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บทคัดย่อ
เอกสารฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อน�ำเสนอการแปลงข้อมูลทางการทหารไปสู่ดิจิทัลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทาง
สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและการสืบค้นทางวิศวกรรมการทหาร โดยใช้กรณีศึกษาเป็นอาวุธ
ปล่อยน�ำวิถีแบบต่าง ๆ ของโลกและค่าใช้จ่ายทางการทหาร โดยเริ่มจากการน�ำหลักการทางวิชาการและทฤษฎีด้านข้อมูล
และสารสนเทศ มาใช้ ศึ กษาธรรมชาติข องข้อมูล ท�ำการแสดงผล และวิเคราะห์เชิงสถิติแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
และน่าสนใจ โดยใช้ฐานข้อมูลจากนิตยสาร Jane’s Defense ผลการศึกษาข้อมูลอาวุธปล่อยแบบอากาศสู่พื้นเทคโนโลยีสูง
แสดงให้เห็นว่ามีประเทศผู้มีบทบาทเป็นผู้เล่นหลัก (Big players) ของโลกอยู่ 5 ประเทศ/กลุ่มประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
รัสเซีย จีน อิสราเอล และโครงการความร่วมมือของสหภาพยุโรป การสร้างภาพข้อมูลแสดงให้เห็นว่า อาวุธอันตรายเหล่านี้
มักถูกพัฒนาจากประเทศขนาดใหญ่หรือมีภัยคุกคามสูง เราพบว่า จีน รัสเซีย และปากีสถาน ซึ่งมีภัยคุกคามทางบกสูง
เลือกที่จะพัฒนาอาวุธปล่อยทางบก (Land-based missile) จ�ำนวนมาก ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเลือกที่จะพัฒนาอาวุธปล่อย
ทางทะเลจ�ำนวนมาก (Sea-based ballistic missile) เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับมหาสมุทร การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล
อาวุธอันตราย โดยใช้ปริมาตรของขีปนาวุธมาพล็อตแผนภาพการกระจาย (Scatterplot) พบว่า “ปริมาตรและน�้ำหนัก” ของ
ขีปนาวุธมีค่าสหสัมพันธ์ที่สูงกว่า “ปริมาตรและพิสัย” ดังนั้น พิสัยซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงอันตรายของขีปนาวุธ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับชนิดของระบบขับเคลื่อน (Propulsion) ความเร็วต้น (Initial velocity) รวมทั้งชนิดของ
หัวรบ (Warhead) ด้วย รวมทั้งใช้จ�ำแนกประสิทธิภาพของอาวุธได้ จากการวิเคราะห์ผลและการจัดประเภทต่าง ๆ ของอาวุธ
น�ำวิถี นอกจากจะสามารถสรุปคุณลักษณะที่ส�ำคัญของอาวุธน�ำวิถีที่มีความร้ายแรงสูงแล้ว ยังสามารถสรุปได้ว่า จรวด D1G
ซึง่ พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ (สทป.) น่าจะจัดเป็นอาวุธน�ำวิถที มี่ คี วามอันตรายค่อนข้างต�ำ่ เนือ่ งจาก สทป.
ถูกจัดตัง้ ขึน้ มาในปี พ.ศ. 2552 จากการพัฒนาวิจยั จรวดและลดการน�ำเข้าและจัดหาอาวุธจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงเป็น
สิ่งที่น่าสนใจในการเปรียบเทียบและการศึกษาแนวโน้มของงบประมาณที่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
ใช้จ่ายไปในทางการทหารในปัจจุบัน รวมทั้งพยากรณ์งบประมาณทีค่ าดว่าประเทศไทยจะใช้ในปี พ.ศ. 2564 โดยใช้หลักเส้น
กราฟที่เหมาะสมที่สุดในการแทนที่กลุ่มข้อมูล (Curve fitting) ทั้งนี้พบว่าประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้งบประมาณทางทหาร
ที่ลดลงเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามเพื่อตรวจสอบข้อสันนิษฐานและผลการวิเคราะห์ดังกล่าวผู้เขียนได้เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าใช้
จ่ายทางการทหารของประเทศไทยที่ทางนิตยสาร Jane’s Defense ได้เก็บไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 และจ�ำแนกไว้เป็นหมวด
หมู่และได้ข้อสรุปที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก
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Abstract
This report is devoted to data analysis and digital transformation using the Air-to-Ground Missile and
Offensive Weapon as a case study. The objective of the study is to understand nature of the data being
used, after which data visualization and data analysis can be taken. The database was collected from
Jane's Defense archive. From data visualization results, it can be concluded that there are 5 countries that
play the main role (Big players) in producing high-technology Air-to-Ground Missile, namely, the US, China,
Russia, Israel and Cooperative Project from the European Union countries. Data Visualization revealed
offensive weapons were used or developed from large countries, especially those with high level of threats.
China, Russia and Pakistan are all surrounded by land threats, hence produced a large number of land-based
missiles, while a large number of sea-based ballistic missiles were found to be produced from the USA
because of its maritime threats. The correlation of missile’s threat-indicating parameters was shown in
scattering plots. The plot of Volume and Weight was found to be more correlated when compared to
those from Volume and Range. This implied that Range of a missile depends on many other significant
design parameters, e.g. type of propulsion and warhead as well as its initial velocity. After sorting and
grouping of all missiles in the world, it was found that the D1G missile from DTI can easily be classified
as a “not-so-dangerous missile” for the region. As rocket and missile research and development had set
the starting point of DTI in the year BE2552 and hence a gradual decline in military expenses was seen
in the graph and the data prediction for year BE2564 was found using “Curve Fitting” method. In order
to verify such gradual decline in military expenditure, this was compared to another graph of collection of
expenditures of Thai military from Jane’s Defense website. The data was collected for Thailand from BE2553
and classified into various categories. Here, very interesting conclusions were found.
Keywords : Trend Analysis, Data Prediction, Air-to-Surface Missile, Offensive Weapon, Thai Military
Expenditures, DTI, D1G Missile
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1. ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
พระราชบั ญ ญั ติ เ ทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ
พ.ศ. 2562 มาตรา 22 (5) ให้สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (สทป.) มีวัตถุประสงค์ในการเป็น
ศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ให้แก่กระทรวง
กลาโหม (กห.) และหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ในการ
กำ�หนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ [1] ซึ่งเป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของกลุม่ บริการทางวิชาการและ
เทคโนโลยี (Technology and Academic Service
Group – TG) ครอบคลุมการวิเคราะห์เทคโนโลยีปอ้ งกัน
ประเทศและเป็นแหล่งข้อมูลด้านเทคโนโลยีปอ้ งกัน
ประเทศให้แก่ กห. การจัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยีปอ้ งกัน
ประเทศการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้
มาจากการวิจัยและพัฒนาและการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศรวมทัง้ การเผยแพร่ขอ้ มูลด้านเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ การให้บริการทางวิชาการและเทคนิค
ตลอดจนการพั ฒ นาและให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กร [2]
กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี แ บ่ ง
ส่วนงานออกเป็น ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ
(Defence Technology Analysis Department - TTA)
ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ (Knowledge and
Publication Management Department - TKP)
ฝ่ ายบริ การทางวิ ช าการและเทคนิค (Defence
Technology Service Department - TTS) และ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
Development Department - TTD) และตัวชี้วัด
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สทป. ที่กลุ่ม

บริการทางวิชาการและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มหลักคือ
องค์ประกอบที่ 2: ประสิทธิภาพและความคุม้ ค่าในการ
ดำ�เนินงานด้านที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/
ความคุม้ ค่าในการดำ�เนินงานประกอบด้วย “การพัฒนา
ระบบงาน (Application) สำ�หรับคลังข้อมูลเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (Defence Technology Repository)
้ ก 10%” และ “ความสำ�เร็จในการดำ�เนินการเสนอ
นำ�หนั
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
กระบวนการวิจยั และพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีปอ้ งกัน
ประเทศ การให้บริการและองค์ความรูท้ างเทคโนโลยี
้ ก 5%” องค์ประกอบ
ป้องกันประเทศ ของ สทป. นำ�หนั
ที่ 3: ศั ก ยภาพขององค์ ก ารมหาชน ด้ า นผล
การพัฒนาศั ก ยภาพองค์ ก ารสู ่ ก ารเป็ น ระบบ
ราชการ 4.0 รายละเอียดตัวชี้วัด “การพัฒนา
ระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื่อนำ�ไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open data) น้ำ�หนัก 10%”
การวิเคราะห์ข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงทาง
ดิจทิ ลั : กรณีศกึ ษาอาวุธปล่อยนำ�วิถแี บบอากาศสูพ่ น้ื
และอาวุธอันตรายสูงของโลกจึงเป็นการทดลองตั้ง
โจทย์ปัญหาจากข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงธรรมชาติของ
ข้อมูลที่นำ�มาใช้ การแสดงภาพข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อฝึกการรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลของ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศต่างและทำ�การสังเคราะห์
ให้เกิดประโยชน์สำ�หรับเผยแพร่ให้กับประชาสังคม
ผู้วิจยั ใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลนิตยสาร Jane’s Defense 1
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบอาวุธของประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก อย่างไรก็ตามระบบอาวุธที่มีการผลิตใช้งาน
มีห ลากหลายและแตกต่างกันตามประเทศผู้ผ ลิต
วัตถุประสงค์ใช้งาน การประจำ�การ หรือลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของการใช้งาน ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูล
1 http://library.dti.or.th/index.php/2013-05-09-04-4051/ihs-jane-s-defence เข้าถึงเมื่อ 13 ส.ค.64
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ระบบอาวุธถือเป็นศาสตร์อีกด้านหนึ่งที่มคี วามสำ�คัญ
ผูว้ จิ ยั ได้คดั มาเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องและลักษณะคล้ายคลึง
กับระบบจรวดและอาวุธนำ�วิถีที่ สทป. ดำ�เนินการ
วิจัยและพัฒนาอยู่ รวมทั้งได้เลือกฐานข้อมูลอาวุธที่
ถือเป็นภัยอันตรายต่อโลก มาทำ�การวิเคราะห์เพื่อให้
เกิดความน่าสนใจและอาจนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ใน
อนาคต
2. หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
Digital Transformation [3] คือกระบวนการ
ในการแปลงสิง่ ใด ๆ ที่มลี กั ษณะเป็นข้อมูลเชิงกายภาพ
(Physical data) ให้มีรูปแบบเป็นข้อมูลดิจิทัล เช่น
ในงาน GIS (Geographic Information Systems)
ซึ่งแปลงพื้นที่บนพื้นโลกให้อยู่ในรูปแบบของภาพ
และข้อมูลดิจทิ ลั ส่งผลให้สามารถติดตามผลผลิตทาง
การเกษตร หรือนำ�ข้อมูลมาใช้ตัดสินใจในการใช้งาน
พืน้ ที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม หากเราสามารถทำ�การ
แปลงสิง่ ใด ๆ ที่เดิมไม่ได้อยูใ่ นรูปแบบดิจทิ ลั ให้มาอยู่
ในรูปแบบดิจทิ ลั ได้ เราก็จะสามารถติดตาม ตรวจสอบ
ควบคุ ม และบู ร ณาการให้สามารถใช้ป ระโยชน์ไ ด้
สูงสุด (Optimization) จากสิ่งดังกล่าวได้ ผลลัพธ์
ที่ต้องการในที่นี้คือ การดำ�เนินการให้ได้ KPI หลัก

99% โดยการปรับแต่ง KPI รอง ให้เหมาะสม ตัวอย่าง
ของการพั ฒ นาระบบงานภายในองค์ ก รสามารถ
เริ่มด้วย Digital Transformation แล้วนำ�แนวคิด
Lean Six Sigma และ Feedback Control Loop
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถ
ควบคุม KPI หลักให้เข้าสู่เป้าหมาย 99% ได้โดยเร็ว
ทีส่ ดุ [4] โดยการปรับแต่งองค์ประกอบย่อย หรือ KPI
รองต่าง ๆ ให้เหมาะสมดังตัวอย่างในรูปที่ 1 ทัง้ นี้ KPI
หลั ก อาจวั ด ได้ จ ากการสำ�รวจความพึ ง พอใจและ
การยอมรับของ Stakeholders ด้านงานวิจยั (99%
หมายถึง 99 หน่วยจาก 100 หน่วยเห็นพ้องกัน) ส่วน
KPI รองจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนปัจจัยหลัก เช่น จำ�นวน
โครงการที่ สทป. รับผิดชอบในแต่ละปี (x หน่วย/ปี),
จำ�นวนโครงการที่มผี ลการวิจยั ประสบผลสำ�เร็จดีเยี่ยม
(x หน่วย/ปี), การรับรู้/ความพึงพอใจของสังคมผ่าน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (x หน่วย/ปี), DTI Resource
Utilization & Sharing (x บาท/ปี), อัตราการใช้ DTI
“in-kind” (x บาท/ปี), จำ�นวนโครงการวิจัยภายใต้
ความร่วมมือ/หลักสูตรระดับ ป.โท (x งานวิจัย/ปี),
จำ�นวน Explicit KM (x paper/ปี), และ จำ�นวน Tacit KM
(x กิจกรรมถ่ายทอดความรู/้ ปี) เป็นต้น กระบวนต่าง ๆ ของ
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital transformation)
เริ่มตั้งแต่การแปลงข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงแนวทางในการควบคุมในลักษณะของ Control & Optimization เพื่อให้ได้
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(Information) และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ซึง่ การวิเคราะห์ผล (Data Analysis) ทีง่ า่ ยทีส่ ดุ คือ
การแสดงออกมาเป็นภาพข้อมูล (Data Visualization)
รวมทัง้ การใช้เครือ่ งมือทางสถิตพิ น้ื ฐาน ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การวิเคราะห์แนวโน้ม
และการคาดคะเน (Trend Analysis and Prediction)
อาจใช้หลักการทางสถิตทิ ี่สงู ขึน้ รวมทัง้ ความเข้าใจใน
ธรรมชาติของระบบ และมักจะใช้การวิเคราะห์แบบ
อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)
2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ (Data & Information)
การแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ (Data to Information
Transformation) เป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ�คัญและมีความยากใน

และจำ�เป็นต้องกำ�จัดทิ้ง นอกจากนี้ การทำ� Data
Cleansing ยังรวมไปถึงการทำ�ให้ข้อมูลพร้อมสำ�หรับ
การ Visualization ในขั้นตอนต่อไป โดยการกำ�จัด
ตัวอักษรต่าง ๆ ที่ไม่จำ�เป็น หรือที่ถูกแทรก หรือ
ประกอบเข้ามากับตัวเลข เช่น m, kg, km, max, min,
(est) เป็นต้น การดำ�เนินการในขั้นตอนนี้ส่วนมาก
ทำ�ด้วยมือจะสะดวกกว่า หากมีข้อมูลไม่มาก แต่
หากเป็น Big Data ทีม่ ขี อ้ มูลมหาศาล ก็จำ�เป็นต้องเขียน
Computer Script ในการดำ�เนินการดังกล่าวอย่างเป็น
ระบบ ปัจจุบันมีเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
อยู่มากมาย ตั้งแต่ระดับ low level จนถึง high
level แต่อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์และเรียนรู้ที่
ดีที่สุดจำ�เป็นต้องมีมนุษย์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ตัดสินใจหรือตรวจสอบ (Human In the Loop) เสมอ
เพราะการวิเคราะห์ทด่ี ี ผูว้ เิ คราะห์จำ�เป็นต้องเป็นผูท้ ม่ี ี
ความชำ�นาญในด้านนั้น ๆ หรืออยู่ในวงการดังกล่าว
เข้าใจความหมายของทุก ๆ Field ข้อมูล และเข้าใจ
เพียงพอที่จะตัดประเด็นไม่สำ�คัญหรือกรอง (Filter)
สิ่งที่คิดว่าไม่เกี่ยวข้องออกไป

การทำ�ส่วนมากจะต้องทำ�แบบอัตโนมัตดิ ว้ ยการเขียน
Computer Script แหล่งข้อมูลที่มีความเหมาะสม
สำ�หรับการสกัดสารสนเทศออกมา ได้แก่ สือ่ สังคมหรือ
Social Media ต่าง ๆ หรืออาจเป็นข้อมูลจาก “ระบบ
อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์” ซึง่ จะเป็นข้อมูลทีเ่ ป็นทางการ
มากกว่า ทัง้ นีม้ เี ครือ่ งมือและกระบวนการทีห่ ลากหลาย
ในการสกัดเอาสารสนเทศออกมาจากข้อมูลที่เรา
ต้องการ [5] มักใช้หลาย ๆ วิธผี สมกันเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ 2.3 การสร้างภาพข้อมูล (Data Visualization)
ที่ดีที่สุด เช่น OCR, Machine Learning, Image เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาให้เข้าใจได้
Extraction, keyword matching และ grouping เป็นต้น ง่าย มีข้อมูลที่จำ�เป็นเพียงพอ ไม่มากและไม่น้อยจน
เกินไป รวมทั้งมีรูปแบบที่สวยงาม เหมาะสมกับการ
2.2 การทำ�ความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)
ใช้งาน เครื่องมือในการทำ� Data Visualization มี
เป็นหัวข้อใหญ่มาก เพราะหากไม่ใช่ฐานข้อมูลทีส่ ร้างขึน้
อยูจ่ ำ�นวนมาก [6] เช่น Power BI, Google Studio,
เองแต่มาจากบุคคลทีส่ ามหรือแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้
Excel เป็นต้น เครื่องมือส่วนใหญ่ จำ�เป็นต้องดึงไฟล์
ส่วนใหญ่จะต้องนำ�มาผ่านกระบวนการทำ�ให้ข้อมูล
ฐานข้อมูลออกมาจาก Network ยกเว้นแต่เครือ่ งมือ
สะอาดขึ้น หรือกำ�จัดขยะ สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง และ
พืน้ ฐาน เช่น Excel ทีอ่ นุญาตให้ใช้ข้อมูลทีอ่ ยูบ่ นเครือ่ ง
Outlier ต่าง ๆ ออกไป ทั้งนี้อาจรวมไปถึง Remark ต่าง ๆ
local ทีท่ ำ�งานอยู่ ในขัน้ ตอนนี้ มักนิยมทำ�การวิเคราะห์
ในฐานข้อมูล หรือพวก “n/a”, “n/k”, “-” เป็นต้น
ข้อมูลเชิงสถิตขิ น้ั ต้นประกอบไปด้วย เช่น การทำ� Order
ซึ่งต้องพยายามหาข้อมูลจริงที่เป็นตัวเลขมาแทน
Sorting, การหาค่า Min, Max, Average, และการ
หากไม่ได้ Record ดังกล่าวจะนำ�มาแสดงผลไม่ได้
filter ข้อมูลที่ต้องการออกมา เป็นต้น
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2.4 การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) การหา
แนวโน้มของข้อมูลถือเป็น Data Analysis อย่างหนึ่ง [7]
การหา Trend หรือแนวโน้ม จะต้องทราบตัวข้อมูล
นั้น ๆ ในอดีต หรือในลักษณะของ time series ยิ่ง
มีจำ�นวนมากยิ่งจะทำ�ให้การวิเคราะห์มีความถูกต้อง
มากขึ้น วิธีหนึ่งที่นิยมใช้คือ Curve Fitting ซึ่งใช้
กราฟ/สมการ รูปแบบต่าง ๆ ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด
มาแทนกลุ่มข้อมูล กราฟ/สมการ ดังกล่าวอาจเป็น
Linear, Exponential, Polynomial ในลำ�ดับต่าง ๆ
หรือ Moving Average เป็นต้น เมือ่ แทนทีก่ ลุม่ ข้อมูล
ด้วยกราฟได้ ก็จะสามารถต่อกราฟแนวโน้มเพื่อ
พยากรณ์ ข้ อ มู ล ที่ จ ะเกิ ด ขึ ้ น ในอนาคตได้ แ ละ
ส่วนมากจะแทนกลุ่มข้อมูลด้วยกราฟโดยตัดแบ่ง
เป็นส่วนสั้น ๆ (Piecewise)

โดยทำ�ให้มีการกระจายตัว (Distribution) ตามที่
ต้องการโดยใช้หลักการของ Stochastic นอกจากนี้
ในกรณีที่มีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมของ
กลุ่มข้อมูลซึ่งอาจมีแนวโน้มที่จะลู่เข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่ง
ที่สนใจ ในกรณีดังกล่าว มักนิยมใช้ Markov Chain
Monte Carlo Analysis ในการศึกษา

3. ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
นับเป็นเทคโนโลยีทม่ี บี ทบาทสำ�คัญในการจัดเก็บและ
บริหารจัดการข้อมูลยุทโธปกรณ์ในทางบก ทางทะเลและ
ทางอากาศ ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ [8]
กล่าวถึงแนวทางในการนำ�เทคโนโลยีส ารสนเทศ
มาบริหารจัดการในรูปแบบภูมิสารสนเทศและแสดง
รายละเอียดข้อมูลยุทโธปกรณ์อาวุธในระดับประเทศ
ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้สามารถนำ�ไปจัดเก็บด้วย
2.5 การพยากรณ์ขอ้ มูล (Data Prediction) การพยากรณ์ แนวทางดั ง กล่ า วได้ เช่ น เดี ย วกั น ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
สภาพและความเป็นไปของข้อมูลจำ�เป็นต้องรูพ้ ฤติกรรม จำ�นวน 3 ไฟล์ ดังต่อไปนี้
การกระจายตัวเชิงสถิติของข้อมูลเพื่อให้สามารถ
3.1 ไฟล์ “fg_2589188_AGM.xls” เป็นฐาน
คาดการณ์ ช ุ ด ข้อมูลใหม่ได้อย่างถูกต้องมากที่สุด
ข้อมูลของ Air-to-Ground Missiles ต่าง ๆ ในโลก
ในการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของข้อมูลหากไม่มีข้อมูล
ตัวอย่างบางส่วนแสดงดังตารางด้านล่างโดยมีข้อมูล
ในอดีต จำ�เป็นต้องทำ�การสุ่มข้อมูลใหม่ขน้ึ มา (Sampling)
อยู่ 300 รายการ

ที่มา: ข้อมูลจรวดนำ�วิถแี บบอากาศสูพ่ น้ื (Air-to-Ground Missiles) ของโลก ปี 2562 จากนิตยสาร Jane’s Defense
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ข้อมูลของ Air-to-Ground Missiles ประกอบด้วย 3.2 ไฟล์ “fg_2595639_a_Offensive Weapons.xls”
เป็ น ฐานข้ อ มู ล ของอาวุ ธ ปล่ อ ยที่ ถื อ ว่ า เป็ น อาวุ ธ
Field ต่าง ๆ ดังนี้ :
อันตรายสูงมาก (ทัง้ นำ�วิถแี ละไม่นำ�วิถ)ี ตัวอย่างบางส่วน
“SI No”– Running Number สำ�หรับฐานข้อมูล,
แสดงในตารางด้านล่าง โดยมีข้อมูลอยู่ 150 รายการ
“Missile Designation and Name”– ชื่อเรียกใน
ข้อมูลของอาวุธปล่อยประกอบด้วย Field
วงการ หรือ Code Name, “Section”– ประเภทของ
missile, “Sub-section” – ประเภทย่อยของ missile, ต่าง ๆ ดังนี้: “Table”– หมวดหมู่หลักของอาวุธ,
“Country”– ประเทศที่สร้างอาวุธ, “Length”– “Country”– ประเทศทีส่ ร้างอาวุธ, “Missile name
ความยาวของ missile (m), “Diameter”– เส้นผ่าน and designation”– ชือ่ missile และ Code Name
ศูนย์กลางของ missile (mm), “Weight”– น้ำ�หนัก ของอาวุธ, “Length”– ความยาวของ missile (m),
ของ missile (kg), “Warhead”– ประเภทของหัวรบ, “Diameter”– เส้นผ่านศูนย์กลางของ missile (m),
“Fuze”– ประเภทของชนวนหัว, “Guidance”– “Launch weight”– น้ำ�หนั ก ของ missile (kg),
ประเภทของระบบนำ�วิถี, “Propulsion”– ประเภท “Payload”– โหลดที่บรรทุก, “Propulsion”– ประเภท
ของระบบขับเคลื่อนที่ใช้, “Range (min)”– พิสัย ของระบบขับเคลื่อน, “Range”– ระยะสูงสุดของ
ของอาวุธขั้นต่ำ� (km), “Range (max)” – พิสัยของ อาวุธ, “Status”– สถานะของอาวุธ, และ “In-service”–
อาวุธสูงสุด (km), และ“Speed (m/s)” – ความเร็ว มีใช้ อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ หรือมีประจำ�การอยู่หรือไม่
สูงสุดของ missile (m/s)
ผลจากการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ขั้ น ต้ น พบว่ า
ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิตขิ น้ั ต้นพบว่าระบบ อาวุธปล่อยที่อันตรายเหล่านี้ มีขนาดที่แตกต่างกัน
อาวุธนำ�วิถีแบบอากาศสู่พ้ืนจำ�เป็นต้องติดตั้งอยู่บน โดยขึ้นอยู่กับระบบที่ปล่อยอาวุธ ซึ่งอาจจะเป็นการ
อากาศยานเพื่อต่อระยะในการใช้อาวุธมีความยาวที่ ปล่อยจากอากาศ จากพื้นดิน หรือจากทางทะเล
หลากหลายตัง้ แต่ 0.975m (Israel) จนถึง 11.67m โดยมีระยะไกลสุดอยู่ที่ 18,000 km (อาวุธปล่อย
(Russia) และสามารถมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ แบบ Land-based ของ Russia) นอกจากนีย้ งั พบว่า
สูงสุดถึง 1.2m ในขณะทีม่ พี สิ ยั สุดสูงถึง 5,000 km ข้อมูลของลูกระเบิดนิวเคลียร์ จะมีรายละเอียดทาง
มิติต่าง ๆ ตามปกติของลูกระเบิด เช่น ขนาดและ
(Russia)

ที่มา: ข้อมูลการใช้จ่ายด้านยุทโธปกรณ์ของแต่ละประเทศ (World Military Expenditures) ปี พ.ศ. 2563
www.sipri.org/databases/milex จาก Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
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ชนิดของ Payload อย่างไรก็ตาม ไม่พบข้อมูลของ
ยานพาหนะที่จะทำ�การบรรทุกและปล่อยลูกระเบิด
ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยังคงปกปิดเป็นความลับ
และไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน
3.3 ไฟล์ “SIPRI-Milex-data-1949-2019_
World Military Expenditures.xls” เป็นไฟล์
ที่ดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ของ
Stockholm International Peace Research
Institute (www.sipri.org/databases/milex) ซึ่ง
เผยแพร่ขอ้ มูล รวมทัง้ อนุญาตให้ดาวน์โหลดฐานข้อมูล
ในรูปแบบต่าง ๆ เกีย่ วกับ Military Expenditures
ของประเทศต่ า ง ๆ ในโลก โดยมีข ้ อ มู ล ในช่วงปี
ค.ศ. 1949 - 2019 อย่างไรก็ตามพบว่าความสมบูรณ์
ของข้อมูลเป็นไปตามระดับการพัฒนาประเทศ และ
นโยบายในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละประเทศใน
แต่ละช่วงเวลา ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นต้องสกัดเอา
เฉพาะข้อมูลที่เราสนใจออกมาและนำ�มาผ่าน Data
Cleansing พอสมควรก่อนการนำ�มาแสดงผลหรือ
วิเคราะห์ผลอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้พบว่าข้อมูลจาก
ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีความสมบูรณ์มากขึน้ ใน
ช่วงหลังปี ค.ศ. 2000 ซึง่ เป็นช่วงทีป่ ระเทศส่วนใหญ่
ไม่มีสถานการณ์ทางการเมืองทั้งนี้จากจำ�นวนข้อมูล
ทัง้ สิน้ 180 รายการ ทางกลุม่ งานจะนำ�เฉพาะข้อมูล
ของกลุม่ ประเทศ South East Asia 11 ประเทศมา
นำ�เสนอ ดังแสดงในตารางด้านล่าง ทั้งนี้เป็นข้อมูล

การใช้ จ่ า ยของแต่ ล ะประเทศไปในการซื้ อ /ผลิ ต
อาวุธ รวมทั้งใช้ในกิจการทางทหาร ตัวเลขใน
แต่ละปี แสดงอยู่ในรูป อัตราการเติบโตของ GDP
ของแต่ละประเทศ ตัวอย่างบางส่วนแสดงในตาราง
ด้านล่าง
4. การแสดงภาพข้อมูล (Data Visualization)
สิง่ สำ�คัญในการทำ� Data Visualization คือ การ
คิดหัวข้อ/ประเด็น ของการวิเคราะห์/การนำ�เสนอ
เพือ่ ให้สามารถแสดงผลออกมาได้นา่ สนใจ มีหลักการ
และเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการประยุกต์
ใช้ทางทหาร [9] โดยในเบือ้ งต้นผูเ้ ขียนจะสกัดข้อมูล
Field ต่าง ๆ ออกมาจากฐานข้อมูลใหญ่เท่าทีจ่ ำ�เป็น
ต้องใช้ เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลได้สะดวก (Data
Manipulation) หลังจากนัน้ จะทำ� Data Cleansing ให้
ข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียวกัน ที่เป็นตัวเลข (numeric)
และมีความหมาย (valid) รวมทั้งตัดสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้อง (outlier) ออกไป หลังจากนัน้ จะใช้วิธี Sorting,
Filtering, Grouping และ Counting เพือ่ จัดรูปแบบ
การแสดงผลให้น่าสนใจ ก่อนนำ�มาแสดงผลด้วย 3D
Pie Chart ในการนำ�เสนอ “World AGMs Produced
by Countries” และแสดงผลด้วย Horizontal Bar
Graph ในการนำ�เสนอ “Max Range of AGMs by
Countries” ดังรูปที่ 2 และ 3 ตามลำ�ดับ
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รูปที่ 2 แสดงภาพรวมของอุตสาหกรรม AGM
ในโลกแบ่งตามประเทศต่าง ๆ ทัง้ นีพ้ บว่ามี Big Players
อยู่ 5 ประเทศเท่านั้น ได้แก่ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
อิสราเอล จีน และโครงการความร่วมมือของกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรป ตามลำ�ดับ

นิวเคลียร์, หัวรบแรงระเบิดสูง (HE-High Explosive)
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจเป็นแบบ Sub-munition
หรือประกอบด้วยหัวรบหลายประเภทย่อยรวมอยู่
ด้วยกัน ในตารางฐานข้อมูลใหญ่ ยังประกอบด้วย
ข้อมูลของ ICBM หรือ Inter-continental Ballistic

รูปที่ 2 แผนภาพข้อมูลจำ�นวนขีปนาวุธแบบอากาศสู่พื้นของแต่ละประเทศ (ที่มา: ข้อมูลขีปนาวุธแบบอากาศสู่พื้น
(Air-to-Ground Missiles) ของโลก ปี 2562 จากนิตยสาร Jane’s Defense)

เราสามารถแสดงผลที่น่าสนใจเพิ่มเติม โดยทำ�
การศึ กษารายละเอี ย ดปลีก ย่อยของขีป นาวุธซึ่ง มี
พารามิเตอร์ Field ต่าง ๆ อยู่เป็นจำ�นวนมาก และ
น่าจะต้องใช้ Expert Judgement ประกอบในวงการ
อาวุธนำ�วิถี เราจะทราบว่าพิสัยสูงสุด (Max Range)
ที่ไกลกว่า 300 km น่าจะเป็นสิง่ ทีถ่ อื ว่าอันตรายและ
มีเพียงไม่กี่ประเทศที่จะมีหรือใช้อาวุธดังกล่าวซึ่ง
สามารถแสดงผลได้ดงั รูปที่ 3 “Max Range of AGMs
by Countries”

Missile หรือขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาวุธ
ที่มีพิสัยไกลกว่า 5000 km ซึ่งในจำ�พวก ICBM นี้
เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถนำ�หัวรบของ Missile
จำ�นวนมากมามั ด รวมอยู่ ด้ ว ยกั น ในลั ก ษณะของ
Cluster ซึ่งเรียกว่า Multiple Independently
targetable Reentry Vehicle (MIRV) สามารถถูก
โปรแกรมให้กระจายตัวลงสู่เป้าหมายต่าง ๆ กันได้
อย่างแม่นยำ� ในขาลงของจรวด Missile เมื่อกลับ
คืนสู่โลกหลังผ่านจุด Apogee ซึ่งมีระยะความสูง
กว่า 2000 km

นิตยสาร Jane’s Defense ได้ทำ�การรวบรวม
ในตารางฐานข้อมูลอาวุธปล่อยอันตรายสูงข้างต้น
ฐานข้อมูล Offensive Weapon หรือ “อาวุธปล่อย”
ยังสามารถแบ่งออกอาวุธปล่อยได้เป็น 3 ประเภท
ที่จัดว่าเป็นอาวุธที่อันตรายของโลกไว้ อาวุธเหล่านี้
ตามลักษณะของการปล่อยอาวุธ ได้แก่ 1) Land-based
ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งหัวรบ (Warhead)
Ballistic Missile ปล่อยจากพื้นไปสู่พื้นดังแสดงในรูป
แบบอันตรายสูง เช่น แบบสารเคมีอันตราย, หัวรบ
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รูปที่ 3 แผนภาพแสดงกราฟแท่ง Max Range of AGMs by Countries (ที่มา: ข้อมูลจรวดนำ�วิถีแบบอากาศสู่พื้น
(Air-to-Ground Missiles) ของโลก ปี 2562 จากนิตยสาร Jane’s Defense)

ที่ 4 2) Sea-based Cruise Missile (SSM) ปล่อย
จากพื้นผิวทะเล หรือเรือดำ�น้ำ�ไปสู่พื้นดังแสดงในรูป
ที่ 5 และ 3) Air-launched Cruise Missile (ASM)
ปล่อยจากอากาศไปสูพ่ น้ื ดังแสดงในรูปที่ 6 รวมทัง้ ยัง
แบ่งออกได้เป็น อาวุธอันตรายสูงทีเ่ ป็นจรวด Missile
ซึง่ มีระบบขับเคลือ่ นเป็นของตนเอง และในส่วนทีเ่ ป็น
ระเบิดนิวเคลียร์ (Nuclear Bomb) ซึ่งไม่มีระบบ

ขับเคลื่อนของตนเองและขึ้นอยู่กับการทิ้งระเบิด
ของอากาศยานที่บรรทุกระเบิดไปเท่านั้น
ภายหลังการ Cleansing, Grouping, Sorting
และ Filtering ที่เหมาะสม เราสามารถแสดงกราฟ
ของระบบอาวุธดังกล่าวได้เป็น 3 ประเภทหลักที่
กล่าวมา ในรูปที่ 4 - 6 ตามลำ�ดับ

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงกราฟของระบบอาวุธปล่อยจากพื้นสู่พื้น (ที่มา: ข้อมูลของอาวุธปล่อยอันตรายสูง
(Offensive Weapons) ของโลก ปี 2562 จากนิตยสาร Jane’s Defense)
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5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis)

รูปที่ 5 แผนภาพแสดงกราฟของระบบอาวุธปล่อยจากพืน้ ผิว
ทะเลหรือเรือดำ�นำ�้ สูพ่ น้ื (ทีม่ า: ข้อมูลของอาวุธปล่อยอันตรายสูง
(Offensive Weapons) ของโลก ปี 2562
จากนิตยสาร Jane’s Defense)

รูปที่ 6 แผนภาพแสดงกราฟของระบบอาวุธปล่อยจากอากาศสูพ่ น้ื
(ทีม่ า: ข้อมูลของอาวุธปล่อยอันตรายสูง (Offensive Weapons)
ของโลก ปี 2562 จากนิตยสาร Jane’s Defense)

สิ ่ ง ที ่ ส ามารถสรุป ได้จ ากกราฟทั ้ ง 3 พบว่า
นอกจากอาวุ ธ อั น ตรายเหล่ า นี้ จ ะมี ใช้ ห รื อ พั ฒ นา
จากประเทศขนาดใหญ่และมีภัยคุกคามทางบกสูง
เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน ปากีสถาน ฝรัง่ เศส และ
เกาหลีเหนือ ยังพบสิ่งที่น่าสนใจว่าไม่มี Land-based
Cruise Missile ระดับความอันตรายสูงจากสหรัฐอเมริกา
เลย แต่พบว่ามีอาวุธจากจีน รัสเซีย และปากีสถาน
อยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก ในขณะที่สหรัฐอเมริกา มีการพัฒนา
Sea-based Ballistic Missile จำ�นวนมากซึ่งรวม
ไปถึงระบบอาวุธแบบ Submarine-launch และ
พบว่าทุก ๆ ประเทศมหาอำ�นาจมีส่วนในการพัฒนา
ระบบอาวุธแบบ Air-launched Cruise Missile มาก
พอ ๆ กัน จุดนีส้ ะท้อนให้เห็นถึงภัยคุกคาม (Threats)
ทีอ่ ยู่รอบ ๆ ประเทศแต่ละประเทศ ซึ่งไม่เหมือนกั น
ประเทศที่ ม ี ภ ั ย คุ ก คามทางบกจากประเทศต่าง ๆ
ที่ ม ี ช ายแดนติ ด กั น มั ก จะพั ฒ นา Land-based
Cruise Missile แต่ประเทศที่อยู่ติดทะเลมักจะ
พั ฒ นา Sea-based Cruise Missile

ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล Offensive
Weapons อาจมีคำ�ถามว่า ความอันตรายของอาวุธ
เหล่านีพ้ จิ ารณาจากอะไร ในการวิเคราะห์เราจะ Filter
เฉพาะอาวุธที่มีพิสัยมากกว่า 1000 km เพื่อมุ่งไปที่
อาวุธปล่อยทีม่ ีระยะที่ค่อนข้างไกล เพื่อให้ได้ Player
ที่พฒ
ั นาอาวุธที่มนี ยั สำ�คัญจริง ๆ ในที่นค้ี ำ�ถามทีช่ ดั เจน
มากขึ้นคือ ขนาดของอาวุธปล่อยแปรผันตามพิสัย
ของอาวุธปล่อยซึ่ง เป็นดัชนีบ่ง ชี้ความอันตราย
ของอาวุธใช่หรือไม่
5.1ความเป็นอันตรายของอาวุธในโลกประเภท
จรวดและขีปนาวุธ
จากพารามิเตอร์ตา่ ง ๆ ในตารางฐานข้อมูล ซึง่ มี

Field “Length (m)”, “Diameter (m)”, “Weight (kg)”

และ “Range (km)” เราจะทำ� Data Fusion ของ
2 Field ข้อมูล เพื่อให้เกิด Field ข้อมูลใหม่คือ
ปริมาตรของจรวด (Volume) = πR2h
แสดงใน คอลัมน์สีแดง ในตาราง
เมือ่ R = รัศมีของจรวด และ h = ความยาวของจรวด
แล้วใช้ Scattering Plot แสดงสหสัมพันธ์ (Correlation)
ของ Volume และ Weight
------ 1
Volume และ Range
------ 2

ทีม่ า: ข้อมูลของอาวุธปล่อยอันตรายสูง (Offensive Weapons)
ของโลก ปี 2562 นิตยสาร Jane’s Defense
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แสดงให้ เ ห็ น ว่ า พิ สั ย ของอาวุ ธ ปล่ อ ยนำ�วิ ถี ไ ม่ ไ ด้
แปรผันตรง หรือขึ้นอยู่กับปริมาตรของมันเท่าใดนัก
หากแต่ขน้ึ อยูก่ บั ปัจจัยอืน่ ๆ ด้วย อาทิ ประเภทของ
ระบบขับเคลื่อนและประเภทของหัวรบที่ใช้ เป็นต้น
รูปที่ 7 กราฟแสดง Correlation Coefficient ระหว่าง Volume
และ Launch Weight ของอาวุธ (ที่มา: ข้อมูลของอาวุธปล่อย
อันตรายสูง (Offensive Weapons) ของโลก ปี 2562
จากนิตยสาร Jane’s Defense)

นอกจากนี้ ในรูปที่ 8 การหาสหสัมพันธ์ทำ�ให้
เราสามารถจำ�แนกอาวุธในเบื้องต้นได้เป็นกลุ่มอาวุธ
ประสิทธิภาพสูงและกลุ่มอาวุธประสิทธิภาพต่ำ�ซึ่ง
แสดงในวงกลมสีเขียว ทั้งนี้ในกลุ่มประสิทธิภาพสูง
ส่วนใหญ่ จะมี Volume ต่ำ� แต่ Range สูง ส่วนมาก
ผลิตจาก Russia และสังเกตได้ว่าใช้ระบบเชื้อเพลิง
เป็น Solid Propellant หรือ Liquid Propellant
5.2 การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) ด้วย
เส้นกราฟทีด่ ที ส่ี ดุ (Best Fit) ของค่าใช้จา่ ยทางทหาร
(Military Expenditures) ของประเทศต่าง ๆ

รูปที่ 8 กราฟแสดง Correlation Coefficient ระหว่าง
Volume และ Range ของอาวุธ (ที่มา: ข้อมูลของอาวุธปล่อย
อันตรายสูง (Offensive Weapons) ของโลก ปี 2562
จากนิตยสาร Jane’s Defense)

กราฟในรูปที่ 7 - 8 ด้านบน แสดงค่า Correlation
Coefficient ทีส่ อดคล้องกันสูงมาก สำ�หรับปริมาตร
(Volume) และ น้ำ�หนัก (Weight) ในขณะที่พบ
ความสอดคล้องกันที่ต่ำ� สำ�หรับน้ำ�หนัก (Volume)
และพิสัย (Range) แต่จาก Expert Judgement
เราทราบว่า ค่าความอันตรายของอาวุธนำ�วิถีขา้ มทวีป
เหล่านี้ สามารถพิจารณาได้จากพิสัย (Range) ความ
เร็วต้น (Initial Velocity) และประเภทของหัวรบ
(Warhead) ที่บรรทุกไปซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบ
ซึ่งสามารถเลือกผสมหัวรบหลายประเภทเข้าด้วย
กันได้ดว้ ย ความต่างของค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า
ในขณะที่เราทราบว่า ปริมาตรของอาวุธปล่อยนำ�วิถี
้ กอย่างแน่นอน ปริมาตร
จะต้องแปรผันตรงกับนำ�หนั
ของอาวุ ธ กลั บ มี ค่ า สหสั ม พั น ธ์ ที่ ต่ำ�กว่ า กั บ พิ สั ย

เมือ่ ทราบถึงอาวุธปล่อยนำ�วิถแี บบต่าง ๆ ในโลก
ทั้งแบบธรรมดาและแบบที่มีอันตรายสูงแล้วและ
ทราบถึง Big Players ในวงการแล้ว เมื่อมองย้อน
กลับมาที่ประเทศไทย สิ่งที่น่าสนใจคือ สทป. ก็
สามารถพั ฒ นาอาวุ ธ ปล่ อ ยดั ง กล่ า วได้ เ ช่ น กั น
(ปัจจุบันสามารถทำ�ได้ที่ระยะไกลสุด 180 km) ดัง
นั้นจึงเป็นที่น่าติดตามว่าเมื่อประเทศไทยตัดสินใจ
พั ฒ นาวิ จั ย ระบบอาวุ ธ ทางการทหารด้ ว ยตนเอง
แล้วงบประมาณที่ประเทศไทยใช้จ่ายไปในทางการ
ทหารในปัจจุบันมีมูลค่าเท่าใดเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มประเทศ ASEAN เพื่อนบ้านแล้วเป็นอย่างไร
งบประมาณที่ใช้อยู่น่าจะลดน้อยลงเรื่อย ๆ หรือไม่
และน่ า จะมี ค่ า เท่ า ใดในอนาคตทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ นำ�
ข้อมูล World Military Expenditures มาพล็อต
เพือ่ เปรียบเทียบกัน ในรูปที่ 9 และทำ�การหาแนวโน้ม
ภายหลังจากที่ทำ�ความสะอาดข้อมูลแล้วระดับหนึ่ง
ดังแสดงในรูปที่ 10 - 11 ตามลำ�ดับ

Defence Technology Academic Journal, Volume 3, Issue 8 / July - December 2021 87

ให้เลือกหลายแบบ (ดังแสดงด้านล่าง) ทัง้ แบบเส้นตรง
และเส้นโค้ง ทั้งนี้การเลือกใช้รูปแบบใดจะขึ้นอยู่กับ
ความรู้เกี่ยวกับ Curve Fitting และความเข้าใจใน
ธรรมชาติของชุดข้อมูลนั้น ๆ

รูปที่ 9 แสดงการใช้จ่ายทางการทหารของกลุ่มประเทศ ASEAN
ในช่วงปี ค.ศ. 2000 - 2019 (ที่มา: World Military Expenditures
ปี 2563 www.sipri.org/databases/milex ของ SIPRI)

ในช่วง 20 ปีทผ่ี า่ นมา ประเทศสิงคโปร์ และบูรไน
ต่างลงทุนไปกับกิจการทางทหารในมูลค่าที่สูงมาก
(3-5% ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ที่ 1-2% ของ GDP) สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ใน
ประเทศทั้ง หมด มีเพียงสิ ง คโปร์ ป ระเทศเดี ยวที่
ค่อนข้างโดดเด่นในปัจจุบนั ที่สามารถสร้างอุตสาหกรรม
ทางทหารในคุณภาพทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับโลกเป็น
จำ�นวนมาก ภายใต้ Brand – “STK” หรือ “ST-Engineering”
ประเทศไทยเริ่ ม กิ จ การพั ฒ นาวิ จั ย ภายหลั ง
สิ ง คโปร์ พ อสมควรและด้ ว ยงบประมาณในการ
ลงทุนที่ต่ำ�กว่ามากและอยู่ในช่วง 1 - 2% ของ
GDP ของประเทศ อย่างไรก็ตามหากสังเกตกราฟของ
ประเทศไทยในรูปที่ 9 จะพบว่าเราใช้งบประมาณ
ทางทหารในระดั บ ที่ พ อประมาณและมี แ นวโน้ ม
ลดลงเรื่อย ๆ และหากสนใจว่าเรามีแนวโน้มว่าจะ
ใช้งบประมาณในกิจการทางทหารเป็นมูลค่าเท่าใด
ในอนาคต เช่น ในอีก 2 ปีถัดไป (เป็นปี 2021) เรา
สามารถหาเส้นกราฟที่เหมาะสมที่สุด (Best fit) ที่
เหมาะสมที่สุดให้กับชุดข้อมูลของประเทศไทยได้
ดังแสดงในรูปที่ 10-11 ตามลำ�ดับ โดยใน MS Excel มี

รูปที่ 10 แสดงกราฟการใช้จ่ายทางการทหารของไทย แยกออก
มาจากประเทศอื่น ๆ สังเกตว่ามีการเริ่มลดงบประมาณในการซื้อ
อาวุธลงอย่างมีนัยสำ�คัญ (ที่มา: World Military Expenditures
ปี 2563 www.sipri.org/ databases/milex ของ SIPRI)

จากกราฟ ในรูปที่ 10 พบความไม่ต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2009 ดังนั้นอาจจะเหมาะสมกว่าหากเรา
พิจารณาเฉพาะช่วงปี ค.ศ. 2009-2019 ดังแสดงใน
รูปที่ 11 ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะเริ่มลด
งบประมาณในการซื้ออาวุธลงอย่างมีนัยสำ�คัญและ
เริ่มพัฒนาวิจัยอาวุธขึ้นแทนการนำ�เข้า (บางส่วน)
หลังจากปี พ.ศ.2552 (หรือ ค.ศ. 2009 ในกราฟ) ซึง่ เป็น
ปีที่จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)

รูปที่ 11 แสดงกราฟที่ดีที่สุด (Best fit) เส้นที่เชื่อมกับเส้นประ
ที่เหมาะสมกับข้อมูลของประเทศไทย (ที่มา: World Military
Expenditures ปี 2563 www.sipri.org/databases/milex
ของ SIPRI)

88 วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศปีที่ 3 ฉบับที่ 8 / กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ผูเ้ ขียนเลือกใช้ Prediction แบบ Exponential
Fitting ซึ่งออกมาคล้ายคลึงกับการใช้ Linear Line
Fitting เนื่องจากเชื่อว่า กราฟน่าจะเริ่มอิ่มตัวและ
ไม่น่าจะลดลงมากไปกว่านี้เท่าใดนักในอนาคต ทั้งนี้
ค่าของ Expenditure ทีพ่ ยากรณ์สำ�หรับปี ค.ศ. 2021
อยู่ที่ 1.35 % ของ GDP ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่า น่าจะเป็น
ตัวเลขที่มีความเป็นไปได้สูง หากไม่เกิด Covid-19
Pandemic ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบกับวิธีอื่นในการหาเส้นแนวโน้มเราได้
ลองใช้วธิ ี ค่าเฉลีย่ เคลือ่ นที่ หรือ Moving Average
เส้นสีเขียวมาประกอบด้วยจะพบสิ่งที่น่าสนใจคือ
วิธี Moving Average จะทำ�ให้ขอ้ มูลมีการแกว่งตัว
น้อยลงแต่น่าจะเหมาะกับกรณีของการเฉลี่ยค่าที่วัด
จากกลุ่มประชากรจำ�นวนมาก เช่น การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ทีม่ กี ารวัดที่ Sampling Rate สูง ๆ และ
มี ΔT ที่สั้น ๆ และไม่เหมาะกับการทำ�นายแนวโน้ม
ในระยะเวลา 2 ปี ในกรณีนี้
6. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในกรณีศกึ ษาอาวุธปล่อย
นำ�วิถแี บบอากาศสูพ่ น้ ื และอาวุธอันตรายสูงของโลก
และการลงทุนทางการทหารของไทย
การวิเคราะห์ข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงทาง
ดิจิทัลโดยใช้กรณีศึกษาเป็นอาวุธปล่อยนำ�วิถีแบบ
อากาศสู่พื้นและอาวุธอันตรายสูงของโลก เป็นการ
ทดลองตั้ ง โจทย์ ปั ญ หาจากข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ธรรมชาติของข้อมูลที่นำ�มาใช้การแสดงภาพข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฝึกการรวบรวมองค์ความรู้
และข้อมูลของเทคโนโลยีป้องกันประเทศต่างและ
ทำ�การสังเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สำ�หรับเผยแพร่
ให้กับประชาสังคมเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาหลักคิด
และแนวทางในการปฏิบัติงานภายในกลุ่มบริการ
ทางวิ ช าการและเทคโนโลยี ใ ห้ ป ระสบผลสั ม ฤทธิ์
ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ สทป. ที่กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ไ ด้ นำ�หลั ก การทางวิ ช าการ
และทฤษฎีด้านข้อมูลและสารสนเทศการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล การสร้ า งภาพข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม
และการคาดคะเนข้อมูลมาดำ�เนินการกับฐานข้อมูล
ที่รวบรวมมาจากฐานข้อมูล Jane’s Defense ซึ่ง
เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับระบบอาวุธของ
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ประกอบด้วย ข้อมูลของอาวุธ
ปล่อยแบบอากาศสู่พื้น (Air-to-ground missiles)
ทั้งแบบนำ�วิถีและไม่นำ�วิถี และข้อมูลการใช้จ่ายของ
แต่ละประเทศทั่วโลกในการซื้อ/ผลิต อาวุธ รวมทั้ง
ใช้ในกิจการทางทหาร
ผลแสดงภาพข้อมูลได้ข้อสรุปว่ามีประเทศผู้มี
บทบาทเป็นผูเ้ ล่นหลัก (Big players) ของโลกสำ�หรับอาวุธ
ปล่อยนำ�วิถซี ง่ึ ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสงู อยู่ 5 ประเทศ
ได้แก่ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา อิสราเอล จีน และโครงการ
ความร่วมมือของกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรปตามลำ�ดับ
รูปแสดงการจัดกลุม่ ข้อมูลอาวุธปล่อยแสดงให้เห็นถึง
ภัยคุกคาม (Threats) ที่อยูร่ อบ ๆ ประเทศแต่ละประเทศ
ซึ่ง ไม่ เ หมื อ นกั น ทั้ง ทางบกและทางทะเลซึ่ง ส่ ง ผล
ถึงแนวโน้มในการที่แต่ละประเทศจะเลือกพัฒนา
ประเภทของอาวุธปล่อยของตน (Land-based หรือ
Sea-based cruise missile)
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล อาวุ ธ ที่ มี
ความอันตรายสูง (Offensive weapons) ทำ�ให้เรา
ทราบว่า สทป. ซึง่ พัฒนาวิจยั จรวดนำ�วิถแี บบ D1G อยู่
ไม่น่าจะถูกจัดเป็นภัยคุกคามหรือมีความอันตรายสูง
เนื่องจากมีพิสัยเพียง 180 km ในขณะที่อาวุธนำ�วิถี
ที่จัดว่ามีความร้ายแรงในฐานข้อมูล มีพิสัยสูงสุดถึง
18,000 km และเมื่อหาสหสัมพันธ์ (Correlation)
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ของพิสัยและปริมาตร เปรียบเทียบกับสหสัมพันธ์ของ
้ กและปริมาตรของขีปนาวุธและแสดงผลโดยใช้
นำ�หนั
Scattering Plot พบสิง่ ทีน่ า่ สนใจคือ 1) ปริมาตรของ
้ กมากกว่าพิสัยทำ�การ
ขีปนาวุธมีสหสัมพันธ์กับนำ�หนั
ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ระยะใกล้ - ไกลของขีปนาวุธไม่ได้
แปรผันขึ้นตรงกับปริมาตรเสียทีเดียวและเราพบว่า
พิสัยของขีปนาวุธซึ่งเป็นพารามิเตอร์ สำ�คั ญ ในการ
ระบุความอันตรายของมันยังขึ้นกับชนิ ดของหัวรบ
ความเร็วต้นและเทคโนโลยีของระบบขับเคลื่อนด้วย
นอกจากนี้ การหาสหสัมพันธ์ยังทำ�ให้เราเห็นการ
จำ�แนกระบบอาวุธประสิทธิภาพตำ�่ (ปากีสถาน เกาหลี
ตุรกี เป็นต้น) แยกออกมาจากอาวุธประสิทธิภาพสูง
(กลุม่ ประเทศยุโรป รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น)
ท้ า ยสุ ด จากการวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการ
ทหารของกลุ่มประเทศ ASEAN ในปัจจุบัน พบว่า
สิงคโปร์และบรูไน มีการใช้จ่ายด้านนี้ สูงเกือบ 5%
ของ GDP ในขณะทีป่ ระเทศอืน่ ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย

มีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 1 - 2% เท่านั้น จากกราฟ
ประเทศไทยมีการลดปริมาณการซื้ออาวุธอย่างมี
นัยสำ�คัญ ในปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการจัดตั้ง
สทป. อย่างเป็นทางการและกราฟของการใช้จ่าย
มีการลดลงทีละน้อยอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำ�คัญ
ซึง่ เราสามารถใช้สมการ Exponential (หรือในหลาย ๆ
กรณีอาจใช้ Moving average) ในการทำ� Curve Fitting
และแสดงการพยากรณ์การใช้จ่ายทางการทหารใน
ปี 2021 ออกมาได้ท่ี 1.35% ของ GDP (ข้อมูลก่อนเกิด
Covid-19 Pandemic)
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในองค์ประกอบหลักของ
ค่าใช้จ่ายทางการทหารของประเทศไทยทางเว็บไซต์
ของนิตยสาร Jane’s Defense ได้รวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 มาแสดง รวมทั้งทำ�การพยากรณ์
ข้อมูลจนถึงปี ค.ศ. 2025 และได้แบ่งประเภทข้อมูล
ค่าใช้จ่ายทางการทหารทั้งหมดออกเป็นหมวดหมู่
หลัก ๆ ไว้อย่างน่าสนใจ ดังรูปที่ 12 ด้านล่าง

รูปที่ 12 แสดงกราฟแท่งค่าใช้จา่ ยทางการทหารของประเทศไทย จากเว็บไซต์ทางการของนิตยสาร Jane’s Defense ตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 2010
พยากรณ์จนถึงปี 2025 (ที่มา: www.janes.com/defence-news news-detail/thailand-cuts-defence-budget-again_17744)
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สิ่งที่สามารถสรุปได้จากแนวโน้มของกราฟใน
รูปที่ 12 ได้แก่ 1) ประเทศไทยมีคา่ ใช้จา่ ยในการจัดซือ้
จัดจ้าง (Procurement) ที่คอ่ นข้างคงที่ และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ 2) ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในส่วนของ
เงินเดือนบุคลากร (Personnel) ทางการทหารที่สงู มาก
3) ประเทศไทยมีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านและ
การปรนนิบัติบำ�รุง (O&M) ทีส่ ูงมากมาโดยตลอด และ
สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการจั ดซื ้ อ จั ดจ้ างอยู่พอสมควร
4) ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ประเทศไทยจัดงบประมาณ
สำ�หรับการพัฒนาวิจัยและการทดสอบ (Research,
Development, Test and Evaluation – RDT&E)
ในปริมาณทีน่ อ้ ยมากมาโดยตลอด
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