
 

 

โดย พันเอก ฤทธ ี อินทราวธุ 
รองผูอ้าํนวยการศนูยเ์ทคโนโลยีทางทหาร 

 
 

“ หากรูเ้ขารูเ้รา แมน้รบกนัตงัรอ้ยครัง  
ก็ไม่มีอันตรายอันใด  

ถา้ไม่ร ูเ้ขาแต่ร ูเ้พียงตวัเรา  
แพช้นะย่อมกาํกึงอยู่  

หากไม่ร ูใ้นตวัเขาตวัเราเสียเลย  
ก็ตอ้งปราชยัทกุครัง ทีมีการยทุธน์นัแล ” 

ซนุว ู(Sun Tzu) 
 

ซนุว(ูSun Tzu)นักปราชญ์ชาวจีน และ นักยทุธศาสตร์
ทหาร ในยคุ ๔๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล หรือ ประมาณ ๒๔๐๐ ปี
มาแล ้ว  ได ้ให้ทัศนะเชิงปรัชญาถึง ความสําคัญของข ้อมูล
ขา่วสาร  ( Information ) ซึงก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบ เสียเปรียบ
อยา่งชดัเจน ดงัคาํกลา่วทีมกัจะไดยิ้นไดฟั้งกันอยา่งคุน้หวู่า “ ร ูเ้ขา 
ร ูเ้รา รบรอ้ยครงั ชนะรอ้ยครงั ” และในยคุปัจจบัุนหากสามารถจะ
บริหารจดัการขอ้มลูขา่วสารดังกล่าว ใหม้ีความถกูตอ้ง ทันสมัย 
รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดม้ากทีสดุ 

ก็จะยิงสรา้งความไดเ้ปรียบอยา่งมหาศาล ดงัทีหลายคนเคยกล่าวว่า “ ผูใ้ดครอบครองขอ้มลู ผูน้ัน
จะครองโลก ” ซึงปัจจยัทีเป็นโครงสรา้งพืนฐาน ( Infrastructure ) ในการบริหารจดัการขอ้มลูขา่วสาร
ทีสาํคัญหลกั ก็คือ เครือขา่ย ( Network ) นนัเอง 

ดังนัน ในยคุปัจจบัุนแทบจะทกุองค์กรซึงเป็นองค์กรสมัยใหม่ ทังภาครัฐ และธรุกิจ
เอกชน ตา่งหันมาใหค้วามสนใจกับคาํว่า การใชเ้ครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง ( Network Centric ) กันอยา่ง
กวา้งขวาง ทังนีเนืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ของการพัฒนาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เครืองมือสือสารตา่งๆ รวมทงัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีเครือขา่ย ทีทาํใหก้ารเชือมต่อ และการ
สือสารระหว่างองคก์ร และบคุคล เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วทนัเวลา  

ดา้นวงการการทหาร การสงครามโดยใชเ้ครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง ( Network Centric 
Warfare ) เป็นแนวคิดการทําสงครามโดยใชเ้ครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง ประกอบกับการประยกุตใ์ช ้
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สนับสนนุใหเ้กิดการแลกเปลียนขอ้มลูทาง
ทหารทงัภายใน และระหว่างหนว่ยทหาร ทังระดับยทุธวิธี ยทุธการ และยทุธศาสตร ์เพืออาํนวยให้
ขอ้มลูขา่วสาร ภาพสถานการณ์ และคําสังการผ่านการสือสารไดอ้ย่างรวดเร็ว ทัวถึง ทีสาํคัญจะ
ชว่ยใหผ้ ูบั้งคับบัญชาสามารถวิเคราะห์ ประมาณสถานการณ์ และตัดสินใจดาํเนินกลยทุธไ์ดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง แมน่ยาํ ทนัเวลา และทนัการ อนัจะก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการทาํสงคราม 

กองทพัสหรฐัฯ นบัว่าเป็นประเทศแรก ทีไดน้าํเสนอแนวความคิดการทาํสงครามโดยใช ้
เครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง ( Network Centric Warfare ) มาใชใ้นการพัฒนากองทัพ ตังแต่เมือประมาณ 

กองทพัไทยกบัการสงครามโดยใชเ้ครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง 

(Thai Armed Forces and Network Centric Warfare) 



 

 

๑๗ ปีทีแลว้( พ.ศ. ๒๕๓๙ ) เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางทหารตา่ง ๆ ดว้ยการต่อเชือม
ระบบต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน และกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ไดเ้ผยแพร่แนวความคิดในการพัฒนา
กองทพัใหม้ีขดีความสามารถในการทาํการรบ โดยใชร้ะบบศนูยก์ลางเครือขา่ย ( Network Centric ) 
ซึงมีหลักการทาํงานดังนี คือ การแลกเปลียนขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน ( Data Exchange )  การ
ตระหนกัร ูถึ้งสถานการณที์เกิดขึนร่วมกัน ( Shared Situation Awareness ) การปฏิบัติการทีประสาน
สอดคลอ้งมีความรวดเร็วในการสงัการและควบคมุบังคับบัญชา (Co-operations) และการปฏิบัติการ
ทีมีประสิทธิภาพ ( Efficiency Operations ) 

การพัฒนาทางการทหารทีนําไปส ู่ สงครามทีใชเ้ครือข่ายเป็นศนูย์กลาง  มีทีมาจาก
อิทธิพลของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การดาํเนินการธรุกิจ และ แนวคิดเรือง 
องคก์รสมยัใหม ่ทงันีมีความเชือมโยงของประเด็นหลกัๆ ๓ ประเด็น คือ 

๑. การเปลียนกระบวนทศันจ์าก การรวมศนูยส์งัการไปส ูใ่ชเ้ครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง( Unified 
Command to Network Centric ) 

๒ การเปลียนกระบวนทศันจ์าก การมีอิสระในตวัเอง เป็นการเป็นสว่นหนึงทีตอ้งปรบัตวั
อยา่งตอ่เนืองในระบบทีเป็นพลวัติ ( Freedom to Dynamic Adaptation ) 

๓. ความสาํคัญของการเลือกทางยทุธศาสตร์ ทีมีการปรับตัวหรือเพือสรา้งความอยู่
รอดจากผลของการเปลียนแปลงสิงแวดลอ้ม ทีแมแ้ต่เป็นเรืองเล็กนอ้ย ซึงอาจส่งผลอย่างใหญ่
หลวง ( Environment Adaptation ) 

กองบัญชาการกองทัพไทย  มีแนวความคิดในการสงครามโดยใชเ้ครือข่ายเป็น
ศนูย์กลาง( Network Centric Warfare ) โดยไดจ้ัดตัง ศนูย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย ขึนมา เพือบูรณาการระบบควบคมุบังคับบัญชา ( C4I ) ของเหล่าทัพต่างๆ คือ 
กองทพับก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เพือใหผ้ ูบั้งคับบัญชาชันสงูสามารถมองเห็นขอ้มลูและ
ภาพสถานการณใ์นเวลาเดียวกัน เพือการตกลงใจ และสังการปฏิบัติไดอ้ย่างรวดเร็ว ถกูตอ้ง และ
ทนัเวลา โดยวางระบบเครือขา่ยไปยงัศนูยป์ฏิบัติการ ( ศปก. ) ของแตล่ะเหลา่ทพั ซึงแนวคิดดงักลา่ว 
เป็นเพียง การรวมศนูยส์งัการ( Unified Command ) ไปยงัเหลา่ทพั โดยทีแตล่ะเหลา่ทพัยงัไมส่ามารถ
รบัร ูข้อ้มลูและสถานการณร์ว่มกันได ้เนืองจากระบบควบคมุบังคับบัญชา ( C4I ) ของแต่ละเหล่าทัพ
มีความแตกตา่งกัน ยกเวน้ระบบสือสารและระบบการประชมุทางไกล ( Video Telephone Conference : VTC ) 

กองทพัอากาศ ไดก้ําหนดวิสัยทัศน ์( Vision ) และจัดทาํแผนการพัฒนาเพือนาํไปส ู่
กองทัพอากาศชันนาํในภมูิภาค ( One of The Best Air Forces in ASEAN ) โดยกําหนดยทุธศาสตร์
กองทพัอากาศ ในระยะ ๑๐ ปี ตงัแต ่๒๕๕๒-๒๕๖๒ แบ่งการพัฒนาออกเป็น ๓ ระยะ คือ 

ระยะที ๑ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เป็นการมุ่งนาํเอาเทคโนโลยีกําลังทางอากาศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเป็นเครืองมือในการเตรียมกําลัง และใชก้ําลังทางอากาศ เพือก้าวส ู่การเป็น 
กองทพัอากาศยคุดิจิตอล ( Digital Air Force ) และเพือพัฒนากองทัพอากาศไทยไปส ู่เครือขา่ย ตาม
แผนโครงสรา้งพืนฐานการพัฒนาส ู่ การปฏิบัติการทีใชเ้ครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง ( Network Centric 
Operations : NCO ) 

ระยะที ๒ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ เป็นการพัฒนากองทัพอากาศไปส ู่ กองทัพอากาศทีใช ้
เครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง ( Network Centric Air Force ) มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและ
การปฏิบัติการทีมิใช่การรบ เพือตอบสนองต่อภัยคกุคามในทกุรปูแบบ รวมถึงภัยคกุคามรปูแบบ
ใหมใ่นยคุสงครามทีใชเ้ครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง ( Network Centric Warfare : NCW ) 

ระยะที ๓ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ กองทัพอากาศจะมีขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิตอล และแนวคิดการปฏิบัติการใชเ้ครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง ( Network Centric Operations : NCO )  ใน



 

 

การปฏิบัติการรบและปฏิบัติการทีมิใช่การรบ เพือตอบสนองต่อภัยคกุคามในทกุรปูแบบไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองทพัเรอื กับการพัฒนาส ูก่ารสงครามทีใชเ้ครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง ( Network Centric 
Warfare ) นับว่าอยู่ในขันตอนทีกําลังดําเนินการอย่างเร่งด่วน โดยทีผ่านมาไดม้ีการพัฒนาองค์
ความร ู ้และโครงสรา้งพืนฐานอย่างเป็นขนัตอน เป็นระบบ และสอดคลอ้งกับเทคโนโลยีทีพัฒนาขึน
อยา่งรวดเร็วโดยมีการพัฒนาแบ่งเป็น ๓ ลกัษณะ ดงันี 

๑. การพัฒนาดา้นองค์บคุคล โดยการฝึกอบรม สัมมนา ความร ู ้และการสรา้งความ
ตระหนกัดา้นการรกัษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

๒. การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาปรับปรงุเครืองมือใหส้อดคลอ้ง
กับความตอ้งการทางยทุธการและดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดตังศนูย์ประสานงาน
สงครามสารสนเทศ 

๓. การพัฒนาดา้นการควบคมุบังคับบัญชาและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการปรับปรงุ
ระบบสือสารและการควบคมุสงัการ และการพัฒนาดา้นสงครามไซเบอร ์( Cyber Warfare ) 

กองทพับก เริมมีแนวความคิดดา้น การสงครามทีใชเ้ครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง ( Network 
Centric Warfare )  โดยไดป้ระกาศใหปี้ ๒๕๕๗ เป็น “ ปีแห่งการเตรียมความพรอ้มกองทัพบกไปส ู่
อนาคต ” และกาํหนดทิศทางการพัฒนากองทพับก ใหม้ีความพรอ้มส ู่อนาคต ในดา้นความทันสมัย 
ดว้ยเทคโนโลยี โดยใหท้กุสายงานพิจารณานาํเทคโนโลยีทีเหมาะสม มาใชใ้นกระบวนการทาํงาน หรือ
พัฒนาหนว่ยงาน เพือใหม้ีความทนัสมยั ทงัดา้นบคุลากร เครืองมือ สถานที มุ่งส ู่การเป็นกองทัพที
ทันสมัย มีมาตรฐานในระดับสากล และเป็นทียอมรับของมิตรประเทศ นอกจากนีกองทัพบกยังได้
เตรียมความพรอ้มไปส ู่ การปฏิบัติการทีใชเ้ครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง ( Network Centric Operations ; 
NCO ) ดงันี 

๑. การจดัทาํแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของกองทพับก ปี ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑ เพือมุ่งส ู่ การพัฒนาระบบปฏิบัติการโดยใชเ้ครือข่ายเป็นศนูย์กลาง ( Network Centric 
Operations ; NCO ) 

๒. การกาํหนดแนวความคิดในการปรบัปรงุ/เปลียนผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ไปส ูร่ะบบดิจิตอล หรือทีเรียกว่า กองทพับกยคุดิจิตอล( Digital Army ) 

๓.  การกําหนดแนวความคิดในการพัฒนาระบบโครงขา่ยการสือสารทางยทุธศาสตร ์
และยทุธวิธี มุง่ไปส ูก่ารสือสารขอ้มลู ( Data Communication ) เพือรองรบัการเชือมตอ่ขอ้มลูทางยทุธิวิธ ี

๔. การกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยดา้นสารสนเทศ 
( Cyber Security ) และระบบเครือขา่ยภายในของกองทพับก 

๕. การเตรียมการจัดตังหน่วย หรือ ปรับความรับผิดชอบงานสายวิทยาการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม้ีศักยภาพ สามารถปฏิบัติการทีใชเ้ครือข่ายเป็นศนูย์กลาง  ( Network 
Centric Operations ; NCO ) 

สรปุ การพัฒนาองคก์รในยคุเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยใชเ้ครือขา่ยเป็น
ศนูยก์ลาง ( Network Centric ) ถือเป็นกระแสแนวโนม้ ( Trend ) ของโลกปัจจบัุนและในอนาคตทีกําลัง
มาแรง เพือการพัฒนาศักยภาพขององค์กรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ และมีความไดเ้ปรียบในเชิง
การแขง่ขนัโดยอาศัยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีเครือขา่ย ยคุ 3G และ 4G ทีทาํใหก้ารเชือมต่อ และ
การสือสารระหว่างองคก์ร และบคุคล เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วทนัเวลา  

 
 



 

 

ในดา้นวงการทหาร การพัฒนากองทัพเพือไปส ู่ การสงครามทีใชเ้ครือข่ายเป็น
ศนูยก์ลาง ( Network Centric Warfare ) โดยเฉพาะของกองทัพไทย ซึงเป็นหน่วยงานหลักดา้นความ
มันคงของประเทศ ต่างกําลังเร่งดําเนินการอย่างเร่งด่วน แต่ก็ยังมีความแตกต่างในดา้นความ
เจริญกา้วหนา้ของการพัฒนา ทงันีขนึอยูก่ับวิสยัทศันข์องผูน้าํองคก์รทีจะมองเห็นความสาํคัญมาก
นอ้ยเพียงใด แต่อย่างไรก็ตามพอจะถือไดว้่า กองทัพไทยรวมถึงเหล่าทัพต่างไดม้ีการเตรียมความ
พรอ้มและกาํลงัเรง่ดาํเนินการไปส ูเ่ป้าหมายดงักลา่ว บางองคก์รเป้าหมายอยู่ในขนัการรวมศนูยส์ัง
การ ( Unified Command ) บางองค์กรเป้าหมายอยู่ในขนัสงครามไซเบอร์ ( Cyber Warfare ) บาง
องคก์รเป้าหมายอยูใ่นขนัปฏิบัติการทีใชเ้ครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง ( Network Centric Operations ; NCO 
) และบางองค์กรเป้าหมายอยู่ในขนัการสงครามทีใชเ้ครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง( Network Centric 
Warfare ; NCW ) โดยเป้าหมายสงูสดุของการพัฒนากองทัพ คือ การสรา้งเสริมกําลังกองทัพใหม้ี
ศักยภาพ และมีความพรอ้มในการปฏิบัติการทางทหารและปฏิบัติการทางทหารทีมิใช่สงคราม            
( Military Operations Other Than War ; MOOT War ) ตลอดจนความพรอ้มในการรับมือภัยคกุคาม
ในทกุรปูแบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นนัเอง 
 
 
 


