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 เส้นทางสูค่วามทันสมัยของกองทัพประชาชนเวียดนาม 
 เอกสารปกขาวด้านกลาโหมของเวยีดนาม๒ (Vietnam National 
Defence White Paper 2019) ซึ่งเป็นเอกสารฉบับล่าสุดท่ีได้รับ
การเผยแพร่เมื่อวันท่ี ๒๕ พ.ย.๖๒ ได้ระบุถึงเป้าหมาย “การมุ่งสู่
ความทนัสมัย” ว่า “เวียดนามสนับสนุนการสร้างกองทัพประชาชน
เวยีดนาม ท่ีเปน็ดังการปฏวิติัท่ีมคีวามต่อเน่ือง มทัีกษะสงู และพฒันา
สู่ความทันสมยัอยา่งค่อยเปน็ค่อยไป” ซึง่ถือเป็นครั้งแรก๓ ท่ีเวยีดนาม
ได้ก าหนดเป้าหมายและประกาศอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะใน
การท่ีจะเป็นกองทัพท่ีทันสมัยโดยสมบูรณ์ ด้วยการมุ่งเน้นการวิจัย 
และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารสมัยใหม่ในอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเช่ียวชาญให้บุคลากร
ในกองทัพในการใช้เทคโนโลยีช้ันสูงและยุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัยผ่าน
แนวคิด “เชิงรุก สร้างสรรค์ พึ่งตนเอง และยืดหยุ่น”  
 นอกจากน้ี การมุง่สูค่วามทันสมยัของกองทัพประชาชนเวยีดนาม 
ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิวัติ
อตุสาหกรรมครัง้ที ่๔ สูปี่ พ.ศ. ๒๕๗๓๔ (National Strategy on the 
4 th Industrial Revolution Toward the Year 2030) ซึ่ ง เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับใหม่ท่ีประกาศ เมื่อ ๓๑ ธ.ค.๖๓ เพือ่ยกระดับ
เวยีดนามใหไ้ด้รบัประโยชน์สงูสดุจากการปฏวิติัอตุสาหกรรมครั้งท่ี ๔ 
และมุง่พฒันาประเทศสูอ่นาคตในป ี๒๕๗๓ อย่างเป็นทางการ โดยมี
ยุทธศาสตรย์อ่ย ได้แก ่(๑) พฒันาสถาบันเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ 
(๒) พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สรา้งและใช้ประโยชน์จากข้อมลูขนาดใหญ ่

(Infrastructure & Big Data) (๓) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๔) สร้าง
รัฐบาลดิจิทัล (๕) พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม
ของประเทศ (๖) การลงทุนวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและ (๗) การขยาย
ความร่วมมือระหว่างประเทศและบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ท้ังน้ีได้ระบุตัวช้ีวัดเป้าหมายกลุ่มแรกเป็นอันดับ
การแข่งขันของประเทศ เช่น การอยูใ่น ๔๐ อนัดับแรกในด้านนวตักรรม
ระดับโลก (Global Innovation Index) เป็นต้น 
 ต่อมา เมื่อ ๑๗ มี .ค.๖๔ รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาและการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์๕ (National Strategy On R&D and Application 
of Artificial Intelligence) ท่ีมีเป้าหมายสู่ปี ๒๐๓๐ ได้แก่ การเป็น 
๑ ใน ๔ ประเทศช้ันน าในอาเซียน และ ๕๐ ประเทศช้ันน าในด้าน
การวิจัย การพัฒนา และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์   
 ท้ังน้ี ยทุธศาสตรฯ์ ดังกลา่วระบใุห ้กระทรวงกลาโหมเวียดนาม 
ด าเนินการใน ๒ ประการ ได้แก่ (๑) สร้างศูนย์ระดับชาติส าหรับ
การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพการประมวลผลสูง 
ท่ีรวมถึงการประมวลแบบ Cloud และ Fog และ (๒) พัฒนาการ
ใช้งาน AI ในการทหารและความมั่นคง เพื่อสร้างความฉลาดและ
ทันสมัยของอาวธุยทุโธปกรณ ์การพฒันาแผนปฏบิติัการ ระบบปอ้งกนัภยั
แห่งชาติ การรับมือและตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสงครามไซเบอร์
ชีวภาพ และเคมี ตลอดจนปฏิบัติการกู้ภัย การป้องกันภัยพิบัติและ
การตอบสนองต่ออุบัติการณ์และโรคระบาด   

 
 

“การมุ่งสู่ความทันสมัยภายในปี ๒๐๓๐” ของกองทัพประชาชนเวียดนาม 
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ในโอกาสร าลึกครบรอบ ๗๖ ปี วันก่อต้ังกองทัพประชาชนเวียดนาม (Vietnam People’s Army: VPA) เม่ือ ๒๒ ธ.ค.๖๓ 

รัฐบาลเวียดนามได้แถลงถึงความมุ่งม่ันในการเปลีย่นผา่นกองทพัสูค่วามทนัสมัย ภายใต้การน าของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามว่า “เวียดนาม
จะสรา้งสรรคก์องทัพตามแบบแผน ชาญศกึ และทนัสมัยภายในปี ๒๐๓๐ เพื่อตอบสนองความต้องการปกป้องปิตุภูมใินสภาวการณใ์หม่
ทา่มกลางความผนัผวนต่าง ๆ และฉลองครบรอบการก่อต้ังพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครบ ๑๐๐ ปี”๑ ซ่ึงถือเป็นการเคลือ่นไหวเชงินโยบาย
ที่ส าคัญในการเรง่ใหก้องทพัต้องวางรากฐานด้านดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ ์การพึง่ตนเองด้านอตุสาหกรรมป้องกันประเทศ และการแสวง
ประโยชน์จากการด าเนินนโยบายต่างประเทศรอบทศิทาง ฯลฯ เพือ่การบรรลเุป้าหมายสูค่วามทนัสมัยภายในปี ๒๐๓๐ โดยสมบูรณ ์

...เวียดนาม มีความมุ่งมั่น ในการสร้างกองทัพประชาชนเวียดนาม
ให้มี “ความทันสมัย” ท้ังในด้านก าลังพล องค์กร และยุทโธปกรณ์  
ไม่ห ยุดการปรับปรุงทักษะทางทหาร ความรู้ทางการเมือง  
และการปฏิบัติงาน การใช้ยุทธศิลป์ รูปแบบของสงคราม อาวุธ 
และยุทโธปกรณ์ ทางเทคนิค และการสนับสนนุ... 



 บทวิเคราะห์ 
 จากความมุ่งมั่นเชิงนโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาลเวียดนาม 
ในการเปลี่ยนผ่านกองทัพประชาชนเวียดนามไปสู่ความทันสมัยน้ัน 
คาดว่า กองทัพประชาชนเวียดนาม จะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวได้ เน่ืองจากมีปัจจัยสู่ความส าเร็จ ดังน้ี 
 ๑) กองทพัประชาชนเวียดนาม ไดเ้รง่วางรากฐานดา้นดจิิตอล
และ AI เน่ืองจากกองทัพต้องรบัหน้าท่ีในการจดัเกบ็ข้อมูลขนาดใหญ่
และมปีระสทิธภิาพการประมวลผลสูง และการพัฒนาการใช้งาน AI 
ในการทหารและความมั่นคง ตามยุทธศาสตร์ AI ฉบับใหม่ ท าให้
กองทัพประชาชนเวียดนามได้เร่งวางรากฐานด้านดิจิตอลและ AI 
เช่น จากการลงนามในความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ AI 
และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิตอล ระหว่างรัฐบาลเวียดนามและ
รัฐบาลรัสเซีย ในการประชุม The Committee for External 
Relations of St. Petersburg๖ เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๔ ที่ผ่านมา 
 ๒) กองทัพประชาชนเวียดนาม ได้มีความพยายามใน
การพึ่งตนเองดา้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อันจะเห็นได้จาก
งานจัดแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารของเวียดนามได้มีการเปิดเผย
ให้เหน็การจ าลองอากาศยานไร้คนขับ (UAVs) “The single-engine 
twin-boom” ท่ีจะเข้ามามีบทบาทเพิ่มข้ึนในการลาดตระเวนให้กับ
กองทัพประชาชนเวียดนามเป็นครั้งแรก โดยกองทัพคาดหวังว่า
การจ าลองครัง้น้ีจะพฒันาครอบคลมุระบบควบคุมการบนิทางอากาศ
สู่ระบบควบคุมภาคพืน้ดินมากข้ึน โดยเฉพาะพืน้ท่ีพพิาทในทะเลจนีใต้๗ 

ซึ่งเห็นได้ชัดวา่เปน็สว่นหน่ึงในการขยายขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ทางทหาร เพือ่การพึง่ตนเองด้านอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศใหก้วา้งข้ึน  
 ๓) กองทัพประชาชนเวียดนาม ได้แสวงประโยชน์จาก
การด าเนินนโยบายตา่งประเทศรอบทิศทาง (Omni-Directional) 
กองทัพประชาชนเวียดนามได้มีความพยายามด าเนินความสัมพันธ์
แบบรอบทิศทาง เพือ่ประโยชน์ต่อการมุ่งสู่ความทันสมัยของกองทัพ
ให้ได้มากท่ีสดุ เช่น การได้รบัการถ่ายโอนเรอื Hamilton-class cutters 
ของหน่วยยามฝัง่สหรฐัฯ ท่ีปลดประจ าการแลว้ ๒ ล า ซึง่จะกลายเปน็
เรือยามฝั่งท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม เรือลาดตระเวน Metal Shark 
อากาศยานไรค้นขับ Scan Eagle เครือ่งบินฝึกบิน Beechcraft T-6๘ 

และในโอกาสเยอืนกรงุฮานอย ของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมจนี 
เมือ่ ๒๗ เม.ย.๖๔ นายกรฐัมนตรีเวียดนามได้ให้การต้อนรับและย้ าว่า 
“เวียดนามยึดมั่นในหลักการจีนเดียวอยา่งหนักแน่น โดยจะเฝา้ระวงั
และขัดขวางแผนการใดกต็ามท่ีมุง่ท าลายความสมัพนัธเ์วยีดนามและจนี 
และไมม่วีนัท่ีจะต่อต้านจนีดังเช่นประเทศอืน่” ซึง่ถือเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับมหาอ านาจอย่างรอบด้าน๙  
 นอกจากน้ี เวียดนามอาจได้รับประโยชน์ด้านเทคโนโลยี
และดิจทัิลจากโครงการหุน้สว่น Build Back Better World (B3W)๑๐ 

ซึ่งการประชุมสดุยอดผูน้ ากลุม่ประเทศอตุสาหกรรมช้ันน า ๗ ประเทศ (G7) 
เมือ่ ๑๑-๑๓ มิ.ย.๖๔ ระบถึุงการสนองต่อความจ าเปน็ด้านโครงสรา้ง
พืน้ฐานของประเทศรายได้ต่ าและปานกลางท่ัวโลก โดยมุง่เน้นใน ๔ ด้าน 
ได้แก ่สภาพอากาศ สาธารณสขุ ความเสมอภาพทางเพศ และเทคโนโลยี
และดิจทัิล ซึง่เวยีดนามอาจได้ประโยชน์จากโครงการดังกลา่ว 
 ข้อเสนอต่อกองทัพ 
 จะเห็นได้วา่ กองทัพนานาประเทศได้มคีวามพยายามในการเรง่
พฒันาเพือ่ไปสูก่องทัพสมยัใหมม่ากข้ึน เน่ืองจากในอนาคตความมัน่คง
ทางทหารจะถูกเช่ือมโยงในทุก ๆ มิติ รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ดังน้ันกองทัพไทยจึงควรเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนา
ไปสู่กองทัพท่ีทันสมัย ให้ทัดเทียมกับกองทัพของประเทศอื่น สิ่งท่ี
กองทัพไทยควรเตรียมการก็คือ  
 ๑) กองทัพควรเตรยีมความพรอ้มใหก้ าลงัพลมขีีดความสามารถ
ในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
และการปฏบิติัการในพืน้ท่ีท่ีมคีวามหลากหลายและคลมุเครอื เช่น มติิ
ทางไซเบอร ์(Cyber) และ มติทิางอวกาศ (Space Domain) เป็นต้น 
 ๒) กองทัพควรแสวงหาความรว่มมอืกบัภาคเอกชน ในลกัษณะ 
“Military-civil Fusion-style innovation” เพื่อขยายความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พร้อมท้ังควรมีการก าหนด
เงื่อนไขการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท่ีจะเอื้อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในรปูแบบการชดเชยทางยทุธพาณชิย ์(Offset Policy for Defence 
Trade) ซึ่งเป็นการพ่วงการจ าหน่ายและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ๓) กองทัพควรมนีโยบายในการสนับสนุนการสรา้งระบบนิเวศ 
(Ecosystem) ในลักษณะ “การปฏิบัติการด้านดิจิทัล (Digital 
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