่ได้จากปฐมภูมิและ 

ทตุยิภมูมิาวเิคราะห์ และสงัเคราะห์ด้วยเทคนคิการวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 

๑.๕	 ประโยชน์ที่ได้รับ

 ๑.๕.๑ กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าแนวคิดนโยบาย  

Thailand 4.0 และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ 

ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นกองทัพ ๔.๐ ต่อไป

 ๑.๕.๒  กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าแนวโน้มสถานการณ ์

ในยุค ๔.๐ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพได้อย่างเหมาะสม

 ๑.๕.๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สามารถ 

จดัท�าข้อเสนอแนวทางการพฒันาขดีความสามารถของกองทพั เพ่ือรองรับนโยบาย 

Thailand 4.0 ของรัฐบาล เพ่ือให้กับกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปใช ้

ในการปรบัปรุง พัฒนา เสรมิสร้างขดีความสามารถด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
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ส่วนที่ ๒
แนวคิดและนโยบำย
ที่เกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0 
และกองทัพไทย ๔.๐

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-275-5715   เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th
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	๒.๑	 แนวคิดนโยบายไทยแลนด์	๔.๐	

 ในอดีตที่ผ ่านมา เศรษฐกิจไทยขับเคล่ือนด้วยการพ่ึงพาเงินทุนจาก 

ต่างชาต ิและพึง่พารายได้จากการส่งออกสนิค้าเป็นหลกั ซึง่เราจะได้รบัเพยีงค่าแรง

และตัวเลขการส่งออกเท่านั้น ผลจากการขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจข้างต้น 

ท�าให้ประเทศไทยตดิกบัดกัเป็นประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง ไม่สามารถพัฒนาตัวเอง

ไปสูป่ระเทศทีม่รีายได้สงูได้เนือ่งจากการพึง่พาต่างชาติมากเกนิไป นอกจากนี ้ยงัก่อ

ให้เกิดการเหลื่อมล�้าของความมั่งคั่ง อ�านาจ และโอกาสมากมายอีกด้วย ทั้งหมดนี้ 

จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนผ่านสู่ “Thailand 4.0” ที่ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยน

ตัวเอง และสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน ตามแนวทางที่รัฐบาลได้วางไว้ 

 Thailand 4.0 ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ๑. การยก 

ระดับประเทศสู ่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) ด้วยการ 

ปรับโครงสร้างเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา รังสรรค์ผ่านการวิจัย  

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

มากขึ้น ๒. การมุ ่งให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน ์

จากความเจริญและการพัฒนา เปลี่ยนความมั่งคั่งและโอกาสท่ีกระจุกเป็น 

ความม่ังค่ังและโอกาสที่กระจาย เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน (Inclusive Society)  

และ ๓. การเติบโตอย่างยั่งยืน มุ ่งให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ 

การพฒันาอย่างยัง่ยนื ไม่ท�าลายสขุภาพและสภาพแวดล้อม (Sustainable Growth 

& Development) (วีรชน สุคนธปฏิภาค, ๒๕๕๙, หน้า ๓) 

 โดย Thailand 4.0 มีแนวคิดส�าคัญ ๒ ประการ คือ 

  (๑) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from within)  

มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันอยู่ ๓ ตัว คือ 

   - การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition)  

ของทุกภาคส่วนในประเทศ
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   - การสร้างสังคมที่มีจิตวิญาณของความเป็นผู ้ประกอบการ  

(Entrepreneur Driven Proposition)

   - การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community 

Driven Proposition)

  การยกระดับนวัตกรรมเมื่อผนวกกับการสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณ

ของผู้ประกอบการ จึงจะเอื้อให้เกิดการสร้าง Smart Enterprise ที่มีโมเดล 

การท�าธุรกิจแบบใหม่ๆ มากมาย ท่ามกลาง Enabling Ecosystem ที่เอื้อให้

เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และส่วนสุดท้ายของการสร้าง

ความเข้มแข็งจากภายใน คือ การสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน 

ซึ่งเม่ือผนวกความเข้มแข็งในระดับฐานรากกับการสร้างสังคมท่ีมีจิตวิญญาณ 

ผู ้ประกอบการ จะก่อให้เกิดการขยับปรับเปลี่ยนสถานะของผู ้คนในสังคม  

(Social Mobility) ผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาส (Society with Opportunity) 

ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่สามารถ (Society with Competence) 

  (๒) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก (Connect to  

the world) เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเข้ม

แข็งแล้ว ส่ิงที่ต้องด�าเนินควบคู่กันไป คือ ต้องมองระบบเชื่อมโยงกับโลก ใน ๓  

ระดับด้วยกัน คือ เศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic Economy) เศรษฐกิจ

ภูมิภาค (Regional Economy) และ เศรษฐกิจโลก (Global Economy)  

กล่าวคือ เมื่อเศรษฐกิจในประเทศเชื่อมโยงกับแนวคิดการสร้างความเข้มแข็ง 

ของเศรษฐกิจฐานราก จะก ่อให ้เกิดการเติมเต็มพลังในท้องถิ่น (Local  

Empowerment) ผ่านการค้าและการลงทุนในท้องถ่ิน การจ้างงานในท้องถ่ิน 

และน�าไปสูค่วามเป็นเจ้าของของคนในท้องถ่ิน ขณะเดียวกนัการผนวก Domestic 

กับ Regional Economy เข้าด้วยกันจะท�าให้เห็นภาพของ ASEAN ในภาพ

ใหญ่ และ CLMVT (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand)  

ในภาพที่เล็กลงมา ซึ่งส่วนนี้จะสอดรับกับแนวคิด “CLMVT as our home 
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market” ที่รัฐบาลก�าลังผลักดันอยู่ ผ่านการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับ 

รัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชนกับประชาชน สุดท้ายเป็นการ 

เชื่อมโยง Regional กับ Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงร้อย 

ASEAN เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นพลังต่อรองกับส่วนอื่นๆ ของประชาคมโลก 

ผ่านบทบาทในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของภูมิภาคนี้ (สุวิทย์  

เมษินทรีย์, ๒๕๕๙ข, หน้า ๑-๒)

 ประเทศไทย ๔.๐ เป็นการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ชุดใหม่ (New Engines of Growth) ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิง 

เปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ 

“ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” โดยการ

เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ

วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 

  (๑) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & 

Bio-Tech) 

  (๒) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, 

Wellness & Bio-Med) 

  (๓) กลุ ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ ่นยนต์ และระบบเครื่องกล 

ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 

  (๔) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์

ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial  

Intelligence & Embedded Technology) 

  (๕) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  

(Creative, Culture & High Value Services) 
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 โดยทั้ง ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเป็นแพลทฟอร์ม 
ในการสร้าง “New Startups” ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการเกษตร 
(Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ในกลุ่มที่ ๑ เทคโนโลยีสุขภาพ  
(Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) และสปา ในกลุ่มที่ ๒ เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ (Robotech) ในกลุ่มที่ ๓ เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์ 
เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech)  
อี–มาร์เก็ตเพลส (E–Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ (E - Commerce) ในกลุ่ม 
ที่ ๔ และเทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle  
Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริการ (Service Enhancing) ในกลุ่มที่ ๕ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, ๒๕๕๙ข,  
หน้า ๓) ซึ่งเป้าหมายของการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย ๔.๐” คือ 
การขบัเคล่ือน ๕ กลุม่เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมเป้าหมายดงัทีก่ล่าวไว้แล้วข้างต้น
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา ๓ - ๕ ปี ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนปัญหาและความ
ท้าทายให้เป็นศักยภาพและโอกาส ในการสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ให้กับ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-Curve)  
ได้ใน ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบท่ี ๑ คือ First S-Curve ซ่ึงเป็นการลงทุน 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่แล้วในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการ
ผลิต ประกอบด้วย 
  (๑) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automo-
tive) อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยกว่า ๔๐ ปีที่ผ ่านมา โดยปัจจุบันมีมูลค่าถึงร ้อยละ ๕.๘  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และได ้รับการกล่าวถึงอย ่างมากจาก 
ผู ้ประกอบการยานยนต ์ทั่วโลก นอกจากนี้  อุตสาหกรรมยานยนต ์ เป ็น
อุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น  
เพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคตควรมีการมุ่งเน้นสาขาต่างๆ ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ดังนี้
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   • พัฒนาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเริ่มจาก

การประกอบร่วมกับผู้ผลิต (OEM) เพื่อน�าไปสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และระบบ 

ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าต่อไป

   • ขยายธุรกิจในห ่วงโซ ่คุณค ่าของอุตสาหกรรมยานยนต ์  

โดยเฉพาะในด้านการออกแบบและจัดท�าต้นแบบ (Surface Integration  

Design & Prototyping)

   • ส ่งเสริมการใช ้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ 

ความแม่นย�าสูง (Catalytic Manufacturing)

   • พัฒนาธุรกิจอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส ์และชิ้นส ่วนรถยนต์ 

ทีก้่าวทนัมาตรฐานโลก เช่น ชิน้ส่วนระบบความปลอดภัย ชิน้ส่วนระบบก�าลงัส่ง (Trans-

mission System Parts)

   • ผลิตจักรยานยนต์ (ขนาดมากกว่า 248 cc) โดยมีการ 

ขึ้นรูปชิ้นส่วนของเครื่องยนต์

  (๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นเสาหลักส�าคัญในภาคการส่งออกของประเทศไทย

ในปัจจุบัน คิดเป็นมูลค่าถึงร้อยละ ๒๔ ของรายได้การส่งออกของประเทศในปี 

พ.ศ.๒๕๕๗ นอกจากน้ี ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตส�าคัญระดับโลกในอุตสาหกรรม

ฮาร์ดดิสก์และวงจรรวม (Integrated Circuits) อีกด้วย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยถูกขับเคลื่อน

โดยเทคโนโลยเีคร่ืองรบัรู ้(Sensors) และวงจรรวม (Integrated Circuits) ทีม่ขีนาด

เล็กลงและมีความซับซ้อนมากขึ้น ประเทศไทยควรส่งเสริมอุตสาหกรรมย่อยที่ผลิต

อุปกรณ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น ได้แก่

   • ยกระดบัอตุสาหกรรมการผลติวงจรรวมทีมี่ความซับซ้อนมากขึน้ 

   • ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ และอุปกรณ์ที่ใช้กับ

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อุปกรณ์

โทรคมนาคม
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   • ออกแบบและผลิตระบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

อัจฉริยะ (Smart Appliances) ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Internet 

of Things)

   • ออกแบบและผลติอปุกรณ์ระบบอเิล็กทรอนกิส์ประเภทสวมใส่ เช่น 

Fitbits

   • การออกแบบทางอเิลก็ทรอนิกส์ การออกแบบวงจรอเิล็กทรอนิกส์

ขนาดเล็ก (Microelectronics) และการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded  

Systems) รวมถึงการผลิตสารหรือแผ่นไมโครอิเล็กทรอนิกส์

  (๓) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียว 

เชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) อุตสาหกรรม 

ท่องเท่ียวถือเป็นอีกหนึ่งก�าลังส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยประเทศไทย 

ถือได้ว่าเป็นผู้น�าด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

จากนโยบายที่เน้นเรื่องการเพิ่มคุณภาพของนักท่องเท่ียวต่างประเทศและ 

ไทย-เที่ยว-ไทย อย่างไรก็ดี แนวโน้มของโลกจะมีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

จึงควรมีการเพิ่มเติมทิศทางส�าหรับอนาคตดังนี้

   • ยกระดับประสบการณ์และคุณค่าจากการท่องเท่ียว (Value 

Proposition) เพื่อดึงดูดกลุ่ม นักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้ปานกลางถึงสูงจากประเทศ

แถบเอเชียแปซิฟิก

   • จัดระเบียบและส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่หลากหลายตามสถานที่

ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่าและประสบการณ์ เช่น กีฬาทางน�้า (Water Sports)

   • สนับสนนุธุรกจิทางการแพทย์ และศนูย์ฟ้ืนฟสูขุภาพ (Wellness  

and Rehabilitation) โดยต่อยอดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

(Medical tourism) ที่เข้มแข็ง

   • ส่งเสรมิประเทศไทยในการเป็นศนูย์รวมของการแสดงสนิค้าและ

นิทรรศการระดับนานาชาติ (MICE)
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  (๔) การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ (Agriculture and Biotechnology) 

การเกษตรเป็นสาขาอุตสาหกรรมทีม่ผีลติภณัฑ์มวลรวมมากทีสุ่ดภายในประเทศไทย 

มีมูลค่าถึงร้อยละ ๘.๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ นอกจากนี้ สัดส่วน

แรงงานไทยท่ีท�างานในภาคการเกษตรยังสูงถึงร้อยละ ๔๐ ส่งผลให้การเกษตร

เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน อย่างไรกด็ ีในปัจจบุนัภาคเกษตรกรรมในไทยยงัมผีลติภาพแรงงานอยูใ่น

ระดบัค่อนข้างต�า่ จงึมีศกัยภาพทีจ่ะสามารถยกระดบัจากการน�าเทคโนโลยทีางการ

เกษตรใหม่ๆ มาใช้ เกิดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่เป็นเป้าหมาย คือ

   • ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง เช่น การใช้ระบบเครื่องรับรู้  

(Sensors) การใช้เทคนคิการวเิคราะห์ข้อมลูระดับสูง (Advance Danalytics) และ

ระบบอัตโนมัติ

   • การลงทนุและการวิจยัทางเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) เช่น 

การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

   • อุตสาหกรรมการคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษาพืชผัก ผลไม้ หรือ

ดอกไม้ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อในผลไม้

   • กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ

  (๕) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญระดับสูง 

ต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้จ�านวนแรงงานมากที่สุด มีมูลค่า

การลงทุนสูงที่สุด มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุด และมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา 

สูงที่สุดในบรรดาสาขาต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย ในปัจจุบัน 

มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาดอาหารทั่วโลกอยู ่ ๓ แขนง ซึ่งมีโอกาส 

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร แนวโน้มดังกล่าว ได้แก ่ 

๑) ความต้องการมาตรฐานความปลอดภัยและความสามารถในการตรวจ

สอบย้อนกลับ (Traceability) ที่สูงขึ้นจากผู ้บริโภคอาหาร ๒) การเพิ่มขึ้น

ของความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และ  
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๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแหล่งโปรตีนทางเลือก ซึ่งใช้พลังงาน ทรัพยากร และ

ต้นทุนในการผลิตน้อยกว่าแหล่งโปรตีนจากสัตว์ในปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถใช้

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นโอกาสในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดย

ส่งเสริมอุตสาหกรรมย่อยดังนี้

   • สารสกัด/ผลิตภัณฑ์จากสารสกัด

   • สารออกฤทธิ์

   • อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรฐานด้านการตรวจสอบย้อน

กลับในกฎระเบียบความปลอดภัยด้านอาหาร

   • กลุ่มอุตสาหกรรมวิจัยและผลิตโภชนาการเพื่อสุขภาพ

    - อาหารที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified Foods)

    - ผลิตอาหารไทยไขมันต�่า พลังงานต�่า และน�้าตาลต�่า

    - ผลิตสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) และสารสกัด 

จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ

    - อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) และอาหารเสริม 

(Food Supplement)

   • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ใช้โปรตีนจากแหล่งทาง

เลือก เช่น โปรตีนเกษตร

 โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะส้ัน

และระยะกลาง แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอ 

ที่จะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจ�าเป็น 

ต้องมกีารพฒันา S-Curve ในรปูแบบที ่๒ คอื New S-Curve ควบคู่ไปด้วย ซ่ึงเป็น

รปูแบบของการลงทนุในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลีย่นรปูแบบสินค้าและเทคโนโลยี 

ประกอบด้วย 
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  (๑) อุตสาหกรรมหุ ่นยนต์ (Robotics) ในปัจจุบันประเทศไทย 

มีอุตสาหกรรมท่ีมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้วิทยาการ

หุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตามสายการผลิตมากขึ้น เช ่น อุตสาหกรรม 

ยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ 

ของประเทศไทยในการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตหุ ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรม

ใหม่ เนื่องด้วยอุตสาหกรรมเหล่านี้นอกจากจะเพ่ิมความต้องการระบบหุ่นยนต์

ในประเทศแล้ว ยังมีวิทยาการ องค์ความรู้ และบุคลากรที่สามารถได้รับการ 

ต่อยอดได้อีกด้วย โดยทั่วไปฐานการผลิตหุ่นยนต์มักจะตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน

กับแหล่งอุตสาหกรรมที่มีความต้องการหุ่นยนต์ประเภทนั้นๆ ดังนั้น ประเทศไทย

ควรวางแผนสร้างฐานการผลติหุน่ยนต์เพือ่ตอบสนองความต้องการในประเทศและ

ภูมิภาคอาเซียนโดยตรง อันได้แก่

   •  หุ ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ โดยเฉพาะ 

หุ ่นยนต์ที่ใช ้ในการเชื่อมโลหะ ซ่ึงมีจ�านวนมากเป็นอันดับหนึ่งของจ�านวน 

หุ่นยนต์ที่น�าเข้ามาสู่ภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน หรือนับเป็นร้อยละ ๓๘ ของ

จ�านวนหุ ่นยนต์ท่ีน�าเข้าทั้งหมด โดยหุ ่นยนต์เหล่านี้มักจะมาในรูปแบบแขน 

หุ่นยนต์ที่มีแกนเคลื่อนที่แบบหมุน (Articulated Robot)

   • หุน่ยนต์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตอดัฉดีพลาสติกซ่ึงมจี�านวนมาก 

เป็นอันดับสองของจ�านวนหุ่นยนต์ที่น�าเข้ามาสู่ภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน หรือ

นับเป็นร้อยละ ๑๙ ของจ�านวนหุ่นยนต์ที่น�าเข้าทั้งหมด โดยหุ่นยนต์เหล่านี้

เป็นแขนหุ่นยนต์ที่มีทั้งรูปแบบแกนเคลื่อนแบบหมุน และรูปแบบแกนเคล่ือนท่ี 

แบบเชิงเส้น (Linear Gantry Robot)

   • หุ ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น หุ ่นยนต์ด�าน�้า 

และหุ่นยนต์ที่ใช้ในปฏิบัติการทางการแพทย์โดยมุ่งเน้นรูปแบบที่ผลิตมาเพื่อ

สรีระของผู ้ป ่วยชาวเอเชียโดยอุตสาหกรรมการผลิตหุ ่นยนต์ประเภทหลังนี้  

ควรจะได้รับการพัฒนาหลังจากท่ีประเทศไทยมีประสบการณ์จากการผลิตหุ่นยนต์

สองประเภทข้างต้นมาพอสมควรแล้ว
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  (๒) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 

อุตสาหกรรมการขนส่งเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางด้าน

ภูมิศาสตร์ เพราะนอกจากจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนแล้ว ประเทศไทย

ยังเป็นจุดเชื่อมต่อกับอินเดียและจีนอีกด้วย นอกจากนี้ยังถือเป็นอุตสาหกรรม

ส�าคัญเพ่ือเอื้ออ�านวยแก่อุตสาหกรรมอื่นๆ ส่วนในด้านอุตสาหกรรมการบิน 

เป็นอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะโตเร็วที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีขนาดใหญ ่

ในประเทศที่มีรายได้สูงแต่ยังไม่มีในประเทศไทย โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที ่

ร้อยละ ๓.๔ ส�าหรับด้านการผลิตและซ่อมบ�ารุง และร้อยละ ๒.๘ ในด้านการขนส่ง 

ทางอากาศ ทัง้นี ้ ประเทศไทยมศีกัยภาพสงูในการพฒันาอตุสาหกรรมดงักล่าว เนือ่ง

ด้วยภูมศิาสตร์ของไทยเป็นจดุศนูย์กลางของภมูภิาคอาเซียน และยงัอยูใ่นระยะใกล้  

(น้อยกว่า ๔-๕ ชั่วโมงบิน) กับเมืองใหญ่ของประเทศจีนและประเทศอินเดีย  

ซึ่งจะมีอัตราการขยายตัวของธุรกิจสายการบินและจ�านวนเครื่องบินสูงที่สุด 

ในโลก ประเทศไทยควรพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งและการบินแบบครบวงจร  

ซึ่งครอบคลุม ๕ ชนิดธุรกิจ คือ

   • กิจการสาธารณูปโภคและบริการเพ่ือการขนส่ง เช่น Inland 

Container Depot (Icd) กจิการขนถ่ายสนิค้าส�าหรบัเรอืบรรทกุสนิค้า กจิการขนส่ง

ทางรางและสนามบินพาณิชย์

   • ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย เช่น การขนส่งทางอากาศ  

(Air Cargo) ศนูย์กระจายสนิค้าระหว่างประเทศด้วยระบบท่ีทนัสมยั (International 

Distribution Center: IDC) การขนส่งแบบ Cold Chain และการขนส่งที่ใช้  

Big Data and Analytics ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของ

อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงได้

   • การบริการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair 

and Overhaul: MRO) มุ่งเน้นการซ่อมบ�ารุงโครงสร้างเคร่ืองบินล�าตัวแคบ 

(Narrow-body Airframe Maintenance) ซ่ึงจะมีจ�านวนเพ่ิมข้ึนอย่างมาก



23เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพไทย เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0”

ในแถบภาคพื้นเอเชีย การซ่อมบ�ารุงชิ้นส่วน (Component MRO) และการ 

ซ่อมบ�ารุงเครื่องยนต์ (Engine MRO) โดยการร่วมทุนกับสายการบิน ผู้ให้บริการ

ซ่อมบ�ารุง (Third Party Mro Provider) หรือผู้ผลิตชิ้นส่วน (OEM) นอกจากนี้  

ยังควรพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอากาศยาน (OEM) โดยการชักชวน 

ผู้ผลิตระดับที่ ๑ และ ๒ (Tier 1 and 2) เข้ามาลงทุนในไทย และสนับสนุน 

ให้ผูผ้ลติทีม่ฐีานผลติในไทยอยูแ่ล้วแต่ยงัไม่มกีารผลิตชิน้ส่วนอากาศยานรเิร่ิมธรุกจิ

ดังกล่าว ส่วนผู้ผลิตระดับ ๓ (Tier 3) ควรสนับสนุนผู้ผลิตในไทยให้เริ่มผลิตชิ้นส่วน

อากาศยาน โดยเริม่จากชิน้ส่วนทีไ่ม่เกีย่วเนือ่งกับความปลอดภัยก่อน (Non-safety 

Parts)

   • การพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานให้เป็นเขตอุตสาหกรรม

ส�าหรบัธรุกจิทีม่มีลูค่าสงู (High-value Manufacturing) อาท ิอเิล็กทรอนกิส์ระดับ

สูงและเวชภัณฑ์และธุรกิจที่ต้องการความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ (Time- 

sensitive Products) เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และแฟชั่น ควบคู่กับเพื่อการ

อยู่อาศัยและอ�านวยความสะดวกด้วย

   • การให้บริการฝึกอบรมนักบินและลูกเรือ (Pilot and Cabin  

Crew) และบุคลากรด้านเทคนิค (Technician) รวมถึงด้านซ่อมบ�ารุงและพนักงาน

ภาคพื้น (Ground Staff) ซึ่งสามารถตั้งขึ้นได้โดยร่วมทุนกับสายการบิน ผู้ผลิตและ

จัดจ�าหน่ายเครื่องบินผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อการอบรม หรือจัดตั้งโดยรัฐบาล เพื่อตอบ

สนองต่อความต้องการบุคลากรด้านการบนิทีค่าดการณ์ว่าจะเพิม่สงูถงึ ๔๖๐,๐๐๐ คน 

ในปี พ.ศ.๒๕๗๗ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

  (๓) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Bio 

chemicals) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม

ที่มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตเร็วในอนาคต และเป็นอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทย 

มีศักยภาพสูง เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ เช่น การที่ประเทศไทย 

เป็นผูส่้งออกมันส�าปะหลงัรายใหญ่ท่ีสดุของโลก มอีตุสาหกรรมเคมแีละอุตสาหกรรม
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เชื้อเพลิงเอทานอลที่พัฒนาแล้ว เป็นต้น ประเทศไทยควรจะสร้างอุตสาหกรรม

ชีวภาพ ที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลและเคมีในปัจจุบัน ดังนี้

   • สร ้างอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร โดยการพัฒนา

อุตสาหกรรมกลางน�้า เช่น การผลิตกรดแลคติกและกรดซักซินิกจากเอทานอล เป็น

สะพานเชือ่มระหว่างอตุสาหกรรมต้นน�า้ (ผลติเอทานอล) และปลายน�า้ (อตุสาหกรรม

เคมี) ที่มีอยู ่แล้วรวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ 

พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ

   • ยกระดับอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน  

โดยขยายการใช้เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นท่ีสอง (ซ่ึงหมายถึงเชื้อเพลิง

ชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่เป็นอาหาร เช่น ซังข้าวโพดและชานอ้อย) และ 

เพ่ิมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สาม (ซึ่งหมายถึง

เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากสาหร่ายที่สามารถเพาะเลี้ยงได้)

  (๔) อตุสาหกรรมดจิทิลั (Digital) ดจิิทัลถือเป็นแนวโน้มส�าคัญของโลก  

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการผลิตและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

เม่ือพิจารณาผลกระทบและศักยภาพของประเทศไทยแล้ว จะสามารถแบ่ง

อุตสาหกรรมย่อยได้เป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่มาจากความต้องการด้านดิจิทัลของ

ฐานธุรกิจ และกลุ่มท่ีประเทศไทยสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมใหม่เพื่อการ 

ส่งออกได้ดังนี้

   • อุตสาหกรรมดจิทัิลท่ีเกดิจากความต้องการของรฐับาล ธรุกจิ และ

ผู้บริโภค เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ แบ่งย่อยได้เป็น ๕ 

ประเภทธุรกิจ คือ

    - ธุรกิจพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ ท้ัง Embedded  

Software, Enterprise Software และ Digital Content และสามารถพัฒนา 

เป็นพื้นที่นิคม Software Park
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    - ธุรกิจพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ทั้ ง ในและต ่างประเทศ  

(Domestic and International E-commerce Player) ซึ่งรวมถึงการยกระดับ

ภาคการค้าปลีกของไทยสู่การใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างส่ิงแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Start Up) ส�าหรับผู้บริโภคในประเทศ และดึงดูด 

ผู้ประกอบการ E-commerce ต่างชาติให้เข้ามาลงทุน

    - จัดตั้งศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค (Analytics  

and Data Center) เพ่ือให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลเจาะลึกของตลาด  

(Consumer Insights) แก่ธุรกิจท้ังในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถพัฒนาเป็น

พื้นที่คม Data Center

    - บริการเกี่ยวกับหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล

ออนไลน์ (Cloud Computing) และการป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์ (Cyber 

Security) เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ มีความคล่องตัวและเติบโตได้ด้วยการใช้ระบบดิจิทัล

    - พฒันาเมอืงอัจฉรยิะโดยใช้เทคโนโลยกีารเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็

ของอุปกรณ์ต่างๆ (Internet of Things - Enabled Smart City) ซึ่งจะเป็นการ

พฒันาต่อยอดอตุสาหกรรมโทรคมนาคมและอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่การยกระดับคุณภาพ

ชีวิต

   • อุตสาหกรรมดิจิทัลจากทรัพยากรและจุดแข็งของประเทศไทย  

ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมใหม่ได้ คือ

    -  อุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์และแอนิเมชั่น (Creative  

Media and Animation) โดยต่อยอดจากศักยภาพด้านการออกแบบ เพื่อ

ยกระดับสู ่การเป็นเจ้าของเนื้อหาและร่วมลงทุนกับบริษัทสตูดิโอแอนิเมชั่น 

ระดับโลก

    - ศูนย์นวัตกรรม วิจัย และออกแบบส�าหรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์อนาคตโดยพัฒนาศักยภาพเพื่อโอกาสในการจ�าหน่ายนวัตกรรม 

สู่ประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ ในภูมิภาคใกล้เคียง
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  (๕) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) อุตสาหกรรม

การแพทย์ครบวงจรเป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ต่อยอดจากธุรกิจการรักษา

พยาบาล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมท่ีแข็งแรง  

โดยเพิ่มธุรกิจด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์จากพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม โดยอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโต

ค่อนข้างเร็วในกลุ ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว คือร้อยละ ๓.๒ และอุตสาหกรรม

เวชภัณฑ์จากพื้นฐานด้านการเกษตรและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย ์

ครบวงจรของไทยจะประกอบด้วย ๓ ส่วน คือการให้บริการสมัยใหม่ การวิจัยและ

ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการวิจัยยา-ผลิตเวชภัณฑ์ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อ

ไปนี้

   • การให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน  

(eHealth and mHealth) โดยการใช้เทคโนโลยกีารเชือ่มต่อและระบบเวชระเบยีน 

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Records: EMRs) เพื่อให้ค�าปรึกษา

ทางการแพทย์และให้บริการรักษาทางไกลกับผู้ป่วยท้ังในและต่างประเทศ เพื่อ

เป็นทางเลือกแทนการเสียค่ารักษาพยาบาลราคาสูง หรือเพ่ือให้บริการผู้ป่วย 

ในพื้นที่ห่างไกล การพัฒนาระบบดังกล่าวสามารถท�าได้โดยสถานพยาบาล หรือผู้

ประกอบการด้านโทรคมนาคม

   • การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและติดตาม

ผลระยะไกล (Remote Health Monitoring Devices) ซ่ึงมีรากฐานมาจาก

การพัฒนาของเครื่องรับรู้ (Sensors) และอุปกรณ์การวัดสมัยใหม่ โดยอุปกรณ์

วินิจฉัยและติดตามผลระยะไกลสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ ่ม 

ผูบ้รโิภคสามกลุม่คอื ๑) กลุม่ผูม้โีรคเรือ้รงัเช่น โรคเบาหวาน โรคหวัใจ โรคเกีย่วกับ 

ระบบหายใจ ๒) ผู ้สูงอายุ และ ๓) ผู ้ ท่ีต้องการวินิฉัยโรคด้วยตนเอง เช่น  

วัดความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ เป็นต้น
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   • ส่งเสริมการวิจัยยาและการผลิตยาที่ทันสมัย เป็นที่ต้องการ 

ของประเทศในเอเชียโดยเน้นการลดกระบวนการและลดระยะเวลาการทดลอง 

ยาสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประหยัดเวลาในการ

ทดสอบ เพื่อดึงดูดให้มีการทดสอบและผลิตยาในประเทศไทยเพื่อเอเชียในอนาคต

   • ส่งเสริมการวิจัยและผลิตชีวเวชภัณฑ์โดยมุ ่งเน้นที่การผลิต 

ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) ซึ่งคือยาสามัญของยาชีววัตถุต ้นแบบ  

(Biologic) ที่มีการวิจัยและจดสิทธิบัตรแต่สิทธิบัตรหมดอายุลงแล้ว ในปัจจุบัน

ยาชีววัตถุเป็นแนวโน้มในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

จนมีขนาดใหญ่กว่ายาสามัญทั่วไปและคาดว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๐ จะมียาชีว

วัตถุต้นแบบกว่า ๑๐ ชนิดท่ีสิทธิบัตรจะหมดอายุลงตัวอย่างของยาชีววัตถุ

เช่น วัคซีน อินซูลิน ยาโรคข้ออักเสบ เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมใหม่หรือ

อุตสาหกรรมในอนาคตเหล่านี้จะเป็นกลไกที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

(New Growth Engine) ของประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรม, ๒๕๕๘,  

หน้า ๒-๓ และ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ๒๕๖๐, หน้า ๑๖-๒๘)
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 นอกจากรัฐบาลจะเล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว รัฐบาลยังเห็นถึงความส�าคัญและโอกาสที่จะ

พัฒนาต่อยอดในการสร้างความมั่นคงด้านการทหาร การป้องกันประเทศด้วยเช่น

กัน โดยได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตัวที่ 

๑๑ (S-Curve 11) เป็นการยกระดับศักยภาพการซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ และ

อาจสามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เองเพ่ือทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศ 

(ส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, ๒๕๖๑, หน้า ๔) 

ภาพที่	๑	๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย
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 โดยกระทรวงกลาโหมเป็นผู ้รับผิดชอบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

ด ้านการทหาร ซึ่งป ัจจุบันได ้รวบรวมขีดความสามารถของโรงงานต่างๆ  

ของ นขต.กห. ตลอดจนความต้องการของเหล่าทัพในภาพรวมมาพิจารณา 

และก�าหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อพัฒนาต่อยอดหรือร่วมลงทุน 

กับภาคเอกชนทั้งในและต ่างประเทศ เช ่น การจัดต้ังโรงงานซ ่อมสร ้าง

ยุทโธปกรณ์จากจีน การผลิตอากาศยานไร้นักบินระดับต่างๆ การปรับปรุงและ 

ผลิตเครื่องบินทะเล การผลิตยางรถยนต์ทหาร การผลิตกระสุนขนาดต่างๆและ

อุตสาหกรรมต่อเรือ เป็นต้น ท้ังนี้ อยู่ระหว่างการส่งต่อผลงานวิจัยทางทหารที่มี

ศักยภาพ เข้าสู่สายการผลิตของภาครัฐและเอกชน โดยกระทรวงกลาโหมได้น�า

ต้นแบบผลงานวจิยั ทีไ่ด้จากการพัฒนาตามความต้องการของผูใ้ช้ เข้าสูก่ระบวนการ

รบัรองมาตรฐานให้เป็นทีย่อมรบัของผูใ้ช้ทัง้ในและต่างประเทศ โดยปัจจบุนั ผลงาน

ที่พร้อมน�าเข้าสู่สายการผลิต เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน กล้องมองกลางคืน กระสุน

ฝึกขนาด ๓๐ มม. เพื่อใช้กับปืนเรือ การผลิตร่มส�าหรับส่งทางอากาศ รถยนต์

บรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ และ ยานเกราะล้อยาง BTR เป็นต้น โดยแผนปฏิบัติการ

พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๖๑ น้ี 

(ประชาชาติธุรกิจ ก, ๒๕๖๑, หน้า ๑-๒)

 ล่าสดุ คณะท�างานได้ท�าการศกึษาและวางกรอบการท�างานของอตุสาหกรรม

ป้องกันประเทศ (S-curve 11) ด้วยการก�าหนดเป้าหมายการผลิตยุทโธปกรณ์ที่ใช้

ในการป้องกันประเทศ ๓ ด้าน คือ 

  ๑. ด้านอธิปไตยและดินแดน เช่น รถถัง โดรน 

  ๒. ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ/ยาเสพติด/ไซเบอร์ เช่น จมูกไฟฟ้า 

เซ็นเซอร์ตรวจจับ 

  ๓.  ด้านความมั่นคงของมนุษย์ เช่น ข้อมูล Big Data การเงิน ประวัติ

คนเข้าออกประเทศ ใบหน้า
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 ส่วนการส่งเสริมการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) ได้พจิารณาให้อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ

เป็นประเภทกิจการใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งมีทั้งหมด ๔ กลุ่ม ได้แก่

  ๑. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานพาหนะ และระบบอาวุธเพ่ือ 

การป้องกันประเทศ ได้แก่ รถถัง รถเกราะ หรือยานพาหนะรบ ยานพาหนะช่วยรบ 

ชิ้นส่วนเฉพาะที่ใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม ได้สิทธิประโยชน์ในกลุ่ม A2๑  ยกเว้น

ภาษเีงนิได้นติบิคุคล ๘ ปี บวกสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิตามคณุค่าของโครงการ ยกเว้น

อากรเครือ่งจักร ยกเว้นอากรวตัถดุบิผลติเพือ่ส่งออก และสทิธปิระโยชน์ทีไ่ม่ใช่ภาษี

  ๒. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานไร้คนขับเพ่ือการป้องกันประเทศ

และชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม ได้แก่ ระบบยานภาคพื้นไร้คนขับ 

เช่น หุ่นยนต์ส�าหรับการปฏิบัติการทางทหาร ระบบยานทางน�้าไร้คนขับ เช่น 

ยานผิวน�้า/ใต้น�้าไร้คนขับ ระบบอากาศยานไร้คนขับเช่น อากาศยานไร้คนขับ

แบบปีกติดล�าตัว/ปีกหมุน/ผสม ชิ้นส่วนเฉพาะที่ใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม 

เช่น ตัวโครงสร้างหลัก แขนกล มือจับ ระบบติดต่อสื่อสาร ระบบกล้อง ระบบ

สมองกล ระบบไฟฟ้า และแบตเตอรี่ จะได้สิทธิประโยชน์ในกลุ่ม A1๒ ยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี (ไม่ cap วงเงิน) บวกสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตาม

คุณค่าของโครงการ ยกเว้นอากรเครื่องจักร ยกเว้นอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อ 

ส่งออก และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี

๑ สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ	A2 หมายถึง กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ กิจการที่ใช้

เทคโนโลยีสูง อุตสาหกรรมพื้นฐานส�าคัญที่มีการลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มีการลงทุน ยกเว้นภาษีเงินได้ 

๘ ปี ยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax

 ๒ สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ	 A1 หมายถึง อุตสาหกรรมฐานความรู ้ เน้นการออกแบบ  

ท�า R&D เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ยกเว้นภาษีเงินได้ ๘ ปี ไม่จ�ากัดวงเงิน ยกเว้น

อากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax
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  ๓. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอาวุธและเครื่องช่วยฝึกเพื่อการป้องกัน

ประเทศและชิ้นส่วน ด้านการผลิตและ/หรือซ่อมอาวุธ เช่น อาวุธปืน กระสุนปืน

ระบบจรวด รวมท้ังระบบควบคุม รถยิงหรือสิ่งน�าพาไปของระบบจรวด ชิ้นส่วน

เฉพาะที่ใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม ได้สิทธิประโยชน์ตามกลุ่ม A2 ระบบจ�าลอง

ยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง เช่น ระบบเครื่องช่วยฝึกยานรบเสมือนจริง ระบบ 

เคร่ืองช่วยฝึกใช้อาวุธเสมือนจริง ระบบสนามฝึกยิงอาวุธประจ�ากายและอาวุธ 

ประจ�าหน่วย ระบบจ�าลองยุทธ์ปฏิบัติการร่วม จะได้สิทธิประโยชน์ตามกลุ่ม A1

  ๔. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอุปกรณ์ช่วยรบ ได้แก่ เสื้อเกราะ 

กันกระสุนและสะเก็ดระเบิด แผ่นเกราะหรือโล่ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด  

ได้สิทธิประโยชน์ตามกลุ่ม A2

 โดยส�านักงาน BOI ได้น�า บริษัท ACG AVATION ซึ่งเป็น startup  

รายแรกในการผลิตเทคโนโลยีอากาศยานและรถยนต์บินได้จากฝรั่งเศสเข้า 

หารือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม  

เพ่ือร่วมศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ

ท�าการเจรจาจับคูธ่รุกจิ (business matching) กบัผูผ้ลติชิน้ส่วนไทยให้ผลติชิน้ส่วน

ส่งไปยังผู้ผลิตในฝรั่งเศส (ประชาชาติธุรกิจ ข, ๒๕๖๑, หน้า ๑-๒)

	๒.๒	 นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง

 เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์โลกในปัจจุบัน พบว่า ประเทศต่างๆ มี

แนวโน้มที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู ่ระบบหลายขั้วอ�านาจ และใช้กลไกความร่วม

มือทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ ตลอดจนมีการอ้างประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 

ประชาธิปไตย และสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการแข่งขัน รวมทั้งมีความ

ขัดแย้งด้านอุดมการณ์และความเชื่อทางศาสนา อีกท้ังปัญหาโลกร้อนที่ก่อให้เกิด 

ภัยพิบัติ ท�าให้โลกต้องเผชิญปัญหาด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ ซ่ึงมีแนวโน้ม

จะทวีความรุนแรงยิ่ งขึ้น ส�าหรับการเปล่ียนผ ่านเป ็นประชาคมอาเซียน 
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ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน ้มดี ข้ึน แต ่ยังคงปรากฏการขยายอิทธิพล
จากประเทศมหาอ�านาจ แนวโน้มปัญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาค 
ในระยะสัน้ยงัอยูใ่นระดบัต�า่ ส�าหรบัสถานการณ์ภายในประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ 
ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิรูปประเทศ ซึ่งยังคงมีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงที่ส�าคัญ คือ ความเปราะบางทางการเมืองภายในประเทศ การขาด
ความสามัคคีของคนในชาติ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้ง 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น (กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย, ๒๕๖๑, หน้า ๗) 
 จากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมได้มีนโยบายเร่งด่วน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบาย Thailand 4.0 และมิติ ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทหาร  
คือ (๑) เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง 
และความร่วมมือทางทหารกับมิตรประเทศ (๒) สนับสนุนรัฐบาลในการ
ด�าเนินการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ แผนงาน  
๑๐ ปี ประชาคมอาเซียน และการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคง 
อาเซียน (๓) สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
การจัดตั้งและการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (๔) สนับสนุนรัฐบาลและ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติในการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือขับเคล่ือน 
การพัฒนาประเทศในทุกมิติ (๕) สนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการ 
ด�าเนินงานเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาของชาติ การด�าเนินการ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศตามนโยบายรัฐบาล และ (๖) สนับสนุนการ
จัดท�าข ้อมูลบริการประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ�านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล และการแจ้งเตือนข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้ทันสมัย (กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร, ๒๕๖๑, หน้า ๑) 
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 ในขณะที่กองทัพไทยก็มีภารกิจส�าคัญต้องเร่งด�าเนินการ คือ การรักษาความ

ม่ันคงและความเป็นปึกแผ่นของประเทศ การปกป้องอธปิไตยและผลประโยชน์ของ

ชาติ รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาส�าคัญของชาติ โดยผู้บัญชาการทหาร

สงูสดุ พลเอกธารไชยยนัต์ ศรสีวุรรณ ได้มนีโยบายในด้านการพฒันาประเทศและช่วย

เหลอืประชาชน คือ “สนบัสนนุการพฒันาประเทศ การพัฒนาคณุภาพชีวติประชาชน 

การบรรเทาภัยพิบัติ และฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งท�าให้ประเทศไทยก้าว

ไปสู่การมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ และแนวทาง

พัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0” กองทัพไทยจึงต้องมีการเสริมสร้างและพัฒนาขีด

ความสามารถอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีขีดความสามารถที่หลากหลาย มีความพร้อม

ในการปฏิบัติภารกิจ สามารถสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมอย่างมีประสิทธิภาพ (กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพ

ไทย, ๒๕๖๑, หน้า ๑๗)

	 	 ๒.๒.๑	 (ร่าง)	ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)

  การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของประเทศในปัจจุบัน 

และแนวโน้มบริบทและเงื่อนไขการพัฒนาภายนอกประเทศที่ประเทศไทย

จะต้องเผชิญบ่งชี้ว ่า ประเทศไทยมีจุดแข็งหลายด้าน ซ่ึงหากมีการด�าเนิน

ยุทธศาสตร์ในเชิงรุกท่ีเหมาะสม ก็จะท�าให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์

จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในการรักษาไว้

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับ

ดักความเหลื่อมล�้า ความไม่สมดุลและกับดักผลิตภาพการผลิตต�่า และก้าว

ไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ในระยะเวลาที่ก�าหนด จุดแข็งที่ส�าคัญของ

ประเทศไทย	 ได้แก่ การมีต�าแหน่งท่ีตั้งที่สามารถเป็นจุดเชื่อมโยงและกระจาย

ความเช่ือมโยงท่ีส�าคัญในภูมิภาค และเป็นการประตูสู ่เอเชียที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง  

การเป็นฐานการผลิตและบริการส�าคัญที่หลากหลาย คนไทยโดยเฉลี่ยมีการ

ศึกษาและสุขภาพดีขึ้น ระบบเกื้อกูลในครอบครัวไทยเข้มแข็งและมีความ 
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หลากหลายเชิงนิเวศน์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนหลายประการที่ต้องขจัด

ให้หมดไป โดยเฉพาะจุดอ่อนเหล่านี้เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆ 

และการแข่งขันที่รุนแรงภายใต้โลกไร้พรมแดนก็จะสร้างความเสียหายและเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ข้อจ�ากัดด้านทรัพยากรทั้งแรงงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภาพการผลิตยังต�่า การพัฒนาและการใช้นวัตกรรม

มีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนามีน้อย และมีปัญหาความเหลื่อมล�้า

ในด้านต่างๆ ส่งผลให้ขาดความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ขีดความสามารถ

ของทรัพยากรมนุษย์ยังต�่า โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และบริการ 

ทางสังคมยังต้องยกระดับคุณภาพอย่างท่ัวถึง รวมทั้งความอ่อนแอของการบริหาร

ราชการแผ่นดินท่ียังต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมือง เพื่อให้เกิดการ

บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ลดคอร์รัปชัน และการปฏิรูป

กฎระเบียบและกฎหมายให้ทันสมัย

 ดังนั้น การก�าหนดให ้มี  “ยุทธศาสตร ์ชาติ” เพื่อเป ็นยุทธศาสตร ์

ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบ 

และกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถ 

น�าไปสู ่การปฏิบัติอย ่างจริงจังจะช ่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทย 

ในทุกภาคส่วน และน�าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรง 

ของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาความมั่นคง ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ปัญหาความเหลื่อมล�้า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และปัญหาความขัดแย้ง

ในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยง 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ ่านประเทศไทยไปพร ้อมๆ  

กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยยังคงรักษา

บทบาทส�าคัญในเวทีโลก สามารถด�ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู ่ดีมีสุข

อย่างถ้วนหน้ากัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้

ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
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ยั่งยืนในระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผน 

ต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน 

ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว “ยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.๒๕๖๐	 -	 ๒๕๗๙)”		

โดยก�าหนดวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทยมีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว	 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 หรือ

คติพจน์ประจ�าชาติ	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันในการผลิตและบริการท่ีหลากหลาย บนฐานของเทคโนโลยี 

สมัยใหม่และนวัตกรรม มีรายได้สูงอยู ่ในกลุ ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทย 

เป็นคนคุณภาพที่มีความสุข อยู ่ดีกินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและ 

เป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  

๒๐ ปีประกอบด้วย ๖	ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง		

จะมุ ่ งเน ้นการพัฒนาศักยภาพในการป ้องกันประเทศให ้พร ้อมรับมือกับ 

ภัยคุกคามทั้งทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ	 (๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน มุ ่งให้ผู ้ประกอบการไทยผลิตได้ขายเป็น และ

มีความสามารถท่ีจะรู ้จักและเข้าใจแนวโน้มตลาด เพื่อสร้างคุณค่าของสินค้า 

และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู ้บริโภค	 (๓) ยุทธศาสตร์ชาต	ิ

ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์	โดยคนไทยในอนาคตต้อง

เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ มคีวามพร้อมทัง้กาย ใจ สติปัญญา สามารถเรยีนรูไ้ด้ตลอดชวีติ 

มทีกัษะในศตวรรษที ่๒๑ (๔) ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสงัคม ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศทีท่กุคนมโีอกาสและความเสมอภาค

ในทุกด้าน ทั้งในมิติของการเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร กระบวนการ

ยุติธรรมและบริการสาธารณะ (๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต	

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและ

พฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศและเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม โดยการจัดการ

ขยะ สารพิษ และของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ และ	 (๖)	 ยุทธศาสตร์



เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพไทย เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0”36

ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการยก 

ระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ดิจิทัลเต็มรูปแบบ

 ทั้งนี้ การน�ายุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลนั้นประชาชน

ทุกภาคส่วนจะมีบทบาทส�าคัญ ไม่เฉพาะในขั้นตอนการจัดท�า แต่รวมถึง 

การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยที่

ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะมีการจัดท�าแผนแม่บทส�าหรับประเด็นการ

พัฒนา/ประเด็นปฏิรูปส�าคัญส�าหรับการพลิกโฉมประเทศไทย เพ่ือเป ็น

เครื่องมือในการขับเคลื่อนสู ่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้

ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ในบางประเด็นการพัฒนาอาจมีความจ�าเป็นต้อง 

ด�าเนนิการเปลีย่นแปลงส�าคญัในเชิงโครงสร้าง กลไก และกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง จึงจะ

สามารถขบัเคลือ่นการพฒันาในเรือ่งนัน้ๆ ได้สมัฤทธิผ์ลจะมแีผนปฏรูิปทีส่อดคล้อง

กนั ในการทีจ่ะบรรลวุสิยัทศัน์และท�าให้ประเทศไทยพฒันาไปสูอ่นาคตทีพึ่งประสงค์

นัน้จ�าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก�าหนดยทุธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และ

ก�าหนดแนวทาง การพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  

ดังนั้น จึงจ�าเป็นจะต้องก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทาง

การพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง และมีการบูรณาการและ

สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุก

ภาคส่วนในสังคม
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ภาพที่	๒	ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

ที่มา: คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 เมื่อพิจารณาสาระส�าคัญของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีแล้ว สรุปสาระ

ส�าคัญได้ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง โดยครอบคลุม 

ในประเด็นของการรักษาความสงบภายในประเทศ การพัฒนาศักยภาพในการ

ป้องกันประเทศให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 

บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศที่เอื้อให้เกิดความมั่นคง ความมั่งค่ัง 

ทางเศรษฐกิจ ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ  

การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและทาง

ทะเล และการบริหารจัดการความมั่นคงให้สอดคล้องกันแผนงานพัฒนาอ่ืนๆ  

เพื่อช่วยเหลือประชาชนและร่วมพัฒนาประเทศ โดยการก�าหนดยุทธศาสตร์

ความมั่นคงมีเป ้าหมายเพื่อสร ้างความมั่นคงในทุกระดับตั้งแต ่ระดับชาติ 

สังคม ชุมชน และความมั่นคงของมนุษย์จากภัยคุกคาม ทั้งที่เป็นภัยคุกคาม
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แบบด้ังเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ให้เกิดความม่ันคงของสถาบันหลัก 

ของชาติ  ความมั่นคงทางการทหาร ความมั่นคงแนวชายแดนและเกิด 

ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามและภัยพิบั ติ ในรูปแบบใหม ่ๆ อาทิ  

ภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย  

และโรคอุบัติใหม่ต ่างๆ รวมทั้งการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร น�้า และ

พลังงาน ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและแนวโน้มด้านความมั่นคง 

ทั้ง ๓ ระดับ คือ ความมั่นคงระดับโลก ความมั่นคงระดับภูมิภาค และ 

ความมั่นคงภายในประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน หัวใจส�าคัญของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ เพ่ิมผลิต

ภาพการผลิต (Productivity) โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนาและ 

นวัตกรรมในทุกสาขาของภาคการผลิต และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและ

ที่ต ่อยอดเป็นฐานรายได้ใหม่ การพัฒนาในแนวทางส�าคัญดังกล่าวข้างต้น 

จะสัมฤทธ์ิได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน การเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันรองรับอย่างเหมาะสม ทั้งการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ตลอดจนห่วงโซ่มูลค่าเพื่อก้าวข้ามกับดักจากผู้ซื้อเทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้ผลิต

และขายเทคโนโลยี โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความคิดและเทคโนโลยีต้นน�้า สู่การพัฒนา

เทคโนโลยีต้นแบบ เพื่อวางรากฐานความเข้มข้นในการต่อยอดเทคโนโลย ี

จากต่างประเทศ และน�าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงพาณิชย์ สังคมและชุมชน รวมถึง 

การพัฒนาและวิจัยแบบวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

พัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมอนาคตที่ยังต ้องอาศัยเทคโนโลยีจาก 

ต่างประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการพัฒนาและเสริมสร ้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยครอบคลุมในประเด็นของการปฏิรูปการเรียนรู้ 

แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี

ความสามารถพิเศษ (Talents) โดยการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้มีความสามารถ

พิเศษของประเทศอย่างเป็นระบบ การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุน

ให้เอื้อต่อกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในการสร้างสรรค์งานบนฐานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

 ยทุธศาสตร์ที ่ ๔ ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางสังคม ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศท่ีทุกคนมีโอกาสและมีความเสมอภาค

กันในทุกด้าน หรือการเป็น “สังคมแห่งโอกาส” ด้วยการสร้างความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับคนทุกกลุ ่มในสังคม การมีหลักประกันสังคม  

การสร้างโอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยกและค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและ 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเสริมสร้างพลังทางสังคม และการสร้างความเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกันทางสังคม

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ 

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายที่ส�าคัญ คือ การบริโภคที่ยั่งยืนและการ

ผลติทีย่ัง่ยนื โดยมกีารด�าเนนิการทีส่�าคญัคอืต้องเร่งวางระบบการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟแูละ

สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติ บริหารจัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพ

โดยการวางระบบบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน ๒๕ ลุ่มน�้า 

ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการปรับสมดุลยุทธศาสตร์

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การที่ประเทศไทยจะบรรล ุ

เป้าหมายอนาคตในระยะยาวที่ก�าหนดไว้นั้น การบริหารราชการแผ่นดินจะต้อง

ปรับเปลี่ยนให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างบูรณาการและมี

ความต่อเนื่อง ภาครัฐจะต้องจัดระบบองค์กรให้มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
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ถึงกัน และกะทัดรัด (Open and connected government) โดยใช้ดิจิทัล 

อย่างเต็มรูปแบบ (Full Digital Employment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ 

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การให้บริการแก่ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ

เอกชน และสามารถด�าเนินงานร่วมกับภาคการเมืองบนพื้นฐานของความ 

รับผิดรับชอบ ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถตรวจ

สอบได้ และมีความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ โดยครอบคลุมในประเด็น

ของการวางระบบบริหารงานภาครัฐแบบบูรณาการ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 

และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลังคนและ

พัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ การต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อ

บังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อ

ตกลงระหว่างประเทศ

 กล่าวโดยสรุป สาระส�าคัญของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มีประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมิติความมั่นคงทางทหาร ได้แก่ (ยศ.ที่ ๑) การป้องกัน 

ประเทศให ้พร ้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้น (ยศ.ที่  ๒)  

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม จากผู้ซ้ือเทคโนโลยีไป

สู่การเป็นผู้ผลิตและขายเทคโนโลยี (ยศ.ที่ ๓) เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (ยศ.ที่ ๔) การสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ยศ.ที่ ๕)ภารกิจด้านสังคม การช่วย

เหลือประชาชน เช่น การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติ การวางระบบบริหารจัดการน�้า และ (ยศ.ที่ ๖) การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการให้มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และกะทัดรัด (Open  

and connected government) โดยใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Full Digital  

Employment) ทั้งนี้ กองทัพต้องก�าหนดเป้าหมายและแผนการด�าเนินการ

ต่างๆ รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่การเป็น 

กองทัพในยุค ๔.๐ ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
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	 ๒.๒.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	พ.ศ.๒๕๖๐	-	

๒๕๖๔

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ. ๒๕๖๐ 

– ๒๕๖๔) จัดท�าขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลก

ที่เปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้มีการน้อมน�าหลัก 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนาประเทศ

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – ๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันและ 

ช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู ่ได้อย่างมั่นคงและมีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู ่ความสมดุลและ

ยั่งยืน การจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดท�าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  

๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ  

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็น

การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี 

การพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ

ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก�าหนด 

วสิยัทศัน์และ ทศิทาง การพฒันาประเทศ รวมทัง้ร่วมจดัท�ารายละเอยีดยทุธศาสตร์

ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
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ภาพที่	๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ที่มา: www.nesdb.go.th

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยน 

ที่ส�าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลง

ยุทธศาสตร์ระยะยาวสู ่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี ๑๒ ได้ก�าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส�าคัญ

ที่ต้องด�าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร ์ชาติ เพื่อเตรียมความพร ้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสมขณะเดียวกัน ยังได้ก�าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและ

ติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อก�ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและ

เกิดประสิทธิภาพ น�าไปสู ่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ ย่ังยืนของสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน 

ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (๒) การสร้างความ 
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เป ็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม (๓) การสร ้างความเข ้มแข็ง 

ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (๔) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (๕) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา

ประเทศสู่ความมั่งคงและยั่งยืน (๖) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน 

การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (๗) การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม (๙) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ (๑๐) ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

 เมื่อพิจารณาสาระส�าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่เกี่ยวข้องกับมิติความมั่นคงทางทหาร จ�านวน 

๘ ด้าน ซึง่กองทพัจะต้องวางแนวทางรองรบัเพือ่ให้บรรลุตามท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติฯ ได้ระบุไว้ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

 ยทุธศาสตร์ที ่๑ การเสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์ โดยมแีนวทาง 

การพัฒนาที่ส�าคัญ ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มวีนิยั จติสาธารณะ และพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ การพัฒนาศักยภาพคนให้ม ี

ทกัษะ ความรู ้และความสามารถในการด�ารงชวีติอย่างมคีณุค่า การยกระดบัคณุภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความ 

เหล่ือมล�้าในสังคม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญ ประกอบด้วย การกระจาย 

การให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ 

ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข ่งขันได ้อย ่างยั่ งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญ ประกอบ

ด้วย การเสริมสร ้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข ่งขันของภาค 

การผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่าง 

ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพ 
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ในการแข่งขันของประเทศ วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม ปรับปรุง

แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ�านวยความ

สะดวกด้านการค้าการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาส�าคัญ ประกอบด ้วย  

การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน การแก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม 

การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การสนับสนุน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว 

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง 

ด ้านภัยพิบัติ  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก ้ไขป ัญหา 

ความขัดแย ้งด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อม และ การพัฒนา 

ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาประเทศสู ่ความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาส�าคัญ  

ประกอบด้วย การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ

ธ�ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน

ประเทศเพื่อเตรียมความพร ้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและ 

ภัยคุกคามอ่ืนๆ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  

เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

สังคม และการป ้องกันภัยคุกคามข ้ามชาติ  การรักษาความม่ันคงและ 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ�านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตย 

ในเขตทะเล และการบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด 

ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนา 

ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน 

การทจุริตประพฤตมิชิอบ และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย โดยมแีนวทางการพฒันา

ส�าคญั ประกอบด้วย การปรบัปรงุโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกจิ และคณุภาพ

บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ

คุ้มค่า ป้องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ เพือ่ให้สงัคมไทยมวีนิยั  

โปร่งใส และยุติธรรม และการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มี 

ความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวตักรรม โดยมแีนวทาง การพฒันาส�าคญั ประกอบด้วย การเร่งส่งเสริมการลงทนุ

วิจัย พัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม การพัฒนา

ผูป้ระกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี และการพัฒนาสภาวะแวดล้อม

ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ

พัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาส�าคัญ ประกอบด้วย การพัฒนาและส่งเสริม

ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเด่น 

ในภูมิภาค การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู ้ประกอบการไทย 

เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในลักษณะ 

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  

การสร ้างความเป็นหุ ้นส ่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 

และนานาประเทศ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมี 

บทบาทที่สร ้างสรรค์ การส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาต ิ

ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  

การบูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 

และการส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส�าคัญ
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 กล่าวโดยสรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ มียุทธศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับมิติความมั่นคงทางทหารท้ังสิ้น ๘ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (ยศ.ที่ ๑) 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (ยศ.ที่ ๒) การสร้างความเป็น

ธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ภารกิจการช่วยเหลือประชาชน (ยศ.ที่ ๓)  

การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต  

(ยศ.ท่ี ๔) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการทรัพยากร

น�้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  

(ยศ.ที่  ๕) การเสริมสร ้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมรับมือ 

ภัยคุกคามต่างๆ (ยศ.ที่  ๖) การบริหารจัดการ การปรับปรุงโครงสร ้าง 

หน่วยงาน บทบาท ภารกิจ ต่างๆ (ยศ.ที่ ๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย นวัตกรรม และผลักดันสู ่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  

และ (ยศ.ที่ ๑๐) การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ 

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค

กันในทุกด้าน ท้ังนี้ กองทัพต้องก�าหนดเป้าหมายและแผนการด�าเนินการ

ต่างๆ รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่การเป็น 

กองทัพในยุค ๔.๐ ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

 ๒.๒.๓	(ร่าง)	ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม	ระยะ	๒๐	

ปี	(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๗๙)
 เม่ือพิจารณาถึงบทบาทของกองทัพซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง
ที่ มีแผนงานการพัฒนาเสริมสร ้างก�าลังกองทัพอย่างเป ็นระบบ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมที่พิจารณาจากความมั่นคง
ของโลก ภัยคุกคามของภูมิภาค สถานการณ์ภายในประเทศ ให้สอดคล้อง 
กับสภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงที่เปลี่ยนแปลงไป ท่ีมีประเด็นยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงกลาโหมท้ัง ๓ ด้าน ได้แก่ การป้องกนัเชงิรุก การผนกึก�าลงัป้องกันประเทศ 
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และการสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคง ซึ่งมีการก�าหนดแผนพัฒนาเสริมสร้าง

กองทัพแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ คือ 

   ระยะที่ ๑ ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีเป้าหมายส�าคัญ 

ในการพัฒนาความพร้อมท้ังในด้านก�าลังพล ยุทโธปกรณ์ หลักนิยม การฝึกศึกษา  

การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ การพัฒนาการ

ปฏิบัติการด้านไซเบอร์ กิจการด้านอวกาศ การวิจัยพัฒนา อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศที่มุ่งสู่การผลิตใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา

ของชาติในมิติต่างๆ 

   ระยะที่ ๒ ระหว่างปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ มีเป้าหมายส�าคัญ 

ในการพัฒนาโครงสร้างท่ีมุ่งเน้นความคล่องตัว มียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถ

ปฏิบัติภารกิจที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับประเทศใน

ภูมิภาค เสริมสร้างขีดความสามารถด้านไซเบอร์และกิจการด้านอวกาศอย่าง

ต ่อเนื่อง น�าระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมและระบบก�าลังพลส�ารอง

มาบรรจุทดแทนก�าลังทหารประจ�าการในบางอัตราต้ังแต่ยามปกติ รวมถึง 

การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศท่ีสามารถผลิตใช้ในราชการและ

เพื่อการพาณิชย์ได้สมบูรณ์ 

   ระยะที่ ๓ ระหว่างปี ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔ มีเป้าหมายส�าคัญ

ในการพัฒนาโครงสร ้างที่มีความคล่องตัว มียุทโธปกรณ์และเทคโนโลยี 

ที่ ทันสมัย สามารถปฏิบัติภารกิจที่มีความหลากหลาย รวมทั้ งมีระดับ 

ของศักยภาพทางด้านการทหารที่มีขีดความสามารถปฏิบัติการด้านไซเบอร์และ

กิจการด้านอวกาศที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค 

   ระยะที่ ๔ ระหว่างปี ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙ มีเป้าหมายส�าคัญ 

ในการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในทุกๆ ด้านให้มีความต่อเนื่อง  

โดยมีเป ้าหมายสุดท้ายคือ “กห. มีโครงสร้างกองทัพที่กะทัดรัด จ�านวน 

ก�าลังพลที่เหมาะสม ยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีขีดความสามารถ 

ในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลาย” 
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 ทั้ ง น้ีตามแผนยุทธศาสตร ์ป ้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 

ได้เล็งเห็นว่าภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ไม่ใช่ภัยคุกคามท่ีต้องใช้

ก�าลังขนาดใหญ่เข้าปราบปรามเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา จึงมีความจ�าเป็น

ต้องลดคน แต่ต้องคงก�าลังกองทัพให้เหมาะสม ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค 

เพื่อความสมดุลของการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติ การต่อรองผลประโยชน์ของ

ชาติโดยที่ไม่ต้องอาศัยพึ่งพาประเทศมหาอ�านาจ (กระทรวงกลาโหม, ๒๕๕๙,  

หน้า ๑) ดังนั้น การปรับปรุงพัฒนากองทัพในด้านต่างๆ ให้รับกับนโยบาย  

Thailand 4.0 และสถานการณ์ในยุคปัจจุบันจึงมีความจ�าเป ็นอย่างยิ่ง  

เ น่ืองจากภัยคุกคามต ่างๆ ที่ เกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงอย ่างรวดเร็ว  

กอปรกับการพัฒนากองทัพของประเทศต่างๆ ที่เน้นศักยภาพของก�าลังพล 

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ กองทัพไทยจึงต้อง 

ปรับตัวให ้ เท ่ าทันต ่อภัยคุกคาม เทคโนโลยี ท่ี ทันสมัย และนวัตกรรม 

ที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาลอีกด้วย

	 ๒.๒.๔	ยทุธศาสตร์การพัฒนาวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีอตุสาหกรรมป้องกนั

ประเทศ	กระทรวงกลาโหม	พ.ศ.๒๕๖๐	–	๒๕๗๙

 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และนโยบายรัฐบาล 

ที่น�าประเทศไทยไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อก้าวข้าม “Thailand 

3.0” ไปสู่ “Thailand 4.0” ซึ่งต้องเกิดอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ โดยการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม

เป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔ ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ คือ นโยบายการตัดสินใจ “สร้างหรือซื้อ” (Make or 

Buy) เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อต่อยอดความ

เข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน และยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 

ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต



49เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพไทย เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0”

 กระทรวงกลาโหมจึงได้รวมระบบงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ และระบบงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเชื่อมต่อ 

การวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป ้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม  

เข ้ากับระบบการพัฒนางานวิจัยสู ่สายการผลิตใช ้ในราชการ/เชิงพาณิชย ์

ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ด้วยการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม  

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เพื่อเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาให้กระทรวงกลาโหม

มีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อน�าไปสู่

การพึง่ตนเองในการผลติอาวธุยทุโธปกรณ์ รวมทัง้สามารถบรูณาการความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพ

การด�าเนินงาน เพื่อความคุ ้มค่าในการลงทุนของกลุ ่มอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะน�ามาซึ่งความพร้อมรบของกองทัพ 

ภายใต้อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จ�าเป็น และเพียงพอ 

ต่อการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ และผลประโยชน์

แห่งชาติ รวมถึงการรวมตัวและเชื่อมโยงกันทางการค้า เพื่อน�าผลิตภัณฑ ์

ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเข้าสู่การแข่งขันในตลาดต่างประเทศต่อไป

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป้องกัน 

ประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ นับเป็นหลักในการบริหาร

จัดการงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่ส่วน 

ราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

(องค ์กรมหาชน) ต ้องร ่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อมุ ่ งตอบสนอง 

วิสัยทัศน์ ตามร่างยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.

๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ คือ “มีกองทัพชั้นน�า มีบทบาทส�าคัญในด้านความม่ันคง

ของรัฐ และมีบทบาทในการส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค” ซึ่งก�าหนด 

เป้าหมายให้การวจิยัพฒันาและอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศของกระทรวงกลาโหม

สามารถผลิตใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ได้โดยสมบูรณ์ต่อไป
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 ส�าหรับการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เ ก่ียวข้องกับการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม 

พบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๕ 

กล่าวว่า “รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน  

เว้นแต่กรณีท่ีมีความจ�าเป็น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ”  

และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อน�าไปสู ่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ได้ ซึ่งกระทรวงกลาโหมมีอ�านาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและรักษา

ความมั่นคงของราชอาณาจักร ต้องมีความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์โดยไม่สะสม 

เกินความจ�าเป็น แต่สามารถด�ารงสรรพก�าลังได้เมื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน 

ดังน้ันระบบงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศต้องสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ

เพิ่มอุปสงค์ให ้โรงงานในกระทรวงกลาโหมและภาคเอกชน สามารถผลิต 

ยุทโธปกรณ์ได ้เต็มก�าลังการผลิต เป็นการด�ารงสายการผลิตยุทโธปกรณ ์

ทางทหารไว้ในประเทศ และสร้างความคุ้มค่าในการลงทุนของภาคเอกชน และเมื่อ

ภาคการผลิตมีความคุ้มทุนก็จะเกิดการลงทุน การวิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการที่ขับ

เคลือ่นด้วยนวตักรรมของรฐับาล ซึง่ขดีความสามารถด้านเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 

จะเป็นเงื่อนไขของการสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศเพื่อ

เจรจาผลประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นธรรมต่อไป 

 การพัฒนาวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

ของกระทรวงกลาโหม มีเป้าหมายให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นเครื่องมือ 

ในการรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ด้วยการพึ่งพาตนเองได้ในด้านยุทโธปกรณ์ทาง

ทหารของประเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการ 
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ขดีความสามารถทกุภาคส่วน มุ่งเน้นการสนบัสนนุให้ภาคเอกชนสามารถท�าการผลิต

เพ่ือใช้ในราชการและเพือ่การพาณชิย์ ภายใต้พนัธกจิส�าคญั ๕ ประการ คอื การวจิยั

และพฒันา การผลติ การควบคมุ การส่งเสรมิ และความร่วมมอื โดยแบ่งการด�าเนนิการ

ออกเป็น ๔ ระยะ ได้แก่ 

   ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีเป้าหมายให้กระทรวง

กลาโหม มีกลไกการบริหารและระบบงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ ที่สามารถซ่อมบ�ารุงและผลิตยุทโธปกรณ์พื้นฐานได้ภายใต้ลิขสิทธิ์

ของไทย และส่งเสริมให้ภาคเอกชนในประเทศเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Supplier) 

   ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) มีเป้าหมายให้กระทรวง

กลาโหมสามารถวิจัย พัฒนายุทโธปกรณ์ ได้ตรงตามความต้องการของกองทัพ  

และส่งผ่านต้นแบบงานวิจัยไปสู ่ต้นแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ด้วยการ 

ร่วมงาน/ร่วมทุนกับภาคเอกชนเพื่อผลิตขายในเชิงพาณิชย์ 

   ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) มีเป้าหมายให้กระทรวง

กลาโหมร ่วมงาน/ร ่วมทุนกับภาคเอกชนวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์เพ่ือผลิต 

ใช้ในราชการและเพื่อพาณิชย์ 

   ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๗๕ – ๒๕๗๙) มีเป้าหมายให้กิจการ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสามารถวิจัยพัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ์เพื่อ

การส่งออก 

 ทั้งนี้องค์กรหลักท่ีมีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือ

และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน คือ กระทรวงกลาโหม สถาบันเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และภาคเอกชน การด�าเนินการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ อย่างบูรณาการ จะท�าให้การวิจัยพัฒนาและ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม มีความเป็นรูปธรรม  

เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีเอกภาพ เป็นส่วนส�าคัญในการเสริมสร้าง 

ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
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ของทุกภาคส่วน ในการร่วมต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

ปัจจุบันและยกระดับไปสู ่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ได้

อย่างมั่นคง ยั่งยืนต่อไป

	๒.๓	 บทบาทหน้าที่ของกองทัพไทย

 บทบาทและหน ้า ท่ีของกองทัพได ้ถูกก� าหนดเอาไว ้อย ่ างชัด เจน 

ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ หรือรัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย  

ทั้งฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับต่าง ๆ ก่อนหน้า ตลอดถึงพระราชบัญญัติ  

และพระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่างก็ได้ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของกองทัพ 

โดยทั่วไป และบทบาทหน้าที่ของกองทัพในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิด 

เหตุภัยคุกคามต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน จากการทบทวน

กฎหมายที่ส�าคัญต่าง ๆ ของประเทศสรุปได้ว่า ได้มีการให้ความหมายและ

ขอบเขตที่ เกี่ยวข ้องกับบทบาทและอ�านาจหน้าที่การบริหารและการจัด 

กองทัพไทย เอาไว้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๗  

ได้ก�าหนดไว้ว่า รัฐต้องพิทักษ์ไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย 

และบูรณภาพแห่งเขตอ�านาจรัฐ และต้องจัดให้มีก�าลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ 

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจ�าเป็นและเพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย 

ความม่ันคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และ 

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุและเพือ่การ

พัฒนาประเทศ (ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๕๐, หน้า ๑๙)

 ส�าหรับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑  

ได้กล่าวถึงอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมไว้ดังนี้ (๑) พิทักษ์รักษาเอกราช

และความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายใน 
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ราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล โดยจัดให้มีและใช้ก�าลัง

ทหารตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามที่มีกฎหมายก�าหนด 

(๒) พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ (๓) ปกป้อง พิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการ

พัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ และการช่วยเหลือ

ประชาชน (๔) ศึกษา วิจัย พัฒนา และด�าเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศและพลังงานทหาร ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

และด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้  เพื่อ

สนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ และ  

(๕) ปฏิบัติการอื่นที่ เป ็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม 

เพื่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด ท้ังนี้ ตามท่ีมีกฎหมาย

ก�าหนดหรอืตามมตคิณะรฐัมนตร ีซึง่จากทีก่ล่าวข้างต้น (กระทรวงกลาโหม, ๒๕๕๑, 

หน้า ๓๘)

 อีกทั้งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ยังได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของกองทัพไทยไว้ว่า กองทัพไทยมีหน้าที่เตรียม

ก�าลังกองทัพไทย การป้องกันราชอาณาจักร และด�าเนินการเกี่ยวกับการใช้

ก�าลังทหาร ตามอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม โดยมีผู้บัญชาการทหาร

สูงสุดเป็นผู ้บังคับบัญชารับผิดชอบ รวมทั้งได้แบ่งส่วนราชการกองทัพไทย  

ออกเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 

และส่วนราชการอื่นตามที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ส�าหรับบทบาทของ 

กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ถูกก�าหนดให้มีหน้าที่ควบคุม อ�านวยการ สั่งการ 

และก�ากับดูแล การด�าเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมก�าลัง 

การป้องกันราชอาณาจักร และการด�าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก�าลังทหาร ตาม
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อ�านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (กระทรวงกลาโหม, 

๒๕๕๑,หน้า ๓๘-๔๐) 

 จากที่สรุปมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า บทบาทและหน้าที่หลักของกองทัพ 

จะเป็นเร่ืองของการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย และความมั่นคงแห่ง 

ราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคามท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ แต่ปัจจุบัน กระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ท�าให้เกิด 

ภัยคุกคามใหม่ๆ ขึ้นมากมาย กองทัพจึงมีภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

เช่น ภัยพิบัติ ภัยคุกคามไซเบอร์และห้วงอวกาศ การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์

อย่างรวดเร็วของกองทัพมิตรประเทศ การแข่งขันในมิติเศรษฐกิจอย่างเข้มข้น

ระหว่างประเทศ นโยบายการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ของรัฐบาล ดังน้ัน 

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพต้องปรับปรุง พัฒนา ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ 

พร้อมรับกับภัยคุกคามหือภารกิจใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต เช่น ศึกษา  

วิจัย พัฒนา และด�าเนินการด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

ด้านพลังงาน และด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

หรืออาจเรียกว ่าปฏิบั ติการอื่นที่ เป ็นการปฏิบั ติการทางทหารนอกเหนือ 

จากสงคราม เพื่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

 



ส่วนที่ ๓
กำรพัฒนำกองทัพไทย
เพื่อรองรับนโยบำย 
Thailand 4.0

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
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	๓.๑	 บรบิทแวดล้อมกองทพัไทยในยคุ	 ๔.๐	ภายใต้สถานการณ์ทางความมัน่คง	

	 และผลกระทบที่ส�าคัญ

 หากพูดถึงการสร้างกองทัพแห่งอนาคต หรือการสร้างกองทัพ ๔.๐  

สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือภัยคุกคามในอนาคต ยกตัวอย่างเช่นในอดีตกองทัพ

มีขีดความสามารถและยุทโธปกรณ์คือ ก�าลังพล หอก ดาบ ในขณะท่ีข้าศึก 

ที่ เข ้ามารุกรานมีขีดความสามารถคือ ปืนกล ปืนใหญ่ เพราะฉะนั้นการม ี

ขีดความสามารถเทียบเท ่าหรือสูงกว ่านับเป ็นศักย ์สงครามที่ส ่ งผลต ่อ 

ความมั่นคง กล่าวคือ หากประเทศใดมีขีดความสามารถที่ต�า่กว่าก็จะไม่สามารถ

ป้องกนัตนเองได้ ดังนัน้ เป้าหมายของการเป็นกองทพัแห่งอนาคต หรอืกองทพั ๔.๐ 

จะต้องมีระดับของเทคโนโลยีท่ีเทียบเท่าหรือสูงกว่าภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น 

ทุกรูปแบบ สิ่งแรกที่ต้องด�าเนินการ คือ การประเมินภัยคุกคาม (Threats  

Assessment) ในยุค ๔.๐ จากการติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์สถานการณ์

ความมั่นคงต ่างๆ ที่ ผ ่ านมาที่ส ่ งผลกระทบต ่อเสถียรภาพความมั่นคง 

ในวงกว้าง ทั้งต่อประชาคมโลก ภูมิภาค จนถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นประเด็น 

ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงควรติดตาม และพิจารณาภัยคุกคามความมั่นคงต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและ 

ผลประโยชน์ของชาติ และควรหาแนวทางด�าเนินการที่เหมาะสมกับแต่ละกรณี  

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   ► เหตุการณ์การก่อการร้าย เหตุการณ์ก่อการร้ายยังปรากฏ

อยู ่อย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์เหตุก่อการร้ายใน ๑๖๓ ประเทศทั่วโลก  

(ร ้อยละ ๙๙.๗ ของประชากรทั่วโลก) จากสถาบันเศรษฐศาสตร ์และ 

สันติภาพโลก ซึ่งเผยแพร่ “ดัชนีก่อการร้ายโลกประจ�าปี ๒๕๖๐ (Global  

Terrorism Index 2017)” เมื่อ ๑๖ พ.ย.๖๐ พบว่า ถึงแม้ในปี ๒๕๕๙ จะม ี

ผู ้เสียชีวิตจากเหตุก่อการร้ายลดลงต่อเนื่องเป็นปีท่ี ๒ (ลดลงร้อยละ ๑๓  

และ ๒๒ จากปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๗ ตามล�าดับ) แต่กลับพบว่าชาติตะวันตก

ได้รับผลกระทบมากขึ้น มีประเทศท่ีมีผู ้เสียชีวิตอย่างน้อย ๑ ราย เพิ่มขึ้น  
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๑๒ ประเทศ จากปี ๒๕๕๘ โดยสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายใช้วิธีลงมือคนเดียว หรอื  

“โลน วล์ูฟ” ก่อเหตใุนชาติตะวนัตกเพิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั กลุม่ก่อการร้าย ๔ กลุ่ม  

ทั้งกลุ ่มไอเอส โบโกฮารัม อัลกออิดะห์ และตอลีบาน ท�าให้มีผู ้ เสียชีวิต 

มากที่สุดในปี ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๕๙ ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด) ขณะที่กลุ่มไอเอส

เป็น กลุ่มที่มีศักยภาพก่อเหตุมากที่สุด โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ (ร้อย

ละ ๕๐) รวมทั้งกลุ่มไอเอสได้ลงมือก่อเหตุโดยตรงใน ๑๕ ประเทศ มากกว่า

ปีก่อน ๔ ประเทศ ทั้งนี้ จากการจัดอันดับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการ

ก่อการร้ายมากที่สุด ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ อิรัก อัฟกานิสถาน ไนจีเรีย ซีเรีย  

ปากีสถาน เยเมน โซมาเลีย อินเดีย ตุรกี และลิเบีย ตามล�าดับ ซ่ึงในส่วน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิลิปปินส์อยู ่ในล�าดับสูงที่สุด (ล�าดับที่ ๑๒ 

ของโลก) เนื่องจากการก่อการร้ายยึดเมืองมาราวี จังหวัดลานาว เดล ซูร ์  

เกาะมินดาเนา ตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๐ ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า

อาเซียนเข้าใกล้อันตรายจากการก่อการร้ายมากขึ้น ประกอบกับไทยซึ่งอยู่ในล�าดับ

ที่ ๑๖ ของโลก (ล�าดับที่ ๒ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ดังนั้น ไทยจึงควร

เสรมิสร้างมาตรการรกัษาความปลอดภยั การลดแนวร่วมจากภาคประชาชนในการ

สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย และลดการสร้างเงื่อนไขเพื่อน�าไปสร้างความชอบธรรม 

ในการก่อการร้าย (มนวดี ตั้งตรงหฤทัย, ๒๕๖๑, หน้า ๑)

   ► การขยายอทิธพิลของจนีและสหรัฐฯ โดยทัง้สองมหาอ�านาจ

ได้มีการด�าเนินนโยบายในการบริหารประเทศที่แตกต่างกัน ในส่วนของรัฐบาล

จีน ภายใต้การน�าของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ก�าหนดแนวทางในการ

พัฒนาประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างสมบูรณ์ ตามแนวคิดสังคมนิยม 

ที่มีความทันสมัยอันมีเอกลักษณ์ในแบบของจีนส�าหรับยุคใหม่ (Socialist  

Modernization) มีเป้าหมายให้บรรลุผลภายในปี ๒๐๕๐ ซึ่งถือเป็นการสานต่อ

ความฝันของจีน (Chinese Dream of National Rejuvenation) โดยยึดมั่นใน 

หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” (One Country Two System) และ 

“หลักการจีนเดียว” (One China Principle) ครอบคลุมท้ังด้านการเมือง  
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การทหาร เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงแนวทางการพัฒนา
ประเทศดังกล่าว ประกอบด้วย ๑๔ ประการ ได้แก่ (๑) ยืนหยัดการน�าของ
พรรคคอมมิวนิสต์ในทุกมิติ (๒) พรรคคอมมิวนิสต์ต ้องยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (๓) ยืนหยัดการปฏิรูปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น (๔) ใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่
ที่เน้นวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โปร่งใส และกระจาย
ประโยชน์ (๕) ยืนหยัดสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์แบบจีน ซึ่งมีประชาชน 
เป็นเจ้าของประเทศ (๖) ปกครองจีนด้วยการยึดมั่นในกฎหมาย (๗) ปลูกฝัง
ค่านิยมสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์แบบจีน (๘) การยกระดับชีวิตความเป็นอยู ่
ของประชาชนเป็นเป้าหมายของการพัฒนา (๙) การพัฒนาต้องเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม (๑๐) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการทหาร (๑๑) กองทัพ 
ต ้องอยู ่ภายใต ้พรรคคอมมิวนิสต ์จีน (๑๒) ยืนหยัดแนวคิดหนึ่งประเทศ  
สองระบบ และเดินหน้ารวมชาติกับไต้หวันในอนาคต (๑๓) ร่วมสร้างสังคมโลกที่
สันติและมีจุดหมายร่วมกัน และ (๑๔) บังคับใช้วินัยพรรคอย่างเคร่งครัด
 ในขณะท่ีรฐับาลสหรฐัฯ นัน้อยูภ่ายใต้การน�าของประธานาธบิดี โดนลัด์ ทรมัป์  
ที่ มีความมุ ่งม่ันด�าเนินงานตามนโยบายตามกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
แห่งชาติฉบับใหม่ของสหรัฐฯ (๒๐๑๗) ในหลักการ “อเมริกาต้องมาก่อน” 
(America First) ท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และความมั่นคง 
โดยระบุแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วยเสาหลัก ๔ ประการ 
ได้แก่ (๑) การปกป้องแผ่นดินสหรัฐฯ (๒) การปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐฯ 
(๓) การรักษาสันติภาพ และ (๔) การขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ ไปยังส่วน
ต่างๆ ของโลก ส�าหรับความท้าทายที่สหรัฐฯ ก�าลังเผชิญนั้น ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ 
ได้แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น อันได้แก่ (๑) มหาอ�านาจใหม่ของโลก เช่น 
จีน และรัสเซีย ที่ก�าลังพยายามจัดระเบียบโลกขึ้นมาใหม่ ท้ังทางด้านการ
ทหารและเศรษฐกิจ โดยเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ  
(๒) สหรัฐฯ มีความกังวลกับอิหร่านและเกาหลีเหนือในการพยายามจัดหาอาวุธ 
ที่มีอานุภาพการท�าลายล้างสูง ท�าให้ความมั่นคงโลกเกิดความสั่นคลอนได้  

และ (๓) ขบวนการก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ
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  จะเห็นได้ว ่า ทิศทางในการบริหารประเทศของทั้งสองมหาอ�านาจ 

มีความแตกต่างกัน โดยในภาพรวมของจีนได้มุ ่งเน ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ทั้งภายในและนอกประเทศไปพร้อมกัน แต ่มีการใช ้นโยบายท่ีเป ิดกว ้าง  

ส่งเสริมการลงทุนไปยังตลาดโลกอย่างเต็มที่ ขณะที่สหรัฐฯ มุ่งเน้นการพัฒนา

เศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนอเมริกา 

ก่อนเหนือส่ิงอื่นใด แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธท่ีจะท�างานร่วมกับประเทศพันธมิตร  

บนเง่ือนไขที่ว ่าตราบใดที่ประเทศเหล่านั้นท�าตามข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ 

กับสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การที่สหรัฐฯ มุ ่งที่จะรักษาผลประโยชน์จนเกินไป 

อาจท�าให้ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมมากนักในเวทีระหว่างประเทศ จึงอาจ

ท�าให้บทบาทของสหรัฐฯ ในเวทีโลกอ่อนลงได้ ส�าหรับประเทศไทยในฐานะ

เป็นส่วนที่ส�าคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาค และมีส่วนได้รับผลกระทบทั้งทางตรง 

และทางอ้อม จึงจ�าเป ็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาเรียนรู ้  และติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ เพื่อประมวลผลให้ได้ข ้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน ์ และสามารถน�าไปใช ้ประกอบการตัดสินใจด�าเนินการต ่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติและภูมิภาคต่อไป

   ► ปรากฏการณ์พลิกประวั ติศาสตร ์คาบสมุทรเกาหลี: 

ความหวังการรวมชาติ สถานการณ์ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี

ระหว่างเกาหลีเหนือ - เกาหลีใต้ในห้วงที่ผ ่านมา มีสาเหตุหลักมาจากการ 

เดินหน้าสู่การเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง แต่การเปลีย่นแปลง

บนคาบสมุทรเกาหลีในระยะหลังนั้น เกาหลีเหนือเป็นฝ่ายเร่ิมต้นลดความขัดแย้ง

และยื่นข้อเสนอการเจรจาสันติภาพ จึงนับเป็นสถานการณ์ที่ต ้องท�าความ

เข้าใจกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้น โดยห้วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.

๖๑ ที่ผ ่านมา มีการประชุมสุดยอดผู ้น�าครั้งส�าคัญที่จะพลิกประวัติศาสตร์

ของคาบสมุทรเกาหลีถึงสองคร้ัง ได้แก่ การประชุมสุดยอดผู้น�าเกาหลีเหนือ-

เกาหลีใต้ และการประชุมสุดยอดผู ้น�าสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ ซึ่งถือว่าเป็น 

ก้าวส�าคัญในการวางแนวทางไปสู่ “การรวมชาติ” บนคาบสมุทรเกาหลี 
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  	 การประชุมสุดยอดผู ้น�าเกาหลี	 เมื่อ	 ๒๗	 เม.ย.๖๑ นาย

คิม จองอึน ผู้น�าสูงสุดของเกาหลีเหนือ ร่วมประชุมสุดยอดกับ นายมูน แจอิน 

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ซึ่งได้มีการลงนามใน “ปฏิญญาปันมุนจอม” โดยผล 

การประชุมมีใจความส�าคัญ ได้แก่ (๑) การยืนยันที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์ ยุติ

การยั่วยุ และการไม่ใช้ก�าลังต่อกัน (๒) การเปลี่ยนเขตปลอดทหารให้เป็น

เขตสันติภาพ (๓) การจัดหารือระหว่างกองทัพอย่างสม�่าเสมอ (๔) การจัดตั้ง

ส�านักงานเพื่อความร่วมมือในเขตนิคมอุตสาหกรรมแกซอง และ (๕) การร้ือฟื้น

การจัดงานรวมญาติ ส�าหรับการยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการจะให้มี

การเจรจา ๓ ฝ่ายกับ สหรัฐฯ หรือ ๔ ฝ่ายร่วมกับจีนและ สหรัฐฯ เพื่อจัดท�า

สนธิสัญญาสันติภาพ โดยทั้งสองฝ่ายจะประกาศยุติสงครามภายในปี ๒๕๖๑ 

ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ ๖๕ ปี การลงนามข้อตกลงหยุดยิง (Korean Armistice 

Agreement) ที่ลงนามไว้เมื่อ ๒๗ ก.ค.๒๔๙๖ ซึ่งการประชุมในคร้ังนี้ถือว่า 

เป็นประโยชน์แก่ท้ัง ๒ ชาติ คือ ด้านการเมืองและความมั่นคง ถือว่าเป็นการ 

ลดความกดดันทางการทหาร เพราะท่ีผ่านมาทั้งสองประเทศยังถือเป็นคู่สงคราม

ในทางนิตินัย เนื่องจากมีการลงนามเพียงสัญญาหยุดยิง (Armistice) มิใช่ยุติ

สงคราม นอกจากนี้ การยืนยันที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์ ยุติการย่ัวยุและการ

ไม่ใช้ก�าลังต่อกัน จะเป็นการเปิดทางให้เกาหลีเหนือเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับ

ประชาคมโลกอย่างสร้างสรรค์และอาจนาไปสู ่การรื้อฟื ้นการเจรจา ๖ ฝ่าย

ระหว่าง สหรัฐฯ เกาหลีเหนือ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ ่น และรัสเซียขึ้นอีกครั้ง  

หลังจากเกาหลีเหนือประกาศถอนตัวจากการเจรจาไปในปี ๒๕๕๒ ด้านเศรษฐกิจ 

ส�าหรบัเกาหลเีหนอืจะน�ามาซึง่นโยบายการค้าทีผ่่อนปรนมากขึน้ และในอนาคตหาก

มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามปฏิญญาปันมุนจอม การลงทุนของรัฐบาลสอง

เกาหลีย่อมเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเกิดการจ้างงานและกระตุ้น

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมความมั่นใจของนักลงทุนในการท่ี

จะลงทุนในตลาดหุ้นหรือการท�าธุรกิจเพิ่มขึ้น ด้านสังคมและวัฒนธรรม การรื้อฟื้น

การจดังานรวมญาตสิ�าหรบัชาวเกาหลใีนบรเิวณเขตชายแดน และการสนบัสนนุการ
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มส่ีวนร่วมในการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนือ่ง ถอืเป็นการสานสมัพนัธ์ทางสายเลอืดของ

ประชาชนเกาหลีให้กลับมาอีกครั้ง

  	 การประชุมสดุยอดผู้น�าสหรัฐฯ-เกาหลเีหนอื	 เมือ่	 ๑๒	 ม.ิย.๖๑		

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้เข ้าร ่วมประชุมสุดยอดกับ  

นายคิม จองอึน ที่โรงแรมคาเปลลา ของสิงคโปร์ ซ่ึงถือเป็นการประชุมสุดยอด

ผู้น�าสหรัฐฯ - เกาหลีเหนือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และเป็นการน�าพาผู้น�า

ประเทศคู่สงครามเกาหลีให้มานั่งโต๊ะเจรจาร่วมกันได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 

๗๐ ปี นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเกาหลี ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายส�าคัญ 

ในการค้นหากลไกที่จะรักษาสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีและประชาคมโลกให้

ได้อย่างยั่งยืน ซ่ึงรวมไปถึงการยุติโครงการพัฒนาและทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของ

เกาหลเีหนอื โดยท่ีผ่านมาเกาหลเีหนอืมุง่ม่ันทีจ่ะเป็นทีย่อมรบัในฐานะชาติทีม่อีาวธุ

นิวเคลียร์ โดยเฉพาะหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายเกาหลีเหนือได้มุ่งมั่นพัฒนา

อาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นเพื่อความอยู่รอดแม้ในปี ๒๕๓๗ สหรัฐฯ เสนอจะช่วยเหลือ

ทางเศรษฐกจิ แลกกบัการทีเ่กาหลเีหนอืระงับโครงการนวิเคลยีร์ แต่ข้อตกลงต้องพัง

ลง เมือ่ท้ังสองฝ่ายไม่ท�าตามค�าม่ันสญัญาทีเ่คยให้ไว้ ต่อมาในปี ๒๕๔๖ เกาหลเีหนอื

ถอนตัวจากสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation 

Treaty: NPT) และต่อมาปี ๒๕๕๔ เมื่อ นายคิม จอง อึน ขึ้นสู่อ�านาจก็ได้เร่งพัฒนา

อาวุธนิวเคลียร์ด้วยหวังที่จะให้พ้นภัยคุกคามจากสหรัฐฯ จึงไม่ง่ายเลยที่ผู้น�าทั้ง ๒ 

ประเทศนี้จะพบกันในฐานะคู่เจรจา โดยผลการประชุมมีใจความส�าคัญ ได้แก่ (๑) 

การสถาปนาความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนอืขึน้ใหม่ (๒) ความพยายาม 

ร่วมกันสร้างสันติภาพที่มั่นคงและถาวรให้แก่คาบสมุทรเกาหลี (๓) เกาหลีเหนือให้

ค�ามั่นว่าจะเดินหน้ากระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และ (๔) สหรัฐฯ 

กับเกาหลีเหนือจะร่วมมือในการกู้คืนซากศพของผู้ต้องขัง เชลยศึก รวมทั้งการส่ง

กลับกลุ่มผู้ที่ได้รับการระบุตัวตนแล้วทันที 

 จะเหน็ได้ว่าการเปลีย่นแปลงบนคาบสมุทรเกาหลีในระยะหลงันัน้เกาหลเีหนือ

ขึ้นมาเป็นผู้เล่นส�าคัญในเวทีระหว่างประเทศด้วยการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับชาติ
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มหาอ�านาจ ทัง้การเดนิทางเยอืนจนีเพือ่พบปะหารอืกปัระธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ เมือ่ ม.ีค.๖๑ 

ที่ผ่านมา และการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้น�าคร้ังประวัติศาสตร์ท้ังสองคร้ัง ซ่ึงถือ

เป็นความพยายามของผูน้�าเกาหลเีหนอืทีจ่ะปรบัจดุยนืจากท่าทก้ีาวร้าว มาเป็นการ

ใช้วิธีทางการทูตมากยิ่งขึ้น และเป็นก้าวส�าคัญที่จะปูทางไปสู่ “การรวมชาติ” บน

คาบสมทุรเกาหล ีส�าหรบัไทย นอกจากการตดิตามสถานการณ์และความเปลีย่นแปลง

อย่างใกล้ชิดแล้ว ยังควรเตรียมการส�าหรับตลาดการค้าที่จะขยายตัวใหญ่ขึ้น ซ่ึง

ทิศทางเชิงบวกดังกล่าวจะเป็นโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนของไทยได้ 

ในอนาคต ส�าหรับกองทัพ หากในอนาคตเกิดสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี

ขึ้นจริงก็ถือเป็นโอกาสของกองทัพที่จะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือ  

แต่อย่างไรก็ตาม อนาคตการรวมชาติของทั้งสองเกาหลียังต้องเผชิญกับความ

ท้าทายอีกมาก ท้ังความแตกต่างด้านอุดมการณ์ทางการเมือง โครงสร้างพื้น

ฐานและด้านประชากร ซึ่งการประชุมสุดยอดผู ้น�าเกาหลีเหนือ - เกาหลีใต้  

ถึง สหรัฐฯ - เกาหลีเหนือ ที่ผ ่านมานั้นถือเป็นความหวังสันติภาพบนทาง

แพร่ง หรือเป็นความหวังการรวมชาติบนคาบสมุทรเกาหลีทีมั่นคงถาวรหรือไม่  

คงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันต่อไป (ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์, ๒๕๖๑, หน้า ๑-๒)

   ► การให้ความส�าคัญกับมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) 

และพื้นที่ปฏิบัติการบนห้วงอวกาศ (Space Domain) ความเปลี่ยนแปลง 

พลังอ�านาจทางทหารที่จากเดิมมีพื้นที่ปฏิบัติการหลัก ๓ ด้าน คือ พื้นที่ปฏิบัติการ 

บนดิน (Land Domain) พื้นที่ปฏิบัติการในน�้า (Sea Domain) และพ้ืนท่ี

ปฏิบัติการในอากาศ (Air Domain) แต่ในปัจจุบันประเทศมหาอ�านาจและ 

ประเทศอื่นๆ มุ่งที่จะพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพในมิติไซเบอร์  

(Cyber Domain) และพื้นที่ปฏิบัติการบนห้วงอวกาศ (Space Domain) ในงาน 

ด้านความมั่นคงมากยิ่งขึ้น (มนวดี และกรรณิการ์, ๒๕๖๐, หน้า ๒๕) เช่น  

ใช้ดาวเทียมถ่ายภาพเป็นดาวเทียมจารกรรมข้อมูลทางแผนยุทธการหรือแผนการ

ปฏิบัติทางความมั่นคงการปฏิบัติการทางทหาร การใช้ดาวเทียมเป็นอาวุธ  

ซึ่งนอกจากแต่ละประเทศจะต้องหาแนวทางการพัฒนาในด้านน้ีแล้วยังต้อง
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สร้างความตระหนักในการรับมือกับภัยคุกคามที่จะตามมาด้วย นอกจากนี้  

ยังมีการให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติการทางเครือข่าย	(Network	Operation)		

ซึ่งนับเป็นอีกสภาวะแวดล้อมหนึ่งของการท�างานในอนาคตเนื่องจาก การท�างาน

ในอนาคตต้องอาศัยความเช่ือมโยงและการประสานสอดคล้องระหว่างกัน ไม่ว่า

จะเป็นกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ หรือกองก�าลังรักษาความมั่นคง

อืน่ๆ เมือ่จะต้องท�างานให้ประสานสอดคล้องกนักจ็�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารตดิต่อสือ่สาร

ภายใต้เครอืข่ายหลกั เครอืข่ายรอง ภยัคุกคามทีจ่ะเกิดขึน้ซึง่นบัเป็นอปุสรรคในการ

ท�างาน เช่น การท�าลายเครอืข่ายการตดิต่อสือ่สาร การท�าลายเครือข่ายการควบคมุ

บังคับบัญชา เป็นต้น ดังนั้น มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) พื้นที่ปฏิบัติการบนห้วง

อวกาศ (Space Domain) และการปฏบิติัการทางเครอืข่าย (Network Operation) 

จึงเป็นสภาวะแวดล้อมที่ส�าคัญที่กองทัพจะต้องมีขีดความสามารถในการสร้างขึ้น

และด�ารงรักษาเพื่อที่จะท�าให้การปฏิบัติภารกิจส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

   ► เทคโนโลยเีปลีย่นโลก (Disruptive Technology) นบัต้ังแต่ 

มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๓ ในปี ๑๙๖๙ ที่เทคโนโลยี IT เริ่มเป็น 

พลังส�าคัญในการเปลี่ยนแปลง วิธีการด�ารงชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป เทคโนโลยี 

ก็มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ในปัจจุบัน  

ที่มีการผสมผสานของเทคโนโลยีต่างๆ โดยมี IT คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์

สาขาต่างๆ ท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันมีค�าเรียกบรรดา

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่นี้ว่า “disruptive technologies” disrupt หมายถึง  

ขัดขวาง กีดขวาง หรือเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงให้เปลี่ยนไปจากสภาวะที่ด�ารงอยู่  

การเรียกเทคโนโลยีใหม่ๆ ว่า disruptive technologies มิได้ถือว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ดี  

เพียงแต่เป ็นเทคโนโลยีที่ท�าให ้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปจากที่ เคยเป็นอยู ่  

ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้พัฒนามาถึงจุดที่ท�าให้รูปแบบการด�าเนิน

ชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง  

ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไร้สาย ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous vehicles) 

เทคโนโลยีพันธุกรรมขั้นสูง (advanced genomics) เป็นต้น ต่างมีศักยภาพ 
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ในการเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�างาน ซ่ึงหน่วยงานภาค

รัฐและภาคธุรกิจนอกจากรับรู้ถึงสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นแล้วยังต้องเริ่มเตรียมความ

พร้อมส�าหรับผลกระทบที่จะตามมาอีกด้วย โดย disruptive technology ตามที่ 

McKinsey Global Institute (2013) ได้ระบเุทคโนโลยทีีจ่ะเข้ามามอีทิธิพลต่อการ

เปลี่ยนแปลงโลก ได้แก่

 (๑) Mobile internet เคร่ืองมือใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เชื่อมโยงทั่วโลกที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น laptop/smartphones สามารท�าอะไรต่างๆ 

ได้มากมาย เช่น สามารถตรวจโรคระยะไกล (เจาะเลือดและให้เคร่ืองมือติดต้ังกับ 

smartphones ตรวจน�า้ตาลในเลอืด) หรอื mobile banking ซ่ึงเป็นการท�าธรุกรรม

การเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

 (๒) Automation of knowledge work เทคโนโลยอัีตโนมตัิ

ในด้านการวิเคราะห์ ขณะนี้ IBM ประดิษฐ์เครื่องมือชื่อว่า Watson ซึ่งสามารถ

วินิจฉัยโรคจากข้อมูลและอาการ ร่างค�าฟ้อง และแนะน�าเรื่องกฎหมาย สร้าง

ซอฟต์แวร์ที่สามารถคิดวิเคราะห์ได้จากข้อมูลที่ใส่เข้าไป

 (๓) The Internet of Things (IOT) การให้ IP address แก่

สิง่ของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสนิค้า ยา ชิน้วสัด ุโดยมีการฝังเซ็นเซอร์ขนาดเล็กจนถึงเลก็

ทีส่ดุเพือ่ส่งข้อมูลสือ่สาร ซึง่สามารถเอาไปใช้งานได้ เช่น คณุภาพของดนิจะรูไ้ด้จาก

เซน็เซอร์ทีโ่รยไว้ในดนิท�าให้ทราบว่าควรปลกูอะไร หรือการใส่เซ็นเซอร์ในเมด็ยาเพ่ือ

ให้ปล่อยสารอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เป็นต้น

 (๔)  Cloud technology เทคโนโลยีเก็บข ้อมูลและ

ซอฟต์แวร์รวมเพื่อใช้งาน ซึ่งช่วยท�าให้ธุรกิจขนาดเล็กแข่งขันกับขนาดใหญ่ 

ได้โดยไม่ต้องลงทุนด้านคอมพิวเตอร์สูง

 (๕) Advanced robotics หุ่นยนต์ผ่าตัดเพ่ือให้คนไข้ถูก

กระทบน้อยทีส่ดุ และผ่าตดัอย่างแม่นย�า หรอืการใช้หุน่ยนต์ในโรงงานอตุสาหกรรม 

หรือการใช้หุ่นยนต์ในโรงไฟฟ้าปรมาณู
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 (๖) Autonomous and near-autonomous vehicles 

เช่น การใช้ drones เป็นอาวุธท�าลายล้าง ไว้ถ่ายรูปส�ารวจผลผลิตเกษตรหรือป่า

หรือแหล่งน�้า ฯลฯ ตลอดจนรถยนต์ไร้คนขับซึ่งเริ่มมีออกมาใช้บ้างแล้วในยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา

 (๗) Next-generation genomics เทคโนโลยีปรับปรุง

พฒันายนีเพ่ือรกัษาโรค ตลอดจนการพฒันาพนัธุส์ตัว์ พชื ให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ

 (๘) Energy storage เทคโนโลยกีารเกบ็ไฟฟ้าและพลงังาน 

เช่น แบตเตอรี่ ลิเทียม-ไอออน ที่มีประสิทธิภาพสูง สร้าง fuel cells เพื่อขับเคลื่อน

ยานยนต์ ตลอดจนน�าไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด

 (๙) 3D printing การพิมพ์ระบบ ๓ มิติ ท�าให้ต้นทุน 

การผลิตสินค้าลดต�่าลง เช่น การพิมพ์สินค้าออกมาเป็นชิ้นที่จับต้องได้ท�าให้เลือก

แบบทีต้่องการได้ในราคาถกู นอกจากนีย้งัน�ามาใช้ในด้านทนัตกรรมและการแพทย์

อีกด้วย

 (๑๐) Advanced materials การผลิตวัสดุใหม่ๆ เช่น วัสดุ 

ที่ท�าความสะอาดตัวเอง กลับสู่สภาพเดิมเสมอ แข็งแรงและเบาเป็นพิเศษ หรือเป็น

สารตัวน�าไฟฟ้า เป็นต้น

 (๑๑) Advanced oil and gas exploration and recovery 

เทคโนโลยทีีก้่าวหน้ายิง่ขึน้ในการบกุเบกิขดุค้นหาน�า้มนัและก๊าซ ท�าให้ได้น�า้มนัและ

ก๊าซเพิ่มมากขึ้น

 (๑๒) Renewable electricity เทคโนโลยผีลิตไฟฟ้าจากแหล่ง

ต่างๆ ทีไ่ม่มวีนัหมด เช่น ผลติกระแสไฟฟ้าจากแสงแดด ลม คลืน่ น�า้พรุ้อน ฯลฯ อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง กระแส 

disruptive technologies ที่เกิดขึ้นนั้น แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากมาย ผู ้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  

รวมถึงกองทัพต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง สิ่งส�าคัญท่ีคือ 
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การมีทัศนคติที่เป็นบวกว่าสิ่งเหล่านี้คือโอกาสไม่ใช่สิ่งที่จะมาท�าลาย และพร้อมที่

จะน�าเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   ► ปัญหาการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ปัญหาผู้ลี้ภัย

เป็นปัญหาสากลและเป็นปัญหาที่มักเกี่ยวโยงกับเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐาน 

การข้ามพรมแดน การค้ามนุษย์ และท่ีส�าคัญประเด็นสิทธิมนุษยชนและปัญหา

สังคมอื่นๆ ปัญหาเหล่านี้มิใช่เพียงแต่เป็นปัญหาที่ประเทศก�าลังพัฒนาในแถบ

เอเชียต้องประสบอยู่ และถูกผลักดันจากนานาประเทศให้แก้ไข แต่ยุโรปเอง 

ก็ประสบกับปัญหาผู้อพยพและผู้ลี้ภัยอย่างมากเช่นกัน เหตุการณ์การเคล่ือนย้าย

ถิ่นฐานแบบไม่ปกติท่ีเกิดขึ้นนับได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือน

ใจแก่ประชาคมโลก ผู้ล้ีภัยซีเรีย สงครามซีเรียเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ส่งผล

ให้มีผู้ลี้ภัยกว่า ๔ ล้านคน ที่พยายามหนีสงครามและความแร้นแค้นออกนอก 

ประเทศ ตามข ้อมูลของ UN มีผู ้ลี้ภัยชาวซีเรียประมาณ ๑.๘ ล ้านคน  

หนีไปยังตุรกี จอร์แดน เลบานอน และประเทศในยุโรป โดยผู้ล้ีภัยจ�านวนมาก

พยายามหลบหนีเข้าไปยังภูมิภาคยุโรปผ่านทางเรือที่เรียกกันว่า boat people 

และมีผู ้อพยพจ�านวนกว่า ๒-๓ พันคน ได้เสียชีวิตจากการที่เรือของผู ้อพยพ

ล่มในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในขณะที่พยายามข้ามฝั่งจากแอฟริกา เพื่อเข้าไป

ยังประเทศอิตาลี หรือกรีซ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลด นอกจากนั้น ยังมี 

กลุ่มผู้อพยพที่พยายามเข้าไปยังยุโรปผ่านเส้นทางบก ผ่านภูมิภาคย่านตะวันตก 

เพื่อเข้าไปยังเยอรมนี และประเทศยุโรปเหนืออื่นๆ ที่มีนโยบายช่วยเหลือ

ผู ้อพยพ นอกจากนั้น ยังมีผู ้อพยพและลี้ภัยท่ีรอดชีวิตมาได้บางส่วนมักได้

รับการท�าทารุณกรรมโดยกลุ ่มผู ้ค ้ามนุษย์อย่างโหดร้าย อีกทั้งยังต้องจ่าย

ค่าหัวจ�านวนหลายพันดอลลาร์ให้แก่กลุ ่มผู ้ค ้ามนุษย์อีกด้วย สหภาพยุโรป 

โดยคณะกรรมาธิการยุโรปพยายามก�าหนดโควตาให้ประเทศสมาชิกช่วยกัน

รับผู ้ ล้ีภัยจากซีเรียและแอฟริกาไปช่วยกันดูแล แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ 

ผู ้น�ายุโรปตกลงกันได้เพียงว่าจะช่วยกันรับผู ้ลี้ภัย “ตามความสมัครใจ” ใน

ขณะที่หลายประเทศก็ยังมีนโยบายลังเลและยังไม่สมัครใจที่จะรับผู ้ลี้ภัยดัง
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กล่าว (อาจารี ถาวรมาศ, ๒๕๕๘, หน้า ๑-๒) ผู ้ลี้ภัยชาวเบงกาลี นับจาก

เหตุการณ์ปฏิบัติการทางทหารของรัฐบาลเมียนมาต่อกองทัพปลดปล่อยเบงกาล ี

ในเมียนมาที่เรียกตัวเองว่า Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)  

เมื่อ ต.ค.๕๙ และ ส.ค.๖๐ ท�าให้ชาวเบงกาลีเสียชีวิตจ�านวนมาก และกว่า ๖ 

แสนคน ต้องอพยพไปพักพิงประเทศเพื่อนบ้านอย่างบังคลาเทศ และชายแดน

ไทย - เมียนมา จนกระท่ัง ๒๓ พ.ย.๖๐ มีการหารือเกี่ยวกับวิกฤติผู ้อพยพ 

ชาวเบงกาลี ณ กรุงเนปิดอร์ เมียนมา ซึ่งผลการเจรจาท�าให้เมียนมาและ 

บังคลาเทศได้ร่วมลงนามในข้อตกลงส่งตัวผู ้อพยพชาวเบงกาลีกลับเมียนมา  

นับเป็นก้าวแรกท่ามกลางปัญหาที่ถูกแบ่งเป็น ๒ มุมมอง ทั้งมุมมองของนานาชาติ  

ซึ่งมองว่ายังไม่ปรากฏแรงกดดันที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อเมียนมาเท่าไรนัก 

ส่วนในมุมมองประชาชนและรัฐบาลเมียนมาส่วนใหญ่เห็นว่าชาวเบงกาลี 

เป็นภัยคุกคามต่อสังคม ท�าให้การใช้ปฏิบัติการทางทหารจัดการกับปัญหา 

ได้รับการสนับสนุน ปัญหาชาวเบงกาลีนับเป็นบทเรียนของสมาชิกอาเซียน 

โดยเฉพาะการสร้างสมดุลระหว่างหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน และ 

หลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนั้น ควรผลักดันปัญหาเข้าสู ่เวทีความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ โดยน�าเสนอและใช้กลไกอาเซียนแก้ไขปัญหา ส่วนไทยควร 

ท�าฐานข ้อมูลทะเบียนคนต ่างด ้าว ก�าหนดแนวทางการพิสูจน ์ เพื่อแยก 

ชาวเบงกาลีที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ออกจากผู้ลักลอบเข้าประเทศ เพื่อการปฏิบัติ

ที่ถูกต้อง รวมท้ังสร้างความเข้าใจแก่ประชาคมโลกว่าไทยมีแนวทางการ

ปฏิบัติต่อชาวเบงกาลีอย่างชอบธรรมตามกฎหมาย โดยกองทัพและหน่วยงาน 

ความม่ันคงควรเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการแสวง

ประโยชน์ในการสร้างสถานการณ์ต่างๆ (มนวดี ตั้งตรงหฤทัย, ๒๕๖๑, หน้า ๒) 

   ►  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ในศตวรรษ

ที่ ๒๑ นี้ ประเด็นการสูงวัยของประชากร (Aging Issues) ถือเป็นปรากฏการณ์

ส�าคัญที่ เกิดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วโลก จากรายงานสถานการณ์ประชากรโลก 

ขององค์การสหประชาชาติ (World Population Prospects The 2017  
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Revision) พบว่า แนวโน้มสดัส่วนประชากรสงูวยัได้เพ่ิมข้ึนในทุกประเทศท่ัวโลกอย่าง 

มีนัยส�าคัญ โดยล่าสุดในปี ๒๐๑๗ สัดส่วนประชากรโลกท่ีมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  

มีจ�านวนราว ๙๖๒ ล้านคน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ 

เป็นจ�านวนถึง ๒.๑ พันล้านคน และจะเพิ่มขึ้นกว่า ๓ เท่าภายในปี ค.ศ. ๒๑๐๐ 

เป็นจ�านวนสูงถึง ๓.๒ พันล้านคน ซึ่งสัดส่วนประชากรสูงวัยนี้จัดว่า มีการเพิ่ม

จ�านวนเร็วขึ้นกว่ากลุ ่มประชากรที่มีอายุน้อยกว่าท้ังหมด โดยปรากฏการณ์ 

ดงักล่าวสอดคล้องกบัการเพิม่สดัส่วนประชากรสงูวัยในประเทศไทย ทีพ่บว่าสัดส่วน

ประชากรสูงวัยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๒๑ 

ค.ศ. ๒๐๒๖ และ ค.ศ. ๒๐๓๖ โดยสัดส่วนผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ ๒๐ เป็น 

ร้อยละ ๒๔ และเป็นร้อยละ ๓๐ ตามล�าดับ ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน

จะมีสัดส่วนลดลงร้อยละ ๑๔ และร้อยละ ๕๖ ในแต่ละห้วงเวลาตามล�าดับ ซ่ึง

สถานการณ์นี้จะท�าให้โครงสร้างประชากรในภาพรวมของประเทศไทยขาดความ

สมดุล หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ประเทศไทยจะเข้าใกล้สถานการณ์สังคมสูงวัยโดย

สมบูรณ์ (Aged Society) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ โดยมีจ�านวนประชากรอายุ ๖๕ ปี

ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๑๔ ของประชากรทั้งประเทศ จนกระทั่งในปี ค.ศ. ๒๐๓๑ 

ประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มที่ (Super-age Society) ในที่สุด โดยจะ

มีจ�านวนประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งประเทศ 

ซึง่เป็นไปตามหลกัการแบ่งระดบัช่วงการสูงวยัของประชากรทีอ่งค์การสหประชาชาติ

ก�าหนดแนวโน้มสัดส่วนประชากรสูงวัยที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการ

เปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic Shifts) ทีม่อีตัราเจรญิพนัธ์ุลดลง  

(Decreased Fertility Rates) อตัราการตายลดลง (Decreased Mortality Rates) 

รวมถงึการมอีายุขัยท่ียนืยาวมากขึน้ (Longevity) จงึส่งผลให้สดัส่วนประชากรสงูวยั

ของโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก  

   เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งเข้าสู ่การเป็นสังคมสูงวัย (Aging 

Society) ก็จะมีผลกระทบถึงมิติทางสังคมทางด้านความมั่นคงมนุษย์ (Human 

Security) เนื่องจาก “ผู้สูงวัย” จัดเป็นกลุ่มเส่ียงจากปัญหาด้านสุขภาพในกลุ่ม
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โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable Diseases: NCDs) ซ่ึงมีข้อจ�ากัด 

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน และยังมีแนวโน้มการอยู ่คนเดียวที่ท�าให ้ยาก 

ต่อการแก้ไขปัญหา ส่วนในมิติด้านความม่ันคงปลอดภัยของประเทศที่ส�าคัญ

จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการย้ายถิ่นของประชากรทั้งภายในและระหว่าง

ประเทศ อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบทแวดล้อมทั้งทางด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงอาจส่งผลในมุมกลับเป็น 

ภัยคุกคามที่สามารถก่อความไม่สงบให้กับประเทศปลายทางได้ ขณะที่ในมิติ

ทางเศรษฐกิจ ก็อาจพบความเสี่ยงเก่ียวกับการไม่มีหลักประกันทางรายได้

จึงท�าให้มีฐานะยากจน เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร 

นอกจากนั้น ผลิตภาพของแรงงานสูงวัย (Productivity of Older Workers)  

ก็ถูกคาดการณ์ว่าอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อันอาจส่งผลต่อผลผลิตโดยรวม

ของประเทศที่อาจลดลงตามจ�านวนแรงงาน ขณะท่ีแรงงานต้องรับภาระเล้ียงดู 

ผู้สูงวัยมากขึ้น ท�าให้ระดับการออมลดลง มีผลกับแหล่งเงินทุนภายในประเทศซึ่ง

เป็นหนึง่ในปัจจยัทีใ่ช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และหากรัฐบาลต้องเข้ามาโอบอุม้ผู้สูง

วัยที่มีจ�านวนมากขึ้น ทั้งในส่วนของเบี้ยยังชีพ การให้บริการด้านสาธารณสุข และ

เงินบ�านาญ ส�าหรับผู้เกษียณก็ยิ่งเป็นการสร้างภาระทางการคลังใหญ่แก่ประเทศ

เป็นอย่างมาก หากรฐับาลไม่สามารถจัดเกบ็ภาษไีด้อย่างเพียงพอแล้วอาจจะประสบ

ปัญหาหนีส้าธารณะขึน้ได้ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดนีจึ้งถอืเป็นความท้าทาย รวม

ทัง้มอีทิธพิลครอบคลมุทัง้ในมติทิางด้านสงัคมวฒันธรรม ความมัน่คงปลอดภยั ตลอด

ถึงเศรษฐกิจของประเทศ (กรรณิการ์ มหาสารกุล, ๒๕๖๑)
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ตารางที่	๑	สรุปสถานการณ์ทางความมั่นคงในยุค ๔.๐ และผลกระทบที่ส�าคัญ 

สรุปสถานการณ์ทางความมั่นคงและผลกระทบที่ส�าคัญ

ประเด็น

๑. เหตุการณ์

การก่อการร้าย

● การเสียชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

● การขาดความเชื่อมมั่นของ

ประเทศ

● เสริมสร้างมาตรการรักษา

ความปลอดภัย 

● การลดแนวร่วมจาก

ภาคประชาชนในการสนับสนุน

กลุ่มก่อการร้าย 

● ลดการสร้างเงื่อนไข

เพื่อน�าไปสร้างความชอบธรรม

ในการก่อการร้าย

ผลกระทบ แนวทางการแก้ปัญหา

● ผลกระทบเชิงบวกเป็นการพัฒนา

เศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนกับ

ประเทศพันธมิตร

● ผลกระทบเชิงลบ จีนและสหรัฐ

ต ่ าง มี เป ้ าหมาย/หลักการของ

ตนเอง จีนยึดมั่นในหลักการ “หนึ่ง

ประเทศ สองระบบ” (One Country  

Two System) และ “หลักการจีน

เดียว” (One China Principle)  

ในขณะที่สหรัฐฯยดึหลกั “อเมรกิา

ต้องมาก่อน” (America First) กล่าว

ได้ว่าทั้ง ๒ ประเทศมุ่งประโยชน์

สูงสุดให ้ เกิดแก ่ประเทศตนเอง 

ท้ังคู่ จึงนับเป็นสิ่งที่ต้องระวังและ

พิจารณาให ้ ถ่ีถ ้วนของประเทศ

พันธมิตร

๒. การขยาย 

อิทธิพล ของจีน

และสหรัฐฯ

● ศึกษาเรียนรู ้  และติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและ

เป็นระบบ เพื่อประมวลผลให้

ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ

สามารถน�าไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจด�าเนินการต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงแห่ง

ชาติและภูมิภาค
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สรุปสถานการณ์ทางความมั่นคงและผลกระทบที่ส�าคัญ

ประเด็น ผลกระทบ แนวทางการแก้ปัญหา

๓. ปรากฏการณ์ 

พลกิประวัตศิาสตร์

คาบสมุทร

เกาหลี: 

ความหวัง

การรวมชาติ

● เป็นการยุติโครงการพัฒนา

และทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของ

เกาหลีเหนือ

● เกาหลเีหนอืเข้ามามีปฏิสมัพันธ์ 

กับประชาคมโลกอย่างสร้างสรรค์

● การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศเกิดการจ้างงานและ

กระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลสองเกาหลี

● การสานสัมพันธ์ทางสายเลือด

ของประชาชนเกาหลี

● ติดตามสถานการณ์และความ

เปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด

● เตรียมการส�าหรับตลาด

การค้าที่จะขยายตัวใหญ่ขึ้น 

● ในอนาคตหากเกดิสนัตภิาพใน

คาบสมุทรเกาหลีขึ้นจริง

ก็ถือเป็นโอกาสของกองทัพที่

จะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเกาหลี

๔. การให้ความ

ส�าคัญกับมิติ

ไซเบอร์ (Cyber 

Domain) และ

พื้นที่ปฏิบัติการ

บนห ้วงอวกาศ 

(Space Domain)

● การจารกรรมข้อมูล

● การใช้ดาวเทียมเป็นอาวุธ

● การท�าลายเครือข่ายการติดต่อ

สื่อสาร การท�าลายเครือข่ายการ

ควบคุมบังคับบัญชา 

● แสวงหาแนวทางการพัฒนา

ในด้านไซเบอร์และพื้นที่ปฏิบัติ

การบนห้วงอวกาศ 

● สร้างความตระหนักในการ

รบัมอืกบัภยัคกุคามทีจ่ะตามมา

● กองทพัต้องมขีดีความสามารถ 

ในการสร้างขีดความสามารถ

ด้านไซเบอร์และพืน้ทีป่ฏิบตักิาร

บนห้วงอวกาศ และด�ารงรักษา

เพือ่ทีจ่ะท�าให้การปฏบิตัภิารกจิ

ส�าเร็จลุล่วง
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สรุปสถานการณ์ทางความมั่นคงและผลกระทบที่ส�าคัญ

ประเด็น ผลกระทบ แนวทางการแก้ปัญหา

๕. เทคโนโลยี

เปลี่ยนโลก 

(Disruptive 

Technology)

● รูปแบบการด�าเนินชีวิต 

การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจ

ของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

● ภัยคุกคามแบบใหม่ๆ 

จะเข้ามา

● การปรับตัวให้เข้ากับ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

● การมีทัศนคติบวก มอง

ความเปล่ียนแปลงเป็นโอกาส 

และพร้อมที่จะน�าเทคโนโลยี

เหล่านี้มาปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

๖. ป ัญหาการ

เคลื่อนย้าย

ถิ่นฐานแบบ

ไม่ปกติ

● ปัญหาสิทธิมนุษยชน

● ปัญหาการอพยพเคลือ่นย้ายไปยงั

ประเทศเพื่อนบ้าน

● ปัญหาการค้ามนุษย์

● สร้างความตระหนักถึง

ภยัคกุคามใหม่ๆ ให้แก่ประชาชน

● การสร้างสมดุลระหว่างหลัก

การไม่แทรกแซงกิจการภายใน 

และหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

● การแก้ปัญหาโดยการใช้สูเ่วที

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

● ท�าฐานข้อมูลทะเบียน

คนต่างด้าว 

● เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์

อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน

การแสวงประโยชน์ในการสร้าง

สถานการณ์ต่างๆ
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 จากสถานการณ์ทางความมั่นคงที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น พบภัยคุกคาม

ความม่ันคงทีอ่าจส่งผลกระทบอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยไม่ทางตรงก็ทาง

อ้อม ทั้งการก่อการร้าย การขยายอิทธิพลของจีนและสหรัฐฯ การให้ความส�าคัญ

กับมิติไซเบอร์ พื้นที่ปฏิบัติการบนห้วงอวกาศ และการปฏิบัติการทางเครือข่าย 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ดงันัน้ จ�าเป็น

อย่างยิง่ทีห่น่วยงานความมัน่คงท่ีเกีย่วข้องควรเฝ้าระวงั โดยประเทศไทยควรก�าหนด

ท่าทีอย่างระมัดระวัง เน้นการรักษาสมดุลความสัมพันธ์โดยค�านึงถึงผลประโยชน์

แห่งชาติในภาพรวมเป็นหลัก ในส่วนกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงควรติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน 

ในทุกสถานการณ์ อีกทั้งยังควรปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในทุกๆ ด้าน 

สรุปสถานการณ์ทางความมั่นคงและผลกระทบที่ส�าคัญ

ประเด็น ผลกระทบ แนวทางการแก้ปัญหา

๗. การเปลี่ยน

แปลงโครงสร้าง

ของประชากร

● โครงสร้างประชากรในภาพรวม

ของประเทศไทยขาดความสมดุล

● การย้ายถิ่นของประชากรทั้ง

ภายในและระหว่างประเทศ 

●  ไม่มีหลักประกันทางรายได้ 

เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียม

ในการเข้าถึงทรัพยากร

● แรงงานต้องรับภาระเลี้ยงดู

ผู้สูงวัยมากขึ้น ระดับการออม

ลดลง ส่งผลกับแหล่งเงินทุนภายใน

ประเทศ

● รฐับาลต้องเข้ามาโอบอุม้ผูส้งูวยัที่

มีจ�านวนมากขึ้น

● ส่งเสริมให้มีอัตราการเกิด

ที่เพิ่มขึ้น

● ส่งเสริมการขยายอายุราชการ

ที่มากกว่า ๖๐ ปี

● ส่งเสริมการวางแผนการเงิน

และการออมส�าหรับวัยเกษียณ
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ให้พร้อมรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการพัฒนาไปสู่

การเป็นกองทัพ ๔.๐ ต่อไป

 

	๓.๒	 แนวทางการพัฒนากองทัพไทยเพื่อรองรับนโยบาย	Thailand	4.0

 เน้ือหาในส่วนนี้เป็นผลการศึกษาท่ีได้จากการศึกษาเอกสารวิชาการ  

การสมัภาษณ์เชิงลกึผูท้ีเ่กีย่วข้อง การจดัประชมุวชิาการ และการจดัประชมุเชิงปฏบิตัิ

การ (Workshop) ได้ผลการศกึษาเป็นแนวทางในการพฒันากองทพัไทยที่ส�าคัญคือ  

การพฒันากองทัพไทยตามกรอบ 7s McKinsey แรงขบัเคลือ่นหลกัทีจ่ะผลกัดันไปสู ่

การเป็นกองทัพ ๔.๐ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การ

พฒันาอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ การบรหิารจดัการความเปล่ียนแปลง และปัจจัย 

แห่งความส�าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนสู่กองทัพ ๔.๐ สรุปได ้

ดงัภาพที ่๔ และดังรายละเอียดในหัวข้อที่ ๓.๒.๑ – ๓.๒.๓
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	 ๓.๒.๑	 การพัฒนากองทัพไทยเพื่อรองรับนโยบาย	Thailand	4.0

 การก�าหนดแนวทางการพัฒนากองทัพเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น�ากรอบที่เป็นหลักในการบริหารงานสากล คือ 7s McKinsey 

มาเป็นกรอบแนวคิดในการน�าไปสู ่การแสวงหาหนทางในการพัฒนากองทัพ 

ในด้านต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  (๑) ยทุธศาสตร์การพฒันากองทพั (Strategy) อนัดบัแรกคอืกองทพั

ต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นกองทัพแห่งอนาคตหรือกองทัพ ๔.๐  

โดยผู ้ก�าหนดยุทธศาสตร์จะต้องจัดท�ายุทธศาสตร์รวมถึงเผยแพร่ยุทธศาสตร ์

ให้ก�าลงัพลทัง้กองทพัทราบว่าการทีก่องทพัจะเป็น ๔.๐ นัน้จะมยีทุธศาสตร์อย่างไร  

ซึ่งยุทธศาสตร์ถือเป็นเครื่องมือที่จะท�าให้กองทัพประสบความส�าเร็จในการ 

เสริมสร้างขีดความสามารถของตนเอง 

  (๒) ระบบงานภายในกองทัพ (System) เป ็นการออกแบบ

ระบบการท�างานในกองทัพเพื่อน�าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เช่น กองทัพจะท�างาน

อย่างไรในสภาวะ ๔.๐ หน่วยรบ หน่วยช่วยรบ หน่วยสนับสนุนการรบ หน่วย

ควบคุมบังคับบัญชา มีระบบงานการท�างานอย่างไรในงานแต่ละส่วน และ 

งานตามสายการบังคับบัญชา ทั้งในสภาพแวดล้อมปกติและในสถานการณ์สงคราม

หรือเมื่อเกิดภัยคุกคามหรือเกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้น 

  (๓) การจัดโครงสร้างของกองทัพ (Structure) การจัดก�าลัง 

ของกระทรวงกลาโหมต้องพิจารณาจัดก�าลังให้ครอบคลุมกับสถานการณ์และ 

ภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น จากเดิมกองทัพไทยมีโครงสร้างปัจจุบัน 

แบ่งเป็น ๓ กองทัพ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ก็ต้องพิจารณา

ว่ามีความเพยีงพอต่อการรักษาความมัน่คงในสภาวะแวดล้อม ๔.๐ หรอืไม่ หรอืควร

จะจัดก�าลังกองทัพเพิ่มขึ้นอีก ๒ กองทัพ คือ กองทัพไซเบอร์ และกองทัพ Space 

ตามภัยคุกคามที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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  (๔) ทักษะขีดความสามารถที่ส�าคัญ (Skill) ทักษะในการปฏิบัติงาน

ของก�าลังพลในสภาวะแวดล้อมในอนาคต กองทัพต้องพิจารณาและก�าหนดทักษะ

ขีดความสามารถที่ส�าคัญ เช่น ถ้ากองทัพก�าลังให้ความส�าคัญในการสร้างขีดความ

สามารถในเรื่องความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ดังนั้นก็ต้อง

เสรมิสร้างทกัษะเรือ่งไซเบอร์ ต้องหาคนสายพนัธ์ไซเบอร์ ถ้าให้ความส�าคญัต่อพ้ืนที่

ปฏิบัติการบนห้วงอวกาศ  (Space Domain) ก็ต้องเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับพื้นที่

ปฏิบัติการบนห้วงอวกาศ ต้องหาคนสายพันธ์ Cyber, Space มา ดังนั้นจึงต้องตั้ง

ค�าถามว่าในปัจจุบันกองทัพมีคนสายพันธ์นี้อยู่รึเปล่าและหายังไม่มีจะสร้างอย่างไร

  (๕) ก�าลังพล (Staff) สืบเนื่องจากทักษะขีดความสามารถที่ส�าคัญ 

(Skill) ที่ได้ก�าหนดแล้วในข้างต้นภายใต้โครงสร้างการจัดและระบบงานของ 

กองทัพ สิ่งที่ต ้องมองต่อ คือ ก�าลังพลในปัจจุบันสามารถบรรจุลงในอัตรา 

การจัดได้หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ หากไม่เพียงพอและไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้จะสรรหามาจากไหน และจะมีแนวทางการพัฒนาก�าลังพล 

อย่างไร ซึง่เรือ่งก�าลงัพลนบัเป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีม่คีวามส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา 

การพัฒนา การรักษา และการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  (๖) รูปแบบการบริหารจัดการ (style) ถ้าเกิดว่าบุคลากรในภาพ

รวมของกองทัพมีความเข้าใจถึงปัจจัยสู่ความส�าเร็จและการพัฒนาองค์ประกอบ

ต่างๆ แล้ว แต่ผู้บริหารสูงสุดของกองทัพในแต่ละระดับมี Management style  

แบบ ๒.๐ คือไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง ไม่เข้าใจในเทคโนโลยีแห่งอนาคต ดังนั้น 

Management style จะเป็นตวัครอบ จะสร้างขดีจ�ากัดในการพัฒนาขึน้มาทนัท ีจะ

เป็นข้อจ�ากัดในการพัฒนาขึ้นมาทันที แล้วจะท�าให้ยุทธศาสตร์ Strategy 4.0 และ

แนวทางการพัฒนาต่างๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นปัจจัยส�าคัญ Management style 

หรอืผูบ้รหิารสงูสดุต้องเป็นสปอนเซอร์ในเรือ่งของการเปลีย่นแปลงตรงนี ้ไม่เช่นนัน้

จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
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  (๗) สร้างค่านยิมร่วม (Shared Value) ก�าลงัพลของทัง้กองทพัต้อง

มีค่านิยมร่วมกันว่าเราก�าลังจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถ
จากระดับปัจจุบันไปสู่การเป็นกองทัพ ๔.๐ นอกจากนี้ยังต้องก�าหนดลักษณะอัน
พงึประสงค์และไม่พงึประสงค์ของก�าลงัพลว่าลกัษณะใดเหมาะส�าหรบัการทีจ่ะเป็น
ก�าลังพลหรือ Defence Force 4.0 บ้าง ซึ่งการท�าเช่นนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสความ
ส�าเร็จและลดโอกาสความล้มเหลว ตัวอย่างเช่น ในอนาคตกองทัพอาจจะเปล่ียน
ระบบงานที่เป็น Manual เป็น Digital Platform ทั้งหมด ลักษณะอันพึงประสงค์
คือการใช้ Digital Platform น้ันจะต้องปฏิบัติตามในเรื่องของ Cyber Security 
กล่าวคือ จะต้องไม่ละเลยในการที่จะเอาบัญชี (account mail) ของทางราชการ

ไปใช้งานในเรื่องส่วนตัวเพราะอาจจะเกิดการแฮกข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
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	 ๓.๒.๒	 	 แรงขับเคล่ือนหลัก	 (Driving	 Force)	 ที่จะผลักดันไปสู่การเป็น	
กองทัพ	๔.๐
 จากผลการทบทวนเอกสาร และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การจัดประชุมวิชาการ พบแรงขับเคลื่อนหลักที่จะผลักดันไปสู่การเป็นกองทัพ ๔.๐ 
ทั้งสิ้น ๓ ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
   ๓.๒.๒.๑	นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จากการทบทวน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ยุทธศาสตร์ 
การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ในส่วนที่ ๒ ท�าให้เห็นความส�าคัญ 
เชื่อมโยงของประเด็นต่างๆ ท่ีกองทัพต้องเร่งด�าเนินการพัฒนาเพื่อรองรับนโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐ หรอืน�าไปสู่การเป็นกองทพัในยคุ ๔.๐ ว่าต้องมีการเตรียมความพร้อม
หรือพัฒนาในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น (๑) ภารกิจหลักของกองทัพคือเรื่องของ
การป้องกันประเทศเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น การพัฒนาหลักนิยม 
การฝึกศึกษา (๒) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม ยุทโธปกรณ์ 
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (๓) การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ การพัฒนาก�าลังพล (๔) ภารกิจด้านสังคมและการช่วยเหลือประชาชน  
(๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (๖) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต (๗) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และการบรหิารจดัการเพือ่ลดความเสีย่งด้านภัยพบิตั ิและ (๘) การพฒันาความร่วมมอื 
กับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความเสมอภาคกัน 
ในทุกด้าน โดยผู้ศึกษาได้สรุปความเชื่อโยงของเนื้อหาจากแผนต่างๆ ดังท่ีกล่าวไว้ 
ข้างต้น ดังตารางที ่๑ ท่ีแสดงความเชือ่มโยงของแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ทีก่องทพั
ต้องด�าเนินการพัฒนาเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล
 ซึง่ผลจากการสงัเคราะห์แผนและยทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง พบว่า ประเทศไทย 
มียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  
มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ท่ีเป็นตัวแปลงยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวมาสู่การปฏิบัติ รวมถึงในระดับกองทัพก็มียุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ  
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และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
รองรับการน�านโยบายไปสู ่การปฏิบัติของกองทัพ โดยประเด็นท่ีกองทัพควร 
ให้ความส�าคญัเร่งด่วน คอื การวจิยัพฒันางานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีอตุสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ให้สามารถซ่อมบ�ารุง ผลิตยุทโธปกรณ์พ้ืนฐาน วิจัยและพัฒนา 
ได้ตรงตามความต้องการของกองทัพและน�าไปสู่ต้นแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
เพือ่ผลติขายในเชงิพาณชิย์ และเพือ่การส่งออก ดงัจะเห็นได้จากประเดน็ยทุธศาสตร์
ทีไ่ด้กล่าวถงึทัง้ ๔ แผน (ตารางที ่๑) ซึง่กองทัพต้องปรบัปรงุ พฒันาขดีความสามารถ
ให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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	 	 ๓.๒.๒.๒	 การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ปัจจุบัน

ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมในด้านการป้องกันประเทศ จะเห็นได้จากการขับเคลื่อนอย่างเป็น 

รปูธรรม และมีการด�าเนนิการอย่างสอดคล้องกนัตัง้แต่ในระดบัยทุธศาสตร์ประเทศ 

นโยบายกระทรวง และมีการหยิบยกการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศขึ้นมา 

เป็นวาระส�าคัญของรัฐบาล โดยได้ระบุในนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม  

ประจ�าปี ๒๕๖๐ เพ่ือมุ่งไปสู่การผลิตใช้ในราชการและการพาณิชย์ให้เกิดผล 

เป็นรูปธรรมภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานด้านความมั่นคง  

การลดภาระงบประมาณในการน�าเข้าจากต่างประเทศ และเพือ่สนบัสนนุการพฒันา

เศรษฐกิจตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล 

  เป ็นที่ทราบกันดีว ่าป ัจจุบันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

คือ ปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ให้กับประเทศนั้นๆ หลายประเทศได้ให้ความส�าคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ เช่น กลุ่มประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศชั้นน�า หรือ “First Tier”  

ซึง่เป็นประเทศทีม่อีตุสาหกรรมป้องกนัประเทศสมบรูณ์แบบและครบวงจรสามารถ

พัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดได้ถึงระดับสูงสุด เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน และกลุ่ม

ประเทศยุโรปตะวันตก ส่วนกลุ่มประเทศที่จัดอยู่ในชั้นที่ ๒ หรือ “Second Tier” 

ทีม่อีตุสาหกรรมป้องกนัประเทศครบวงจรแต่ยงัไม่สามารถพฒันาองค์ความรูต่้อยอด

ได้ถงึระดบัสงูสดุด้วยข้อจ�ากดับางประการ เช่น ข้อจ�ากดัด้านเศรษฐกจิหรือการเมอืง 

ตัวอย่างประเทศในกลุ่มนี้ได้แก่ เกาหลีใต้ อินเดีย บราซิล อาร์เจนติน่า อิสราเอล 

ออสเตรเลยี สงิคโปร์ แคนาดา และแอฟรกิาใต้ โดยภาคอตุสาหกรรมป้องกันประเทศ

ของทัง้สองกลุม่นีม้ขีนาดใหญ่สามารถน�ารายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล นอกจาก

น้ียังสร้างความมั่นคงในลักษณะของการพึ่งพาตนเองได้ และประเทศที่จัดอยู่ 

ในชั้นที่ ๓ หรือ “Third Tier” เป็นประเทศที่มีความสามารถที่จะผลิตยุทโธปกรณ์

ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น ไทย เป็นต้น ส�าหรับรัฐที่ไม่สามารถผลิตอาวุธ 

ได้จ�าเป็นต้องแสวงหาความช่วยเหลือหรือต้องพึ่งพาการน�าเข้าจากภายนอก
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ประเทศ ท�าให้รัฐผู้พึ่งพาเกิดจุดอ่อน จึงเกิดแนวคิดด�าเนินการด้านอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศขึ้น ประเทศไทยปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มชั้นที่ ๓ หรือ “Third Tier” 

ซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตยุทโธปกรณ์ได้เพียงบางส่วน เนื่องจากสถานภาพ

ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมขนาด

เล็กมีขีดความสามารถเพียงเพ่ือการซ่อมบ�ารุง และสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ 

บางประเภทสนับสนุนให้แก่กองทัพเท่านั้น (สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, 

๒๕๕๕, หน้า ๒-๓)

  หากพิจารณาจ�านวนโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ซ่ึงมีจ�านวน ๔๘ โรงงาน โดยอยู ่ในสังกัดของ 

กองทัพบก ๒๑ โรงงาน, กองทัพเรือ ๗ โรงงาน, กองทัพอากาศ ๑๒ โรงงาน, 

กองบัญชาการกองทัพไทย ๑ โรงงาน และส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

๗ โรงงาน นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาคเอกชนอีก

ประมาณ ๖๐ บริษัท ซ่ึงส่วนมากเป็นบริษัทที่รับซ่อมแซมปรับปรุง หรือผลิต

ยุทโธปกรณ์ทางทหาร เช่น วัตถุระเบิด เชื้อปะทุ กระสุนปืน รถยนต์นั่งกัน

กระสุน ยานพาหนะช่วยรบ เสื้อเกราะป้องกันกระสุน รวมถึงอุตสาหกรรม 

ต ่อและซ่อมเรือ ซึ่งบริษัทเหล่านี้ส ่วนมากยังไม ่มีขีดความสามารถสูงพอ 

ที่จะส่งออกสินค้าหรือแข่งขันในตลาดสากลได้ (สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ, ๒๕๕๕, หน้า ๒-๓) ตัวอย่างหน่วยงาน/บริษัท ท่ีด�าเนินกิจการ 

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มีดังนี้

  ► สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ มีฐานะเป็นองค์การมหาชนแห่งแรกของกระทรวงกลาโหม  

มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความ

ต้องการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน มีพันธกิจดังนี้

   ๑. วจิยัและพฒันาโครงการขนาดใหญ่ ตามทีส่ภากลาโหม

ก�าหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการด�าเนินโครงการ
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   ๒. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

ต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

   ๓. เป็นศูนย์ข้อมลูความรูด้้านเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศให้

แก่กระทรวงกลาโหม เพือ่ใช้ในการก�าหนดนโยบายและแผนการพฒันา วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

   ๔. ประสานความร่วมมอืด้านเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศกับ

หน่วยงานอืน่ของรฐั สถาบันการศกึษาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง และภาคเอกชนทัง้ในและต่าง

ประเทศ

   ๕. ส่งเสรมิและสนบัสนนุการฝึกอบรม การค้นคว้าวจัิย และ

การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

   ๖. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ

ทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการ 

เพื่อเผย แพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน

  ขีดความสามารถของสถาบันเทคโนโลยีป ้องกันประเทศ 

มีดังต่อไปนี้ ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน (OAE), ส่วนงานวิศวกรรมควบคุม

และการสื่อสาร (OCC), ส่วนงานวิศวกรรมการส่ือสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ODC), ส่วนงานวิจัยพลังงานทดแทน (OEF),  

ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ (OMM), ส่วนวิศวกรรมยานรบ (OMV),  

ส่วนงานวิศวกรรมวัตถุระเบิดและนิวเคลียร์ เคมี (ONE), ส่วนงานวิศวกรรม

ระบบขับเคลื่อน (OPS), ส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง (OVS),  

ฝ่ายบรหิารโครงการ (OPM), โรงปฏบิตักิารและพฒันา (OWS), ส่วนความปลอดภยั

ทางวิศวกรรม (OSE), ส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน (OQS), ส่วนงาน

ทดสอบและประเมินผล (OTE), ส่วนความปลอดภัยทางวิศวกรรม (OES)

  ► กรมอู ่ทหารเรือ กรมอู ่ทหารเรือ มีภารกิจ อ�านวยการ 

ประสานงาน แนะน�า ก�ากับการ และด�าเนินการในเรื่องการซ่อม สร้างดัดแปลง 
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ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเรือ อากาศยาน ยานรบ และอุปกรณ์ การช่าง

ที่เกี่ยวข้อง การส่งก�าลังพัสดุสายช่าง ตลอดจนให้การฝึก และศึกษาวิชา

อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

กรมอู่ทหารเรือประกอบด้วยองค์กรย่อยดังนี้  

   ๑. กองบังคบัการ มหีน้าทีว่างแผนอ�านวยการประสานงาน

แนะน�าและก�ากับการเกี่ยวกับกิจการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอู่ทหารเรือ 

รวมทัง้ด�าเนนิการในเรือ่งการธรุการ การเงนิ การรกัษาความปลอดภยั การกฎหมาย 

กรรมวิธีข้อมูลและสถิติ

   ๒. กรมแผนการช่าง มีหน้าที่ส�ารวจตรวจสอบวางแผน

อ�านวยการก�ากับการออกแบบก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ก�าหนดราคามาตรฐาน 

ก�าหนดรายการพสัดแุละประมาณราคา จดัท�าและควบคมุโครงการและงบประมาณ

ที่เกี่ยวกับแผนหลักในการซ่อมสร้าง ดัดแปลงและปรับปรุงเรือ อุปกรณ์ประจ�าเรือ

ยานพาหนะ อากาศยาน เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า

   ๓. กรมพฒันาการช่าง มหีน้าทีด่�าเนนิการในด้านการศกึษา

อบรมและพฒันาทหารพรรคกลนิ ทหารพรรคพเิศษเฉพาะเหล่าทหารช่างยทุธโยธา 

นักเรียนผู้ช่วยช่างและลูกจ้างที่ท�างานในโรงงานในสาขาวิชาชีพการช่างต่าง ๆ  วิจัย

พัฒนาทดสอบ ทดลอง และประเมินคุณค่าวัสดุกรรมวิธีปฏิบัติงานและผลงานการ

ซ่อมเพือ่สนบัสนนุการซ่อมสร้าง ดดัแปลงยานพาหนะ อากาศยาน อปุกรณ์ทางช่าง

ทุกประเภท ตลอด จนเป็นศูนย์ควบคุมคุณภาพงานซ่อมและสร้าง

   ๔.  อู่ทหารเรือธนบุรี มีหน้าที่ด�าเนินการสร้าง ซ่อมและ

ดัดแปลงเรือ เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์การปืน

   ๕. อูท่หารเรอืพระจลุจอมเกล้า มหีน้าท่ีซ่อมสร้างดัดแปลง

เรือและอุปกรณ์ทางช่าง ตลอดจนงานนิรภัยการช่าง โดยเน้นการด�าเนินการให้กับ

เรือขนาดใหญ่เพื่อลดปัญหาความแออัดของอู่ทหารเรือธนบุรี ตลอดจนแก้ปัญหา

การที่เรือรบไม่สามารถแล่นผ่านสะพานได้เหมือนที่ผ่านมาในอดีต
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   ๖. อูร่าชนาวมีหดิลอดลุยเดช มหีน้าท่ีด�าเนนิการซ่อม สร้าง 

ดัดแปลงเรือ และอุปกรณ์การช่างโดยมี ผอ.อรม.อร. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

   ๗. ศนูย์พสัดุช่าง มหีน้าท่ีรวบรวมและก�าหนดความต้องการ

จัดหา เก็บรักษาแจกจ่ายและจ�าหน่ายพัสดุสายการช่าง ตลอดจนเสนอแนะในด้าน

การบริหารพัสดุสายการช่างของกองทัพเรือ

  ผลงานด้านการสร้างเรือของกรมอู ่ทหารที่ผ่านมา เช่น เรือ

ตรวจการณ์ไกลฝ่ัง OPV, โครงการจดัหาเรอืตรวจการณ์ใกล้ฝ่ัง, เรือพระทีน่ัง่นารายณ์

ทรงสบุรรณ รชักาลที ่๙, เรอืชดุ ต.๙๑, เรือตรวจการณ์ปราบเรือด�าน�า้ (ร.ล.ล่องลม), 

เรอืกวาดทุน่ระเบิดน�า้ตืน้, เรอืลากจงู (ร.ล.แสมสาร, ร.ล.แรด), PUSHER BOAT และ

เรือท้องแบน

  ผลงานด้านการวิจัยของกรมอู่ทหารเรือท่ีผ่านมา เช่นเคร่ืองยนต์

ดี เซล ขนาด ๒๐-๓๐๐ แรงม ้า, อะไหล่ป ืน ๓๗ มม., เป ้าอากาศยาน 

แบบเคลื่อนที่ได้เอง, ทุ่นกักเก็บคราบน�้ามันในทะเล, เป้าฝึกปราบเรือด�าน�้า,  

เรอืจู่โจมล�าน�า้เครือ่งตดิท้าย(จลต), เครือ่งปรบัอากาศในเรอืไม่เกนิ ๓ ตนั, โปรแกรม

ฐานความรู้ในการพิสูจน์ทราบประเภทของโลหะ, การสร้างเรือโฮเวอร์ดราฟท์,  

การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพเครื่องจักรเพ่ือลดอัตราการช�ารุดเสียหาย,  

หมวกกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด, จักรยานเผินน�้าของ อร., เรือกวาดทุ่นระเบิด 

น�้าตื้น (ระยะท่ี ๒), สูบน�้าทะเลหล่อเย็นเครื่องยนต์ดีเซล, แหวนรองหัวฉีด  

ของเครื่องยนต์ดีเซล MTU รุ่น ๑๑๖๓, เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติของเตา

หลอมตะก่ัวและเครื่องอบแผ่นแร่, การวิจัยและพัฒนาการผลิตสังกะสีผุกร่อน,  

เรือท้องแบน การวิจัยและพัฒนามาตรฐานลิ้นน�้าที่ใช้ในกองทัพเรือ 

  ► บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จ�ากัด บริษัทชัยเสรี  

ก ่อตั้ งขึ้นเ ม่ือ พ.ศ.๒๕๑๑ ประกอบธุรกิจการผลิตช้ินส ่วนยางติดเหล็ก  

ข้อต่อสายพาน ล้อกดสายพาน ส�าหรับกองทัพไทยและกองทัพในประเทศต่างๆ  

รวมถึงให้บริการซ่อมรถทหาร ชุดเกราะให้รถทหาร และผลิตรถเกราะฝีมือ 

คนไทย บริษัทชัยเสรีมีความสามารถในการซ่อมคืนสภาพ (Refurbish) หรือ
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การผลิตใหม่ (Remanufacturing) ให้กับรถเกราะและรถบรรทุกแทบทุกแบบ  

ผลงานส�าคัญของบริษัทชัยเสรี คือ ได้เจรจาจนสามารถเซ็นสัญญาผลิตชิ้นส่วน 

ยางติดเหล็ก ข้อต่อสายพาน ล้อกดสายพาน เพ่ือติดตั้งให้กับรถถังของสหรัฐฯ 

(original Equipment Material : OEM) ทั้งหมด ขณะเดียวกันบริษัทยังน�า

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไปจัดแสดงตามงานแสดงงานอาวุธนานาชาติเป็นประจ�า 

ทุกปีไม่ว่าจะเป็นงาน Eurosatory นิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องมือด้านความมั่นคง

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก งาน IDEX (International Defense Exhibition & 

Conference) ท�าให้ชัยเสรีมีชื่อเสียงและเป็นที่รู ้จักอย่างมากในต่างประเทศ 

โดยปัจจุบันบริษัทผลิตชิ้นส่วนยางติดเหล็ก ข้อต่อสายพาน ล้อกดสายพาน  

ให้กองทัพไทยและกองทัพในต่างประเทศรวม ๔๑ ประเทศทั่วโลก อาทิ รัสเซีย 

ฝรั่งเศส เยอรมัน ชิลี บราซิล เป็นต้น

  สิ่ งที่ถือเป ็นความภาคภูมิ ใจของชัยเสรีก็คือ การผลิตรถ 

หุ้มเกราะเฟิร์สวิน (First Win) ที่พัฒนามากกว่า ๑๐ ปี โดยหลังจากผ่าน

ประสบการณ์ซ่อมรถกองทัพมาอย่างยาวนาน จากประสบการณ์ท�าให้บริษัท

เห็นว่ารถที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและ 

การท�างานในเมืองไทย จึงเป็นท่ีมาของการสร้างสรรค์และออกแบบ First Win 

ขึ้น โดยวัสดุทุกชิ้นถูกผลิตในเมืองไทย ยกเว้นเครื่องยนต์เท่านั้นที่น�าเข้ามา 

จากสหรัฐฯ คุณสมบัติของ First Win คือ กันกระสุดรอบตัวทั้งด้านบน หม้อน�า้  

ถังน�้ามัน ช่วงล่างที่เป็นเหล็กหนาไม่มีแชสซี (Chasis) ใช้การหล่อตัวถังทั้งหมด

ขึ้นเป็นช้ินเดียว เวลาโดนระเบิดแรงระเบิดจะกระจายไปรอบๆ ลักษณะพิเศษ

ของ First Win คือ ยาง Run Flat จะมีเพียงชิ้นเดียว หากเกิดเหตุการณ์ 

ยิงปะทะรถจะสามารถวิ่งต่อไปได้อีก ๑๕๐ กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่ศึกษา

และค�านวณมาแล้วว่าเพียงพอต่อการหลบหนีกลับฐาน ปัจจุบัน First Win  

มีประจ�าการอยู ่ในกองทัพไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยปราบปราม 

ยาเสพติด และหน่วยงานกรมราชทัณฑ์ ขณะที่ในต่างประเทศ First Win  

เป็นรถที่กองทัพมาเลเซียให้ความเชื่อมั่นโดยสั่งซื้อถึง ๒๐๐ คัน 
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  อย่างไรก็ดี ปัจจัยท่ีส�าคัญที่สุดอีกประการหนึ่งของการสร้าง

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ คือ การให้ความส�าคัญต่อการวิจัยและพัฒนา 

ด้านเทคโนโลยีป ้องกันประเทศ อันเปรียบเสมือนองค์ความรู ้ที่จะใช ้เป ็น 

จุดก�า เนิดของอุตสาหกรรมป ้องกันประเทศ ซึ่ งหากพิจารณาภาพรวม 

ด้านงานวิจัยของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในด้านอื่นๆ

ที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับการทหาร หรืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพราะจาก

ข้อมูลของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบว่าจากงานวิจัย

ในส่วนที่สนับสนุนทุนวิจัย จ�านวน ๗,๓๘๕ โครงการ มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพียง ๔ โครงการ หรือร้อยละ ๐.๐๕ ของจ�านวน

งานวิจัยที่สนับสนุนทั้งหมด ในขณะที่กระทรวงกลาโหมก็มีงบประมาณส�าหรับ 

การวิจัยอยู่ในระดับท่ีต�่ามากคือ น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของงบประมาณกระทรวง

กลาโหม ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วจะมีงบประมาณในส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ

ร้อยละ ๒ หรือมากกว่า เช่น ประเทศสิงคโปร์ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยและ 

พัฒนาทางทหาร ประมาณร้อยละ ๔.๐ ซ่ึงส่ิงนี้เป็นอุปสรรคส�าคัญอีกประการ

หนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ในภาพรวมอาจกล่าว 

ได้ว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ในปัจจุบันยังอยู่ในระยะเริ่มต้น อย่างไร 

ก็ตาม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นโอกาสและ 

มศีกัยภาพทีจ่ะสร้างและพฒันาให้ตอบสนองตรงตามความต้องการด้านยทุโธปกรณ์

ของกองทัพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหลาย

ประเทศในโลก รวมถึงประเทศอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซียและสิงคโปร์ ก็ได้

พัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้อย่างจริงจัง เพราะนอกจากจะน�ารายได้เข้าสู่ประเทศ

และสร้างงานให้แก่ประชาชนเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นแล้ว ยังเป็น 

การสร้างความมั่นคงในด้านการทหารของชาติอีกด้วย (สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ, ๒๕๕๕, หน้า ๒-๓)
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  ความส�าคัญและความจ�าเป็นที่ประเทศไทยต้องมีอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ เพื่อการด�าเนินนโยบายในลักษณะการสร้างกองทัพเพื่อ 

ความมั่นคงแบบพึ่ งพาตนเอง ซ่ึ งการด� า เ นินการเช ่นนี้นอกจากจะได ้

หลักประกันความมั่นคงที่ไม่ต้องไปพึ่งพาผู ้อื่นแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศ พัฒนาระบบเศรษฐกิจและน�าไปสู ่การ

สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในประเทศ และถ้าสามารถพัฒนาอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศจนถึงข้ันส่งออกไปสู ่ประเทศอื่นๆ ได้ด้วย ก็ยิ่งจะท�าให้ภาค

เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้นไปด้วย ในขณะที่ปัจจุบันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ของไทยประสบปัญหาต่างๆ (ทนงศักดิ์ รองทิม, ๒๕๖๑, หน้า ๗๕-๗๗) เช่น  

  (๑) การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและกองทัพ 

  (๒) ไม่มีกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมด้านนี้อย่าง

แท้จริง เช่น ขาดสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหรือการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจาก

การจัดหาอาวธุจากต่างประเทศโดยตรง ซึง่ท�าให้รัฐจะท�าการยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่ม

และอากรต่างๆ ให้แต่การจดัหาวตัถุดบิเพ่ือการวจิยั พฒันา หรอืจดัหาสนิค้าทุนของ

ผู้ประกอบการไทย 

  (๓) รัฐยังไม่เห็นขีดความสามารถของกระทรวงกลาโหมว่า  

ควรด�าเนินการได้ทั้งด้านการป้องกันประเทศ และด้านการหารายได้เชิงพาณิชย์  

ดังที่หลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศที่ก้าวหน้า ต่างใช้กระทรวงกลาโหมเป็นเครื่องมือในการสร้าง 

ความมั่นคง ทั้งความมั่นคงทางทหารและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจด้วยการ 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ก้าวหน้า 

  (๔) ภาคเอกชนของไทยยังขาดการสนับสนุนที่จริงจังจาก

กองทัพ โดยกองทัพเลือกที่จะจัดหาจากต่างประเทศแทนที่จะจัดหาจาก

ในประเทศ ทั้งที่ยุทโธปกรณ์บางแบบนั้นประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
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ในการผลิตเองได้ รวมถึงขาดการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ เช่น ในการจัดหาอาวุธในจ�านวนที่มากพอนั้น กองทัพในต่างประเทศ 

มักจะใช้สิทธิบัตรมาผลิตในประเทศ แต่กองทัพไทยกลับใช้วิธีซื้ออาวุธส�าเร็จรูป 

จากต่างประเทศเป็นส่วนมาก หรือได้รับเทคโนโลยีมาพร้อมกับการจัดซ้ือ  

แต ่ไม ่ถ ่ายทอดเทคโนโลยีให ้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดนี้จึงเป ็นผลให ้ 

ภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยขาดประสบการณ์ ขาดเทคโนโลยี ขาด

การพัฒนาและสุดท้ายคือ ขาดทุนจนต้องเลิกกิจการไปในที่สุด 

  จากปัญหาข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ของไทยยังมีขนาดเล็กมีขีดความสามารถเฉพาะในการสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์

บางประเภทสนับสนุนให้แก่กองทัพและการซ่อมบ�ารุง โดยที่ยังมีกฎระเบียบ

ที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการ แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้มองเห็นความส�าคัญ

และโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เห็นได้จากการก�าหนด

นโยบาย Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงโดยก�าหนดแนวทาง

การพัฒนาให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ ที่มีรายได้สูง ด้วยการปรับเปล่ียน

โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งต้องมี

การพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

โดยได้เพิ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ ๑๑ หรือ 

NEW S – CURVE 11 ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศด้วย ส่งผลให้เกิด 

การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการทหาร  

ลดการน�าเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงสามารถซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ท่ีมีอยู ่ 

ท�าให้ประหยัดงบประมาณและลดการพึ่งพาต่างประเทศ รวมทั้งในระยะยาว

ประเทศจะได้ประโยชน์จากมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งจากการส่งออกและ

การต่อยอดสู่อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ 

แทบทุกด้านมีลักษณะเป็นเทคโนโลยีสองทาง คือ ผลิตส�าหรับใช้ทั้งในทาง 

การทหารและทางพลเรือนหรือการพาณิชย์ได้ด้วย ส�าหรับสิ่งที่กองทัพควรยึดถือ
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ในการด�าเนินการพัฒนากองทัพตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล คือ  

ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความยั่งยืน” นับว่า 

มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก หากกองทัพและภาคอุตสาหกรรมสามารถ 

เสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถพึง่พาตนเอง

โดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานวจิยั หน่วยศกึษาหน่วยอตุสาหกรรมในประเทศเป็นหลกั 

แล้วค่อยๆ ลดการจัดหาจากต่างประเทศลง ก็จะท�าให้กองทัพสามารถตอบสนอง 

ต่อภัยคุกคามและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน 

	 	 ๓.๒.๒.๓	 การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง	หากพิจารณา

ขีดความสามารถของกองทัพในปัจจุบัน พบว่า อาวุธยุทโธปกรณ์ บุคลากร  

ขีดความสามารถของก�าลังพล อยู่ระหว่างยุค ๒.๐ – ยุค ๓.๐ โดยกองทัพก็

มีการเตรียมการที่จะก้าวไปสู่ระบบที่เป็น Automatic, Artificial Intelligence, 

Cyber ซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีในยุค ๔.๐ ดังนั้นจึงเกิดช่องว่าง (gap) ของ

ขีดความสามารถปัจจุบันกับขีดความสามารถท่ีต้องการในอนาคต สิ่งที่จะเกิด

ขึ้นก็คือการเปลี่ยนผ่าน (Transition) ของขีดความสามารถต่างๆ ซึ่งตรงจุด

เปลี่ยนนี้มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการ

ความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเสริมสร้างขีดความสามารถจากระดับปัจจุบัน

ไปสู ่อนาคตในภาพของกองทัพเป็นการท�างานที่ใหญ่มาก กล่าวคือ กองทัพ 

มีโครงสร้างขององค์กรหรือนับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 

มีก�าลังพลราว ๒๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ คน มีพื้นที่ มีหน่วย กระจายอยู ่

ทั่วประเทศ เครื่องมือส�าคัญในการเปลี่ยนผ่านจากปัจจุบันไปสู ่อนาคตคือ  

“การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง” โดยต้องมีชุดที่ท�าหน้าที่ในการพัฒนา

ขีดความสามารถจากปัจจุบันไปสู่อนาคต และชุดที่ท�าหน้าที่ในการช่วยขับเคลื่อน

การพัฒนาขีดความสามารถหรือการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นไปตาม

แผนท่ีวางไว้และไม่เกิดการต่อต้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงจากระบบ manual  

ไปสู ่digital platform ความรูข้องก�าลงัพลในปัจจุบนัอาจไม่เพยีงพอและไม่สามารถ

ใช้ปฏบิตังิานได้ในอนาคต ดังนัน้จงึจ�าเป็นต้องมกีารพฒันาและขบัเคลือ่นให้ก�าลงัพล
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เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ง แต่ในขณะเดยีวกนั ก�าลังพลบางกลุ่มท่ีมอีายใุกล้เกษยีณ

ราชการและอยูใ่นต�าแหน่งส�าคญัของแต่ละเหล่าทพัก็อาจจะเกดิการต่อต้านได้ ดงันัน้ 

ช่องว่างตรงนี้จ�าเป็นที่จะต้องมีตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (change agent) หรือ 

คณะกรรมการขบัเคลือ่นหรอืคณะกรรมการบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงกองทพั

เพื่อให้กองทัพมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในสภาวะ ๔.๐ 

	 ๓.๒.๓	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อน	

สู่กองทัพ	๔.๐

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการขับเคล่ือนสู่กองทัพ ๔.๐  

ผู้เข้าร่วมการประชุมท่ีเป็นตัวแทนจากเหล่าทัพ คณาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความเห็นว่าปัจจัยแห่งความส�าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคใน

การขับเคลื่อนสู่กองทัพ ๔.๐ มีดังต่อไปนี้

	 	 ๓.๒.๓.๑	ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ในการขบัเคลือ่นสู่กองทพั	๔.๐	 

 - กระทรวงกลาโหมและเหล่าทพัต้องมยีทุธศาสตร์รองรบัทีชั่ดเจน 

และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองกับภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ 

 - มกีฎหมายรองรบัการด�าเนนิการทีส่�าคญัทกุด้าน เพือ่การพฒันา

ที่ยั่งยืน 

 - สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น 

Drone, Big Data, Internet of Things และ Artificial  

Intelligence เป็นต้น 

 - มีระบบการบริหารงบประมาณที่ดีขึ้น 

 - ต ้องมีการสร้างระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อรองรับกับ 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ชัดเจนและแม่นย�ามากยิ่งขึ้น 



95เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพไทย เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0”

 - บุคลากรของกองทัพต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

เพียงพอ มีทัศนคติที่ยอมรับการเปล่ียนแปลง พร้อมเรียนรู ้

สิง่ใหม่ๆ มกีารสร้างสภาพแวดล้อม หรอืแรงจงูใจให้แก่บคุลากร 

สร้างทัศนคติใหม่ๆ สร้างสังคมการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนา 

องค์ความรู้แบบบูรณาการทั้งในและต่างประเทศ โดยอาศัย

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 - ภาครัฐให้การส่งเสริมและต่อยอดจากงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

และเปิดโอกาสให้ภาควชิาการมส่ีวนร่วมในการวจัิย นวตักรรม 

การพัฒนาเครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ  

 - มช่ีองทางในการประสานงานให้ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมคีวาม

เชื่อมโยงกัน โดยเป็นช่องทางเฉพาะที่สั้นและรวดเร็ว อีกทั้ง

โครงสร้างหน่วยงานต้องมีความยืดหยุ่น สั้น กะทัดรัด สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและเหมาะสม 

 - สร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คงกับมติรประเทศในการถ่ายทอด

และต่อยอดทางเทคโนโลยี 

 ๓.๒.๓.๒	ปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคในการขบัเคลือ่นสูก่องทพั	๔.๐	

 - การก�าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร ์ และการสื่อสาร 

ให้ก�าลังพลทราบถึงเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกองทัพ 

ยังไม่ชัดเจน 

 - ระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการบริหารงาน ระบบ

การจัดสรรงบประมาณยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนา 

 - สายการบังคับบัญชายาวไม่เอื้ออ�านวยให้เกิดความยืดหยุ่น 

ในเรื่องความรวดเร็ว 

 - บุคลากรท่ีรองรับการเป็นกองทัพ ๔.๐ ยังมีอยู่น้อย ก�าลังพล 

ท่ีมีส่วนใหญ่มีความคิดและท�างานภายใต้วัฒนธรรมองค์กร 

แบบเดิมๆ ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และขาดแรงจูงใจ 
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 - ทักษะและการตระหนักถึงภัยอย่างรอบด้านของกองทัพ 

ยังไม่ครอบคลุมมากนัก และมีประสิทธิภาพไม่ทัดเทียม 

หน่วยงานภายนอก

 -  รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงมาก

นกั มกีารปรบัตวัให้เข้ากบันวตักรรมค่อนข้างน้อย มกีารบริหาร

บุคลากรแบบเฉพาะ

 ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการข้างต้น ท�าให้ได้ทราบถึงปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนสู่กองทัพ ๔.๐ ซึ่งหน่วยงาน 

ในระดับนโยบายและหน่วยในระดับปฏิบัติสามารถน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง 

การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน และสามารถพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองให้พร้อมกับการเป็นกองทัพในยุค ๔.๐ อย่างสมบูรณ์ต่อไป



97เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพไทย เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0”

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
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	๔.๑	 บทสรุป

 ยุทธศาสตร ์ชาติระยะ ๒๐ ปี นับเป ็นแนวทางการขับเคลื่อนหลัก 

ของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งมี วิสัยทัศน์ส�าคัญ คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

โดยมีนโยบายที่ส�าคัญ ได้แก่ นโยบาย “Thailand 4.0” ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนา

เศรษฐกิจที่รัฐบาลก�าลังผลักดันและให้การสนับสนุนหน่วยงานทุกภาคส่วน 

ในการน�านโยบายดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสม เพ่ือขับเคล่ือนประเทศ 

ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู ่การพัฒนาอย่างมั่นคง  

มั่งคั่ง และยั่งยืน เอกสารวิชาการเรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพไทย 

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” จัดท�าขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว  

ซึ่งผลจากการจัดท�าเอกสารวิชาการฉบับน้ี ท�าให้ทราบถึงบริบทแวดล้อมกองทัพ

ไทยในยุค ๔.๐ นอกจากนั้น ยังได้มีการเสนอแนวทางการพัฒนากองทัพเพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0 ให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

และปัจจัยทีเ่ป็นอปุสรรคในการขบัเคลือ่นไปสูก่ารเป็นกองทพั ๔.๐ ซึง่จะเป็นข้อมลู

สนับสนุนให้แก่หน่วยงานในระดับนโยบายและหน่วยในระดับปฏิบัติสามารถน�าไป

ปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน และสามารถพัฒนา

ศักยภาพของตนเองให้พร้อมกับการเป็นกองทัพในยุค ๔.๐ อย่างสมบูรณ์ต่อไป

 จากผลการศกึษาพบแนวทางการพฒันากองทพัเพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 

ที่ส�าคัญ ๒ ประการ คือ ประการที่	 ๑	 การพัฒนากองทัพไทย	 โดยใช้กรอบ 7s  

McKinsey กล่าวคอื กองทพัต้องมยีทุธศาสตร์การพฒันากองทพั (Strategy) ทีช่ดัเจน

และสามารถเผยแพร่ยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ก�าลังพลทั้งกองทัพรับทราบ ระบบงาน

ภายในกองทพั (System) ต้องมกีารออกแบบระบบการท�างานเพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมาย

ยทุธศาสตร์ทีว่างไว้ การจดัโครงสร้างของกองทพั (Structure) โดยกระทรวงกลาโหม

ควรจัดก�าลังให้ครอบคลุมกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ซึ่งอาจต้องมีการจัดก�าลังกองทัพเพ่ิมขึ้นอีก ๒ กองทัพ คือ กองทัพไซเบอร์ และ

กองทพั Space ทกัษะขดีความสามารถทีส่�าคญั (Skill) โดยกองทพัต้องพจิารณาและ

ก�าหนดทักษะขีดความสามารถที่ส�าคัญของก�าลังพลในสภาวะแวดล้อมในอนาคต  
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ก�าลังพล (Staff) ควรมีการด�าเนินการด้านการสรรหา การพัฒนา การรักษา 

และการบริหารจัดการด้านก�าลังพลให้เกิดประโยชน์สูงสุด รูปแบบการบริหาร

จัดการ (style) กองทัพควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ ให้พร้อม

รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ผู ้บริหารเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและร่วมเรียนรู ้

ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างค่านิยมร่วม (Shared Value) โดยก�าลังพล

ของกองทัพต้องมีค่านิยมร่วมกัน และตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการ

พัฒนาขีดความสามารถไปสู่การเป็นกองทัพ ๔.๐ ประการที่	 ๒	 แรงขับเคลื่อน

หลัก	 (Driving	 Force)	 ที่จะผลักดันไปสู่การเป็นกองทัพ	 ๔.๐ ประกอบด้วย

หัวใจส�าคัญ คือ (๑) การให้ความส�าคัญกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งนับเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการน�านโยบายที่ได้รับแปลงมาสู ่การปฏิบัติ

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (๒) การให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยี การวิจัย และ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีป ้องกันประเทศ ความส�าคัญและความจ�าเป ็น 

ที่ประเทศไทยต้องมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อการด�าเนินนโยบาย

ในลักษณะการสร้างกองทัพเพื่อความมั่นคงแบบพ่ึงพาตนเอง ซ่ึงการด�าเนิน

การเช่นนี้นอกจากจะได้หลักประกันความมั่นคงที่ไม่ต้องไปพึ่งพาผู ้อื่นแล้ว 

ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศ พัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและน�าไปสู ่การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในประเทศ ซึ่งปัจจุบัน

รัฐบาลได้มองเห็นความส�าคัญและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ โดยได้เพิ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ที่ ๑๑ หรือ NEW S – CURVE 11 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

ส่ิงส�าคัญที่ประเทศไทยและกองทัพไทยควรยึดถือในการด�าเนินการพัฒนา

กองทัพตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล คือ “ความยั่งยืน” กล่าวคือ 

กองทัพและภาคอุตสาหกรรมต้องสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถของ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้ศักยภาพของ

หน่วยงานวิจัย หน่วยศึกษา หน่วยอุตสาหกรรมในประเทศเป็นหลัก แล้วค่อยๆ 
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ลดการจัดหาจากต่างประเทศลง อันจะท�าให้กองทัพสามารถตอบสนองต่อ 
ภัยคุกคามและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน และ (๓) การบริหาร
จัดการความเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม ให้ทุกภาคส่วนของกองทัพ ผนึกก�าลังกันเป็น
หนึ่งเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การเป็นกองทัพ ๔.๐ 

	๔.๒	 ข้อเสนอแนะ
	 ๔.๒.๑	ควรมีการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง: การเปลี่ยนผ่าน 
(Transition) ของขีดความสามารถต่างๆ จากยุค ๓.๐ ไปสู่ยุค ๔.๐ จ�าเป็นต้อง 
มีกระบวนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง โดยควรจัดให้มีชุดที่ท�าหน้าที่ 
ในการพัฒนาขีดความสามารถจากปัจจุบันไปสู่อนาคต และชุดที่ท�าหน้าที่ในการ 
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถหรือการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปอย่าง 
ราบรืน่ เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้และไม่เกดิการต่อต้าน เช่น คณะกรรมการขบัเคลือ่น
หรือคณะกรรมการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกองทัพเพื่อให้กองทัพมีความ
พร้อมในการปฏิบัติภารกิจในสภาวะ ๔.๐ 
 ๔.๒.๒	 ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ:	
รัฐบาลควรพิจารณากฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
อย่างแท้จริง เช่น พิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหรือการส่งเสริม 
การลงทุนให้แก ่ผู ้ประกอบการไทย รวมถึงให้กระทรวงกลาโหมได้แสดง 
ขีดความสามารถทั้งด้านการป้องกันประเทศและด้านการหารายได้เชิงพาณิชย์  
ดงัทีห่ลายประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศในกลุม่อาเซยีนทีม่อีตุสาหกรรมป้องกนั
ประเทศที่ก้าวหน้า ต่างใช้กระทรวงกลาโหมเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคง 
ทัง้ความม่ันคงทางทหารและความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิด้วยการส่งเสรมิอตุสาหกรรม
ป้องกันประเทศให้ก้าวหน้า ซึ่งหากประเทศไทยสามารถท�าการวจิยั พฒันา และผลติ
ยทุโธปกรณ์ในการป้องกนัประเทศได้เอง ตลอดจนลดการน�าเข้าอาวธุยทุโธปกรณ์จาก
ต่างประเทศ ประเทศไทยและกองทัพก็จะสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนอย่าง

แท้จริง
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	 	 ๔.๒.๓	 ให้ความส�าคัญกับมิติไซเบอร์และมิติอวกาศ:	 ควรก�าหนดให้ 

มิติไซเบอร์และมิติอวกาศเป็นอีกมิติหนึ่งของสงคราม ที่กองทัพต้องจัดเตรียม

ก�าลังและใช ้ก�าลังเช ่นเดียวกับมิติของการสงครามอื่นๆ เพื่อให ้กองทัพม ี

ความพร้อมและมีขีดความสามารถในการรับมือกับการโจมตีและการคุกคามทาง

ไซเบอร์และทางอวกาศในอนาคต

   มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) ควรมีหน่วยบัญชาการไซเบอร์ 

รับผิดชอบในการระวังป้องกันภัยและการปฏิบัติการ โดยมีความมุ่งหมายในการ

ลดทอน ขัดขวาง ระงับ ยับยั้ง หรือปฏิบัติการเชิงรุกในลักษณะจ�ากัด (Limited 

Offensive Action) และการตอบโต้ (Counterattack) ให้ได้อย่างรวดเร็วกรณี 

ถูกโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงต้องพัฒนายุทโธปกรณ์ทางไซเบอร์ (Cyber  

Weapon) อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี 

(Tactical Data Link: TDL) ซึ่งต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ระหว่างหน่วย

ตรวจจับสัญญาณ (Sensor) หน่วยบัญชาการและควบคุม (Command and 

Control) และหน่วยปฏิบัติ (Shooter) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นได้ว่า  

มิติไซเบอร์มีความส�าคัญเป็นอย่างมากท่ีต้องพัฒนาระบบเครือข่าย (Network)  

ให้มีความแข็งแรงและปลอดภัย เพ่ือเป็นการป้องปรามอันจะเป็นการพิทักษ์รักษา

ผลประโยชน์ของชาติ ต้องเสริมสร้างขีดความสามารถให้มีความพร้อมในการรับมือ

กับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และสร้างจิตส�านึกด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ของก�าลังพลทุกระดบั พร้อมท้ังพฒันาและเพิม่จ�านวนก�าลงัพลในการปฏบิตัิ

การไซเบอร์ สงครามอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ควรให้ความส�าคัญกับการป้องกัน 

การถูกโจมตีทางเครือข่ายในมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) โดยมีมาตรการรักษา

ความปลอดภัย และควรมีการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีการปฏิบัติ

การที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations: NCO) เพื่อตอบ

สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง 
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   พื้นท่ีปฏิบัติการบนห้วงอวกาศ (Space Domain) ควรจัดให้มี

เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

ด้านความมั่นคง เช่น การสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ (Space Observation)  

การตรวจการณ์ทางอวกาศ (Space Surveillance) และการป้องกันทางอวกาศ 

(Space Defense) ตลอดจนการสื่อสารและโทรคมนาคมทางอวกาศ เพื่อสามารถ

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ ท้ังการปฏิบัติการภายใน

ประเทศ และการปฏบัิตกิารร่วม/ผสมกบัต่างประเทศ อย่างสมบรูณ์และไร้ขดีจ�ากัด  

โดยให้ความส�าคัญกับการสังเกตการณ์อวกาศ และการตรวจการณ์จากห้วง

อากาศ ควบคู ่ไปกับการสร้างและพัฒนาก�าลังพลให้มีความพร้อมส�าหรับ 

การปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับห้วงอวกาศ

	 	 ๔.๒.๔	 กองทัพก�าหนดนโยบายหรือแผนงานให้มีความชัดเจน:	รัฐบาล

ปัจจุบันได้ให้ความส�าคัญและให้การสนับสนุนแต่ละหน่วยงานในการก้าวเข้าสู ่

ยุค ๔.๐ จึงนับว่าเป็นโอกาสดีที่กองทัพจะพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม  

โดยควรก�าหนดนโยบายหรือแผนงานให้มีความชัดเจน อีกทั้งการปฏิบัติงาน 

ของกองทพันัน้ต้องพร้อมรบักบัทกุสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นภารกจิหลักของกองทพั  

การสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ หรือการช่วยเหลือประชาชน โดยต้องน�า

เทคโนโลยีและองค์ความรู ้เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดการใช้ทรัพยากร 

ที่สิ้นเปลือง เน้นการพัฒนาก�าลังพลให้พร้อมในการเรียนรู้ตลอดเวลา รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่น โครงสร้างก�าลังที่ใช้ในการป้องกันประเทศ การพัฒนา 

ก�าลังพล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Artificial Intelligence, Robot,  

Drone, Internet of Things, Big Data และ Sensorization of Things เป็นต้น

	 	 ๔.๒.๕	 สร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามใหม่ๆ:	 การเปล่ียนแปลง

หรือการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน รวมถึงกระแส Disruptive 

Technology ท�าให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีมีขีดความสามารถ

สูงได้โดยง่าย ดังนั้นรัฐบาลจึงควรส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนสร้าง
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ความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat Awareness) และ 

ภัยคุกคามต่างๆ ที่จะมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างจริงจัง

มากขึ้น ในขณะเดียวกัน กระแส disruptive technologies ท่ีเกิดขึ้นนั้น  

แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง หน่วยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมถึงกองทัพต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติที่เป็นบวกว่าสิ่งเหล่านี้คือโอกาสและพร้อมท่ีจะน�า

เทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ในกิจกรรมส�าคัญดังนี้ (๑) การปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ไขรหัสประเทศไทย ๔.๐  

สู ่เส้นทางกองทัพ ๔.๐” (๒) การเสวนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนา

กองทัพเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0”และ (๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) เรื่อง “ปัจจัยแห่งความส�าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการ 

ขับเคลื่อนสู่กองทัพ ๔.๐” สรุปได้ดังนี้

๑.	การปาฐกถาพเิศษ	เรือ่ง	“ไขรหสัประเทศไทย	๔.๐	สูเ่ส้นทางกองทัพ	๔.๐”

 ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เข้า

สู่จุดที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ ในปัจจุบันเราสามารถเก็บข้อมูลในระดับ 

เทระไบต์ (Terabyte) ได้ในโทรศัพท์มือถือที่มีราคาที่ถูกลงแต่มีขีดความสามารถ

ในการเก็บข้อมูลมากขึ้นกว่าเดิม เทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถอย่างยิ่งจะ

อยู่บนโทรศัพท์มือถือของประชาชนทุกคน รัฐหรือองค์กรต่างๆ จะไม่สามารถ

ต้านทานพลังอ�านาจของประชาชนที่มีขีดความสามารถเทียบกับรัฐหรือองค์กร

ต่างๆ ในอดีตได้ เช่น การบอกต�าแหน่ง การท�า sensor การเก็บข้อมูลด้วยราคา

ถูกหรือฟรี การวิเคราะห์อนาคต การส่งสัญญาณกระจายไปโดยท่ัว (Broadcast)  

โดยที่ไม่ต้องมีสถานีโทรทัศน์ การโทรศัพท์ด้วยเสียงฟรี ขีดความสามารถของ

ประชาชนก�าลังก้าวหน้าไปสู่จุดที่ส�าคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อรัฐ เนื่องจากรัฐ 

ไม่สามารถที่จะควบคุมข้อมูลข่าวสาร หรือตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากประชาชน

ได้อย่างในอดีตที่ช่องทางการติดต่อส่ือสารนั้นไม่ได้เป็นช่องทางแบบเดิมท่ีควบคุม

ได้โดยง่าย ซึ่งในมิติความมั่นคงนั้นมีการผสมผสานตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี ซึ่งก�าลังจะหล่อหลอมเป็นชิ้นเดียวกันหรือเป็นส่วนเดียวกันจึงส่งผลให้

หน่วยงานความมั่นคงอาจจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่สามารถบริหารจัดการ

และควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีได้อีกต่อไป

 ๑.๒ ปี ค.ศ.๒๐๑๘ – ๒๐๒๐ จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่วิทยาการ

หุ่นยนต์ (robotics) ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะท�าให้ทักษะและอุตสาหกรรม

การผลิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง โดยคนงานท่ีมีทักษะแบบด้ังเดิม 
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ก็จะต้องมีการเปลี่ยนอาชีพไปสู่การเกษตรมากขึ้น ในขณะที่ระบบโลจิสติกส์ 

จะมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายลง

 ๑.๓ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�าให้ประชาชน องค์กรต่างๆ เข้าสู่ระบบ

ไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น ในอนาคต (ค.ศ. ๒๐๓๕ – ๒๐๔๐) ระบบไซเบอร์ ระบบ

ดิจิตอล และระบบกายภาพจะหลอมรวมเป็นระบบเดียวกัน ดังนั้น หน่วยงาน

ทางด้านความมั่นคงต้องท�างานบนโลกไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น โดยต้องพัฒนา 

ขีดความสามารถ/ทักษะการท�างานในรูปแบบใหม่ และ พ.ร.บ.ความมั่นคง 

ด้านไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพร้อมในการปฏิบัติงาน

๒.	 การเสวนาวิชาการ	 เรื่อง	 “แนวทางการพัฒนากองทัพเพื่อรองรับนโยบาย		

Thailand	4.0”

 ๒.๑ กระทรวงกลาโหมในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในการก�าหนดนโยบาย 

ได้มีการก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และการปฏิบัติงาน ในกองทัพ โดยปัจจุบัน

กองทัพได้ด�าเนินการปฏิบัติตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศระยะ  

๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยในระยะ

ที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จะมีการปรับปรุงในทุกด้านเพื่อให้เกิดพื้นฐานที่มั่นคง 

โดยที่ผ่านมากองทัพมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญ 

เร่งด่วน เช่น ปัญหาการประมง (IUU) ปัญหาแรงงาน การจัดระเบียบสังคม  

การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)  

จะเป็นการพัฒนากองทัพให้มีขนาดกะทัดรัด มีขนาดเหมาะสมต่อการขับเคล่ือน 

การปฏิบตังิานตามภารกจิ ระยะที ่๓ (พ.ศ.๒๕๗๐ - ๒๕๗๔) จะเป็นการน�าเทคโนโลยี

ทางทหารระดับสูงมาใช้ และเป็นยุคที่กองทัพมีเสถียรภาพ มีการเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อน�าไปใช้ในภารกิจต่างๆ และระยะที่ ๔ 

(พ.ศ.๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) จะเป็นการด�ารงขดีความสามารถและเสถียรภาพของกองทัพ 

ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง ในอนาคตอันใกล้เมื่อยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้อย่างเป็น
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ทางการแล้ว ทกุกระทรวงกต้็องมกีารประเมิน วิเคราะห์ และปรบัเปลีย่นยทุธศาสตร์

หรือแผนที่มีอยู่ให้เหมาะสมตามห้วงเวลา

 ๒.๒ กองทัพ ๔.๐ จะมีหน้าตาอย่างไรอาจจะยังให้ค�าตอบที่ชัดเจนไม่ได้  

แต่หากมองในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็ต้องมีการพัฒนาอย่างแรกคือกองทัพต้องพร้อม

รับกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลัก หรือการสนับสนุนการขับเคลื่อน

ประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน โดยต้องน�าเทคโนโลยีและองค์ความรู้เข้ามา

ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง และเน้นการพัฒนาก�าลัง

พลให้พร้อมในการเรียนรู้ตลอดเวลา

 ๒.๓ Trend 4.0 ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็น Trend  

ของโลก ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี หากพูดถึงกองทัพ 

๔.๐ นับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่กองทัพจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ ไม่ว่า 

จะเป็นเรื่อง Artificial Intelligence, Robot, Drone, Internet of Things, Big 

Data, Sensorization of Things, โครงสร้างก�าลังท่ีใช้ในการป้องกันประเทศ, 

ความเร็วจะเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการต่อสู้ และการพัฒนาก�าลังพล เป็นต้น

 ๒.๔ รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความส�าคัญและให้การสนับสนุนแต่ละหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ในการก้าวเข้าสูย่คุ ๔.๐ จงึนบัว่าเป็นโอกาสดีทีก่องทพัจะพฒันาในด้านต่าง ๆ  

ให้เป็นรูปธรรม โดยควรก�าหนดนโยบายหรือแผนงานให้ชัดเจน

 ๒.๕ การติดตามและควบคุมเนื้อหาที่ส่งผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น  

ข่าวปลอม (Fake News) ที่ผู ้ไม ่ หวังดีท�าขึ้นมาโจมตีรัฐบาลเพื่อท�าลาย 

ความน่าเชื่อถือ ท�าให้เกิดความแตกแยก หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นเร่ือง 

ทีค่วรให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่ เนือ่งจากปัจจบุนัประชาชนสามารถสร้างข่าวหรอื

รับข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างเสรี หากไม่มีการติดตามหรือควบคุมก็อาจจะเกิดปัญหา

ความมั่นคงตามมา
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๓.	การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 เรื่อง	“ปัจจัยแห่งความส�าเร็จและ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการ	ขับเคลื่อนสู่กองทัพ	๔.๐”
	 ๓.๑	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	ได้แก่
  ๓.๑.๑ กห. และเหล่าทัพมียุทธศาสตร์รองรับที่ชัดเจน 
  ๓.๑.๒ องค์กรต้องพร้อมรบัความเปลีย่นแปลงและตอบสนองกับภยั
คุกคามรูปแบบใหม่ 
  ๓.๑.๓ มีกฎหมายรองรับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ๓.๑.๔ สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น 
Drone, Big Data, Internet of Things, Artificial Intelligence เป็นต้น 
  ๓.๑.๕ สร้างระบบการบริหารงบประมาณที่ดีขึ้น 
  ๓.๑.๖ ต้องมีการสร้างระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อรองรับกับภัย
คุกคามรูปแบบใหม่
  ๓.๑.๗ บุคลากรของกองทัพต้องมทีศันคติทีย่อมรบัการเปล่ียนแปลง  
และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
  ๓.๑.๘ ต้องสร้างสภาพแวดล้อม หรือแรงจูงใจให้แก่ก�าลังพล  
สร้างทัศนคติใหม่ ๆ สร้างสังคมการเรียนรู้
  ๓.๑.๙ มีช่องทางในการประสานงานให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความเช่ือมโยงกัน สร้างช่องทางเฉพาะที่สั้นและรวดเร็ว โครงสร้างหน่วยงาน 
ต้องมีความยืดหยุ่น สั้น กะทัดรัด สามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและเหมาะสม
  ๓.๑.๑๐ พัฒนาองค์ความรู ้แบบบูรณาการทั้งในและต่างประเทศ  
โดยอาศัยความร่วมมือด้านความคิดในการพัฒนาขีดความสามารถส่วนบุคคลและ
เฉพาะทางกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
  ๓.๑.๑๑ ต้องมีความยืดหยุ่น เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 
  ๓.๑.๑๒ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะส่วนบุคคล น�าเอาขีดความ
สามารถต่าง ๆ  มาพฒันาให้สอดคล้องกบัด้านต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง โดยการใช้เทคโนโลยี
เฉพาะด้านเข้าไปพัฒนาแต่ละส่วน 
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  ๓.๑.๑๓ จัดชุดเฉพาะกิจท่ีมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อรับมือ 
กับภัยคุกคามต่าง ๆ
  ๓.๑.๑๔ สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการ
ถ่ายทอดและต่อยอดทางเทคโนโลยี 
  ๓.๑.๑๕ เปิดโอกาสให้ภาควิชาการมีส่วนร่วมในการวิจัย นวัตกรรม 
การพัฒนาเครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ
  ๓.๑.๑๖ การคาดการณ์หรือการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทาง 
ความมั่นคงและเทคโนโลยีต้องมีความชัดเจนและแม่นย�ามากยิ่งขึ้น 
  ๓.๑.๑๗ ภาครฐัให้การส่งเสรมิและต่อยอดจากงานวจิยัอย่างต่อเนือ่ง
  ๓.๑.๑๘ ระเบียบกฎเกณฑ์ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องเอื้อ
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 ๓.๒ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่
  ๓.๒.๑ การก�าหนดเป้าหมายหรอืยทุธศาสตร์ของกองทพัทีไ่ม่ชัดเจน
  ๓.๒.๒ ระบบการรกัษาความปลอดภยั ระบบการบริหารงาน ระบบ
การจัดสรรงบประมาณยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
  ๓.๒.๓ สายการบังคับบัญชายาวไม่เอื้ออ�านวยให้เกิดความยืดหยุ่น
ในเรื่องความรวดเร็ว 
  ๓.๒.๔  ทักษะและการตระหนักถึงภัยอย่างรอบด้านของกองทัพ 
ยังไม่ครอบคลุมมากนัก และมีประสิทธิภาพไม่ทัดเทียมหน่วยงานภายนอก 
  ๓.๒.๕  บคุลากรทีร่องรบัการเป็นกองทพั ๔.๐ ยงัมอียูน้่อย ก�าลงัพลทีม่ี
ส่วนใหญ่มคีวามคดิและท�างานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแบบเดิม ๆ  ทีไ่ม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และขาดแรงจูงใจ 
  ๓.๒.๖ รปูแบบวฒันธรรมองค์กรท่ีไม่ยอมรับความเปล่ียนแปลงมาก
นกั มกีารปรบัตัวให้เข้ากบันวตักรรมค่อนข้างน้อย มีการบรหิารบคุลากรแบบเฉพาะ 

กศย.ศศย.สปท.
เม.ย.๖๑
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ภาพประกอบการประชุมวิชาการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	ครั้งที่	๑/๒๕๖๑

เรือ่ง	“แนวทางการพฒันากองทพัไทยเพือ่รองรบันโยบาย	Thailand	4.0”

วันที่	๙	เม.ย.๖๑	ณ	โรงแรมทาวน์	อิน	ทาวน์	กรุงเทพฯ	
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ภาพประกอบการปาฐกถาพิเศษ	

เรื่อง	“ไขรหัสประเทศไทย	๔.๐	สู่เส้นทางกองทัพ	๔.๐”
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ภาพประกอบการเสวนาวิชาการ	
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ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)	

เรื่อง	“ปัจจัยแห่งความส�าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อน

สู่กองทัพ	๔.๐”
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ผนวก	ข

ภาพประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก	
น.ท.บพิธ	ทศเทพพิทักษ์		หน.นายช่าง	รง.หล่อหลอมและไม้แบบ	

แผนก	รง.เครื่องกล	กงน.อธบ.อร.	เมื่อ	๒๐	มี.ค.๖๑
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก	

พ.อ.จิรศักดิ์	จิ้วไม้แดง	ผอ.ฝ่ายบริหารโครงการ	

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	เมื่อ	๒๕	พ.ค.๖๑
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก	

ผู้บริหารบริษัท	ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์	จ�ากัด	เมื่อ	๖	มิ.ย.๖๑





ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๒๗๕-๕๗๑๕  เว็บไซต www.sscthailand.org
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