
 

 

การปรบัตวัไปสูการปฏบิตักิารทีใ่ชเครอืขายเปนศนูยกลาง 

( Adaptation to Network Centric Operations ) 
โดย พันเอก ฤทธี  อินทราวุธ 

รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางทหาร 
 
โลกยุคปจจุบันความไดเปรียบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเปนปจจัยสําคัญใน

การขับเคลื่อนองคกรทุกระดับรวมถึงปจเจกบุคคลที่ทําใหเกิดวิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงดานความ
เจริญกาวหนาอยางเห็นไดชัดองคกรหรือบุคคลใดที่มีความไดเปรียบหรือมีศักยภาพในการใชงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาก ยอมมีโอกาสสูงในการพัฒนาดานประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
ความเจริญกาวหนาเพื่อการแขงขัน หรือการยกระดับ 

 

 
ฐานะของตน เทียบเคียงกับการใชรถซุปเปอรคาร ( Super Car ) รถอีโคคาร ( Eco Car ) และ  

รถอีแตน ( Farm Truck ) ทั้งนี้การไดมาซ่ึงความไดเปรียบ-เสียเปรียบดังกลาว ยอมเกิดจากการลงทุนที่มี
ความแตกตางกันบนพื้นฐานของสถานะและความตองการ โดยจะตองพิจารณาถึงสภาพแวดลอม 
เปาประสงค และขอบเขตที่กําหนดไว เชน สภาพเสนทางเปนทุงนา ตองการบรรทุกขาว จํานวน ๒๐ ๓๐ 
กระสอบ รถอีแตนก็คงจะเปนตัวเลือกที่ดีที่สุด กรณีที่ไปธุระเรงดวนที่พัทยา บนเสนทางมอเตอรเวย  เพื่อให
ทันเวลา รถซุปเปอรคาร คงจะตอบสนองความตองการไดดีกวารถประเภทอื่น และในกรณีใชรถไปทํางานอยู
ในยานจราจรคับคั่ง ตองการประหยัดเชื้อเพลิง รถอีโคคาร จึงเปนรถที่มีความเหมาะสมกวาในดานการ
ประหยัดตามสภาพการจราจร 

ดังนั้น จะเห็นไดวาการเลือกใชเทคโนโลยีตางๆ ทั้งแบบพื้นบาน แบบประหยัด และแบบ
ทันสมัยไฮเทค ในบางโอกาสอาจจะตองคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ ประกอบในการพิจารณา เชนเดียวกับ การ
เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยางชาญฉลาดขององคกรและสวนบุคคล เพื่อใหเกิดความ
ไดเปรียบในเชิงคุณภาพ ก็จะตองตระหนักถึงความคุมคาในดานผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชงาน
เปรียบเทียบกับการลงทุน ( Cost Benefit ) หลายทานคงเคยพบเห็นเด็กนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล และชั้น



 

 

ประถมศึกษา รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่ยังตองแบบมือขอเงินผูปกครองใช มีโทรศัพทมือถือ Smart 
Phones , Tablets , iPad , etc. รุนใหมๆ ซ่ึงมีราคาแพงใชกันอยางแพรหลาย โดยที่ไมไดใชประโยชนจากการ
ใชงานอยางคุมคาเทาที่ควร เชนเดียวกับหลายๆ องคกร หนวยงาน โดยเฉพาะภาครัฐที่มีการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวยงบประมาณเปนจํานวนสูง รวมถึงการใชจายงบประมาณในการ
วาจางการปรนนิบัติบํารุงรักษาระบบ ( Maintenance ; MA ) เปนรายป โดยไดรับประโยชนจากการใชงานยัง
ไมคุมคากับการลงทุนเทาที่ควร ทั้งนี้เนื่องมาจากปญหาดานการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ และผูใชงานยังขาดความรูความเขาใจในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อสรางความไดเปรียบ สรางประโยชน สรางโอกาสในการพัฒนาดานประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
ความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางคุมคา สิ่งเหลานี้เปนเร่ืองสําคัญที่ ผูบริหาร
องคกร จะตองใหความสําคัญกับ กําลังคน ( Man Power ) เปนอันดับแรก โดยเฉพาะ การใชคนใหตรงกับ
งาน ( Put the right man to the right job ) กอนที่จะกําหนดแนวนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มิฉะนั้นก็จะเปนการลงทุนที่สูญเปลา และตกเปนเคร่ืองมือเชิงธุรกิจใหกับคนบางกลุม 

ในยุคของการแขงขัน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสรางความไดเปรียบ 
สรางประโยชน สรางโอกาสในการพัฒนาดานคุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดอยางคุมคาถือเปนความจําเปน เพื่อไมใหตกอยูในสถานการณถูกทิ้งทาย หรือการกาวไมทัน
ผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบัน แนวโนมความเจริญกาวหนาดานการพัฒนาระบบการสื่อสารไปสู
ระบบ 3G-4G เพื่อพัฒนาไปสูการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง ( Network Centric Operations ) 
กําลังมาแรง ซ่ึงปรากฏการณดานวิวัฒนาการของการใชงานระบบสารสนเทศ โดยในอดีตนิยมใชระบบ 
Mainframe เปนศูนยขอมูลกลาง ( Data Center ) และมีเคร่ืองคอมพิวเตอร Dump Terminals ทําใหหนาที่เปน
เคร่ืองลูกขายเพื่อใชงานโปรแกรมประยุกตจากเคร่ืองแมขายโดยตรง ตอมาพัฒนาเปนระบบเครือขาย
ภายใน ( Local Area Network ; LAN ) และระบบเครือขายภายนอก ( Wide Area Network ; WAN ) โดย
พัฒนาโปรแกรมประยุกต ( Application Software ) ทํางานในลักษณะการบริการแบบลูกขาย ( Clients Server ) 
และปจจุบันไดพัฒนาโปรแกรมประยุกตไปสูการใชงานบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ( Internet ) ใน
ลักษณะการทํางานแบบการบริการผานเว็บ ( Web Services ) กลาวคือ การใชงานโปรแกรมประยุกตบน
เครือขายอินเตอรเน็ต ( Web Applications ) โดยตรง หรือการใชงานโปรแกรม Web Browser ซ่ึงเปน 
ซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการเขาถึงขอมูลและติดตอสื่อสารกับระบบสารสนเทศที่อยูใน
รูปแบบของ Webpage หรือ Web Base ซ่ึงอยูบนเครือขายคอมพิวเตอรที่เรียกวา World Wide Web ( www ) 

การใชงานบนเครือขายอินเตอรเน็ตดังกลาว ไดรับความนิยมสูงสุดมาจนถึงทุกวันนี้ โดยมี
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยตางๆ มาผสมผสานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เชน ระบบคอมพิวเตอรประมวลผลแบบกอนเมฆ ( Cloud Computing ) ซ่ึงเปนการ
ประยุกตเทคโนโลยีการบูรณาการดานการบริหารจัดการประสิทธิภาพการทํางานของระบบเคร่ืองแมขาย    
( Server Farm ) ที่มีเคร่ืองแมขาย ( Server ) อยูเปนจํานวนหลากหลาย นํามาทําการประมวลผลใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการบริหารจัดการดานขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ และการทํางานมาก-นอยของ
เคร่ืองแมขายแตละเคร่ือง ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางาน 



 

 

 
องคกรสมัยใหมที่ตองการลดคาใชจายในดานการลงทุนติดตั้งระบบสารสนเทศขององคกร ซ่ึง

มักจะเกิดปญหาอุปกรณคอมพิวเตอรชํารุด ลาสมัย และขาดประสิทธิภาพ ไมสามารถรองรับการทํางานของ
ซอฟตแวรรุนใหมๆ และความตองการดานการพัฒนาระบบงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ รวมถึง
ปญหาการดูแลรักษาระบบดวยตนเอง จึงมักนิยมใชการบริการระบบคอมพิวเตอรประมวลผลแบบกอนเมฆ 
สวนใหญมักจะเปนองคกรดานธุรกิจ ซ่ึงมักจะเอาเวลาสวนใหญไปใหความสําคัญกับกลยุทธการแขงขันเชิง
ธุรกจิและผลกําไรเปนหลักมากกวาจะมาดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ป จจุ บั นหน วยงานห รือองค ก รขนาดใหญที่ สมั ย ใหมบางองค ก ร  ซ่ึ ง ได ก า วผ า น
กระบวนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาตามลําดับ เร่ิมมองเห็นความสําคัญและความไดเปรียบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะแนวโนมความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีเครือขายใน ยุค
การสื่อสารระบบ 3G-4G เพื่อพัฒนาไปสู กลยุทธหรือการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง ไมวาจะเปน
องคกรธุรกิจขนาดใหญ และหนวยงานทางทหาร ซ่ึงตองใชขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง ทันสมัย 
รวดเร็ว ปลอดภัย มาแสดงสถานการณจริงในปจจุบันใหกับผูบริหารระดับตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของซ่ึง
อยูคนละพื้นที่ไดเห็นภาพเดียวกันในมิติตางๆ ตามความตองการ เพื่อประกอบการวิเคราะห พินิจพิจารณา 
และการตัดสินใจไดอยางถูกตอง แมนยํา และทันเวลา ซ่ึงแนวคิดดานกลยุทธ หรือ การปฏิบัติการที่ใช
เค รือขาย เปนศูนยกลาง จะเ ร่ิมจากการเปลี่ ยนกระบวนทัศนจาก การสั่ งการแบบรวมศูนย                       
( Unified Command ) ไปสูใชเครือขายเปนศูนยกลาง ( Network Centric ) และการเปลี่ยนกระบวนทัศนจาก 
การมีอิสระในตัวเอง ( Freedom )ไปสูการเปนสวนหนึ่งที่ตองปรับตัวอยางตอเนื่องในระบบที่เปนพลวัติ      
( Dynamic Adaptation ) ซ่ึงระบบการบริหารและการสั่งการในอดีต ผูบริหารองคกรสวนใหญนิยมรวมศูนย
อํานาจในการสั่งการไวแตเพียงผูเดียวในการตัดสินใจ โดยอาจจะมีกระบวนการแสวงหาขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และขอตกลงใจ จากหนวยงานระดับรอง ฝายอํานวยการ ฝายเลขานุการ ชวยในการรวบรวม
ขอมูล ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใหผูบริหารตกลงใจสั่งการ เชนเดียวกับการรวบรวมและนําเสนอ
ขาวสารผานสื่อตางๆ ก็จะตองผานบรรณาธิการขาวในการตัดสินใจวาจะปลอยขาวอะไรไปเผยแพรสู
สาธารณะ ซ่ึงกระบวนการดังกลาว จะตองใชเวลาในกระบวนการขั้นตอนการดําเนินการ ทําใหเกิดความ



 

 

ลาชาไมทันกาล และไมสามารถแขงขันกับคนอื่นได ถึงแมวากระบวนการดังกลาวจะชวยใหเกิดความ
รอบคอบในการตัดสินใจ และมีความเปนเอกภาพในการตัดสินใจก็ตาม 

ดังนั้น หลายองคกรสมัยใหมที่ตองการความรวดเร็วในดานขอมูลขาวสารและกระบวนการ
ตัดสินใจที่ฉับไว เพื่อชิงความไดเปรียบในดานการแขงขันทั้งเชิงพาณิชยและเชิงการตลาด จึงหันมาให
ความสําคัญกับ การปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง โดยระบบงานและขอมูลขาวสารตางๆ ของ
องคกรที่มีความถูกตองและทันสมัยจะถูกรวบรวมจัดเก็บไวในคลังขอมูลที่เชื่อมโยงกับระบบเครือขายตางๆ 
ทั้งระบบทางสายและระบบไรสาย ผูที่มีสิทธ์ิเขาถึงระบบงานและขอมูลขาวสารจะสามารถเขาถึงขอมูลได
อยางรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลาที่ตองการ ซ่ึงตัวอยางของระบบงานและขอมูลขาวสาร ตามแนวคิดของ การ
ปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง ไดแก ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสขององคกรตางๆ , ระบบสื่อสาร
มวลชนขององคกรสื่อประเภทตางๆ และโดยเฉพาะระบบเครือขายสังคมออนไลนตาง ซ่ึงนิยมนํามาใชเปน
เคร่ืองมือหลักในดานความขัดแยงทางการเมืองและทางสังคม เพื่อเปนชองทางในการดําเนินการปลุกเรา
อยางไดผล เนื่องจากมีการกระจายขอมูลขาวสารทั้งขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อการ
ประชาสัมพันธ การโฆษณาชวนเชื่อ การยุยงปลุกปน ฯลฯ ไปในวงกวาง สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายดวย
ความรวดเร็วชั่วพริบตา และมีการแชรขอมูลตอๆ กันไป รวมถึงการแสดงความคิดเห็นตางๆ ทั้งทางบวกและ
ทางลบ และมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ และมีผลตอการตัดสินใจของคนเปนจํานวนมาก นับวา
เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอดานจิตใจประการหนึ่งในยุคปจจุบันนี้ 

กระบวนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนจาก การสั่งการแบบรวมศูนย ไปสูใชเครือขายเปน
ศูนยกลาง และจากการมีอิสระในตัวเอง ไปสูการเปนสวนหนึ่งที่ตองปรับตัวอยางตอเนื่องในระบบที่เปน   
พลวัติ โดยผูที่มีสิทธ์ิเขาถึงระบบงานและขอมูลจะสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเสรี สามารถจะทํา
ธุรกรรมทางการเงินตางๆ ดวยตนเอง โดยไมตองมีใครมาคอยลงนามอนุมัติเชนในอดีต หรือขอมูลขาวสาร
จากเจาหนาที่นักขาวภาคสนาม และภาคอาสาสมัครฝายพลเรือน ก็สามารถสงรายงานขอมูลขาวสาร 
เหตุการณสดๆ ณ ปจจุบัน ผานชองทางทั้งระบบโทรศัพทมือถือ และเครือขายสังคมออนไลน ออกเผยแพร
ทางสื่อตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ โดยไมตองผานกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาของ
บรรณาธิการขาว ซ่ึงจะทําใหเกิดความลาชาไมทันสื่ออื่นๆ นอกจากนี้ขอมูลขาวสารตางๆ ที่เผยแพรออกไป
แลว ประชาชนก็สามารถสืบคนยอนหลัง และเขาไปดูภายหลังไดตลอดเวลา 

ในดานวงการทหาร ขอมูลขาวสารและระบบงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหาร
สวนใหญจะเปนขอมูลประเภทชั้นความลับ และมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ หากขอมูลเกิดการร่ัวไหล 
หรือถูกโจรกรรม รวมถึงระบบการบังคับบัญชาของทหารจะมีสายการบังคับบัญชาตามลําดับ จาก 
กองทัพบก สู หนวยขึ้นตรง / ระดับกองทัพภาค สูระดับกองพล สูระดับกรม กองพัน กองรอย ตามลําดับ 
โดยมีผูบังคับหนวย เปนผูบังคับบัญชาและมีหนาที่ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติการของหนวยตามลําดับ 
การปรับตัวและกระบวนการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง จึงควรจะมีความเปน
ระเบียบแบบแผน มีขั้นตอน มีความแตกตาง และมีความซับซอนมากกวาองคกรภาคธุรกิจหรือเอกชน และที่
สําคัญจะตองมีมาตรการดานการรักษาความปลอดภัย 

ดังนั้น ผูบังคับบัญชา ฝายอํานวยการ และหนวยปฏิบัติการในระดับลาง จึงควรจะตองมีความรู 
ความเขาใจ และความตระหนักถึงการใชงานเครือขายอยางระมัดระวัง เพื่อไมใหเกิดชองโหวดานการรักษา
ความปลอดภัย โดยเฉพาะการรายงานสถานการณและการสั่งการทางทหารผานเครือขายสังคมออนไลน 



 

 

Line , Facebook , Twitter , Google+ , etc. เปนตน ปจจุบันผูบังคับบัญชา และฝายอํานวยการประจํา
สํานักงานผูบังคับบัญชาหลายทาน ที่มีความตองการความรวดเร็วของขอมูลขาวสาร และการตอบสนองของ
หนวยปฏิบัติการในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณอยางทันทีทันใด นิยมใชเครือขายในลักษณะดังกลาว เพื่อการ
ติดตอสื่อสารและการรับ-สงขอมูลที่มีความเรงดวน ในการตอบสนองความตองการของตนและผูบงัคบับญัชา
โดยขาดมาตรการการรักษาความปลอดภัย จึงเปนการปรับตัวในการใชเครือขายเปนศูนยกลางที่มีความ
เสี่ยงดานสารสนเทศสูง เนื่องจากการใชงานบนเครือขายสังคมออนไลนมีความปลอดภัยต่ํามาก ขอมูล
ขาวสารจะถูกเก็บไวในเคร่ืองแมขาย ( Server ) ของผูใหการบริการภาคเอกชน และผูใชงานที่ขาดความ
ระมัดระวังสามารถแชรขอมูลขาวสารไปยังบุคคลอื่นนอกกลุม ( Group ) ไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว 
โดยไมมีระบบควบคุมและปองกันการกระจายขอมูล เปนตน 

แนวทางในการปรับตัวเพื่อนําไปสูการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง จะตองแยกการ
ปฏิบัติการออกเปน ๒ แนวทาง คือ การปฏิบัติการดานการทหาร และการปฏิบัติการดานกิจการพลเรือน 

การปฏิบัติการดานการทหาร หนวยทหารและกําลังพลที่เกี่ยวของ จะตองมีความรูความเขาใจ 
มีความระมัดระวัง และความตระหนักในการใชงานเครือขายเพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ทันสมัย และมี
ความปลอดภัย โดยระบบเครือขายที่ใชงานดังกลาว จะตองมีระบบการรักษาความปลอดภัยเครือขาย เชน 
ระบบเครือขายภายใน ( Intranet ) หรือ ระบบเครือขายเสมือนสวนตัว ( Virtual Private Network ; VPN ) ซ่ึงมี
ความปลอดภัยสูงกวาการใชงานบนเครือขายอินเตอรเน็ตโดยตรง สวนระบบงานและระบบฐานขอมูลตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหารที่จะพัฒนาใชงานอยูบนเครือขายจะตองมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยเชนกัน จึงจะทําใหการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางเกิดประสิทธิภาพและมีความมั่นคง
ปลอดภัย 

การปฏิบัติการดานกิจการพลเรือน ซ่ึงขอมูลขาวสารสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดไมมีชั้นความลบั 
สามารถแลกเปลี่ยน เผยแพร ประชาสัมพันธสูสาธารณะได หนวยทหารและกําลังพลที่เกี่ยวของสามารถนํา
ระบบเครือขาย แอพพลิเคชั่นตางๆ บนโลกออนไลน และฐานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีอยูทั่วไปทั้งใน
หนวยและนอกหนวย เชื่อมโยงเขามาใชประโยชนรวมกันโดยไมจําเปนตองสรางขึ้นมาใหมทั้งหมด อะไรที่มี
อยูและนํามาใชไดก็ใช อะไรที่แชรแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดก็แชร เพื่อใหเกิดเปนเครือขายบูรณาการระหวาง
หนวยงานทหาร หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และสามารถนําไปใชประโยชนรวมกันได โดยเร่ิม
งานจากการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางแบบงายๆ เชน งานที่เกี่ยวของการบริการประชาชน , งาน
ที่เกี่ยวของกับมวลชน , งานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ , งานที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาทางสังคม 
, งานที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชน และงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เปนตน 

สรุป การปรับตัวไปสูการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง หนวยทหารและกําลังพล 
สามารถจะเร่ิมปฏิบัติการไดทันที โดยเร่ิมจากการปฏิบัติการดานกิจการพลเรือน ทั้งนี้จะตองมีนโยบาย และ
การกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยในชั้นตนจะตองมีการบริหารจัดการงานในการปฏิบัติการ
ออกเปนกลุมเครือขายตาง ๆ เชน เครือขายบริการประชาชน , เครือขายงานมวลชน , เครือขายการพัฒนา
ประเทศ , เครือขายการแกไขปญหาทางสังคม , เครือขายการชวยเหลือประชาชน และเครือขายการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย เปนตน โดยใชเครือขายสังคมออนไลน และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
ตางๆ สวนการปฏิบัติการดานการทหาร โดยเฉพาะการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และการ
ปองกันชายแดนของกองกําลังตางๆ จะตองพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขาย , ระบบงาน และระบบฐานขอมูล



 

 

ตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานอยางเปนรูปธรรม และมีความปลอดภัย เพื่อใหหนวยในพื้นที่
สามารถใชประโยชนไดจนถึงระดับปฏิบัติการ และหนวยที่เกี่ยวของทุกระดับสามารถมองเห็นภาพ
สถานการณในพื้นที่ไดในเวลาเดียวกัน โดยมุงสูหลักการพัฒนาเพื่อการปรับตัวทั้ง ๔ ดาน คือ การ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน ( Data Exchange ) , การตระหนักรูถึงสถานการณที่เกิดขึ้นรวมกัน        
( Shared Situation Awareness ) , การปฏิบัติการที่ประสานสอดคลองมีความรวดเร็วในการสั่งการและ
ควบคุมบังคับบัญชา   ( Co-operations ) และการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ    ( Efficiency Operations ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


