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สรุปสาระส าคัญ 
 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) ได้ จัดการประชุมวิชาการ  
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพไทยเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” 
โดยด าเนินการในกิจกรรมส าคัญดังนี้ (๑) การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ไขรหัสประเทศไทย ๔.๐ สู่เส้นทางกองทัพ 
๔.๐” (๒) การเสวนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0”และ  
(๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “ปัจจัยแห่งความส าเร็จและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการ
ขับเคล่ือนสู่กองทัพ ๔.๐” สรุปได้ดังนี้ 
๑. การปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ไขรหัสประเทศไทย ๔.๐ สู่เส้นทางกองทัพ ๔.๐” 
 ๑.๑ การเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เข้าสู่จุดท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ  
ในปัจจุบันเราสามารถเก็บข้อมูลในระดับเทระไบต์ (Terabyte) ได้ในโทรศัพท์มือถือท่ีมีราคาท่ีถูกลงแต่มี 
ขีดความสามารถในการเก็บข้อมูลมากขึ้นกว่าเดิม เทคโนโลยี ท่ีมีขีดความสามารถอย่างยิ่งจะอยู่บน
โทรศัพท์มือถือของประชาชนทุกคน รัฐหรือองค์กรต่างๆ จะไม่สามารถต้านทานพลังอ านาจของประชาชนท่ีมี
ขีดความสามารถเทียบกับรัฐหรือองค์กรต่างๆ ในอดีตได้ เช่น การบอกต าแหน่ง การท า sensor การเก็บข้อมูล
ด้วยราคาถูกหรือฟรี การวิเคราะห์อนาคต การส่งสัญญาณกระจายไปโดยท่ัว (Broadcast) โดยท่ีไม่ต้องมี
สถานีโทรทัศน์ การโทรศัพท์ด้วยเสียงฟรี ขีดความสามารถของประชาชนก าลังก้าวหน้าไปสู่จุดท่ีส าคัญท่ีอาจจะ
มีผลกระทบต่อรัฐ เนื่องจากรัฐไม่สามารถท่ีจะควบคุมข้อมูลข่าวสาร หรือตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจาก
ประชาชนได้อย่างในอดีตท่ีช่องทางการติดต่อส่ือสารนั้นไม่ได้เป็นช่องทางแบบเดิมท่ีควบคุมได้โดยง่าย ซึ่งในมิติ

 

/ความมั่นคง... 
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ความมั่นคงนั้นมีการผสมผสานต้ังแต่ระบบเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ซึ่งก าลังจะหล่อหลอมเป็นช้ินเดียวกัน
หรือเป็นส่วนเดียวกันจึงส่งผลให้หน่วยงานความมั่นคงอาจจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่สามารถบริหาร
จัดการและควบคุมการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีได้อีกต่อไป 
 ๑.๒ ปี ค.ศ.๒๐๑๘ – ๒๐๒๐ จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่วิทยาการหุ่นยนต์ (robotics) ในโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งจะท าให้ทักษะและอุตสาหกรรมการผลิตนั้นเปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชิง โดยคนงานท่ีมีทักษะ
แบบด้ังเดิมก็จะต้องมีการเปล่ียนอาชีพไปสู่การเกษตรมากขึ้น ในขณะท่ีระบบโลจิสติกส์จะมีประสิทธิภาพและ
ลดค่าใช้จ่ายลง 
 ๑.๓ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวท าให้ประชาชน องค์กรต่างๆ เข้าสู่ระบบไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น ในอนาคต (ค.ศ. 
๒๐๓๕ – ๒๐๔๐) ระบบไซเบอร์ ระบบดิจิตอล และระบบกายภาพจะหลอมรวมเป็นระบบเดียวกัน ดังนั้น 
หน่วยงานทางด้านความมั่นคงต้องท างานบนโลกไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น โดยต้องพัฒนาขีดความสามารถ/ทักษะ
การท างานในรูปแบบใหม่ และ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านไซเบอร์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. การเสวนาวิชาการ เร่ือง “แนวทางการพัฒนากองทัพเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” 
 ๒.๑ กระทรวงกลาโหมในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในการก าหนดนโยบายได้มีการก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และการปฏิบัติงาน   
ในกองทัพ โดยปัจจุบันกองทัพได้ด าเนินการปฏิบัติตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ท่ีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยในระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จะมี
การปรับปรุงในทุกด้านเพื่อให้เกิดพื้นฐานท่ีมั่นคง โดยท่ีผ่านมากองทัพมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนการ
แก้ไขปัญหาท่ีส าคัญเร่งด่วน เช่น ปัญหาการประมง (IUU) ปัญหาแรงงาน การจัดระเบียบสังคม การพัฒนา
ประเทศ การช่วยเหลือประชาชน ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) จะเป็นการพัฒนากองทัพให้มีขนาด
กะทัดรัด มีขนาดเหมาะสมต่อการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๗๐ - ๒๕๗๔) จะ
เป็นการน าเทคโนโลยีทางทหารระดับสูงมาใช้ และเป็นยุคท่ีกองทัพมีเสถียรภาพ  มีการเสริมสร้าง              
ขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีช้ันสูง เพื่อน าไปใช้ในภารกิจต่างๆ และระยะท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) จะ
เป็นการด ารงขีดความสามารถและเสถียรภาพของกองทัพให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง  ในอนาคตอันใกล้             
เมื่อยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ทุกกระทรวงก็ต้องมีการประเมิน วิเคราะห์ และ
ปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์หรือแผนท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมตามห้วงเวลา 
 ๒.๒ กองทัพ ๔.๐ จะมีหน้าตาอย่างไรอาจจะยังให้ค าตอบท่ีชัดเจนไม่ได้ แต่หากมองในระยะเวลาอันใกล้นี้   
ก็ต้องมีการพัฒนาอย่างแรกคือกองทัพต้องพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลัก หรือการ
สนับสนุนการขับเคล่ือนประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน โดยต้องน าเทคโนโลยีและองค์ความรู้เข้ามาใช้
เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดการใช้ทรัพยากรท่ีส้ินเปลือง และเน้นการพัฒนาก าลังพลให้พร้อมในการเรียนรู้
ตลอดเวลา 
 ๒.๓ Trend 4.0 ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็น Trend ของโลก ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่าง  
ก้าวกระโดดของเทคโนโลยี หากพูดถึงกองทัพ ๔.๐ นับว่าเป็นเรื่องใหม่ท่ีกองทัพจะต้องมีการเปล่ียนแปลง   
ครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Artificial Intelligence, Robot, Drone, Internet of Things, Big Data, 
Sensorization of Things, โครงสร้างก าลังท่ีใช้ในการป้องกันประเทศ, ความเร็วจะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ในการต่อสู้ และการพัฒนาก าลังพล เป็นต้น 
 ๒.๔ รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ ในการก้าวเข้าสู่ยุค ๔.๐  
จึงนับว่าเป็นโอกาสดีท่ีกองทัพจะพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม โดยควรก าหนดนโยบายหรือแผนงาน 
ให้ชัดเจน 

/๒.๕ การติดตาม... 
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 ๒.๕ การติดตามและควบคุมเนื้อหาท่ีส่งผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น ข่าวปลอม (Fake News) ท่ีผู้ไม่  
หวังดีท าขึ้นมาโจมตีรัฐบาลเพื่อท าลายความน่าเช่ือถือ ท าให้เกิดความแตกแยก หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 
เป็นเรื่องท่ีควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันประชาชนสามารถสร้างข่าวหรือรับข้อมูลข่าวสาร 
ได้อย่างเสรี หากไม่มีการติดตามหรือควบคุมก็อาจจะเกิดปัญหาความมั่นคงตามมา 
๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เร่ือง “ปัจจัยแห่งความส าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการ 
ขับเคลื่อนสู่กองทัพ ๔.๐” 

๓.๑ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ได้แก่ 
๓.๑.๑ กห. และเหล่าทัพมียุทธศาสตร์รองรับท่ีชัดเจน  
๓.๑.๒ องค์กรต้องพร้อมรับความเปล่ียนแปลงและตอบสนองกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
๓.๑.๓ มีกฎหมายรองรับเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๓.๑.๔ สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น Drone, Big Data, Internet of 

Things, Artificial Intelligence เป็นต้น  
๓.๑.๕ สร้างระบบการบริหารงบประมาณท่ีดีขึ้น  
๓.๑.๖ ต้องมีการสร้างระบบประเมินความเส่ียงเพื่อรองรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
๓.๑.๗ บุคลากรของกองทัพต้องมีทัศนคติท่ียอมรับการเปล่ียนแปลง และพร้อมเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  
๓.๑.๘ มีช่องทางในการประสานงานให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความเช่ือมโยงกัน สร้างช่องทาง

เฉพาะท่ีส้ันและรวดเร็ว โครงสร้างหน่วยงานต้องมีความยืดหยุ่น ส้ัน กะทัดรัด สามารถเปล่ียนแปลงได้รวดเร็ว
และเหมาะสม 

๓.๑.๙ ต้องสร้างสภาพแวดล้อม หรือแรงจูงใจให้แก่ก าลังพล สร้างทัศนคติใหม่ ๆ สร้างสังคมการ
เรียนรู้ 

๓.๑.๑๐ พัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการท้ังในและต่างประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือด้านความคิด
ในการพัฒนาขีดความสามารถส่วนบุคคลและเฉพาะทางกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.๑.๑๑ ต้องมีความยืดหยุ่น เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
๓.๑.๑๒ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะส่วนบุคคล น าเอาขีดความสามารถต่าง ๆ มาพัฒนาให้สอดคล้อง

กับด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยการใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้านเข้าไปพัฒนาแต่ละส่วน  
๓.๑.๑๓ จัดชุดเฉพาะกิจท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละด้านเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ 
๓.๑.๑๔ สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการถ่ายทอดและต่อยอดทางเทคโนโลยี  
๓.๑.๑๕ เปิดโอกาสให้ภาควิชาการมีส่วนร่วมในการวิจัย นวัตกรรม การพัฒนาเครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ 
๓.๑.๑๖ การคาดการณ์หรือการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางความมั่นคงและเทคโนโลยีต้องมีความ

ชัดเจนและแม่นย ามากยิ่งขึ้น  
๓.๑.๑๗ ภาครัฐให้การส่งเสริมและต่อยอดจากงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
๓.๑.๑๘ ระเบียบกฎเกณฑ์ กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ 
๓.๒ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ 
 ๓.๒.๑ การก าหนดเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ของกองทัพที่ไม่ชัดเจน 
 ๓.๒.๒ ระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการบริหารงาน ระบบการจัดสรรงบประมาณยังเป็น

อุปสรรคในการพัฒนา 
 ๓.๒.๓ สายการบังคับบัญชายาวไม่เอื้ออ านวยให้เกิดความยืดหยุ่นในเรื่องความรวดเร็ว  
  

    /๓.๒.๔ ทักษะ... 
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๓.๒.๔ ทักษะและการตระหนักถึงภัยอย่างรอบด้านของกองทัพยังไม่ครอบคลุมมากนัก และมีประสิทธิภาพ
ไม่ทัดเทียมหน่วยงานภายนอก  

 ๓.๒.๕ บุคลากรท่ีรองรับการเป็นกองทัพ ๔.๐ ยังมีอยู่น้อย ก าลังพลท่ีมีส่วนใหญ่มีความคิดและท างาน
ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแบบเดิม ๆ ท่ีไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง และขาดแรงจูงใจ  

 ๓.๒.๖ รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรท่ีไม่ยอมรับความเปล่ียนแปลงมากนัก มีการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรม
ค่อนข้างน้อย มีการบริหารบุคลากรแบบเฉพาะ  
 

------------------------------------- 
 
 

กศย.ศศย.สปท. 
เม.ย.๖๑ 
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