
 

 

วถิชีวีติสมยัใหม สูสไตล กองทพัอจัฉรยิะ (Smart Life 2 Smart Army) 
วถิชีวีติสมยัใหม สูสไตล กองทพัอจัฉรยิะ 

( Smart Life 2Smart Army ) 
โดย พนัเอก ฤทธ ี อนิทราวุธ 

รองผูอาํนวยการศนูยเทคโนโลยทีางทหาร 
 
ในยคุเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารปจจบุนั เรามกัไดยนิคาํวา “Smart” ถกู

นาํมาใชกบัเครือ่งมอือปุกรณ หรอื องคกรตางๆ ไมวาจะเปนบตัรอจัฉรยิะ ( Smart Card ) , 
โทรศพัทอจัฉรยิะ ( Smart Phones )  , โทรทศันอจัฉรยิะ ( Smart TV ) , สํานกังานอจัฉรยิะ         
( Smart Office ) , จงัหวดัอจัฉรยิะ ( Smart Province ) , ประเทศไทยอจัฉรยิะ ( Smart Thailand ) 
เปนตน 

 

 
 

ซึง่ความหมายของมนั เรามกัจะเอามาใชเสรมิเพิม่เตมิคาํอืน่ๆ เพือ่ใหมนัด ูเทห ฉลาด 
อจัฉรยิะ อะไรทาํนองนัน้ โดยเนือ้หาสาระหรอืรปูแบบสวนใหญจะเกีย่วของกบัดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ทัง้นีเ้นือ่งมาจากความเจรญิกาวหนาทางดานวทิยาการ วทิยาศาสตร 
เทคโนโลย ี และการพฒันาของโลกในยคุดจิติอล (Digital Age ) ซึง่เปนววิฒันาการของโลก สบื
ตอมาจากยคุโลหะ ( Metal Age )  และ ยคุหนิ ( Stone Age ) ตามลาํดบั  

สมยัยคุหนิ ( Stone Age ) นัน้ มนษุยกน็าํหนิมาใชเปนเครือ่งมอืเครือ่งใชในการทาํมา
หาเลีย้งชพีและใชปองกนัภยัอนัตรายจากสตัวราย ครัน้พอมาถงึสมยัยคุโลหะ ( Metal Age ) 
มนษุยกน็าํโลหะตางๆ เชน ทองแดง สาํรดิ เหลก็ มาใชแทนหนิในการดาํรงชีวติ จนมาถงึปจจบุนั
ในยคุดจิติอล (Digital Age ) มนษุยกน็าํเอาอปุกรณทีเ่กีย่วกบัดจิติอลตางๆ มาใชในชวีติประจาํวนั 
ตัง้แตตืน่เชาจนกระทัง่เขานอน ซึง่เปนพืน้ฐานปกตวิสิยัของคนยคุปจจบุนัในดานความเปนอยู โดย
ทีต่นเองไมทราบวา วถิชีีวติแบบธรรมดาสามญั ( Common Life ) มนักลายเปนวถิชีวีติแบบ
อจัฉรยิะ ( Smart Life ) ไปตัง้แตเมือ่ไหร ? 



 

 

เริม่ตัง้แต การปลกุตืน่นอนดวยนาฬกิาระบบ Digital แทนนาฬกิาระบบไขลานตกีริง่
เสยีงดงัจนนาราํคาญ บางบานทาํอาหารเชากจ็ะมเีครือ่งครวัสมยัใหมระบบ Digital เชน          
เตาไมโครเวฟ เครือ่งชงน้าํ ชา กาแฟ ฯลฯ แทนการหงุตมดวยเตาถานหรอืเตาแกส พอเอาอาหาร
วตัถดุบิหรอืปรงุสาํเรจ็รปูมาใสกดปุมตัง้เวลาทิง้ไว เอาเวลาทีเ่หลอืไปเกบ็เสือ้ผาใชแลวใสลงไปใน
เครือ่งซกัผา-อบผาแบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ แลวกไ็ปแปรงฟน อาบน้าํ แตงตวั ทานอาหารเสรจ็
เรยีบรอย กด Remote ปด Air Condition ,Smart TV แลวออกบานขบัรถ ECO Car ซึง่ควบคมุการ
ทาํงานดวยระบบ Digital ไปสงลกูทีโ่รงเรยีนตามเสนทางการจราจรซึง่มปีายแสดงสภาพ
การจราจรระบบ Digital วาเสนทางการจราจรคบัคัง่ เสนทางไหนคลองตวั พอถงึสถานทีท่าํงานก็
จะสงัเกตเหน็ปาย Smart Parking ระบบ Digital แสดงจาํนวนทีจ่อดรถทีว่างในแตละชัน้ พอเขาไป
ทาํงานใน Office สมยัใหมแบบ Smart Office กใ็ช e-Card บนัทกึเวลาเขา-ออกทาํงาน ใช 
Computer ทาํงาน สง e-mail ใช Smart Phone ตดิตองาน เลน Line สนทนากบัเพือ่นเลน Face Book 
เพือ่ Update Status ฯลฯ พอเลกิงานขบัรถรบัลกูจากโรงเรยีน แวะซือ้ของดวยบตัรเครดติ             
( Credit Card )  พอกลบัถงึบาน กด Remote เปด Air Condition ด ู Smart TV เพือ่การพกัผอน
หยอนใจ หรอื เปด e-Book จาก Tablets มาเลนสอนหนงัสอืลกู ทานอาหารเยน็ อาบน้าํ เขานอน 
วนเวยีนซ้าํซากจนกลายเปนกจิวตัรประจาํวนั จะเหน็ไดวาชีวติวนัๆ หนึง่จะอยูกบัอปุกรณ Digital
ตลอดเวลา จนกลายเปน วถิีชวีติแบบอจัฉรยิะ ( Smart Life ) ในยคุ Digital 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

คาํวา “Smart”  นอกจากพจนานกุรมภาษาองักฤษไดแปลความหมายไวอยาง
หลากหลาย แตเรามกัจะแปลไปในเชงิความหมายวา ฉลาด , ปราดเปรือ่ง , หลกัแหลม , เฉยีบ
แหลม , มไีหวพรบิ , เก , โก , รปูหลอ , เทห ฯลฯ และมพีนัโท ภมูสิษิฐ ชนิบตุรวงศ ไดใหทศันะ
ดานความหมายในสือ่ออนไลนตามทีม่าของตวัอกัษร ดงันี ้

S มาจากคาํวา Specific แปลวา เฉพาะเจาะจง คอื ใหรูกนัชดัเจน แจม แจวกนัไปเลย
วามนัเปนอะไร  

M มาจากคาํวา Measurable คอื วดัผลได กห็มายความวา เราสามารถเหน็
ความกาวหนาของสิง่ทีเ่ราจะทาํไดทลีะขัน้ทลีะตอน จนบรรลเุปาหมายผลสาํเรจ็ มนัมจีดุทีจ่ะวดัผล
กนัไดวามคีวามกาวหนานัน่เอง 

A มาจากคาํวา Attainable หรอื Achievable กห็มายถงึวา เจาสิง่นัน้หรอืเรือ่งนัน้
สามารถไปเอามาไดหรอืในทีส่ดุแลว จะมาอยูในมอืเราหรอืตวัเราได ดงันัน้มนัจะตองสามารถทาํ
ไดดวย 

R มาจากคาํวา Realistic แปลวา เปนจรงิ ดจูะคลายๆกบั Attainable แตตางกนัตรง
ทีว่า สิง่ทีเ่ปนเปาหมายนีม้นัจะตองเปนความจรงิ  

T มาจากคาํวา Time-bound กค็อื Deadline นัน่เอง เปนจดุของวนัและเวลาทีเ่รา
กําหนดจะใหไดมนัมา เพราะถาไมกาํหนดวนัใหแลว เรากจ็ะไมมอีะไรบงัคบัวาจะตองเรงรบี หรอื
ใสแรงลงไปมากนอยแคไหน 

สรปุความหมายงายๆ ตามทีม่าของคาํวา “Smart”  คอืการเฉพาะเจาะจงใช
กระบวนการอยางเปนขัน้เปนตอน เพือ่ใหไดผลสาํเรจ็อยางเปนรปูธรรม ตามระยะเวลาทีก่าํหนด 

จากพฤตกิรรมของคนตามกจิวตัรประจาํวนัในยคุปจจบุนั จะเหน็ไดวาการปรบัตวัจาก
วิถชีวีติแบบอจัฉรยิะ ( Smart Life ) ไปสูองคกรอจัฉรยิะ ( Smart Organize ) นัน้ไมใชเรือ่งไกลตวั 
หรอื ยากเยน็แสนเขน็แตประการใด โดยเฉพาะแนวความคดิทีจ่ะพฒันากองทพัไปสูกองทพั
อจัฉรยิะ ( Smart Army ) เพราะทกุสิง่ทกุอยางมนัแทบจะเปนเรือ่งปกตสิามญัเพยีงใชกระบวนการ
บรหิารจดัการตางๆ ตามความหมายงายๆ จากทีม่าของคาํวา “Smart”  ซึง่การทีจ่ะพฒันากองทพั
ไปสูกองทพัอจัฉรยิะ ( Smart Army ) ใหบรรลเุปาหมายเกดิความสาํเรจ็อยางเปนรปูธรรมตาม
ระยะเวลาทีก่าํหนดนัน้ จะตองเจาะจงใชกระบวนการอยางเปนขัน้เปนตอน ดงันี ้

๑. ขัน้การบรูณาการสารพดับตัรตางๆ เชน บตัรประจาํตวัขาราชการ , บตัรประจาํตวั
หนวยงาน , บตัรผานเขา-ออกสถานที ่ , บตัรตรวจโรค , บตัรเบกิจายตรงโรงพยาบาล , บตัร
สารพดัสมาชกิตางๆ ของกองทพั รวมถงึสติก๊เกอรตดิรถ จะตองมกีารพฒันาใหเปนบตัร
อเนกประสงค ( Multi Proposes ID Card ) คอื มขีอมลูและรปูภาพเพือ่ใชแสดงตน , มสีญัญาณ
คลืน่ความถีว่ทิย ุ ( Radio Frequency ID ; RF ID ) เพือ่ใชบนัทกึในการผานเขา-ออกสถานที ่แบบ
อตัโนมตั ิ, ม ีMicro Ship , Bar Code หรอื มแีถบขอมลูแมเหลก็สาํหรบัเกบ็รหสั ขอมลูสวนบคุคล 



 

 

เพือ่การใชงานโปรแกรมการทาํงานตางๆ ,  มรีหสัสีเ่หลีย่ม ที ่เรยีกวา QR Code ซึง่ยอมาจากรหสั 
Quick Response เพือ่ใชในการแสดงขอมลูและการเขาใชงานผานอปุกรณมอืถอืระบบ Smart 
Phones หรอื Tables รวมถงึการบรูณาการบตัรประจาํตวัขาราชการกบับตัรเครดติ-เดบติธนาคาร   
( Credit & Debit Card )เปนตน กจ็ะทาํใหบตัรประจาํตวัขาราชการดงักลาวเพยีงบตัรเดยีว 
สามารถใชงานตางๆ ทีส่ํานกังานในกองทพัไดตลอดทัง้วนั  

๒. ขัน้การพฒันาความพรอมดานเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่รองรบัการใหการใชงาน
และการบรกิารของหนวยงานตางๆ ของกองทพั ซึง่จะตองกาํหนดกระบวนการพฒันาอยางเปนขัน้
เปนตอนทัง้อปุกรณ ( Hardware ) , โปรแกรมระบบงาน ( Application ) และระบบเครอืขาย         
( Network ) โดยเริม่จากระบบงานบรกิารกาํลงัพล , ระบบงานสวสัดกิาร , ระบบงานการเงนิ , 
ระบบการทดสอบรางกาย , ระบบงานการพจิารณาบาํเหนจ็ ฯลฯ กอนทีจ่ะขยายผลไปยงั
ระบบงานอืน่ๆ ใหครอบคลมุทกุสายงานฝายอาํนวยการ ตลอดจนการสงเสรมิ สงเคราะห และ
สนบัสนนุใหกาํลงัพลทกุระดบัสามารถเขาถงึการบรกิารสารสนเทศ รวมถงึการมอีปุกรณดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเทาทีจ่าํเปนสาํหรบัตนเอง เชน Tablets หรอื Smart Phones 
และคาใชจายการบริการเครอืขาย 3G , WiFi ในราคาสวสัดกิาร หรอืราคาพเิศษ  เพือ่การเขาถงึ
การบรกิารสารสนเทศและการใชงานตางๆ ของกองทพั 

๓. ขัน้การใชงาน โดยการกาํหนดมาตรการ ขอบงัคบั ระเบยีบปฏบิตั ิ ทัง้ดานการใช
งาน และการรกัษาความปลอดภยั อยางชดัเจน โดยใหหนวยงานทีเ่กีย่วของและกาํลงัพลทกุนาย
จะตองปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนด เพือ่ใหการพฒันากองทพัไปสูกองทพัอจัฉรยิะ ( Smart Army )
บรรลเุปาหมายเกดิความสาํเรจ็อยางเปนรปูธรรมตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

๔. ขัน้การตดิตามและประเมนิผลการใชงาน โดยการสาํรวจความคดิเหน็ตางๆ จาก
ผูใชงานโดยตรง ผานระบบสารสนเทศของแตละระบบงาน เพือ่ตดิตามและประเมนิผล ทัง้จาํนวน
และทีต่ัง้อปุกรณ ( Hardware ) , โปรแกรมระบบงาน ( Application ) , ระบบเครอืขาย ( Network ) และ
ความพงึพอใจของผูใชงาน เพือ่การพฒันา ปรบัปรงุแกไขใหเกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

๕. ขัน้การขยายผลการใชงาน เปนการพฒันาตอยอดเพือ่ใหการพฒันากองทพัไปสู 
กองทพัอจัฉรยิะ ( Smart Army ) อยางเตม็รปูแบบ จากสวนกลางกระจายการพฒันาไปยงัระดบั
ภมูภิาค คอื กองทพัภาคหรอืคายทหารอจัฉรยิะ ( Smart Camp )  กองพลอจัฉรยิะ ( Smart 
Division )  และลงไปจนถงึระดบัทองถิน่ คอื กองพนัอจัฉรยิะ ( Smart Battalion )   

การพฒันากองทพัไปสู กองทพัอจัฉรยิะ ( Smart Army ) จะเริม่ตัง้แตการขบัรถผาน
เขา-ออกประตไูมกัน้ ดวยระบบ RF ID แบบ Easy Pass บนทางดวน Troll way พอเดนิเขา
สํานกังาน ประตกูจ็ะเปดแบบอตัโนมตั ิพรอมบนัทกึเวลา เขา-ออก พอถงึเวลาทาํงาน กใ็ชบตัรซึง่
ม ี Micro Ship หรือ แถบขอมลูแมเหลก็ เสยีบเขาอานทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอร เพือ่ใชงานโปรแกรม



 

 

การทาํงานตางๆ พอพกัเทีย่งลงมาทานอาหารกลางวนั กใ็ชบตัรซึง่ม ี Micro Ship เครดติ-เดบติ
ธนาคาร จายคาอาหาร ใน Food Cord   หรือจะใชซือ้ขาวของ เครือ่งใชตางๆ ใน PX   ใชบตัรกด
เบกิ ถอน ฝาก โอนเงนิจากตู ATM พอวนัไหนเจบ็ไขไดปวย กใ็ชบตัรนีเ้ขารบัการบรกิารทาง
การแพทยทีห่องตรวจโรคหรอืโรงพยาบาล แทนบตัรตรวจโรคหรอืบตัรเบกิจายตรงคา
รักษาพยาบาล หากตองการอยากดขูอมลูประวตัตินเอง กเ็อาบตัรไปทาบกบัเครือ่งอานขอมลูจาก
ระบบงานกาํลงัพล กจ็ะเหน็ขอมลูประวตัริบัราชการ การศกึษา เครือ่งราชอิสรยิาภรณ ราชการ
พเิศษ วนัทวคีณู ฯลฯ เพือ่จะไดวางแผนชวีติวาจะอยูรบัราชการตอ หรอืขอเกษยีณอายกุอน
กําหนด เพือ่เอายศ เอาเงนิตอบแทน อยากจะดขูอมลูเงนิกู หนีส้นิ หรอืเงนิออมตางๆ ของตนทัง้
ของหนวยงานและสหกรณออมทรพัย กเ็อาบตัรไปแปะทีเ่ครือ่งระบบงานสวสัดกิาร แบบทีเ่ชค็
ราคาสนิคาหางโลตสั กจ็ะทราบขอมลูทนัทวีา หนีส้นิเหลอืเทาไร? ใกลจะหมดงวดรยึงั ? เงนิทีเ่กบ็
หอมรอมรบีสะสมไว ตอนนีเ้พิม่พนูมากนอยเพยีงใด? ถาตองการรูเงนิเดอืนลวงหนาวาพอจะเหลอื
เทาไหร? ตอนเงนิเดอืนออกสิน้เดอืน กเ็อาบตัรไปแปะทีเ่ครือ่งระบบงานการเงนิ กจ็ะทราบขอมลู
สลปิเงนิเดอืนลวงหนาคราวๆ พอจะเอาไปวางแผนการเงนิในครอบครวัไดบางวาพอจะพา
ครอบครวัไปทานอาหารมือ้พเิศษ หรอืไปเทีย่วพกัผอนหยอนใจในวนัหยดุไดไหม ? หรอืไมพอจาย
คาเทอมลกู กจ็ะตองเตรยีมการวางแผนหาเงนิลวงหนา เมือ่มกีารทดสอบสมรรถภาพรางกาย
ประจําป กใ็หกําลงัพลผูเขาทดสอบนาํบตัรตดิตวัวิง่ผานเครือ่งรบัสญัญาณ RF ID ก็จะไดขอมลูที่
ถกูตองเทีย่วตรง รวมถงึการเอาขอมลูบนัทกึเวลา เขา-ออก การทาํงาน มาใชในการพจิารณา
บาํเหนจ็ ความดคีวามชอบตอบแทนการทาํงาน การพจิารณาเลือ่นตาํแหนงสงูขึน้ หรอืการใหเงนิ
รางวลัโบนสัพเิศษตางๆ เพือ่ใหเกดิความเปนธรรม  

นอกจากนี ้ ระบบขอมลูสารสนเทศของหนวยงานตางๆ กาํลงัพลยงัสามารถเขาถึงได
โดยผานอปุกรณ Tablets หรอื Smart Phones สวนบคุคล ทีเ่ชือ่มผานระบบ WiFi ซึง่ตดิตัง้กระจาย
ตามจดุตางๆ อยางทัว่ถงึ เพือ่ใหการบริการดานสารสนเทศ โดยการใช QR Code ทีต่ดิกบับตัร
ประจําตวัในการแสดงตน ( Authentic )  สําหรบัการเขาถงึระบบงานตางๆ และขอมลูระบบ
สารสนเทศของหนวยงาน รวมถงึการรบัขอมลูขาวสารและการประชาสมัพนัธตางๆ ผานระบบมอื
ถอื เชนเดยีวกบัเวลาทีเ่ราไปในสถานทีต่างๆ มกัจะปรากฏขอมลูขาวสารและการประชาสมัพนัธ
โผลมาในโทรศพัทมอืถอืเปนประจาํเมือ่เวลาเปดสญัญาณ 3G หรอื WiFi ทิง้ไว 

สวนระบบ RF ID ทีต่ดิอยูทีบ่ตัร นอกจากจะนาํมาใชงานตางๆ ตามทีก่ลาวมาแลว
ขางตน ยงัสามารถนาํมาประยกุตใชงานในดานการรกัษาความปลอดภยั ( Security ) โดยตดิตัง้จดุ
รบัสญัญาณ RF IDในเขตพืน้ทีห่วงหาม เมือ่มกีาํลงัพลเดนิผานกจ็ะมสีญัญาณแจงเตอืน 
เชนเดยีวกบัหางรานในศนูยการคา หรอืการเชือ่มกบัระบบกลอง CCTV เพือ่ใหบนัทกึขอมลู
เหตกุารณเฉพาะทีม่กีารเคลือ่นไหว เพือ่ประหยดัเนือ้ที่ Hard Disk นอกจากนีย้งัสามารถนาํ
สญัญาณ RF ID มาประยกุตเชือ่มกบัระบบไฟฟาในหองน้าํ หรอืหองทาํงานตางๆ ในการควบคมุ



 

 

การเปด-ปดหลอดไฟฟา จะชวยในการประหยดัพลงังาน ( Safe Energy ) ของหนวยงานอกีทาง
หนึง่  

ตวัอยางการใชงานและขอมลูสารสนเทศทีย่กตวัอยางมานี ้ เปนเพยีงงานดานการ
บรกิารกาํลงัพลเปนสวนใหญ ซึง่ขอมลูบางสวนของกาํลงัพลทีถ่กูบนัทกึไวในระบบสารสนเทศ จาก
การผานเขามา-ออกไป หรอืการใชงานตางๆสามารถนาํมาบรหิารจดัการขอมลู และการกําหนด
สทิธ ิ เพือ่ใหผูบงัคบับญัชาระดบัตางๆ สามารถเขาดหูรอืตรวจสอบเปนรายบคุคลวา ใคร ? อยูที่
ไหน ? เมือ่ไหร ? และกาํลังทาํอะไร ? , การตรวจสอบสถานภาพกาํลงัพลประจาํวนัเปนรายหนวย 
การตรวจสอบผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายของกําลงัพล , การตรวจสอบสถานภาพหนีส้นิ
กําลงัพลของหนวย , การตรวจสอบประวตัริบัราชการ , การตรวจสอบคณุวฒุหิรอืความเชีย่วชาญ
พเิศษ ฯลฯ ผานอปุกรณมอืถอื เชน Tablets หรอื Smart Phones จากทีใ่ดกไ็ด  

ดงันัน้ แนวความคดิทีจ่ะพฒันากองทพัไปสู กองทพัอจัฉรยิะ ( Smart Army ) จงึไมใช
เรือ่งไกลเกนิฝนแตประการใด หากคดิจะเริม่พฒันา กค็วรจะเรงพฒันาตัง้แตตอนนี ้ โดยกาํหนด
เปาหมาย ดาํเนนิการอยางเปนขัน้เปนตอน แบบคอยเปนคอยไป สิง่ใดทีม่อียูแลวในกองทพัพอจะ
ทาํได กก็ําหนดความเรงดวนในการดาํเนนิการเปนลาํดบัแรก สิง่ใดทีม่อียู แตตองใชการพฒันา
ปรบัปรงุตอยอดเพิม่เตมิเพือ่ใหสามารถนาํมาประยกุตใชงานได กเ็รงดาํเนนิการ สิง่ใดทีย่งัไมมี
หรอืยงัไมไดเริม่ทาํ กก็ําหนดแผนงานดาํเนนิการตอไป เพยีงเทานีก้จ็ะสามารถจะพฒันากองทพั
ไปสู กองทพัอจัฉรยิะ ( Smart Army ) ไดโดยไมยาก 

 

 
 


