
การพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ (ตอนจบ) 
กองหลักนิยม ศูนย์การสงครามทางอากาศ 

 หลักนิยม คือ สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการ
ท ากิจกรรมใด ๆ ใช้เป็นแนวทางในการก ากับหรือชี้แนะ    
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งในฉบับที่แล้วได้กล่าวถึง ประเภท
ของหลักนิยม คุณลักษณะที่ดีของหลักนิยม ที่มาของหลักนิยม
กองทัพอากาศ การพัฒนาหลักนิยมของกองทัพอากาศท่ีผ่านมา 
และกระบวนการการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพอากาศของ
ต่างประเทศ ซึ่งในฉบับนี้ จะกล่าวถึงกระบวนการหลักนิยม
ของแต่ละเหล่าทัพของไทย และแนวทางการพัฒนาหลักนิยม
กองทัพอากาศซึ่งมีความน่าสนใจ และสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหลักนิยมในทุกระดับในอนาคตต่อไป 

กระบวนการหลักนิยมของแต่ละเหล่าทัพของไทย 

กระบวนการหลักนิยมของกองทัพบก 

 
กระบวนการหลักนิยมของกองทัพบก 

 กองทัพบกไทยมีกระบวนการพัฒนาหลักนิยมตามที่      
ศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารบก 
(ศพย.ยศ.ทบ.) น ามาประยุกตใ์ช้มีขัน้ตอน ดังนี้ 
 1. การประเมินค่า (Assessment) เมื่อมีปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อหลักนิยม หน่วยที่รับผิดชอบ
หลักนิยมของกองทัพบกจะเริ่มด าเนินการทบทวนปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดหน่วยรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
และหน่วยด าเนินการจัดท าพัฒนาหลักนิยม ซึ่งเป็นการเริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินค่า โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น 
นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือยุทธศาสตร์ทหาร
แห่งชาติ ผลจากการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือจากการฝึก

บทเรียนจากการรบการปฏิบัติการจริง การปรับการจัด
องค์การ หรือการพัฒนาของเทคโนโลยี 
 2. การวางแผนและการน าเสนอโครงการ (Planning 
and Programming) เป็นการเสนอความต้องการในการพัฒนา
หลักนิยมทางทหารของกองทัพบก ซ่ึงหน่วยรับผิดชอบในการ
พัฒนาหลักนิยมกองทัพบก เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
วางแผนจัดท าโครงการ และท าการก าหนดหน่วยงานในสายงาน
การพัฒนาหลักนิยม (หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ) ให้ด าเนินการ 
หรือมีส่วนเกี่ ยวข้องในการด า เนินการพัฒนาหลักนิยม      
การกระท าในลักษณะนี้ ถือเป็นการวางแผน และการควบคุม
แบบรวมการในการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพบก 
 3. การพัฒนา (Developing) ในขั้นของการพัฒนา 
ตามกระบวนการพัฒนาหลักนิยมนี้ ก็คือการเขียนหลักนิยม 
โดยมีการก าหนดทีมงานนักเขียน ผู้ซึ่งท าหน้าที่ในการพัฒนา
หลักนิยม ผู้ท าหน้าที่บรรณาธิการ แนวความคิดในภาพรวม
ของการด าเนินกรรมวิธีในการเขียน หนังสือสัญญาที่เกี่ยวข้อง 
(ในกรณี ที่ มี การว่ าจ้ างให้หน่ วยงานต่ าง ๆ  นอกเหนื อ
หน่วยงานของทางราชการทหารเป็นผู้ด าเนินการ)  
  ทีมงานนั ก เขี ยน เริ่มด า เนิ นการในการพัฒนา
รายละเอียดหลักนิยมตามแผน ในขั้นนี้ทีมงานจะด าเนินการ
พัฒนารายละเอียดหลักนิยมตามแผนงานที่วางไว้ และ
จัดเตรียมงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการเริ่มต้น  
  กระบวนการเขียน เริ่มจากด าเนินการจัดเตรียม
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับในการด าเนินงานการพัฒนาหลัก
นิยม โดยการประชุมรวบรวมความคิดเห็นของทีมงาน จัดท า
โครงร่างตามบริบท เนื้อหาที่ต้องการพัฒนา เจาะประเด็นใน
เนื้อหาที่ต้องการให้ทีมงานนักเขียนท าการพัฒนาขึ้น และ   
ให้การอบรมตามที่ต้องการ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และ/
หรือท าการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลข้อมูล 
 4. การผลิต (Producing) หน่วยงานด้านการภาพ 
จัดเตรียมภาพถ่ายในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
บรรณาธิการก าหนดความต้องการในการจัดพิมพ์ตามรายการ
แจกจ่ายที่ก าหนดไว้ โดยในการผลิตนั้นบรรณาธิการจะควบคุม
ให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ทั้งเนื้อหาภายในและรูปโฉมภายนอก ความสวยงาม และ
ทรงคุณค่า 
 5. การพิมพ์/เผยแพร่ (Publishing and Dissemination) 
ในขั้นตอนการพิมพ์และเผยแพร่นั้น บรรณาธิการจะควบคุม



ขั้นตอนในการพิมพ์และการแจกจ่าย โดยการเสนอเอกสาร
ฉบับสมบูรณ์ ตามนโยบายในการแจกจ่ายที่ผ่านขั้นตอนของ
การผลิตเรียบร้อยแล้ว ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโรงพิมพ์ของ
กองทัพบกที่ ได้รับมอบหมายให้ท าการจัดพิมพ์ ในการนี้
งบประมาณในการจัดพิมพ์ ได้รับการเสนอไปเป็นที่เรียบร้อย
แล้วในขั้นตอนของการวางแผน 
 6. การน าไปใช้และการประเมินผล (Application and 
Evaluation) หลังจากท่ีมีการอนุมัติและประกาศใช้ หลักนิยม
ที่ ได้ผ่านการจัดพิมพ์และถูกแจกจ่ายไปยังผู้ใช้งานเป็นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น ในขั้นนี้มีการน าเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ  
สั่งการให้น าหลักนิยมไปปฏิบัติหรือการน าหลักนิยมบรรจุเข้า
ไว้ในแผนการฝึกและศึกษา ให้หน่วยทางยุทธวิธีท าการฝึกตาม
หลักนิยม และจัดเตรียมข้อเสนอและสะท้อนกลับ ไปเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข อาทิเช่น บทเรียนจากการน าไปใช้ในการรบ
และในการปฏิบัติจริง 
 กองทัพบกมีการจัดตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่พัฒนา
หลักนิยมกองทัพบก จ านวน 3 คณะ  
 1. คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาหลักนิยมและ
ยุทธศาสตร์ มีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธาน และ
ผู้อ านวยการกองพัฒนาหลักนิยม ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและ
ยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นเลขานุการ ท าหน้าที่
ให้ข้อเสนอแนะนโยบายผู้บังคับบัญชา ในการปรับปรุง แก้ไข
การพัฒนาหลักนิยมของกองทัพบก 
 2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักนิยมกองทัพบก  
มีผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก เป็นประธาน ผู้อ านวยการกองพัฒนาหลัก
นิยม ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษา
ทหารบก เป็นเลขานุการ 
 3. คณะท างานพัฒนาหลักนิยมกองทัพบก ท าหน้าที่
กลั่นกรองหลักนิยมท่ีด าเนินการเสร็จแล้ว 

กระบวนการหลักนิยมของกองทัพเรือ 

 
กระบวนการหลักนิยมของกองทัพเรือ 

การจัดท าหลักนิยมทางทะเลของกองทัพเรือ 
 หลักนิยมมีพ้ืนฐานมาจากประวัติศาสตร์  การศึกษา        
คนคว้า การวิเคราะห์ และการตีความ ประสบการณ์ที่ผ่านมา 
ซึ่งสามารถน าไปใช้สอนหรือใช้ปฏิบัติ เพ่ือที่จะก่อให้ เกิด     
จุดเริ่มต้นที่เหมือนกัน ส าหรับแนวความคิดและการปฏิบัติใน
อนาคต อย่างไรก็ดี หลักนิยมควรที่จะต้องมีการทบทวนตาม
ระยะเวลาที่ เหมาะสม รวมทั้งเมื่อมีการน าความก้าวหน้า   
ของเทคโนโลยีทางทหารเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลท าให้
รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารเปลี่ยนแปลงไปได โดยในทาง
ปฏิบัติการทบทวนหลักนิยมสามารถกระท าได้ เมื่อมีการ
ปฏิบัติงานจริงหรือการฝึกประจ าปี ซึ่งไดข้อยุติจากบทเรียน
อันเป็นที่ยอมรับ และน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือ 
ปองกันไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติครั้งต่อไป ดังนั้น 
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ไดรับจากการปฏิบัติ 
เพ่ือน ามาทบทวนและปรับปรุงหลักนิยมให้ ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา โดยหลักนิยมจะต้องมีวิวัฒนาการจากการ
เจริญเติบโตด้านพื้นฐานของการเมือง จากยุทธศาสตร์ในแงมุม
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากบทเรียน ประสบการณ และจากการ 
วิเคราะห ์ พินิจ พิจารณา เนื้อหาทางยุทธศาสตร์อย่าถอ่งแท้  
 กองทัพเรือมีการจัดตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่พัฒนา
หลักนิยมกองทัพเรือ จ านวน 2 คณะ 
 1. คณะกรรมการพิจารณาและจัดท าเอกสารอ้างอิง
กองทัพเรือ มีรองเสนาธิการทหารเรือด้านการยุทธการ เป็น
ประธาน และผู้อ านวยการกองพัฒนาก าลังรบ กรมยุทธการ
ทหารเรือ เป็นเลขานุการ มีหน้าที่อ านวยการ ประสานงาน 
ก ากับการพัฒนาเอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ และอนุมัติใช้
ราชการ   



 2. คณะท างานพิจารณาและจัดท าเอกสารอ้างอิง
กองทัพเรือ แบ่งเป็นคณะท างาน 9 ด้าน ในแต่ละด้านมีหน่วย
ระดับกรมรับผิดชอบ 

กระบวนการหลักนิยมกองทัพอากาศ 
 หลักนิยมกองทัพอากาศเปรียบเสมือน  “เข็มทิศ” 

ส าหรับน าทาง ไม่ใช่แผนที่แสดงเส้นทางสู่จุดหมาย ผู้ใช้สามารถ
พิจารณาเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับองค์ประกอบ ปัจจัย
แวดล้อมตา่ง ๆ เพ่ือน าพาตนเองไปสูจุ่ดหมายได้ตามต้องการ  
 การที่หลักนิยมจะมีบทบาทต่อองค์กรได้ต้องประกอบ
ไปด้วยหลักการส าคัญ 2 ประการ ประการแรก คือ ตองมี
อิทธิพลในการชั กจู งความคิ ดของบุ คลากรในองค์ กร          
ซึ่งอิทธิพลนั้นจะเกิดจากการอนุมัติหรือการให้อ านาจ และ 
เกิดจากความส าคัญของผู้น าหรือผู้บังคับบัญชา ประการที่สอง 
คือ การน าหลักนิยมไปใช้จะต้องพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบ
ทุกครั้ง  
 การสร้างหลักนิยมพ้ืนฐานกองทัพอากาศนั้น จะต้องมี
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ใช้เป็นแนวทางและข้อแนะน า ในการสร้าง 
กรอบความคิดและความเข้าใจเพ่ือน าไปสูการประยุกต์ปฏิบัติ 
หลักนิยมพ้ืนฐานกองทัพอากาศจะไมเข้มงวดหรือจ าเพาะ
เจาะจงในวิธีการปฏิบัติ แต่จะเป็นเครื่องชี้แนะ ก ากับทิศทาง 
และการน าพากองทัพ ซึ่งช่วยเสริมและสนับสนุนการพิจาณา
ตัดสินตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไดอย่างเหมาะสม 
อีกทั้งยังมีส่วนช่วยผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมา    
ในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติในระดับยุทธวิธี รวมทั้ง
ระเบียบปฏิบัติปลีกย่อยลงมาไดอย่างถูกต้องเหมาะสม 
เพราะว่าแนวทางและระเบียบปฏิบัติที่ดี  ยอมจะต้องเป็น   
เครื่องสะท้อนสิ่งด ีๆ ที่ไดก าหนดไวในหลักนิยม 
 หลักนิยมพ้ืนฐานกองทัพอากาศสามารถน ามาใช้เป็น
เครื่องมือหนึ่งในการก าหนดยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ 
เพราะกระบวนการพัฒนาหลักนิยมจะมีลักษณะเป็นวงรอบ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยหรือองค์ประกอบที่น ามาเป็นข้อมูลป้อนเขา 
เพ่ือน าไปพิจารณาสร้างหลักนิยมกองทัพอากาศ หลังจากนั้น
จึงจะก าหนดยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศต่อไป ผลลัพธ์ 
ของหลั กนิ ยม เป็ น เครื่ อ งสะท้ อน ให้ เห็ น ได ใน รูป ของ          
การจัดองค์กร โครงสร้างก าลังรบ และความต้องการด้านต่าง ๆ 
อนึ่งกระบวนการของหลักนิยมไมมีวันสิ้นสุด เมื่อสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไป 

 
กระบวนหลักนยิมกองทัพอากาศ 

 “หลักนิยม” จะใช้เป็นแนวทางในการก ากับหรือชี้แนะ
เพ่ือน าไปสูการปฏิบัติ แตกต่างจาก“ยุทธศาสตร์” ที่ใช้เป็น
เครื่องมือ ในการก าหนดหนทางปฏิบั ติ  หลั กนิ ยมจึ งมี      
ความอ่อนตัวในการน ามาประยุกต์ใช้มากกว่า แต่ทั้งหลักนิยม
และยุทธศาสตร์จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแนบแน่น 
หากเปรียบหลักนิยม เป็นเหมือนเข็มทิศน าทางแลว ยุทธศาสตร์
ก็คือ เส้นทางที่ไดถูกเลือกไวในแผนที่ว่าจะไปสู่ เป้าหมาย     
ไดดีที่สุด 

 กองทัพอากาศมีการจัดตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่
พัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ  จ านวน  3 คณะ  
 1. คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ มีเสนาธิการทหารอากาศ
เป็ นประธาน  รองเจ้ ากรมยุทธการทหารอากาศ  เป็ น
เลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนาและทบทวนหลักนิยมพ้ืนฐานและ
หลักนิยมให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีก าลังทางอากาศ และรูปแบบการปฏิบัติภารกิจ  
บนพ้ืนฐานของธรรมชาติและคุณลักษณะของก าลังทางอากาศ 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการหลักนิยมของกองทัพอากาศ
และท าหน้าที่ขออนุมัติใช้หลักนิยมต่อ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
 2. คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ มีรองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานก าลัง
พลและส่งก าลังบ ารุง เป็นประธาน รองผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นเลขานุการ 
ท าหน้าที่กลั่นกรอง และผลิตหลักนิยม สั่งการในนาม ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน าหลักนิยมไปใช้     



ให้ค ารับรองหลักนิยม เพ่ือเสนอขออนุมัติใช้จาก ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ  
 3. คณะเจ้าหน้าที่ท างานจัดท าหลักนิยมกองทัพอากาศ 
แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ท าหน้าที่ร่างหลักนิยมกองทัพอากาศ 

การพัฒนาปรับปรุงหลักนิยม 

 จากการที่ ได้ ศึ กษ าข้ อมู ล ใน เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
กระบวนการพัฒ นาหลักนิ ยมของกองทัพอากาศของ
ต่างประเทศและของเหล่าทัพอ่ืนในกองทัพไทย รวมทั้งการ
จัดท าหลักนิยมกองทัพอากาศไทยด้วยนั้น ตลอดจนปัญหา
ข้อขัดข้องในกระบวนการพัฒนาหรือจัดท าหลักนิยมที่ผ่านมา 
โดยภาพรวมของการพัฒนาปรับปรุงหลักนิยมแต่ละเหล่าทัพ 
มีแนวทางในการพัฒนาหลักนิยมเช่นเดียวกัน คือ การน าเอา
บทเรียนหรือข้อบกพร่องในอดีต มาพิจารณาร่วมกับวัตถุประสงค์ 
และนโยบาย หลักการ หรือทฤษฎี และภัยคุกคาม อุปสรรค  
ที่เกิดขึ้นแล้วตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลง 
อาทิเช่น การเมือง สถานภาพงบประมาณ เทคโนโลยี และ
ธรรมชาติหรือวัฒนธรรมองค์กร สามารถสรุปได้เป็นแนวทาง 
การพัฒนาหลักนิยม โดยน าแนวทางจากเอกสารวิจัย          
ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพอากาศ 
โดย นาวาอากาศเอกหญิง นิตยา อ่ิมอโนทัย ได้ท าการวิจัย
เรื่องการสร้างกระบวนการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ 
(Creating the Royal Thai Air Force Doctrine Process) 
ในขณ ะเข้ ารับ การศึ กษา ณ  วิท ยาลั ยการทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยเสนอแนะกระบวนการพัฒนาหลัก
นิยมของกองทัพอากาศไว้ดังนี้ 

 
กระบวนการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพอากาศ 

 1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร (Gathering 
information and Analyzing data) การรวบรวมข้อมูล
เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการพัฒนาหลักนิยม เป็นการ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ 
ทฤษฎีทางทหาร และเทคโนโลยีและน าข้อมูลที่รวบรวมมาได้ 
มาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือยืนยันความถูกต้องเที่ยงตรงเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการขั้นต่อไปการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร  
 2. การพัฒนาแนวความคิดและตั้งสมมุติฐาน เป็น
การน าข้อมูลที่ ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาตั้งเป็นสมมุติฐาน   
ซ่ึงสามารถประเมินได ้
 3. การทดสอบแนวความคิด โดยน าสมมติฐานมาทดสอบ 
เพ่ือหาความเที่ยงตรงและใช้งานได้ 
 4. การประเมินผลการทดสอบแนวความคิด เป็นการ
ประเมินว่าสมมุติฐานใดเป็นที่ยอมรับหรือไม่ โดยสมมุติฐานใด
ที่ผ่านการยอมรับ ก็จะน าไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาเป็นหลักนิยม
ต่อไปส่วนสมมุติฐานที่ไม่ผ่านการยอมรับก็จะถูกส่งกลับไปยัง
ขัน้ตอนการพัฒนาแนวความคิดใหม่  
 5. การพัฒนาหลักนิยม เป็นการน าเอาสมมุติฐานที่ได้รับ 
การยอมรับแล้วไปสู่ การเขียนและพิมพ์เป็นหลักนิยม เพ่ือ
แจกจ่ายให้กับหน่วยเกี่ยวข้อง และให้การศึกษากับก าลังพล
ต่อไป 
 6. การให้การศึกษากับก าลังพล ขัน้ตอนนี้เป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นการท าให้ก าลังพลทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักนิยมของกองทัพ การศึกษาหลักนิยมโดย
การอ่านอย่างเดียวไม่เป็นการเพียงพอ แต่ต้องเข้าใจถึง
รากฐานที่มา ความมุ่งหมาย และสิ่งที่หลักนิยมต้องการด้วย 
 7. การน าหลักนิยมไปประยุกต์ใช้  เป็นการน าเอา  
หลักนิยมที่ได้รับการอนุมัติใช้แล้วไปสู่ โลกของความเป็นจริง 
โดยน าไปให้หน่วยปฏิบัติใช้ในการฝึกหรือการรบจริง ผลหรือ
บทเรียนที่ได้รับจากการฝึกหรือการรบจะน าไปเป็นปัจจัย
น าเขา้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขหลักนิยมในขั้นตอนแรกต่อไป 

การวิเคราะห์การพัฒนาปรับปรุงหลักนิยมกองทัพอากาศ 
 รายงานการศึกษานี้ ได้ใช้ผลจากหัวข้อการวิจัยเรื่อง         
การสร้างกระบวนการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ ของ           
นาวาอากาศเอกหญิง นิตยา อ่ิมอโนทัย ประกอบกับการวิเคราะห์ 
กับบริบทสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และกระบวนการในการ
พัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ ทั้ งในส่วนปัจจัยน าเข้า     



ด้านกระบวนการ ด้านผลที่ได้ รวมทั้งด้านข้อมูลป้อนกลับนั้น 
สามารถวิเคราะห์ถึงการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ      
ไดดั้งนี้ 
 การพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศยังมีแนวทาง      
การจัดท าที่ยังไม่ชัดเจน ทั้งการก าหนดความรับผิดชอบ    
การพัฒนาหลักนิยม และกระบวนการพัฒนาหลักนิยม       
ซึ่งปัญหาการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพอากาศมีหลายด้าน 
ที่ส าคัญคือ 
 ปัญหาด้านปัจจัยน าเข้ารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร ของกระบวนการพัฒนาหลักนิยม ได้แก่  การไม่น า
ประวัติศาสตร์สงครามทางอากาศของไทยมาพิจารณาใช้ใน
การพัฒนาหลักนิยมแต่กลับน าประวัติศาสตร์สงครามทาง
อากาศของประเทศมหาอ านาจมาใช้แทน การไม่มีบทเรียน
จากสงครามที่เป็นของตนเองหรือมีแต่ไม่มีการบันทึกท าให้
ขาดหลักฐาน การไม่น าขีดจ ากัดทางเศรษฐกิจมาพิจารณา 
การที่ผู้น าพลเรือนและนักธุรกิจที่มี อิทธิพลทางการเมือง     
ไม่เห็นด้วยกับหลักนิยมกองทัพอากาศ 
 ปัญหาด้านกระบวนการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ 
ได้แก่ การริเริ่มพัฒนาหลักนิยมขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้น า
เป็นครั้งคราว การก าหนดวัตถุประสงค์บางครั้งมีวัตถุประสงค์
อ่ืนแอบแฝง กระบวนการพัฒนาหลักนิยมเป็นกระบวนการ
เฉพาะกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นครั้งคราวท าให้ไม่มี
ความต่อเนื่องในการพัฒนา กระบวนการและผลที่ได้ขาดความ
น่าเชื่อถือและไม่ได้รับการยอมรับของส่วนรวม การไม่ได้รับ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักนิยมของบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
 ปัญหาด้านผลที่ได้ของหลักนิยมกองทัพอากาศ ได้แก่ 
เนื้อหาของหลักนิยมขาดความสมบูรณ์ การเผยแพร่หลักนิยม
ไม่มีประสิทธิภาพ หลักนิยมไม่ถูกน ามาศึกษาถ่ายทอดสู่ก าลังพล 
อย่างจริงจังและทั่วถึง หลักนิยมไม่ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการฝึก
และการปฏิบัติจริง หลักนิยมกองทัพอากาศที่ก าหนดขึ้น 
อย่างเป็นทางการยังมีความเห็นหรือความเข้าใจไม่ตรงกัน  
 ปัญหาด้านข้อมูลป้อนกลับของกระบวนการพัฒนา
หลักนิยม ได้แก่ การไม่น าผลการประเมินการน าหลักนิยมไปใช้
เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไขหลักนิยม 

แนวทางการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ 
 แนวทางการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ ประกอบด้วย 
2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางก าหนดความรับผิดชอบการพัฒนา
หลักนิยม และแนวทางก าหนดกระบวนการพัฒนาหลักนิยม 

ส าหรับแนวทางก าหนดความรับผิดชอบการพัฒนาหลักนิยม
กองทัพอากาศ แบ่งเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาหลักนิยม 
แนวทางก าหนดความรับผิดชอบการพัฒนาหลักนิยม 
 คณ ะกรรมการรับผิ ดชอบการพัฒ นาหลั กนิ ยม
กองทัพอากาศ แบ่งเป็น 2 ระดับ รวม 2 คณะ คือ คณะกรรมการ 
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 
และคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ 
 หน่วยรับผิดชอบการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หน่วยรับผิดชอบ และหน่วยเกี่ยวข้อง
การพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ 
 1. ศูนย์การสงครามทางอากาศ หรือ ส านักยุทธศาสตร์
และหลักนิยม ส านักงานคลังสมองกองทัพอากาศ(เพ่ือพลาง) 
เป็นหน่วยรับผิดชอบการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ      
มีหน้าที่ด าเนินการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน ให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับหลักนิยมกองทัพอากาศ โดยมีพันธกิจที่รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักนิยม  
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ การศึกษารูปแบบ 
โครงสร้าง ปั จจัย องค์ประกอบส าคัญ และแนวทางการ    
บูรณาการเชื่อมโยงของ หลักนิยมพ้ืนฐาน หลักนิยมปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตร์ และแผนระยะยาวที่เป็นมาตรฐานเหมาะสมกับ
ระบบการวางแผนของกองทัพอากาศ การก าหนดประเภทของ
หลักนิยมที่จ าเป็นต้องจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในกองทัพอากาศ 
พัฒนาหลักนิยมโดยให้ทบทวนปรับปรุงตามวงรอบทุก 2 ปี 
หรือตามความเหมาะสม และจัดท าข้อเสนอแนะหลักนิยม
กองทัพอากาศ ตลอดจนก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ก าลังพล
ของกองทัพอากาศเรียนรู้และเข้าใจความส าคัญและประโยชน์
ของหลักนิยมกองทัพอากาศ 
 2. กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นหน่วยเกี่ยวข้องการ
พัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ ท าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ และรับผิดชอบ
การพัฒนาหลักนิยมยุทธการ (ปฏิบัติการ)  
 3. กรมฝ่ายอ านวยการเป็นหน่วยเกี่ยวข้องการพัฒนา
หลักนิยมกองทัพอากาศ มีหน้าที่ให้ความรู้ด้านที่รับผิดชอบ 
ในการพิจารณาทบทวนสภาวะแวดล้อมและประเมินผล    
การปฏิบัติในห้วงเวลาที่ผ่านมาในกรณีที่มีการใช้ก าลังทหาร



ทุกกรณี และเป็นผู้ให้ข้อมูลการวิจัยการพัฒนาร่างหลักนิยม
กองทัพอากาศ 
 4. หน่วยในส่วนก าลังรบ เป็นหน่วยเกี่ยวข้องการพัฒนา
หลักนิยมกองทัพอากาศ มีหน้าที่น าหลักนิยมกองทัพอากาศไปใช้ 
และให้ข้อมูลป้อนกลับให้กับส านักงานคลังสมองกองทัพอากาศ 
เพ่ือใช้ประกอบการปรับแก้ไขหลักนิยมกองทัพอากาศ 
 5. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหน่วยเกี่ยวข้องการ
พัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ มีหน้าที่ให้การศึกษาหลักนิยม
กองทัพอากาศ ตรวจสอบหลักนิยมกองทัพอากาศด้วยระบบ
จ าลองยุทธ์ ศึกษาวิจัยและเผยแพร่หลักนิยมกองทัพอากาศ 
เข้าร่วมวางแผนและติดตามประเมินผลการฝึกต่าง ๆ 
 6. หน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ มีหน้าที่เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาร่างหลักนิยมกองทัพอากาศ 
แนวทางก าหนดกระบวนการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ  
 ก าหนดกระบวนการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศเป็น
วงรอบประกอบด้วย 8 ขั้นตอน 
 1. การทบทวนหลักนิยมกองทัพอากาศ เป็นขั้นตอน
ศึกษาความจ าเป็นในการปรับแก้ไขหลักนิยมกองทัพอากาศ 
และก าหนดแนวคิดการพัฒนา โดยการประเมินความสอดคล้อง
กับสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยน าเข้าของกระบวนการหลักนิยม 
โดยมีแหล่งข้อมูลจากบทเรียนจากการปฏิบัติการจริง       
และการฝึก การทูตทหาร นักเรียนต่างประเทศ หลักนิยม
กองทัพอากาศต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักนิยม และ
หน่วยเกี่ยวข้องการพัฒนาหลักนิยม 
 2. การวางแผนการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ 
เป็นขั้นตอนเตรียมความพร้อมการพัฒนาเกี่ยวกับการก าหนด
วัตถุประสงค์การพัฒนา การก าหนดผู้เกี่ยวข้อง การก าหนด
วิธีการด าเนินการ และการก าหนดเวลาและงบประมาณ    
การด าเนินการ 
 3. การพัฒนาร่างหลักนิยมกองทัพอากาศ เป็นขั้นตอน
การเขี ยนหลั กนิ ยมตามแนวคิดการพัฒ นาหลั กนิ ยม            
ที่สังเคราะห์ขึ้น โดยการประชุมสัมมนาร่วมกันของหน่วย
รับ ผิ ดชอบและหน่ วย เกี่ ย วข้ อ งการพั ฒ นาหลั กนิ ยม
กองทัพอากาศ และทดสอบร่างหลักนิยมด้วยการจ าลองยุทธ์ 
 4. การตรวจสอบคุณภาพร่างหลักนิยมกองทัพอากาศ 
เป็นขั้นตอนตรวจสอบร่างหลักนิยมกองทัพอากาศโดย
คณ ะกรรม ก ารที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  ได้ แ ก่  คณ ะผู้ เชี่ ย วช าญ 

คณ ะอนุ ก รรมการพั ฒ น าห ลั กนิ ยมและยุ ท ธศ าสตร์
กองทัพอากาศ และคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ 
การปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศ 
  5. การอนุ มัติใช้หลักนิยมกองทัพอากาศ เป็น
ขั้นตอนอนุมัติหลักนิยมโดยผู้บัญชาการทหารอากาศ เพ่ือให้
หน่วยปฏิบัติน าหลักนิยมไปใช้ 
  6. การผลิตและเผยแพร่หลักนิยมกองทัพอากาศ 
เป็นขั้นตอนจัดท าเอกสารหลักนิยมเพ่ือการแจกจ่ายให้หน่วยผู้ใช้
หลักนิยม โดยส านักงานคลังสมองกองทัพอากาศ ส่วนการ
เผยแพร่ด าเนินการโดยส านักงานคลังสมองกองทัพอากาศ  
หน่วยการศึกษา และหน่วยผู้ใช้หลักนิยม 
  7. การใช้หลักนิยมกองทัพอากาศ เป็นขั้นตอนน า
หลักนิยมไปใช้ของหน่วยปฏิบัติโดยใช้เป็นแนวทางพิจารณา 
ในการวางแผนการฝึกและการปฏิบัติการในสถานการณ์จริง 
  8. การประเมินการใช้หลักนิยมกองทัพอากาศ เป็น
ขั้นตอนสะท้อนผลการปฏิบัติตามหลักนิยมของหน่วยปฏิบัติ  
ที่น าหลักนิยมไปใช้ในการฝึกภาคสนาม และการปฏิบัติการ  
ในสถานการณ์จริงให้กับส านักงานคลังสมองกองทัพอากาศ
เพ่ือการปรับแก้ไขหลักนิยมกองทัพอากาศ 
 จากแนวทางการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ ที่
ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่  แนวทางก าหนดความ
รับผิดชอบการพัฒ นาหลักนิ ยม  และแนวทางก าหนด
กระบวนการพัฒนาหลักนิยม  สามารถน ามาเขียนเป็น
แผนภาพได้ดังรายละเอียดตามภาพ 

 
แนวทางการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ 

 หลักนิยม คือ สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการ
ท ากิจกรรมใด ๆ ใช้เป็นแนวทางในการก ากับหรือชี้แนะ เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติ ปัจจุบันกองทัพอากาศมีหลักนิยมพ้ืนฐาน



กองทัพอากาศ พ.ศ.2551 และหลักนิยมกองทัพอากาศ    
พ.ศ.2539 ซึ่งหลักนิยมทั้งสองเป็นหลักนิยมที่พัฒนาขึ้นก่อน
การพัฒนา NCAF ดังนั้น จึงยังไม่มีการน าสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
ของเทคโนโลยีตาม NCAF มาร่วมพิจารณา หรือน ามาพิจารณา
แต่ยังไม่ครบถ้วนองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีของ NCAF  
จากแนวทางการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศที่ ได้ นั้น      
จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ       
ที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะน ามาซึ่งความเชื่อถือ
ของผู้น าหลักนิยมไปใช้  และท าให้หลักนิยมไม่หยุดนิ่ ง       
โดยได้รับการพัฒนาตามห้วงเวลาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง        
มีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง          
ที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสภาวะแวดล้อม       
ด้านเทคโนโลยีทางทหารที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว
และส่งผลต่อการพัฒนาหลักนิยม ดังนั้นกองทัพอากาศที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง หรือกองทัพอากาศที่ ใช้แนวคิด     
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางที่มีการพัฒนา    
ขีดความสามารถด้านอาวุธยุท โธปกรณ์ อย่ างมากตาม       
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทางทหาร จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหลักนิยมให้มีความสอดคล้องกับ   
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยีทางทหาร 
อันจะน ามาซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์การเตรียมและการใช้
ก าลังทางอากาศที่เหมาะสมต่อไป 
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การปฏิบัติการอวกาศ (SPACE OPERATIONS) 
บทสรุปส าหรับผู้บริหารในด้านการปฏิบัติการอวกาศ 

EXECUTIVE SUMMARY, COMMANDER’S OVERVIEW 

กองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ 
จาก Joint Publication 3-14, Space Operations, 

      29 May 2013 หน้า ix ถึง xvii 

 
รมว.กลาโหมสหรัฐฯ และผู้น าทางทหาร 

 ในเอกสารชื่อ Joint Publication 3-14, Space Operations, 
29 May 2013 นั้น เป็นเอกสารที่ เกี่ยวกับหลักนิยมด้าน    
การปฏิบัติการในอวกาศของประเทศสหรัฐอเมริกา หลักนิยม
เล่มนี้ประกอบไปด้วยรายละเอียดของเนื้อหาจ านวน 135 หน้า 
แบ่งเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 หลักพ้ืนฐานในการปฏิบัติการ
ด้านอวกาศของกองทัพ (Fundamentals of Military Space 
Operations) บทที่ 2 ขอบเขตภารกิจด้านอวกาศ (Space 
Mission Areas) บทที่ 3 การบัญชาการและควบคุมกองก าลัง
ด้านอวกาศ (Command and Control of Space Forces) 
บทที่ 4 บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities) 
และบทที่ 5 การวางแผน (Planning)  
 กองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศได้ท าการ
แปลและเรียบเรียงรายละเอียดของเนื้อหาในบทที่ 1 และ  
บทที่ 2 ลงไปในวารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ 63-65 
ในฉบับที่ 66 นี้ ได้ท าการแปลในส่วนที่ครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมดของเอกสารเล่มนี้  ซึ่งปรากฏอยู่ที่หน้า ix ถึง xvii   
รวมทั้งสิ้น 9 หน้า โดยเรียกในส่วนนี้ว่า บทสรุปส าหรับ
ผู้ บ ริห ารในด้ านการปฏิ บั ติ การอวกาศ  (Executive 
Summary, Commander’s Overview) เหมาะส าหรับ
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ผู้บริหาร) ที่จะเป็นผู้ควบคุมก ากับการน า
หลักนิยมเล่มนี้ ไปใช้งาน หรือผู้ที่ต้องการศึกษาภาพรวม

ทั้งหมดว่าเนื้อหาแต่ละบทนั้นโดยสรุปเป็นอย่างไร ดังนั้น
บทความในฉบับนี้จึงประกอบด้วย 5 หัวข้อ ตามชื่อของบทที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้แก่หัวข้อที่  1.หลักพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติการด้านอวกาศของกองทัพ หัวข้อที่ 2.ขอบเขตภารกิจ
ด้านอวกาศ หัวข้อที่ 3.การบัญชาการและควบคุมกองก าลัง
ด้านอวกาศ หัวข้อที่ 4.บทบาทและความรับผิดชอบ หัวข้อที่ 5. 
การวางแผนรวม โดยผู้เขียนได้ท าการสรุปในเนื้อหาและสิ่งที่
ผู้อ่านจะได้รับ ดังมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อต่อไปนี้ 
1. หลักพ้ืนฐานในการปฏิบัติการด้านอวกาศของกองทัพ 
 1.1 ผลการปฏิบัติการด้านอวกาศของกองทัพส่งผล
ต่อการปฏิบัติการร่วมอย่างไร 

 
นโยบายเกีย่วกับอวกาศในด้าน PNT ปี 2004 

  ขีดความสามารถด้านอวกาศจะสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหารหลายด้าน เช่น Global Communication, 
PNT ได้แก่การบอกต าแหน่ง (Positioning) ทิศทาง (Navigation) 
แ ล ะ เว ล าที่ เห ม า ะ ส ม ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร  (Timing) ,            
การให้บริการต่าง ๆ เช่นการตรวจสอบสภาพแวดล้อม        
ที่ประกอบด้วย การข่าวกรอง (Intelligence) การเฝ้าตรวจ 
(Surveillance) และการลาดตระเวน (Reconnaissance)  
ซึ่งรวมเรียกสั้น ๆ ว่า ISR แล้วน าสิ่งที่ได้จากขีดความสามารถ
ด้านอวกาศเหล่านี้  แจ้งเตือนต่อผู้บัญชาการรบ หน่วยที่   
ขอรับการสนับสนุน และพันธมิตรที่ร่วมในการปฏิบัติการ   
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณการสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้ ว   
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บัญชาการกองก าลังร่วมและ  
คณะฝ่ายเสนาธิการควรจะมีความเข้าใจร่วมกันที่ชัดเจน     
ในเรื่องว่าจะใช้ก าลังด้านอวกาศอย่างไรเพ่ือสนับสนุนในการ
ปฏิบัติการร่วม และการปฏิบัติการด้านอวกาศของกองทัพ



จะต้องบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติการทางทหารประเภทอ่ืน ๆ 
อย่างไรจึงจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านความมั่นคง
แห่งชาติ 

 

สัญลักษณ์ของ Joint Space Operations Center 

 
การปฏิบัติงานใน Joint Interagency Combined               

Space Operations Center 
 
 

 1.2 อวกาศกับหลักของการปฏิบัติการร่วม 
  ขีดความสามารถด้านอวกาศกับหลักของการ
ปฏิบัติการร่วมจะใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางด้านความมั่นคง
แห่งชาติ และสนับสนุนความต้องการของผู้บังคับบัญชาในการ
ควบคุมหรือสั่งการการปฏิบัติงานด้านอวกาศ หลักการวางก าลัง
ด้านอวกาศนั้นจะใช้หลักการปฏิบัติการร่วม และการประยุกต์
หลักปฏิบัติการร่วมกับกองก าลังร่วมประเภทอ่ืน ๆ 
 1.3 ข้อพิจารณาในการใช้การปฏิบัติการด้านอวกาศ 
  ขีดความสามารถด้านอวกาศนั้นจะต้องบูรณาการ 
และประสานการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชาในการสนับสนุนการปฏิบัติการร่วม ทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ ใช้ในการวางแผนการรบเพ่ือน าไปสู่กรอบความคิด

ในการปฏิบัติการ การท าแผนยุทธการ โดยก าลังด้านอวกาศ
นั้นสามารถสนับสนุนผู้ใช้งานได้เป็นจ านวนมากได้ในเวลา
เดียวกัน โดยช่วยในเรื่องการท างานที่ต้องมีการประสาน
สอดคล้องกันเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ได้อย่างกว้างขวาง     
การวางแผนและการก าหนดความต้องการขีดความสามารถ
ล่วงหน้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการด้านยุทธศาสตร์ของ
สหรัฐฯ (Commander, United States Strategic Command : 
CDRUSSTRATCOM) จะต้ องจั ดล าดั บ ความส าคัญ ของ       
ขีดความสามารถด้านอวกาศ จัดสัดส่วน และให้ข้อชี้แนะ     
ต่อการท างานของกระทรวง กลาโหมสหรัฐฯ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการในการสนับสนุนภารกิจที่ต้องการ 

 
สัญลักษณ์ของหน่วยงาน United States Strategic Command 
 

 1.4 ลักษณะเฉพาะของอวกาศ 
  สภาวะแวดล้อมของอวกาศจะมีลักษณะที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะพิเศษ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการ
ทางทหาร โดยเอกลักษณเ์ฉพาะของอวกาศนั้น เป็นดังนี้ 
  (1) การไม่มีขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์ ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศจะไม่มีการขยายอาณาเขตของ
ประเทศใด ๆ ให้มีอธิปไตยเหนือขึ้นไปจากโลกเข้าไปในอวกาศ 
ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการที่จะมี
ดาวเทียมของตนเองลอยอยู่เหนือฟากฟ้าในระดับอวกาศผ่าน
ประเทศต่าง ๆ ได้ 



ในอวกาศจะไม่มีขอบเขตที่เด่นชัด 

  (2) กลศาสตร์การโคจร วงโคจรของดาวเทียม
จะต้องเป็นไปตามพารามิเตอร์ของการโคจรตามหลักในด้าน
ฟิสิกส์ ผู้ประกอบการด้านดาวเทียมสามารถที่จะเปลี่ยนแนว
ของวงโคจรตามสถานการณ์ได้อย่างจ ากัด แต่การปฏิบัติ
เช่นนั้นจะท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนออกจาก
แนวปกติ และท าให้สูญเสียสมรรถนะบางอย่าง หรือท าให้  
ช่วงชีวิตของระบบวงโคจรดาวเทียมลดลง 
  (3) ข้ อพิ จ ารณ า เกี่ ย วกั บ สภาพ แวดล้ อ ม
สภาพแวดล้อมทางด้านอวกาศจะเป็นตัวแปรที่ส่งผลถึง
ข้อจ ากัดในทุก ๆ ด้านอย่างมาก เช่น ขนาดของดาวเทียม 
น้ าหนักของดาวเทียม และพลังในการขับเคลื่อน ข้อจ ากัด
เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถและช่วงชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของดาวเทียม 
  (4) พึ่งพาคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า สินทรัพย์
หรืออุปกรณ์ในอวกาศจะต้องพ่ึงพาคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า
เป็นพาหะในการท างาน โดยคลื่นความถี่ขนาดกลาง จะใช้   
ในการส่งและรับข้อมูลข่าวสารและสัญญาณต่าง ๆ คลื่นความถ่ี
แม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้งานในอวกาศจะเป็นคลื่นความถี่แบบคงที่ 
และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการปล่อยดาวเทียม 
ขึ้นสู่อวกาศ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญที่กองก าลังของสหรัฐฯ 
จะต้องสร้างระบบหรือกระบวนการในการควบคุมการใช้งาน
แถบคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือให้มั่นใจว่าสหรัฐฯ จะมี
เสรีภาพในการปฏิบัติการอย่างแท้จริง เมื่อจะต้องมีการใช้งาน
สินทรัพย์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในอวกาศ 

 
ความถีค่ลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้าที่ใช้กับดาวเทียมประเภทต่าง ๆ 

2. ขอบเขตภารกิจด้านอวกาศ 
 2.1 การหย่ังรู้สถานการณ์ในอวกาศ 
  การหยั่งรู้สถานการณ์ในอวกาศ (Space Situation 
Awareness : SSA) จะเกี่ยวข้องกับการแสดงท่าทีต่าง ๆ เมื่อ
มีความจ าเป็น การปฏิบัติกับขีดความสามารถด้านอวกาศใน
สภาวะแวดล้อมทั้งบนพ้ืนดินและในอวกาศ SSA นั้นจะเป็น
เรื่องของการผสมผสานระหว่างการตรวจตราหรือสอดส่อง
ดูแลด้านอวกาศ การรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล 
การติดตามสภาพแวดล้อม การประมวลผลและการวิเคราะห์
ข้อมูลดาวเทียมของสหรัฐฯ และดาวเทียมของพันธมิตร       
ที่ท างานร่วมกัน สภาพความพร้อมรบของสหรัฐฯ และ
นานาชาติ รวมทั้งการวิเคราะห์ขอบเขตด้านอวกาศ SSA นั้น
จะมีการใช้ทรัพยากรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล    
ด้านการข่าวจากแหล่ง อ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลเชิงลึก
ของฝ่ายตรงข้ามว่าจะใช้ขีดความสามารถด้านอวกาศ หรือท า
การคุกคามต่อขีดความสามารถด้านอวกาศของฝ่ายเราหรือไม่ 
ในทางกลับกันก็ได้ใช้งานขีดความสามารถของกองก าลังร่วม
เพ่ือท าให้ทราบเจตนาที่แท้จริงของฝ่ายตรงข้ามด้วย 
 2.2 การขยายศักยภาพของกองก าลังด้านอวกาศ 
  การขยายศักยภาพของกองก าลังด้านอวกาศนั้นจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพกองก าลังร่วม โดยเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ในการสู้รบกองก าลังร่วมนั้น ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการหยั่งรู้
สถานการณ์ในอวกาศ และช่วยสนับสนุนกองก าลังร่วมในเรื่อง
ที่ ส าคัญ  การขยายศักยภาพของกองก าลั งด้ านอวกาศ 
ประกอบด้วย งานด้าน ISR, การแจ้งเตือนขีปนาวุธ , การ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อม , การสื่ อสารผ่ านดาวเที ยม 
(Satellite Communications : SATCOM) และงานด้าน PNT  



 
การสื่อสารผ่านดาวเทยีม 

 2.3 การสนับสนุนด้านอวกาศ 
  ภารกิจในการสนับสนุนด้านอวกาศ ประกอบด้วย 
ขีดความสามารถที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน การท างาน และกิจกรรม
ส าคัญซึ่งจะต้องด าเนินการ การด ารงรักษาองค์ประกอบส าคัญ
ทุกส่วนของกองก าลังด้านอวกาศ ให้สามารถใช้งานได้ตลอด  
ที่มีการปฏิบัติการทางทหาร การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
ดาวเทียม และการฟื้นฟูกองก าลังด้านอวกาศ 
 2.4 การควบคุมด้านอวกาศ 
   ก า ร ค ว บ คุ ม ด้ า น อ ว ก า ศ จ ะ ช่ ว ย ส่ ง เส ริ ม        
ความมีเสรีภาพในการปฏิบัติการในอวกาศ โดยการใช้ก าลัง
อย่างเป็นมิตร หรือใช้ก าลังในกรณีที่มีความจ าเป็นจริง ๆ    
เพ่ือเอาชนะความพยายามของฝ่ายตรงข้ามที่จะเข้ารบกวน
หรือโจมตีต่อระบบและขีดความสามารถด้านอวกาศของ
สห รั ฐ ฯ  แล ะ พั น ธมิ ต ร  โด ยป ฏิ เส ธห รื อ ขั ด ข วาง ต่ อ             
ขีดความสามารถด้านอวกาศของฝ่ายตรงข้าม การควบคุม 
ด้านอวกาศนี้จะประกอบด้วย การควบคุมอวกาศเชิงรุก และ
การควบคุมอวกาศเชิงรับ การควบคุมอวกาศเชิงรุกเป็นมาตรการ
ที่จะช่วยขัดขวางฝ่ายตรงข้ามที่มีท่าทีเป็นศัตรูใช้อ านาจ    
โดยมิชอบต่อขีดความสามารถด้านอวกาศของสหรัฐฯ หรือ
เป็นการปฏิบัติ การเชิงรุกเพ่ือลบล้ างขีดความสามารถ      
ด้านอวกาศของฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามารบกวนหรือโจมตีต่อระบบ
หรือขีดความสามารถด้านอวกาศของสหรัฐฯ และพันธมิตร  
ในส่วนการควบคุมอวกาศเชิงรับนั้นเป็นมาตรการที่น าไปสู่การ
ปกป้องขีดความสามารถของสหรัฐฯ และพันธมิตรให้ใช้
ประโยชน์จากขีดความสามารถด้านอวกาศได้อย่างเต็มที่ด้วย
การปฏิบัติการหรือไม่ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือปกป้อง
ขีดความสามารถด้านอวกาศให้รอดพ้นจากการรบกวน     
การโจมตี หรือจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอวกาศโดยไม่คาดคิด 
 2.5 การประยุกต์ใช้ก าลังด้านอวกาศ 

  การประยุกต์ใช้ก าลังด้านอวกาศ คือ การปฏิบัติการรบ
ในอวกาศ ผ่านอวกาศ หรือจากอวกาศตามแนวทางการปฏิบัติ
ที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้มีผลต่อความขัดแย้งซึ่งจะส่งผลดีต่อ 
ฝ่ายเรา เช่น ช่วยให้ฝ่ายเราสามารถครอบครองพ้ืนทีเ่ป้าหมาย
ที่มีความเสี่ยงได้ ขอบเขตของการประยุกต์ใช้ก าลังด้านอวกาศ
ประกอบด้วย ความสามารถในการป้องกันขีปนาวุธ และ
ความสามารถในการปล่อยขีปนาวุธ เช่น ขีปนาวุธข้ามทวีป 
เป็นต้น 

 
ขีปนาวุธ PATRIOT ใช้ส าหรับการป้องกันขีปนาวุธข้ามทวีป 

3. การบัญชาการและควบคุมกองก าลังด้านอวกาศ 
 3.1 ความสัมพันธ์ในการสั่งการ 
  กองก าลังร่วมด้านอวกาศและขีดความสามารถต่าง ๆ 
จะเป็นการผสมผสานจากหลาย ๆ ส่วนของการปฏิบัติการ 
ทางทหารทั่วโลก ซึ่งจะต้องมีการสั่งการให้สอดคล้องกัน 
ระหว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการด้านยุทธศาสตร์ของ
สหรัฐฯ (CDRUSSTRATCOM) กับ ผู้บัญชาการรบ (Combatant 
Commander : CCDR) ในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยบัญชาการ
ด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ (CDRUSSTRATCOM) โดยจะมี
แผนในการสั่งการที่แสดงถึงความมีเอกภาพในการบังคับ
บัญชา เพ่ือแบ่งมอบหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติการด้าน
อวกาศ  ผู้บัญชาการของ CDRUSSTRATCOM จะเลือกผู้
บัญชาการกองบัญชาการร่วมการยุทธในอวกาศ  (Joint 
Functional Component Command for Space : JFCC-
Space) ของ USSTRATCOM เป็นผู้ปฏิบัติการด้านอวกาศ  
ในแต่ละวัน ซึ่ง CDRUSSTRATCOM นั้นจะมีอ านาจในการ 
สั่งการหรือมอบหมายผู้ อ่ืนให้ท าการแทนในการควบคุม     
การปฏิบัติการและควบคุมด้านยุทธวิธีตามความเหมาะสม 
โดยปกติกองก าลังด้านอวกาศจะสนับสนุนผู้บัญชาการในพ้ืนที่
ก ารรบ  (Geographic Combatant Commander : GCC) 



ได้จ านวนมาก ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับมอบหมายหรือเป็นผู้ติดต่อกับ
กองบัญชาการด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ โดยตรง อย่างไรก็ตาม 
ในระหว่างการปฏิบัติการอาจจะมีความต้องการให้เคลื่อนย้าย
อ าวุ ธยุ ท โธป กรณ์ ไป ให้ ผู้ บั ญ ช าก าร ใน พ้ื น ที่ ก ารรบ             
ในบริเวณต่าง ๆ ด้วย 
  3.2 ผู้ประสานงานด้านอวกาศ  
  ผู้บัญชาการกองก าลั งร่วมในส่ วนสนับสนุน      
ด้านอวกาศ (เป็นตัวแทนผู้ประสานงานด้านอวกาศของ        
ผู้บัญชาการในพ้ืนที่การรบทั้งหมด) จะบูรณาการขีดความสามารถ
ด้านอวกาศให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการด้านอวกาศร่วม   
ในพ้ืนที่ปฏิบัติการตามขอบเขตของภารกิจ ผู้บัญชาการ     
กองก าลังร่วมในส่วนสนับสนุนด้านอวกาศยังคงเป็นทั้ ง         
ผู้ ป ระสานงานด้ านอวกาศ โดยตรง หรือ เป็ นผู้ ระบุ ตั ว
ผู้บังคับบัญชาในส่วนส าคัญ อ่ืน  ๆ ให้ เป็นผู้ประสานงาน     
ด้านอวกาศแทน ผู้ประสานงานด้านอวกาศนั้นจะรับผิดชอบหลัก
ในด้านการวางแผนการปฏิบัติการร่วม เพ่ือรวบรวมความต้องการ
ด้านอวกาศให้ไดอ้ย่างถูกต้องสมบูรณ์ท่ีสุด 
 3.3 เครือข่ายในยุทธบริเวณอวกาศ 
  ผู้บัญชาการในพ้ืนที่การรบ (GCC) แต่ละคนจะมี
ผู้ช านาญการด้านอวกาศท างานอยู่ในทุกระดับชั้นของการ
บังคับบัญชา ผู้ช านาญการด้านอวกาศเหล่านี้ท าหน้าที่เป็น
ฝ่ายเสนาธิการในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับขีดความสามารถ
ด้ าน อ วก าศ ทั้ งข อ งส ห รั ฐ ฯ  แ ล ะต่ า งป ระ เท ศ  (เช่ น 
ความสามารถด้านอวกาศทางทหาร ทางพลเรือน และ     
ทางพาณิชย์) ผู้ช านาญการด้านอวกาศแต่ละคน มีหน้าที่หลัก
ในการพิจารณาข้อมูล รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมในการ
ปฏิบัติการยุทธด้านอวกาศ ส่งมอบให้หน่วยประสานการยุทธ
ด้ า น อ ว ก า ศ  (Space Coordinating Authority : SCA)         
ใช้ข้ อมูล เหล่ านี้ ในการพัฒนา รวบรวม และจัดล าดับ
ความส าคัญความต้องการด้านอวกาศ ทั้งนี้หน่วยงานของ
กลาโหมและพลเรือนได้จัดคณะผู้ช านาญการสนับสนุนในพ้ืนที่
การรบประจ าการแล้วส่งผลให้ขีดความสามารถในการรบและ
สนับการรบเพ่ิมขึ้น อนึ่งการสนับสนุนการรบแต่ละประเภท 
จะใช้วิธีการที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการด้าน
การยุทธในอวกาศของหน่วยบัญชาการรบ  (Combatant 
Command : CCMD) นั้น ๆ 
 3.4 บทบาทด้านการป้องกันของหน่วยงานนอกกลาโหม 

  ผู้บัญชาการรบ (CCDR) แต่ละคนจะมีความต้องการ
ด้านการยุทธในอวกาศท่ีบางครั้งกลาโหมไม่มีขีดความสามารถ
ในการสนับสนุนได้  ขีดความสามารถนี้ จะถูกเสริมด้วย         
ขีดความสามารถขององค์ กรนอกกลาโหมทั้ งองค์ กร 
ภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งทางทหาร พลเรือน และ
ทางพาณิชย์ 
 
 
 
4. บทบาทและความรับผิดชอบ 
 4.1 ประธานคณะเสนาธิการร่วม 

 
คณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐฯ เมือ่ปี ค.ศ.1983 

  ประธานคณะเสนาธิการร่วมจะจัดให้มีระบบที่  
เท่าเทียมกันในการประเมินความพร้อมของแต่ละหน่วย
บัญชาการรบ (CCMD) และหน่วยสนับสนุนการรบ (Combat 
Support Agency : CSA) เพ่ือใช้ก าลังด้านอวกาศตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย และให้ค าแนะน าแก่ผู้บัญชาการรบ (CCDR) 
ใช้ขีดความสามารถด้านอวกาศ และวางแผนร่วมกันในการ
ปฏิบัติการด้านการยุทธในอวกาศ 
 4.2 ผู้บัญชาการในพื้นที่การรบ 
  ผู้บัญชาการในพ้ืนที่การรบ (GCC) จะพิจารณา  
ขีดความสามารถด้านอวกาศในการเลือกหนทางปฏิบัติ     
เพ่ือตอบสนองความต้องการของภารกิจ รวมถึงการพัฒนา 
และก าหนดข้อบังคับทางทหารที่เกี่ยวกับขีดความสามารถ
ด้านอวกาศ และความสามารถอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ 
รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของความต้องการด้านการยุทธ  
ในอวกาศให้กับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทางยุทธศาสตร์



ของสหรัฐฯ (CDRUSSTRATCOM) ทั้ งนี้ จะรวม เรื่องการ
สนับสนุนในอวกาศและความสามารถด้านการยุทธในอวกาศ
ไว้ในแผนปฏิบัติการ (OPLANs) แผนแนวคิด (Concept Plans) 
แผนการยุทธ (Campaign Plans) ค าแนะน าในพ้ืนที่การรบ 
วัตถุประสงค์และวางแผนการใช้ความสามารถด้านการยุทธ 
ในอวกาศภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของตน 
 4.3 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทางยุทธศาสตร์
ของสหรัฐฯ 

 
General John E. Hyten 

Commander, United States Strategic Command 

  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทางยุทธศาสตร์ของ
สหรัฐฯ (CDRUSSTRATCOM) จะเป็นผู้วางแผนและควบคุม
การพัฒนากองก าลังด้านอวกาศ การสนับสนุนการยุทธในอวกาศ 
การสนับสนุนของพลเรือนต่อกลาโหม (Defense Support of 
Civil Authorities : DSC) การหยั่งรู้ในสถานการณ์ด้านอวกาศ 
(Space Situational Awareness : SSA) และเมื่อได้รับค าสั่ง
ให้รุกจะท าการด้วยการประยุกต์ใช้สงครามไซเบอร์และใช้ 
กองก าลังด้านอวกาศ โดย CDRUSSTRATCOM นั้นจะเป็น   
ผู้ติดต่อเพียงผู้เดียวในปฏิบัติการทางทหารของกองทัพ ยกเว้น
มีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน นอกจากนั้น CDRUSSTRATCOM 
ยังมีหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการยับยั้งทางยุทธศาสตร์  
การปฏิบัติการสงครามไซเบอร์  การปฏิบัติการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ การโจมตี การป้องกันขีปนาวุธ การปฏิบัติการ
ด้านข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน การต่อต้าน
อาวุธที่มีอ านาจท าลายล้างสูง การวิเคราะห์ และการก าหนด
เป้าหมาย 
 
 

 4.4 ผู้บัญชาการกองบัญชาการร่วมการยุทธในอวกาศ 

 
David Buck, commander, 14th Air Force and Joint 
Functional Component Command for Space 

 ผู้บัญชาการกองบัญชาการร่วมการยุทธในอวกาศ 
(Commander, Joint Functional Component Command 
for Space : Commander, JFCC-Space) มีหน้าที่ประสานงาน 
วางแผน บูรณาการ เชื่อมโยงการปฏิบัติการ ด าเนินงาน และ
ประเมินผลการยุทธในอวกาศ ตามค าสั่งของผู้บัญชาการ 
หน่วยบัญชาการทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ (CDRUSSTRATCOM) 
ทั้งนี้ CDRUSSTRATCOM ได้มอบอ านาจในการประสานงาน
ให้กับผู้บัญชาการกองบัญชาการร่วมการยุทธในอวกาศ
(Commander, JFCC-Space) ในการวางแผนการยุทธในอวกาศ
ระดับยุทธการ เพ่ือสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เอกภาพ
ในการบังคับบัญชา (Unified Command Plan : UCP) ของ
หน่วยบัญชาการทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ USSTRATCOM 
 4.5 การปฏิบัติการอ่ืน ๆ ของหน่วยบัญชาการ    
ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ 
  - ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามไซเบอร์
ของสหรัฐฯ (Commander, United States Cyber Command) 
เป็นผู้บั งคับบัญชาที่ ให้การสนับสนุน ในด้านการสื่อสาร     
ผ่านดาวเทียม (SATCOM) ท าหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายปฏิบัติการของ SATCOM รวมถึงการก ากับดูแล การบริหาร 
และการควบคุมทรัพยากรในด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม 
  - กองบั ญ ชาการร่ วมด้ าน การข่ าวก รอง       
การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน (Joint Functional 
Component Command for Intelligence, Surveillance, 
and Reconnaissance : JFCC-ISR) มี ห น้ า ที่ ว า ง แ ผ น 



ประสานงาน และบูรณาการด้านข่าวกรองของกลาโหม     
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์เมื่อได้รับค าสั่ง  
  - กองบัญ ชาการร่ วมด้ าน การบู รณ าการ               
ป้ อ งกั น ขี ป น าอ า วุ ธ  (Joint Functional Component 
Command for Integrated Missile Defense)  มี ห น้ า ที่
วางแผนปฏิบัติการ สนับสนุนผู้บัญชาการในพ้ืนที่การรบ 
(GCC) รวมถึงการจัดก าลังรบของกองก าลังป้องกันขีปนาวุธ 
 4.6 ปฏิบัติการของหน่วยการยุทธในอวกาศของ
หน่วยบัญชาการทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ 
  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทางยุทธศาสตร์ของ
สหรัฐ (CDRUSSTRATCOM) จะท าการบัญชาการและควบคุม 
(Command and Control : C2) กองก าลังอวกาศผ่านทาง 
JFCC-SPACE โดยการประสานงานกับหน่วยบัญชาการ
สนับสนุนการรบ และศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยฯ รวมทั้ง 
หน่วยบัญชาการป้องกันอวกาศและขีปนาวุธของกองทัพบก
สหรัฐฯ (United States Army Space and Missile Defense 
: USASMDC) / หน่วยบัญชาการทางยุทธศาสตร์กองทัพบก
สหรัฐฯ (US Army Forces Strategic Command : ARSTRAT), 
หน่วยบัญชาการอวกาศกองทัพอากาศสหรัฐฯ (Air Force 
Space Command : AFSPC) / กองบัญชาการยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ  (AFSTRAT) กองทัพอากาศที่  14 (14th     
Air Force), กองก าลังหน่วยบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐฯ 
(USSTRATCOM) ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐฯ 
(USMC), และ กองบัญชาการกองทัพเรือสหรัฐฯ 
 
 
 
 
 
 4.7 ส่วนของกองทัพบกสหรัฐฯ 

 
สัญลักษณ์ของ USASMDC 

  หน่วยบัญชาการป้องกันอวกาศและขีปนาวุธ
กองทัพบกสหรัฐฯ (USASMDC)  มีหน้าที่ปฏิบัติการป้องกัน
ทางอวกาศและขีปนาวุธ รวมทั้งเตรียมการเรื่องการวางแผน 
การบูรณาการ การควบคุม และการประสานงานกับกองก าลัง
กองทัพบกของสหรัฐฯ รวมทั้งขีดความสามารถอ่ืน ๆ ทั้งหมด 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการด้านยุทธศาสตร์    
ของสหรัฐฯ (USSTRATCOM) ในด้านยุทธศาสตร์การป้องกัน 
การป้องกันขีปนาวุธ และการปฏิบัติการในอวกาศ เป็นหน่วย
สนับสนุนกองก าลังกองทัพบกสหรัฐฯ ให้ทันสมัยในด้าน
อวกาศ เพ่ือป้องกันขีปนาวุธทั้งที่อยู่ในระดับสูงและระดับต่ า 
รวมทั้งมีหน้าที่พิเศษเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การท างานของกองทพับกที่ 10 ตามกฎหมายสหรัฐฯ 
 4.8 ส่วนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐฯ 
  กองก าลังนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการด้าน
ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ (United States Marine Corps Forces, 
United States Strategic Command : MARFORSTRAT) 
ท าหน้ าที่ เป็ นส่ วนส าคัญ ในการให้ บริการของ  หน่ วย
บัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐฯ  (United States Marine 
Corps : USMC) ต่อ หน่วยบัญชาการด้านยุทธศาสตร์ของ
สหรัฐฯ (USSTRATCOM) หรือเป็นตัวแทนของ USMC ในด้าน
ขีดความสามารถ  และผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ยด้ านอวกาศ      
ความต้องการของนาวิกโยธินด้านการใช้งานในอวกาศ รวมทั้ง
ปรับปรุงกองก าลังด้านอวกาศให้ดีขึ้น โดย MARFORSTRAT 
จะเป็นหน่วยที่น าองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งมีอยู่ไปใช้กับ
ขีดความสามารถของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐฯ   
เพ่ือสนับสนุนต่อภารกิจของ USSTRATCOM รวมทั้ งให้
ค าแนะน าแก่ผู้บัญชาการของ USSTRATCOM ด้านต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สนับสนุน USMC ด้วย 



 
ภารกิจของ USASMDC 

 4.9 ส่วนของกองทัพเรือสหรัฐฯ 

 
สัญลักษณ์ของกองเรือท่ี 10 

  ผู้บัญชาการกองเรือด้านสงครามไซเบอร์ของ
ส ห รั ฐ ฯ  (Commander, US Fleet Cyber Command : 
COMFLTCYBERCOM)  / ผู้ บั ญ ช า ก า ร ก อ ง เรื อ ที่  10 
(Commander, Tenth Fleet : COMTENTHFLT) จ ะ เป็ น  
ผู้มีอ านาจโดยเป็นศูนย์กลางของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในการ
ปฏิบัติการด้านอวกาศสนับสนุนกองก าลังทางทะเลและชายฝั่ง, 
COMFLTCYBERCOM/COMTENTHFLT นั้น จะเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการติดตั้งระบบที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านอวกาศ     
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการใช้งานระบบเครือข่าย
เชื่ อมโยงกับงานในด้ านการควบคุมอวกาศ จัด เตรียม       
องค์ความรู้ด้านอวกาศเพ่ือสนับสนุน และให้บริการตามที่
หน่วยต่าง ๆ ต้องการ กองเรือที่ 10 (Tenth Fleet) นั้นเป็น
ส่วนส าคัญในการสนับสนุนด้านดาวเทียมและความถี่ของ
คลื่นวิทยุส าหรับกองเรือ  

4.10 ส่วนของกองทัพอากาศสหรัฐฯ 

 
สัญลักษณ์ของ Air Force Space Command 

  กองบัญชาการด้านอวกาศของกองทัพอากาศ
สหรัฐฯ (AFSPC) ท าหน้าที่เป็นส่วนส าคัญในการให้บริการของ
กองทัพอากาศ ต่อ USSTRATCOM ด้านอวกาศและด้านสงคราม
ไซเบอร์ ในการสนับสนุนการปฏิบัติการด้านอวกาศนั้น AFSPC 
ถือเป็นหน่วยงานส าคัญของกองทัพอากาศ (A Component 
Number Air Force : C-NAF) ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ส่วนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ (Air Force Strategic : AFSTRAT) 
ของ USSTRATCOM และผู้บั งคับบัญชาของ C-NAF นั้ น
จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบระดับยุทธวิธี ในการสนับสนุน
ผู้บังคับบัญชา ในด้านการรวบรวมขีดความสามารถด้านอวกาศ
ด้านต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติการ ด้วยการน าเสนอ
แบ่งเป็นยุคเป็นรุ่นต่าง ๆ การเตรียมพร้อม และการด ารงรักษา
กองก าลังด้านอวกาศ แจ้งต่อผู้บัญชาการของ USSTRATCOM 
ให้รับทราบ รวมทั้ง AFSPC นั้นจะมีหน้าที่ควบคุมการใช้งาน
เครือข่ายดาวเทียมของกองทัพอากาศในการรักษาความมั่นคง
แห่งชาติ (ด้านการป้องกันและด้านการข่าว) เฉพาะในช่วงการ
ปล่อยดาวเทียมและเมื่อเริ่มเข้าสู่ วงโคจร การวิ เคราะห์   
ความผิดปกติต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการโคจรของ
ดาวเทียม ส าหรับความผิดปกติที่มีลักษณะพิเศษ AFSPC จะมี
แนวทางส าหรับตรวจสอบเป็นประจ า และได้ด าเนินการ
ควบคุมกลุ่มดาวเทียมจ านวนหนึ่ งด้วยเครือข่ายควบคุม
โดยเฉพาะ 
 4.11 หน่ วยสนั บสนุ นการรบ  (Combat Support 
Agency : CSA) 
  กองก าลังร่วมจะใช้ขีดความสามารถด้านอวกาศ
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และผนวกกับส่วนอ่ืน ๆ เช่น 
องค์กรพลเรือน ต่างชาติ รวมทั้งหุ้นส่วนทางด้านธุรกิจในส่วน
คณะฝ่ายเสนาธิการของผู้บัญชาการรบ  (CCDR) จะเป็น



ผู้รับผิดชอบหน้าที่โดยเฉพาะ ด้วยการท างานผ่านช่องทาง
พิเศษต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนการรบอย่างถูกต้อง  
ตัวอย่างหน่วยสนับสนุนการรบ (CSA) เช่น หน่วยงานระบบ
สา รส น เท ศ เพื่ อ ก า รป้ อ งกั น  (Defense Information 
System Agency : DISA) หน่วยงานข่าวกรองทางด้านพื้นที่
ภูมิศาสตร์แห่งชาติ (National Geospatial - Intelligence 
Agency) หน่วยงานความม่ันคงแห่งชาติ (National Security 
Agency), หน่ วยงาน ป้ อ งกั นและบรร เทาภั ยคุ กคาม 
(Defense Threat Reduction Agency) ห รื อห น่ วยงาน 
ข่าวกรองด้านการป้องกัน (Defense Intelligence Agency) 
เพ่ือน ามาสนับสนุน  ความต้องการหรือเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ต่าง ๆ 
ส าหรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานนอกกระทรวงกลาโหม
หรือจากรัฐบาลสหรัฐฯ เช่น ส านักงานลาดตระเวนแห่งชาติ 
(National Reconnaissance Office) ส านักบริหารงานด้าน
มหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ  (National Oceanic 
and Atmospheric Administration) 
 4.12 การปฏิบัติการด้านอวกาศเชิงพาณิชย์ 
  ดาวเทียมเชิงพาณิชย์นั้นเป็นส่วนที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติการทางด้านการทหารของสหรัฐฯ ในการวางแผนนั้น
ควรจะมีการคุ้มครองการให้บริการเหล่ านี้ รวมอยู่ด้วย 
หน่วยงานระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกัน (DISA) นั้นจะเป็น
หน่วยงานเดียวที่มีอ านาจในการจัดหาดาวเทียมเชิงพาณิชย์ 
มาใช้งานในกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ 
 4.13 การปฏิบัติการด้านอวกาศกับนานาชาติ 
  การปฏิบัติการด้านอวกาศกับนานาชาติก่อให้เกิด
โอกาสที่ดีมากมายส าหรับกองก าลังร่วม ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานร่วมกัน และเพ่ิมข้อได้เปรียบทางสงครามเมื่อมี
การรวมตัวกันกับนานาชาติ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
ในความรับผิดชอบร่วมกันด้านอวกาศ เป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้ แก่ สมาชิ ก ในกลุ่ มที่ ได้ ท าข้ อตกลงป้ องกั น ร่ วมกั น        
ความร่วมมือเหล่านี้ จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในด้าน  
ความมั่นคง ช่วยยับยั้งผลกระทบจากศัตรูเมื่อมีการโจมตี หรือ
ช่วยลดการแทรกแทรงต่อขีดความสามารถของฝ่ายพันธมิตร 

 
ตราสญัลักษณ์ของสถานีอวกาศนานาชาติ 

5. การวางแผน 
 5.1 แผนปฏิบัติการและการปฏิบัติการในอวกาศ 
  ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาจะต้ อ ง เต รี ยมการ เรื่ อ งก าร
ปฏิบัติการในอวกาศตามแผนและค าสั่งการในทุกระดับของ
สงคราม แผนนั้นจะต้องบ่งบอกถึงวิธีการปฏิบัติการต่อ      
ขีดความสามารถต่าง ๆ อย่างบูรณาการ บ่งบอกวิธีการ
ต่อต้านฝ่ายตรงข้ามใช้ประโยชน์จากอวกาศ ส าหรับฝ่าย
สหรัฐฯ ต้องเตรียมการเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรวมความต้องการในการใช้งาน  
ขีดความสามารถด้านอวกาศทั้งหมด ผู้วางแผนของกองก าลังร่วม
จะต้องรวมก าลังด้านอวกาศและขีดความสามารถไว้ในแผน
เบื้องต้นและผนวกรวมรายการต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
ในแผนควรจะอธิบายว่าในการปฏิบัติการด้านอวกาศจะช่วย
สนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้บังคับบัญชาได้อย่างไร 
บอกวิธีการที่ฝ่ายตรงข้ามจะใช้ก าลังด้านอวกาศของเขาด้วย
วิธีการใดบ้าง แนวทางและวิธีด าเนินการต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ
เมื่อฝ่ายต่าง ๆ ร้องขอเพ่ิมเติมเข้ามา ซึ่งในผนวก Annex N 
(Space Operations) ในเอกสารเล่มนี้ จะก าหนดรายละเอียด
ของข้อมูลข่าวสารของกองก าลังด้านอวกาศ และขีดความสามารถ
ที่มีอยู่ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้โดยตลอดในระหว่างการปฏิบัติการร่วม หรือในสนามรบ 



 
ตัวอย่างภาพการวางแผนด้านอวกาศ 

 5.2 ศิลปะและการออกแบบการรบ 

 
ภาพแสดงศลิปะและการออกแบบการรบ 

 ศิลปะในการรบจะเป็นการผสมผสานหรือการบูรณา
การระหว่างจุดมุ่งหมายสุดท้าย (Ends) เข้ากับวิถี/หนทาง 
(Ways) และเครื่องมือ (Means) โดยตลอดในทุก ๆ ระดับของ 
สงคราม ศิลปะและการออกแบบการรบควรจะได้รับการ
พิจารณาอย่างถี่ถ้วน เมื่อมีการวางแผนการปฏิบัติการด้าน
อวกาศทุกระดับ การผสมผสานระหว่างงานในส่วนพาณิชย์
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ  และนานาชาติ  รวมกับ        
ขีดความสามารถด้านอวกาศต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริมและ
ก่อให้ เกิดศิลปะและการออกแบบการรบที่ เป็นจริงได้ 
เพราะว่าการรบนั้นจะต้องใช้วิธีการหรือเครื่องมือ (Means) 
ม าช ่ว ย ท า ให ้จ ุด มุ ่งห ม าย ส ุด ท ้า ยที ่ต ้อ งก าร  (Ends)   
ประสบผลส าเร็จ หรือมีวิถี/หนทาง (Ways) ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ให้มีการใช้เครื่องมือ (Means) ประเภทอ่ืน ๆ ที่จะหามาได้มา
ช่วยท าให้จุดมุ่งหมายสุดท้ายที่ต้องการ (Ends) ประสบผลส าเร็จ 
ดังนั้น กองก าลังด้านอวกาศและขีดความสามารถต่าง ๆ 

จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกับกองก าลังและ   
ขีดความสามารถประเภทอ่ืน ๆ ตามสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติการ 
 5.3 ข้อพิจารณาที่ส าคัญในการวางแผน 
  การปฏิบัติงานด้านอวกาศจะแสดงให้ เห็นถึง
ข้อพิจารณาในการปฏิบัติการและการวางแผนที่มีลักษณะ
พิเศษ คือ การวางแผนที่ต้องการจะให้เกิดผลอย่างเป็นมิตร 
อย่างเป็นศัตรู หรืออย่างเป็นกลางในการใช้ก าลังด้านอวกาศ
จะไม่มีความแตกต่างกัน ขีดความสามารถด้านอวกาศนั้น
ต้องการแผนที่ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างและมีลักษณะ
ก้าวหน้า ทรัพยากรส าหรับใช้งานทางด้านอวกาศนั้นก็ต้องมี
ความสามารถอย่างเพียงพอและแข็งแรงทนทาน อย่างไรก็ตาม 
ผู้วางแผนจะต้องเข้าใจขีดจ ากัดของทรัพยากรที่จะเกิดขึ้นได้ 
รวมทั้งสิ่งท้าทายที่ชัดเจนในด้านการรื้อฟ้ืนก าลังในอวกาศ 
แหล่งที่มาของก าลังด้านอวกาศที่หลากหลาย ข้อพิจารณา
ทางด้านกฎหมาย สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการวางแผน
และความส าเร็จของภารกิจ ผู้วางแผนนั้นต้องเข้าใจแผนและ
เข้าใจในการท างานของขีดความสามารถด้านอวกาศต่าง ๆ 
รวมทั้งมีความรู้อย่างอย่างชัดเจนต่อลักษณะภัยคุกคามที่ศัตรู
จะน ามาใช้งานกับขีดความสามารถเหล่านั้น ผู้วางแผนจะต้อง
เข้าใจว่ามีอะไรที่จะต้องท าบ้าง เพ่ือลดการใช้ขีดความสามารถ
ด้านอวกาศของศัตรู และวิธีการที่จะป้องกันพันธมิตรด้วย
กันเองในการใช้ขีดความสามารถด้านอวกาศ 
 5.4 มาตรการในด้านการรวมการและควบคุม 

 
ภาพการท างานด้านอวกาศด้วยการรวมการและควบคุม 

  มาตรการในด้านการรวมการและควบคุมจะถูกใช้
งานโดยผู้บัญชาการกองก าลังร่วม (Joint Force Commanders : 
JFC) เพ่ือเป็นการลดความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับ
กับภารกิจ ซึ่งจะก่อให้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล



สูงสุดโดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างจ ากัด รวมทั้งมีการเตรียมการ 
ระบบบัญชาการและควบคุมในด้านการใช้ก าลัง และการใช้
ทรัพยากรภายในพ้ืนที่ที่ก าหนด ในการปฏิบัติการด้านอวกาศ
ของกระทรวงกลาโหมส่วนใหญ่นั้น มาตรการในด้านการรวมการ
และควบคุมเป็นแนวทางหลักที่จะช่วยให้ประสบผลส าเร็จ
ท่ามกลางการประยุกต์ใช้แนวทางตามค าแนะน าของผู้บัญชาการ
ทางด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ (CDRUSSTRATCOM) และ 
ผู้บัญชาการกองบัญชาการร่วมการยุทธด้านอวกาศ (JFCC -
Space) ค าสั่งในการปฏิบัติการจากผู้บัญชาการด้านยุทธศาสตร์
จะช่วยรับรอง/รับประกันในขีดความสามารถด้านอวกาศ โดย
การบูรณาการความพยายามจากหลาย ๆ องค์ประกอบย่อย 
เพ่ือด ารงรักษายุทธศาสตร์และข้อได้เปรียบในการด าเนินงาน  
กระบวนการในการพัฒนาค าสั่งงานด้านอวกาศร่วม จะไม่ให้
เหตุผล(อธิบาย)ต่อภารกิจ ซึ่งท าหน้าที่โดยขีดความสามารถ  
ที่ไม่ใช่ของกระทรวงกลาโหม หรือขีดจ ากัดของกองก าลัง
เหล่านั้นที่มอบให้แก่ผู้บัญชาการในพ้ืนที่การรบ (GCC) ดังนั้น
การเกิ ดความขัดแย้ งที่ ส าคัญ จึ งไม่ ใช่ เกิ ดขึ้ น ระหว่ าง 
กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่ไม่ใช่กระทรวงกลาโหม แต่
จะเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้บัญชาการในพ้ืนที่การรบ และ 
ส่วนกองบัญชาการร่วมการยุทธด้านอวกาศ (JFCC - Space) 
ของหน่วยงาน USSTRATCOM เมื่อมีการประสานงานเพ่ือให้
ท าตามความต้องการต่าง ๆ  จะต้องให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด 
6. สรุป 
 บทความนี้เพ่ือก าหนดหลักนิยมร่วมในการวางแผน 
การปฏิบัติการด้านอวกาศ ก าหนดหลักนิยมพ้ืนฐานด้านอวกาศ
ส าหรับทุก ๆ กองก าลังร่วม อธิบายหลักการด าเนินการทางทหาร
ของกองก าลังร่วมทุกประเภทในส่วนสนับสนุน  และส่วน
ปฏิบัติการด้านอวกาศ อธิบายหน้าที่ของคณะเสนาธิการร่วม 
ผู้บัญชาการรบ และหน้าที่ของหน่วยบัญชาการด้านยุทธศาสตร์
ของสหรัฐฯ  ความเกี่ ยวข้องและความรับผิดชอบของ       
ส่วนสนับสนุนที่ส าคัญ และสร้างกรอบการท างานส าหรับ  
การใช้ก าลังในอวกาศ และการใช้ขีดความสามารถด้านอวกาศ 
 บทความนี้ผู้อ่านสามารถมองเห็นการปฏิบัติการด้าน
อวกาศโดยรวมทั้งสิ้น 5 มิติ คือมิติที่ 1.หลักพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติการด้านอวกาศของกองทัพ มิติที่ 2.ขอบเขตภารกิจ
ด้านอวกาศ มิติที่ 3.การบัญชาการและควบคุมกองก าลังด้าน
อวกาศ มิติที่ 4.บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติงานด้านอวกาศ และมิติที่ 5.การวางแผนในการ

ปฏิบัติการด้านอวกาศ หากในอนาคตประเทศไทยจะมีการน า
การปฏิบัติการด้านอวกาศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน
ด้านความมั่นคงหรืองานด้านอ่ืน ๆ มากขึ้น และเมื่อจะมีการ
จัดหน่วยงานระดับชาติเพ่ือมาท าหน้าที่ด้านนี้อย่างไรจะ
ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบระดับหน่วยงานและระดับ
ผู้น าของหน่วยงานอย่างไร  

____________________ 
 



การปฏิบัติการในสงครามยุคใหม่ 
(Operations in Modern Warfare) 

ผู้เรียบเรียง 
นาวาอากาศเอก นิวัติ  เนียมพลอย 

สงครามยุคใหม่ (Modern Warfare) 
 สงครามยุคใหม่ หมายถึง การสงครามที่ใช้แนวความคิด 
วิธีการ และเทคโนโลยีด้านการทหารที่พัฒนาในห้วงตั้งแต่ท้าย
สงครามโลกครั้งที่  2 และสงครามเกาหลีเป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยในระหว่างท้ายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 
แนวความคิดและวิธีการท าสงครามได้มีความซับซ้อน         
มากขึ้นมาก เนื่องจากมีภัยคุกคามที่ซับซ้อน และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นสูงมาร่วมปฏิบัติ ดังนั้นจึงท าให้กองก าลังทหาร
จ าเป็นต้องได้รับปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือรักษาสภาพและ    
คงคุณค่าในสนามรบไว้  และแม้ว่าการท าสงครามแบบ
เบ็ดเสร็จ (Total War) จะไม่ได้กล่าวไว้ แต่การปฏิบัติของ
สงครามเบ็ดเสร็จได้ถูกเปลี่ยนไปอย่างมากด้วยความตระหนักใน
ข้อมูลสนามรบ (Battle’s Information Awareness) ทั้งระดับ
ยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี 
  เหตุการณ์ที่ส าคัญในห้วงสงครามยุคใหม่ 
 - ปี 1939-1945 สงครามโลก ครั้งที่ 2 
 - ปี 1950-1953 สงครามเกาหลี 
 - ปี 1959-1975 สงครามเวียดนาม 
 - ปี 1991 สิ้นสุดสงครามเย็น 
 - ปี 1990-1991 สงครามอ่าวเปอร์เซีย 
 - ปี 2003-2011 สงครามอิรัก (สงครามอ่าว ครั้งที่ 2) 
 - ปี 2010-2012 วิกฤตการณ์อารับสปริง 
 - ปี 2014-ปัจจุบัน วิกฤตการณ์ไครเมีย 
 ในห้วงระยะเวลาหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ได้ยุติลง  
การพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษย์เป็นไปอย่างก้าวกระโดด และ
มน ุษย ์ได ้ใช ้เทคโน โลยีเหล ่านี ้เป ็น เครื ่องม ือในการท า
สงคราม เพื่อท าให้เกิดความได้เปรียบเหนือฝ่ายตรงข้าม  
ที่มีเทคโนโลยีที่ล้าสมัย และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้
ท าให้เกิดแนวความคิดในการสงครามแบบใหม่  (Modern 
Warfare) ขึ้นมา ตัวอย่างเทคโนโลยีที่พัฒนา เช่น การพัฒนา
เครื่องบินขับไล่ไอพ่น ยุคที่ 1 จนถึง ยุคที่ 5 และการพัฒนาอาวุธ 
รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติทางทหาร 

การพัฒนาเทคโนโลยีกับแนวความคิดการปฏิบัติต่าง ๆ   

(Technology Development and Conceptual Practices) 
 จากการที่มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบด้านต่าง ๆ และน ามาใช้ในการสงคราม ดังนั้น
แนวความคิดในการใช้งานเทคโนโลยี  และความต้องการ
เทคโนโลยีใหม่ โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากผลของสงคราม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 1 วิวัฒนาการเทคโนโลยีของเครื่องบินขับไล ่

 ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (1945-1955) มีแนวความคิด
ในการใช้เครื่องบินเริ่มมีบทบาทในการท าสงครามมากขั้น    
จึงมีการพัฒนาเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครื่ องบิ น ไอ พ่น  โดยมี ข้ อ ได้ เปรียบ ในด้ านสมรรถนะ     
ท่าทางการบิน ก าหนดให้เป็นยุคที่ 1 ของเครื่องบินขับไล่    
จะน ามาใช้ในช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี 
ยังคงมีทฤษฏีในการสงครามโดยการแย่งชิง ยึดครองพ้ืนที่
ภ าค พ้ื น ดิ น  เพ่ื อก าร เคลื่ อ น ย้ าย ก าลั ง เข้ าสู่ ที่ ห ม าย           
เน้นการท าลายทางกายภาพ (Physical Destruction) เป็นหลัก 
ให้ความส าคัญกับอาวุธและยานรบ (Platform Centric) ทั้งนี้
การใช้ก าลังเป็นในลักษณะสงครามเบ็ดเสร็จ (Total War) 
และ สงครามจ ากัด (Limited War) มีศัตรูหรือเป้าหมายที่ชัดเจน 
 หลังสงครามเกาหลี (1955-1965) โลกได้ถูกแบ่งเป็น    
2 ค่ายอย่างชัดเจน โดยฝ่ายเสรีนิยมหรือทุนนิยม มีสหรัฐ 
อเมริกาเป็นผู้ น า  และฝ่ายสั งคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์          
มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้น า ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้พัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องบินขับไล่ของตนเองให้มีความเร็วมากขึ้น และได้เริ่มน า
จรวดน าวิถีด้วยความร้อน (Tail-aspect IR Missile) มาใช้งาน 
เป็นยุคที่  2 ของเครื่องบินขับไล่ ซึ่ง John Boyd ได้พัฒนา
แบบจ าลองของการตัดสินใจ (Decision Making Model) 
ของนักบินขับไล่ เรียกว่า OODA loop ซึ่งต่อมาไปพัฒนาเป็น 
See First Kill First ในยุคต่อมา แนวความคิดนี้ถูกน าไป
ประยุกต์ในการออกแบบเครื่องบินขับไล่จนถึงปัจจุบัน 
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 ในช่วงกลางของสงครามเวียดนาม (1965 - 1975) เข้าสู่
ยุ คที่  3 ของเครื่ อ งบิ นขับ ไล่  มี ก ารพั ฒ นาเทค โน โลยี         
เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้คอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์    
ทางทหารมากขึ้น  ท าให้ เครื่องบินสามารถท าความเร็ว        
ได้มากขึ้น บินไกลขึ้น และบรรทุกได้มากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องมี
ระบบบัญชาการและควบคุม ผ่านระบบสื่อสารที่ดีในการ
ด าเนินการปฏิบัติ ก าลังทางอากาศมีแนวความคิดในการชิง
การควบคุมห้วงอากาศ (Control of the Air) และเริ่มมีการ
ปฏิบัติการทางอากาศเพ่ือสนับสนุนการรบของก าลังทางบก
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบเรดาร์และอาวุธอากาศสู่พ้ืน 

 ช่วงหลังสงครามเวียดนาม (1970 - 1994) เป็นยุคที่ 4 
ของเครื่องบินขับไล่เป็นช่วงแรกที่เครื่องบินขับไล่ที่ออกแบบ
โดยใช้หลักการของ OODA loop (F14, F15, F16) เข้าประจ าการ 
มีการใช้เรดาร์ในการตรวจจับเครื่องบินข้าศึกในระยะไกล และ
ในขณะเดียวกันพยายามลดการตรวจจับจากเรดาร์ของข้าศึก 
มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการบินท าให้สามารถ
ท าท่าทางการบินได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีการก าหนด
รูปแบบของการปฏิบัติการทางอากาศชัดเจนมากขึ้น เช่น  
การโจมตีทางอากาศยุทธศาสตร์ซึ่งต่อมาได้ถูกพัฒนาเป็น     
5 Ring Model และการท าลายจุดศูนย์ดุล (Center of Gravity : 
COG) ของระบบข้าศึก 

 
รูป 2 5 Ring Model 

และใช้ ในการวางแผนการรบในสงครามอ่าวเปอร์ เซีย    
ในช่วงเวลานี้  ระบบคอมพิวเตอร์ได้น าถูกมาใช้กับระบบ
บัญชาการและควบคุม (C2) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
และประเมินผลการปฏิบัติของการรบ ตามหลักของ OODA 
loop ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใช้ในระดับองค์กร 

 
รูป 3 OODA loop 

 โดยได้มีการประยุกต์ใช้การสงครามระบบบัญชาการ
แ ล ะ ค ว บ คุ ม  (Command & Control Warfare : C2W)    
ซึ่งประกอบด้วย การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ 
(Operations Security : OPSEC), ก า ร ล ว ง ท า ง ท ห า ร 
(Military Deception : MILDEC), การปฏิบัติการจิตวิทยา 
(Psychological Operation : PSYOP), ก า ร ส ง ค ร า ม
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare : EW) และการท าลาย
ทางกายภาพ (Physical Destruction) ซึ่งภายหลังมีการกล่าวว่า 
C2W เป็นการประยุกต์ใช้งานของ Information Warfare (IW) 

 
รูป 4 Command & Control Warfare 

 ใน ร ะ ห ว่ า งส งค ร าม เวี ย ด น าม  ฝ่ า ย เส รี นิ ย ม 
(สหรัฐอเมริกา) ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสื่อมวลชน 
ที่น าเสนอภาพข่าวจากพ้ืนที่ปฏิบัติการอย่างเสรี (CNN Effect) 
จึงได้ศึกษาและก าหนดการปฏิบัติการข่าวสาร ( Information 
Operation : IO) ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่ งของการปฏิบัติการ
จิตวิทยา (PSYOP) เพ่ือพยายามปรับความคิดของกลุ่มผู้ชม  
ที่ เป็นเป้าหมายให้ เข้าใจและมีแนวโน้มในการสนับสนุน
ปฏิบัติการ 
 ในยุคปี 80 มีการน า Semi – conductor และ Integrated 
Circuits (IC) ใช้ในการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท าให้มี  
ขนาดเล็กลงสามารถน าขึ้น ไปติดตั้ งใช้ งานบนยานรบ 
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(platform) ต่าง ๆ ได้ท าให้เกิดการพัฒนาระบบบัญชาการ
และควบคุม (Command & Control and Communication 
System : C3) ซึ่งสามารถรับ - ส่งข้อมูล (Data) ระหว่างกลุ่ม
ผู้ตัดสินตกลงใจ  (Decision Maker) กับผู้ปฏิบั ติ  (Actor)   
โดยผ่านระบบสื่อสาร จากนั้นระบบ C3 ได้ถูกพัฒนาเป็น
ระบบ  C3I (Command, Control, Communication and 
Intelligence System) และระบบ C4I (Command, Control, 
Communication, Computer and Intelligence) จนกระทั่ง
เป็ นระบบ  C4ISR (Command, Control, Communication, 
Computer, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) 
เครื่องบินขับไล่ในห้วงเวลานี้จึงได้รับการปรับปรุงให้ติดตั้ง
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link : TDL)  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจจับและควบคุมการยิง
ของเรดาร์ รวมทั้งการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์
สมัยใหม่ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติได้หลายภารกิจ 
(Multi Roles Fighter) จัดเป็นยุคที่ 4.5 ของเครื่องบินขับไล่ 
หลังจากสงครามอ่าวได้สิ้นสุดลง หลังจากที่ฝ่ายพันธมิตรได้ 
ขับไล่ทหารอิรักออกจากประเทศคูเวตใน ปี ค.ศ.1991 โดย       
ไม่สามารถบรรลุหนึ่งในวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ได้มีการถกแถลงถึงการพิจารณาโครงสร้างใหม่ของวิธีการ   
ในการท าสงครามแบบอเมริกา (American way of war) 
จากการศึกษาค้นคว้าของ U.S. Joint Force Command (J9) 
ได้ เผยแผ่ เอกสารชื่อว่า  การปฏิบัติการบนพ้ืนฐานของ
ผลกระทบ (Effects Based Operations : EBO) โดยเอกสารนี้
กล่าวว่า “การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบเป็น
ประหนึ่งความสามารถของแนวความคิดในการปฏิบัติการ 
ที่เด็ดขาดและรวดเร็ว” (…effects based operations as 
“an enabler of the Rapid Decisive Operations Concept.”…) 
และในสงครามบอส เนี ย ระหว่ างปี  ค .ศ .1992 - 1995 
แนวความคิดใหม่นี้ ได้ถูกน ามาทดลองใช้ภายใต้ชื่ อว่า       
การปฏิ บั ติ การบน พ้ืนฐานของผลกระทบ  (EBO) ซึ่ งมี
วิธีด าเนินการปฏิบัติมุ่ งเน้นในการท าให้ เกิดผลกระทบ         
ที่ต้องการมากกว่าวัตถุประสงค์ในการท าลายล้างทางกายภาพ
ของเป้าหมาย และใช้แนวความคิดในการปฏิรูปก าลังทหาร
ของสหรัฐ (Force Transformation) 

 
รูป 5 Effects Based Operations 

 การปฏิบัติการบนพ้ืนฐานของผลกระทบ (EBO) เป็นที่มา
ของการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation : IO) 
โดยก าหนดการปฏิบัติในสภาวะแวดล้อมทางข้อมูลข่าวสาร 
(Information Environment) แบ่ งการปฏิบั ติ เป็ น  3 มิ ติ 
ได้แก่ มิติกระบวนการคิด (Cognitive Dimension), มิติข้อมูล
ข่าวสาร (Information Dimension), และมิติทางกายภาพ 
(Physical Dimension) ซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยการแบ่งปันข้อมูล 
(Information sharing) 

 
รูป 6 Information Environment 

 ส านักงานการปฏิรูปก าลังทหาร (Office of Force 
Transformation) สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดองค์ประกอบของ
ความขัดแย้งในสภาวะแวดล้อมให้อยู่ ใน  4 กรอบใหญ่ 
(Domain of Conflict) ได้แก่ กรอบสังคม (Social Domain), 
กรอบความคิด (Cognitive Domain), กรอบข้อมูลข่าวสาร 
(Information Domain) และกรอบทางกายภาพ (Physical 
Domain) โดยเพ่ิมเติมกรอบทางสังคม (Social Domain) 
ขึ้นมาครอบมิติกระบวนการคิด (Cognitive Domain) ทั้งนี้ 
ได้ชี้ให้เห็นว่า การสงครามในยุคข้อมูลข่าวสาร (Information 
Age Warfare) นั้นเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในทุก ๆ กรอบ 
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การสงครามที่ใช้ เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง Network Centric Warfare (NCW) 
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รูป 7 Network Centric Warfare 

ทั้งนี้หากมองในมุมของเครือข่ายของก าลัง (Networked 
Forces) ในการปฏิบัติการที่ ใช้ เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(Network Centric Operations : NCO) จะเห็นว่ากรอบทาง
ความคิด (Cognitive Domain) และกรอบสั งคม (Social 
Domain) สามารถแทนที่ด้วยระดับการบัญชาการและควบคุม 
(Info - C2 Layer) และกรอบข้อมูลข่าวสาร (Information 
Domain) สามารถแสดงอยู่ ในรูปของระดับการตรวจจับ 
(Sensor Layer) ทั้งนี้  กรอบทางกายภาพ (Physical Domain) 
ถูกแสดงในรูปของระดับผู้สร้างผลกระทบ (Effecter Layer) 
และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของก าลังโดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเครือข่าย (Networking Information technology) 

 
รูป 8 Network Centric Opertions 

 หลังจากมีการน าเสนอแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ท าให้เกิดความต้องการในการ
เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติการมากขึ้น 
ข้อมูลมีความซับซ้อนมากขึ้น จ าเป็นต้องมีระบบบัญชาการ
และควบคุมที่รองรับจ านวนข้อมูลได้ขนาดใหญ่และครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่การปฏิบัติการ และเพียงพอครบถ้วนทุกยานรบ 

(Platform) จึงท าให้เกิดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธี
ที่สามารถท างานร่วมกันได้ในทุกระดับและทุกเหล่าทัพ ส่งผลให้
เครื่องบิ นขับ ไล่ ได้มี การแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างกัน     
เพ่ือให้เกิดการแบ่งกันความตระหนักและหยั่งรู้สถานการณ์ 
(Situation Awareness : SA) ที่เหมือนกัน จัดเป็นเครื่องบิน
ขับไล่ยุคท่ี 5 
 ปี  2006 มี ก าร เสนอแนวความคิ ด ใน ระบบ การ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือให้เกิดการบูรณาการของข้อมูลข่าวสาร     
ให้ครอบคลุมในทุกหน่วยงานและทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติการ โดยเรียกว่า “Global Information Grid : GIG” 
โดยใช้ระบบการบริหารข้อมูลข่าวสารเป็นตัวกลางในการ
เชื่อมโยงระหว่างส่วนต่าง ๆ และแบ่งปันข้อมูล 

 
รูป 9 Global Information Grid (GIG) 

 GIG เป็ นการเชื่ อมต่อทั่ ว โลกของกลาโหมสหรัฐ        
ในขีดความสามารถต่าง ๆ ด้ านข้อมูลข่าวสารระหว่าง        
จุดปลายทางทั้ งสองด้าน โดยร่วมกับกระบวนการและ
บุคลากรเพ่ือการรวบรวม ด าเนินการ จัดเก็บ แจกจ่าย และ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารบนความต้องการของกองก าลัง
ร่วมและฝ่ายสนับสนุน GIG เป็นการใช้ทรัพยากรของตนเอง
และที่หาจากแหล่งอ่ืนในการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ 
บริการ โปรแกรม ข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และ 
บริการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ดังนั้น GIG จึงถูกมองเป็นการแลกเปลี่ยน
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ข้อมูลข่าวสารระหว่างยานรบ (Platform) ที่ควบคุมโดย
คอมพิวเตอร์ ระบบอาวุธ และเครื่องมือตรวจจับ โดยในระบบ
ติดต่อสื่อสารบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติการร่วมกัน ฉับไว 
สามารถไว้วางใจได้ และมีการแบ่งปันระหว่างกัน 

 
รูป 10 Information Grid 

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการทางทหารต่าง ๆ 
(Relationships in the Military Operations) 
 จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา การปฏิบัติการทางทหาร
เริ่มมีความซับซ้อนตั้งแต่ ปี 1990 เนื่องจากเกิดการล่มสลาย
ของฝ่ายสังคมนิยม โดยสหภาพโซเวียตแตกตัวออกเป็น
ประเทศเล็ก ๆ และหันมาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็น
ส่วนใหญ่ ภัยคุกคามด้านความมั่นคงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
จากที่มีรูปแบบชัดเจนสามารถระบุตัวตนได้ไปเป็นภัยคุกคาม 
ที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นและไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น 
ภัยจากผู้ก่อการร้าย  ปัญหาการแบ่ งแยกดินแดน  และ     
ความขัดแย้งทางเชื้อชาติและความเชื่อ เป็นต้น ท าให้การ
ปฏิบัติการทางทหารต้องถูกพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่เหล่านี้ 
 หลังจากมีการน าแนวความคิดของการปฏิบัติการ    
บนพ้ืนฐานของผลกระทบ (EBO) เข้ามาประยุกต์ใช้จนเป็นที่
ยอมรับ ได้มีการก าหนดการปฏิบัติการทางทหารรูปแบบใหม่
ขึ้นมามากมาย โดยส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการเหล่านี้ไม่ได้ใช้
อาวุธเป็น เครื่องมือหลักในการท าให้ ได้ รับชัยชนะหรือ     
ความได้เปรียบเหนือข้าศึก เช่น การปฏิบัติการห้วงไซเบอร์ 
(Cyberspace Operations : CO), ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ร่ ว ม      
พลเรือน – ทหาร (Civil – Military Operations : CMO) และ 
การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operations : IO) 
เป็นต้น 

 ในปี  1995 ศูนย์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ   
ก ารบั ญ ช าก าร  (The Center of Advance Command 
Concepts and Technology) ได้เผยแพร่หนังสือ “What is 
Information Warfare ?” แต่งโดย Martin C. Libicki เพ่ือ
เป็นการท าความเข้าใจในการปฏิบัติการต่าง  ๆ ภายใต้      
การสงครามข้อมูลข่าวสาร (IW) ซึ่งขณะนั้นถือว่าเป็นหนึ่งใน
กรอบใหญ่ของการปฏิบัติการทางทหาร และได้อธิบาย     
การปฏิบัติการอ่ืน ๆ ในลักษณะเป็นปฏิบัติการย่อย เช่น   
การสงครามระบบบัญชาการและควบคุม (C2W), การสงคราม
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ (Economic Information Warfare : EIW), 
การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW), การสงครามบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลข่าวสาร (Information Based Warfare : IBW) และ 
การสงครามจิตวิทยา  (Psychological Warfare : PSYW) 
เป็นต้น 

 
รูป 11 ความสัมพันธ์ภายใน Information Warfare  

ของ Martin C. Libicki 
 ต่อมาในห้วงปี  2000 มีการพัฒนาการปฏิบัติการ    
ทางทหารในหลายด้าน โดยมีการยกระดับการปฏิบัติการย่อย
ขึ้นมาเป็นการปฏิบัติการเฉพาะของตัวเอง เช่น การสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์  (EW) ที่ เคยอยู่ภายใต้การสงครามระบบ
บัญชาการและควบคุม (C2W) มีการพัฒนาขึ้นมา แต่ยังคงมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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รูป 12 ความสัมพันธ์ระหว่าง C2W และ EW 

 ปัจจุบัน Joint Electronic Library (JEL) ได้เผยแพร่
เอกสารหลักนิยมร่วมของกองทัพสหรัฐ โดยก าหนดหลักนิยม
การปฏิบัติการร่วมทางทหารไว้ทั้งหมด จ านวน 81 ฉบับ 
แบ่งเป็นด้านก าลังพลร่วม (J1) 4 ฉบับ ด้านการข่าวร่วม (J2) 
5 ฉบับ ด้านยุทธการร่วม (J3) 55 ฉบับ ด้านส่งก าลังบ ารุงร่วม 
(J4) 12 ฉบับ ด้านการวางแผนปฏิบัติการร่วม 1 ฉบับ และ
ด้านระบบติดต่อสื่อสารร่วม 2 ฉบับ โดยมีหลักนิยมการ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยตรงจ านวน 13 ฉบับ ได้แก่ 
 - Joint Publication 2-0 Joint Intelligence 
 - Joint Publication 3-12 Cyberspace Operations 
 - Joint Publication 3-13 Information Operations 
 - Joint Publication 3-13.1 Electronic Warfare 
 - Joint Publication 3-13.2 Military Information 
Support Operations 
 - Joint Publication 3-13.3 Operations Security 
 - Joint Publication 3-13.4 Military Deception 
 - Joint Publication 3-30 C2 for Joint Air 
Operations 
 - Joint Publication 3-57 Civil-Military 
Operations 
 - Joint Publication 3-61 Public Affairs 
 - Joint Publication 5-0 Joint Operation 
Planning 
 - Joint Publication 6-0 Joint Communications 
System 

 - Joint Publication 6-01 Electromagnetic 
Spectrum Operations 

 
รูป 13 Joint Doctrine Hierarchy 

 ในแต่ละการปฏิบัติการจะระบุขีดความสามารถ         
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส าร  ( Information Related 
Capabilities : IRC) ไว้เพ่ือท าให้เกิดความได้เปรียบในสภาวะ
แวดล้อมทางข้อมูลข่าวสาร (Information Environment) 
ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจนั้น 
 “IRCs are the tools, techniques, or activities 
that affect any of the three dimensions of the 
information environment. The joint force (means) 
employs IRCs (ways) to affect the information 
provided to or disseminated from the target 
audience (TA) in the physical and informational 
dimensions of the information environment to affect 
decision making.” JP 3-13 
 น อกจากนี้ ใน เอกส ารห ลั กนิ ย ม ร่ วม ยั ง ได้ ร ะบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กันไว้โดยชัดเจน เช่น การปฏิบัติการข่าวสาร (IO), การสื่อสาร
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : SC) และการ
ปฏิบัติการห้วงไซเบอร์ (CO) เป็นต้น 
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รูป 14  Information Related Capabilities  

ของ Information Operations 

 
รูป 15 Information Related Capabilities  

ของ Strategic Communication 

 
รูป 16 Information Related Capabilities  

ของ Electronics Warfare 

 
รูปที ่17 Information Related Capabilities  

ของ Cyberspace Operations 

 
รูป 18 ความสัมพันธ์ของ SC และ IO 

บทส่งท้าย 
 จากการศึกษาความสัม พันธ์ของการปฏิบัติ การ      
ทางทหารต่าง ๆ ในสงครามยุคใหม่  โดยการวิ เคราะห์
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีตลอดจนการเปลี่ ยนแปลง
แนวความคิดในการปฏิบัติการทางทหาร พบว่าการปฏิบัติการ
ทางทหารนั้นมีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงระหว่างกัน
มากขึ้น  เนื่องจากเป็นไปตามคุณลักษณะที่ซับซ้อนของ      
ภัยคุกคาม รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มีส่วนในการเชื่อมโยงการปฏิบัติการของทุกส่วนที่ร่วมอยู่ใน
พ้ืนที่ปฏิบัติการเดียวกัน โดยการแบ่งปันข้อมูล (Information 
Sharing) การสร้างการหยั่ งรู้ ในสถานการณ์  (Situation 
Awareness) ร่วมกัน  ไปจนถึงการหยั่ งรู้ทั้ งมวล  (Total 
Awareness) 
 เป็นที่ประจักษ์ว่า การใช้ก าลังทหารในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งนั้น ไม่สามารถท าให้เกิดความส าเร็จได้โดยการใช้
การปฏิบัติการแบบเดียว จ าเป็นต้องมีการปฏิบัติการอ่ืน ๆ 
ควบ คู่ กั น ไป  เพ่ื อท า ให้ เกิ ด ผ ลกระท บ ที่ ต้ อ งก ารต่ อ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ และในสภาวะ เวลา และ
สิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน การเลือกใช้การปฏิบัติใดการปฏิบัติ  
เป็นหลัก การปฏิบัติใดเป็นการปฏิบัติสนับสนุน เป็นสิ่งที ่      
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ผู้บังคับบัญชาจะต้องตัดสินใจด้วยความรอบคอบ และทันต่อ
สถานการณ ์
 ทั้ งนี้ จึ งท าให้ การก าหนดความสั ม พันธ์ ระหว่ าง       
การปฏิบัติการในสงครามยุคปัจจุบันมีความอ่อนตัว และ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สถานการณ์ และสภาวะแวดล้อม
ด้านข้อมูลข่าวสารในขณะนั้น แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสามารถระบุ
ได้ชัดเจนคือ ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร   
ที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้ได้มา ในความได้เปรียบด้านข้อมูล
ข่าวสาร (Information Advantage) ซึ่ งเป็นปัจจัยส าคัญ   
ต่อการแพ้ - ชนะของสงครามยุคใหม่ 
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อาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Weapons) ตอนจบ 
น.อ. คณาธิป วงษ์ประเสริฐ 

กองเทคโนโลยี ศูนย์การสงครามทางอากาศ 

 ในฉบับที่แล้วท่านผู้อ่านได้ทราบถึง อาวุธนิวเคลียร์ว่า
คืออะไร โดยมีจุดเริ่มต้นจากไหน อาวุธนิวเคลียร์แบบต่าง ๆ 
รวมทั้งพลังงานต่าง ๆ ที่ให้ออกมาจากอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งจะ
ท าให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจถึงอาวุธนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นแล้ว 
ในฉบับนี้นั้นจะกล่าวถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้
อาวุธนิวเคลียร์ การน าเอาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในทางสันติ
จะสร้างสรรค์สิ่งใดที่ดีให้แก่ประเทศและโลกของเรา รวมทั้ง
การด าเนินการเตรียมพร้อมในการรับมือกับอาวุธร้ายแรงต่าง ๆ 
ของกองทัพอากาศไทย ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้และน าไป
เป็นแนวคิดในการรับมือกับผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
จากอาวุธร้ายแรงในอนาคตได้ต่อไป 

 
ภาพถ่ายของกองทัพสหรัฐฯ ควันรูปดอกเหด็ยักษ์ 

ของลูกระเบิดปรมาณลููกแรกที่ท้ิงลงที่เมือง ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น 

 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการใช้ระเบิดปรมาณู
ท าลายศัตรู พลังงานอันมหาศาลของปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน 
ได้ท าลายสิ่งก่อสร้างและท าลายมนุษย์เป็นจ านวนมาก เดิมที
คิดกันว่า มนุษย์ตายเพราะแรงระเบิดเท่านั้น เพราะยังไม่เคยมี
การศึกษาผลกระทบของกัมมันตภาพรังสีต่อสิ่งมีชีวิต รวมทั้ง
ไม่มีเครื่องมือตรวจสอบกัมมันตภาพรังสีที่บริเวณถูกระเบิด
และในร่างกายผู้เคราะห์ร้าย แต่หลังจากการระเบิดของระเบิด
ปรมาณูประมาณ 1 ปี ก็พบว่า มีคนจ านวนมากเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็ง เพราะได้รับกัมมันตภาพรังสี ด้วยเหตุนี้ โลกจึงเริ่ม
ตื่นตัวศึกษาผลกระทบของกัมมันตภาพรังสีที่มีต่อชีวิตมนุษย์  

 กัมมันตภาพรังสีที่แผ่ออกมานั้น เมื่อผ่านสิ่งใดจะท าให้
เกิดมีการเปลี่ยนแปลงภายในสสารของสิ่งนั้น ส าหรับสิ่งที่มีชีวิต 
เมื่อได้รับรังสีเป็นจ านวนมากก็อาจตายได้ทันที ทั้งนั้นเพราะ
รังสีท าลายเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยความรุนแรงของอันตราย  
ที่ เกิดต่อร่างกาย ขึ้นอยู่กับปริมาณของกัมมันตภาพรังสี 
ในช่วงเวลาที่ร่างกายได้รับ และบริเวณของร่างกายที่รับ
กัมมันตภาพรังสีนั้น 

ผลทางชีววิทยาของรังสีที่มีต่อร่างกาย  
 ผลทางชีววิทยาของรังสีที่มีต่อร่างกาย อาจจ าแนกได้   
2 แบบ คือ ผลแบบชัดเจน (Deterministic effects) และ  
ผลแบบไม่ชัดเจน (Stochastic effect)   
 1. ผลแบบชัดเจน เป็นผลที่เกิดเมื่อเซลล์จ านวนมาก 
ในร่างกายถูกท าลายโดยรังสี ผลประเภทนี้จะเกิดเมื่อร่างกาย
ได้รับรังสีถึงระดับขีดเริ่มเปลี่ยน (Threshold dose) และอาการ
จะมีความสาหัสเพิ่มขึ้น ตามปริมาณรังสีที่ได้รับผลแบบชัดเจน
ที่เกิดจากการรับรังสีมีคลื่นเหียน อาเจียน ท้องร่วง ผมร่วง 
เป็นไข้ ปวดศีรษะ เลือดออก เป็นต้น  

 
อาการที่เกิดขึ้นกับผู้ทีไ่ดร้ับรังสีในปริมาณสูงแบบเฉยีบพลัน 

 2. ผลแบบไม่ชัดเจน มีโอกาสเกิดจากการรับปริมาณรังสี
ทุกระดับโดยไม่มีขีดเริ่มเปลี่ยน โอกาสที่รับรังสีแล้วให้ผลแบบ
ไม่ชัดเจนเป็นแบบสุ่ม กล่าวคือ อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้  
โดยโอกาสเกิดจะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณรังสีที่ได้รับ  แต่ความ
สาหัสของผลที่เกิดไม่ขึ้นกับปริมาณรังสี ตัวอย่างของผลแบบ  
ไม่ชัดเจน คือ การเป็นมะเร็งและการเป็นโรคทางพันธุกรรม
จากรังสี 



 
ส่วนของอวัยวะที่ไวต่อรังส ี

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลของเซล 

 ผลทางชีววิทยาของรังสีที่ มีต่อร่างกาย  นอกจาก      
จะขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีแล้ว ยังขึ้นอยู่กับความเร็วที่ได้รับ   
ซึ่งจ าแนกได้เป็น 2 แบบ คือ รับรังสีแบบฉับพลัน (Acute 
dose) และการรับรังสีแบบเรื้อรัง (Chronic dose)  
 1. การรับรังสีแบบฉับพลัน หมายถึง การรับปริมาณรังสี 
100 มิลลิซีเวิร์ต หรือมากกว่า 100 มิลลิซีเวิร์ต ในช่วงเวลาสั้น
ภายในไม่กี่วันเป็นอย่างมาก เช่น ในกรณีรับรังสีจากระเบิด
นิวเคลียร์หรือจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์ 
  ผลแบบชัดเจนที่ปรากฏอาการให้ เห็นหลังจาก     
รับรังสีได้ไม่นาน เรียกว่า ผลแบบฉับพลัน (Prompt effect) 
ผลที่ปรากฏให้เห็นหลังจากรับรังสีแล้วเป็นเวลานาน เรียกว่า 
ผลแบบหน่วง (Delayed effect) การรับรังสีแบบฉับพลัน  
จะให้ผลทั้งแบบฉับพลันและแบบหน่วง  
  ส าหรับผลแบบหน่วง ที่ เกิดจากการรับรังสีแบบ
ฉับพลัน ได้แก่ ต้อแก้วตา มะเร็งและโรคทางพันธุกรรม ซึ่งจะ
ปรากฏในรุ่นลูกและหลาน 
 

ปริมาณรังส ี
(มิลลิซเีวิร์ต) 

อาการ 

2.2 
เป็นระดับรังสีปกติในธรรมชาติ ที่มนุษย์แต่ละคน
ได้รับใน 1 ปี 

5 เกณฑส์ูงสุดที่อนุญาตให้สาธารณชนได้รับใน 1 ปี 

50 
เกณฑส์ูงสุดที่อนุญาตให้ผูป้ฏิบัติงานทางรังสีไดร้ับ
ใน 1 ปี 

250 ไม่ปรากฏอาการผิดปกติใด ๆ ทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว 
500 เม็ดเลือดขาวลดลงเล็กน้อย 

1,000 
มีอาการคลื่นเหียน และอ่อนเพลยี เม็ดเลือดขาว
ลดลง 

3,000 
อ่อนเพลีย อาเจียน ท้องเสีย เม็ดเลือดขาวลดลง 
ผมร่วง เบื่ออาหาร ตัวซีด คอแห้ง มีไข้ อายุสั้น 
อาจเสียชีวิตภายใน 3-6 สัปดาห ์

6,000 

อ่อนเพลีย อาเจียน ท้องร่วงภายใน 1-2 ช่ัวโมง 
เม็ดเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว ผมร่วง มีไข้ อักเสบ
บริเวณปาก และล าคออย่างรุนแรง มีเลือดออก 
 มีโอกาสเสียชีวิตถึง 50% ภายใน 2-6 สัปดาห ์

10,000 
มีอาการเหมือนข้างต้น ผิวหนังพองบวม ผมร่วง 
เสียชีวิตภายใน 2-3 สัปดาห ์

 

หมายเหตุ : ซีเวิร์ต (sievert,Sv) : หน่วยวัดปริมาณการได้รับรังสี 
ก าหนดโดยคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันรังสีระหว่างประเทศ
(ICRP = International Commission on Radiological Protection) 

ภาพตาราง ผลที่เกดิฉับพลันหลังจากรับรังสีแบบฉับพลัน 

 2. การรับรังสีแบบเรื้อรัง หมายถึง การรับปริมาณรังสี
ระดับต่ าเป็นเวลานาน ตามค าจ ากัดความของคณะกรรมการ
ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับรังสีก่อไอออน      
ในปริมาณระดับต่ า (Committee to Assess Health Risks 
from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation) 
ของสหรัฐอเมริกานั้น ปริมาณรังสีเรื้อรัง หมายถึง ปริมาณรังสี
ระดับใกล้ศูนย์ถึงประมาณ 100 มิลลิซีเวิร์ต ร่างกายสามารถ
รับมือกับการรับรังสีแบบเรื้อรังได้ดีกว่าการรับรังสีแบบฉับพลัน 
เนื่องจากมีเวลาที่จะซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหาย หรือผลิตเซลล์ใหม่
แทนเซลล์ที่ตายหรือไม่ท างานได้ 
  เนื่องจากผลกระทบทางชีววิทยาจากการรับรังสีแบบ
เรื้อรัง ส่วนใหญ่เป็นผลแบบไม่ชัดเจน การประเมินความเสี่ยง
ที่จะเกิดผลกระทบจากการรับรังสีแบบเรื้อรัง จึงมักจะได้จาก
การตั้งสมมติฐานหรือแบบจ าลอง (Model) ซึ่งมีอยู่หลายแบบ
ด้วยกัน แบบที่ใช้กันมาก คือ แบบสัมพันธ์เชิงเส้น ระหว่าง
ปริมาณรังสีกับผลกระทบ ที่เรียกว่า Linear Non - Threshold 
model (หรือ LNT) แบบจ าลองนี้ตั้งสมมติฐานว่า ปริมาณรังสี
ที่ได้รับเพ่ิมจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะน้อยเพียงใด ก็มีผลท าให้
ความเสี่ยงที่จะได้ผลกระทบทางชีววิทยาต่อร่างกายเพ่ิมขึ้น
ทั้งสิ้น 



  ส าหรับผลที่เกิดจากการได้รับรังสีเรื้อรังนี้เป็นการ   
คาดเดาว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะต้องเกิดขึ้น
แน่นอน เพราะนอกจากรังสีที่ ได้รับแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืน  ๆ      
ที่ไม่เกี่ยวกับรังสีมาเกี่ยวข้องด้วย เช่น สารเคมี มลพิษต่าง ๆ 
ในอากาศ น้ า อาหาร อย่างไรก็ตาม ได้มีการกล่าวถึงสิ่งที่อาจ
เกิดขึ้นจากการรับรังสีเรื้อรัง คือ มีอายุสั้น ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว หรือ ลูคีเมีย (Leucemia) เป็นต้อกระจก (Cataract) 
เป็นโรคมะเร็ง เช่น โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 
โรคมะเร็งล าไส้ 

 
ภาพชาวยูเครนจากเมืองนาโรไดจ ิ

ทีป่่วยจากอุบัติเหตุนิวเคลยีร์ที่เชอร์โนบิล 
 
ผลกระทบต่อโลกของสงครามนิวเคลียร์ 

 
ภาพถ่ายเมืองฮโิรชิมา ของญี่ปุ่นหลังโดนท้ิงระเบิดปรมาณ ู

 1. โลกจะเกิดความยุ่งเหยิงในเมือง หลังจากเกิดสงคราม
นิวเคลียร์หนึ่งสัปดาห์ ปริมาณแสงอาทิตย์ในระดับพ้ืนดิน   
จะลดลงเหลือไม่กี่ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณปกติ ชาวเมือง     
จะเผชิญกับความหนาวจัด การขาดแคลนน้ า อาหาร และ

น้ ามันเชื้อเพลิง และปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับรังสี มลภาวะและ
เชื้อโรค พวกเขาอาจจะต้องออกจากตัวเมืองเพ่ือแสวงหา
อาหาร 
 2. ในมหาสมุทร ผลจากความมืดและการหยุดสังเคราะห์แสง  
ท าให้แพลงตอนพืชตายหมดอย่างรวดเร็ว ห่วงโซ่อาหาร     
จะถูกท าลายและสิ่งมีชีวิตในทะเลจะลดลง สารพิษและ
ตะกอนที่ไหลระบายจากแผ่นดินสู่ทะเล ท าให้บริเวณชายฝั่ง
โสโครก ความแตกต่างเชิงความร้อนระหว่างพ้ืนทวีปที่หนาว
เย็นจัดและมหาสมุทรที่อบอุ่น ท าให้เกิดพายุแรงบริเวณ
ชายฝั่ง แหล่งอาหารในทะเลของมนุษยชาติส่วนใหญ่หายไป 
และการใช้ประโยชน์จากส่วนที่ เหลือก็กระทบกระเทือน  
อย่างมาก 
 3. ระเบิดนิวเคลียร์ที่ระเบิดขึ้นในเมืองหรือใกล้เคียง     
ท าให้คลังน้ ามันและคลังแก๊สติดไฟขึ้นและยังท าให้ถังสารเคมี
พิษนานาชนิดแตกออก มีผลท าให้สารพิษและความร้อนจาก
การระเบิดเพิ่มความรุนแรงต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
  
 4. ถ้าสงครามเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในฤดูร้อน 
อุณหภูมิที่ต่ ากว่าจุดเยือกแข็งจะท าลายธัญพืชในซีกโลกเหนือ
ทั้งหมด ปริมาณความเข้มและความสว่างของแสงที่อยู่ใน
ระดับต่ าจะขัดขวางการสังเคราะห์แสงของพืช ผลที่ติดตามมา
คือ ห่วงโซ่ของอาหารทั้งหมดจะถูกท าลาย สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่
ตายไป  หรืออยู่ ในสภาพที่ อ่อนแอมาก เนื่ องจากได้รับ
กัมมันตภาพรังสี ส่วนพืชและสัตว์ที่เหลืออยู่จะล้มตายเพราะ
ขาดน้ า ซ่ึงไดก้ลายเป็นน้ าแข็งไปหมด 
 5. ภายหลังสงครามนิวเคลียร์ ระบบน้ าจืดจะแข็งตัว
เป็นความลึกพอควร ท าลายอาหารของสัตว์ป่าให้สูญสิ้นไป 
ต้นไม้จะตายเนื่องจากฝุ่นกัมมันตภาพรังสีที่ตกลงมา ซากต้นไม้
ที่ยืนต้นแห้งตายจ านวนมากนี้ จะกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ของไฟป่าขนาดใหญ่  
 จะเห็นว่าผลของสงครามนิวเคลียร์น่าจะหมายถึง    
การถูกท าลายอย่างมหาศาลในเชิงชีววิทยา ผู้ที่อาจรอดจาก
สงครามนิวเคลียร์ คือ ผู้ที่หลบอยู่ในก าบังลึกลงไปจากผิวโลก
มาก ๆ พร้อมด้วยอาหารปริมาณมาก ทั้งอุปกรณ์บรรจุอากาศ
ส่วนตัวและสิ่งจ าเป็นอ่ืน ๆ แท้จริงผู้ที่รอดชีวิตเหล่านี้ เพียงแต่
ยืดเวลาการตายของตัวเองเท่านั้น เพราะเมื่อคนเหล่านี้ออกมา
จากที่หลบภัยเมื่อใด ก็ต้องเผชิญกับแผ่นดินที่ว่างเปล่าและ
เต็มไปด้วยกัมมันตภาพรังสี ไม่อาจท าการเกษตรผลิตอาหาร



เลี้ยงชีพ เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของชีวิตอีกต่อไป เวลาที่ล่วงเลยไป
หลายปี ภายหลังการเกิดสงครามนิวเคลียร์ มีความเป็นไปได้ที่
สภาพบรรยากาศและภูมิอากาศของโลกจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
อีกครั้ง สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ก็อาจมีโอกาสกลับฟ้ืนคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม กว่าจะถึงวันนั้น มนุษยชาติก็สูญสิ้นไปแล้ว  
อาจจะน ามาสู่การสูญพันธ์ของมนุษยชาติอย่างถาวรก็เป็นได้ 

การพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในทางสันติ 
 ในปี พ.ศ.2496 สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศริเริ่มด าเนิน
โครงการ "ปรมาณู เพ่ือสันติ" ขึ้น  และในอีกสองปีต่อมา 
สหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมขึ้นที่กรุงเจนีวา  ซึ่งมี
นักวิทยาศาสตร์กว่า 4,000 คน จาก 73 ชาติ  ได้เข้าร่วม
ประชุมและพิจารณาถึงการน าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้   
ในทางสันติ เพ่ือแสดงให้ชาวโลกทราบว่า พลังงานนิวเคลียร์  
ที่คนส่วนมากเห็นว่าเป็นมหันตภัยร้ายแรงส าหรับมนุษย์นั้น 
สามารถอยู่ในวิสัยที่อาจจะควบคุม และน ามาใช้เป็นประโยชน์
ได้เช่นกัน และโครงการนี้ได้สร้างการกระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลก ก่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์  
ขึ้น ในประเทศของตน  เพ่ือน าพลั งงานนิ วเคลียร์มาใช้ 
ประโยชน์ในทางสันติ และช่วยการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
อย่างมากมาย อาทิเช่น 
 การใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 
 ประเทศไทยมีการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชากร 
ได้มีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพ่ือส่งเสริมกิจการเกษตร เพ่ือ
การเพ่ิมปริมาณผลผลิตและเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตดังต่อไปนี้ 

1. การปรับปรุงพันธุ์พืช การใช้รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา 
หรือนิวตรอน ฉายไปยังเซลล์ของพืชจะท าให้การแบ่งตัวของ
เซลล์พืชหยุดชะงัก มีการแบ่งตัวของเซลล์ล่าช้า เซลล์มีการ
กลายพันธุ์ เพ่ือสร้างพันธุ์พืชที่มีลักษณะดีตามความต้องการ 
ส าหรับประเทศไทยมีการปรับปรุงพันธุ์ พืชที่ส าเร็จและ
เพาะปลูกกันอย่างแพร่หลาย มากกว่า 10 ชนิด เช่น ข้าว
จ านวน 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ กข6, กข10 และ กข15 ถั่วเหลือง
พันธุ์ดอยค า เก๊กฮวย คาร์เนชั่น เบญจมาศ พุทธรักษา ปทุมมา 
และกล้วยหอมทอง 

 
ภาพดอกพุทธรักษาพันธุ์ใหม่ ที่ไดจ้ากการฉายรังสีแกมมา 

พันธุ์แดงวิโรจ (Red Viroch) 
 2. การก าจัดแมลงศัตรูพืช โดยเทคนิคการใช้แมลงที่
เป็นหมัน (Sterile Insect Technique : SIT) เริ่มจากการ
เพาะเลี้ยงแมลงให้มีปริมาณมากเพ่ือผลิตดักแด้ ต่อมาน าไป
ฉายรังสีแกมมา เพ่ือให้เป็นหมัน แล้วน าไปปล่อยในธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่อง การผสมพันธุ์จะไม่สามารถก าเนิดลูกหลาน
ต่อไปได้ เป็นการลดการขยายพันธุ์ ท าให้จ านวนประชากร
แมลงลดลงหรือหมดไปในที่สุด  

 
ภาพการควบคมุและก าจัดหนอนใยผัก 

โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันในรุ่นลูกจากการฉายรังส ี

 3. การถนอมอาหารด้วยรังสี ท าได้โดยการฉายรังสี 
เช่น รังสีแกมมาพลังงานสูงถึง 1.33 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์          
ที่สลายตัวมาจากไอโซโทปโคบอลต์ - 60 ไปท าลายยีนส์และ
การรบกวนการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เป็นผลให้จุลินทรีย์ เช่น 
บักเตรี เชื้อรา ยีสต์ พยาธิ และแมลง ตายไปหรือเป็นหมันได้ 
ส าหรับในพืชนั้นรังสีจะท าให้อัตราการหายใจ และกระบวนการ
ทางชีวเคมีเปลี่ยนไป จนเป็นผลท าให้ผลไม้บางชนิดสุกช้าลง 
ท าให้มันฝรั่งและหอมหัวใหญ่งอกช้าลง และยังสามารถท าให้



เห็ดบานช้าลงอีกด้วย กล่าวโดยสรุปคือ การถนอมอาหารโดย
การฉายรังสีนั้น สามารถควบคุมการแพร่พันธุ์ของ เชื้อโรค 
พยาธิ และแมลง อีกทั้งยังสามารถควบคุม การงอก การสุก 
และการเน่าเสียของผลิตผลการเกษตรได้อีกด้วย 

 
ภาพหอมใหญ่ทีผ่่านการฉายรังสีแกมมา 

เพื่อควบคุมการงอกให้ช้าลง 

 การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และอนามัย 
 1. ด้านการตรวจและวินิจฉัยโรค (Diagnosis) 
  การถ่ายเอกซเรย์ เพื่อตรวจความผิดปกติของอวัยวะ
ในร่างกาย เช่น ฟัน ปอด กระดูก การตรวจการท างานระบบ
อวัยวะ โดยให้ผู้ป่วยรับประทาน หรือฉีดสารกัมมันตรังสีเข้า
ไปในร่างกาย แล้วท าการถ่ายภาพอวัยวะ (Organ Imaging 
หรือ Scintigraphy) จะช่วยให้แพทย์ รู้ถึงบริเวณที่แน่นอน 
ของอวัยวะที่ผิดปกติหรือการท างานผิดพลาดของอวัยวะนั้น ๆ 
สารกัมมันตรังสีที่น ามาใช้ ได้แก่ 

  แกลเลียม - 67 (Gallium - 67) ใช้ตรวจการอักเสบ
และการเป็นหนอง ที่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ในช่องท้อง 
และใช้ตรวจหาการแพร่กระจาย ของมะเร็งในต่อมน้ าเหลือง 
  คริปทอน - 81เอ็ม (Krypton - 81m) ใช้ตรวจการ
ท างานของหัวใจ 
  เทคนีเชียม - 99เอ็ม (Technitium - 99m) ใช้ตรวจ
การท างานระบบต่าง ๆ เช่น ไทรอยด์ กระดูก สมอง ปอด ตับ 
ม้าม ไต และหัวใจ 

 
ภาพเอกซเรย์กระดูกด้วยเทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม เอ็มดีพี  

แสดงการแพร่กระจายของมะเร็งมาที่กระดูก 

 2. ด้านการบ าบัดรักษาโรค (Radiotherapy) 
  โดยทั่ วไปได้มีการใช้ ไอโซโทปรังสี ในการรักษา
โรคมะเร็ง และเนื้องอก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ฟอสฟอรัส - 32 (Phosphorus - 32) ใช้รักษาภาวะ
ที่มีเม็ดเลือดแดงมากเกินไป และรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิดเรื้อรัง 
  โคบอลต์  - 60 (Cobalt - 60) ใช้ รักษามะเร็งใน
อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย 
  สทรอนเชียม - 90 (Strontium - 90) ใช้รักษามะเร็ง
ผิวหนัง 
  ไอโอดีน  - 131 (Iodine - 131) ใช้รักษามะเร็งที่
ต่อมไทรอยด์ 
  แทนทาลัม - 182 (Tantalum - 182) ใช้รักษามะเร็ง
ปากมดลูก 



  การรักษามะเร็งด้วยรังสีโปรตอน ในระดับตื้นของ
ร่างกาย เช่น การรักษาที่ดวงตา 

 
ภาพการใช้รังสีโปรตอนรักษาโรคมะเร็ง 

 3. ด้านการปลอดเชื้อผลิตภัณ ฑ์ทางการแพทย์ 
(Radiosterilization) 
  การปลอดเชื้อ หมายถึง การท าให้จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน
อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นตายไปหรือไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อไป    
ได้อีก โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์เข็ม และกระบอกฉีดยา ที่ใช้ฉีด
สารละลายเข้าเส้นเลือด ท่อพลาสติกหรือสายสวนที่เข้าไป
สัมผัสเนื้อเยื่อภายในร่างกาย โดยการใช้รังสีแกมมาจาก
ไอโซโทปโคบอลต์ - 60 หรือ รังสีอิเล็กตรอนพลังงานสูง 

 การใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม 
 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและน าเอาพลังงานนิวเคลียร์  
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย 
และสามารถจ าแนกออกเป็น  2 แบบ  ตามวิธีการของ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ดังนี้ 
 1. อุตสาหกรรมการฉายรังสี เป็นการใช้รังสีพลังงานสูง
มาฉายรังสีวัสดุ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทางชีววิทยา 
และทางกายภาพ เพ่ือประโยชน์ในด้านการปรับปรุงคุณภาพ
ของวัสดุ การก าจัดจุลินทรีย์บางชนิดในอาหารโดยมีตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 
  การฉายรังสีอาหาร (food irradiation) ประเทศไทย 
มีศูนย์ฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร ซึ่งเป็นโรงงาน
ต้นแบบ โดยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532  
ซึ่งใช้ไอโซโทปโคบอลต์ - 60 มีกัมมันภาพรังสีตอนเริ่มต้น 
44,000 คูรี ให้บริการฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร  
ที่ส าคัญ คือ เครื่องเทศ แหนม สมุนไพร ฝรั่ง ผลไม้ กุ้งแช่แข็ง 
หอมหัวใหญ่ และกระเทียม เป็นต้น 

 
ภาพอาหารที่ผา่นการฉายรังสเีพื่อให้ปลอดจากพยาธิและเช้ือโรค 

  อุตสาหกรรมการปลอดเชื้อจุลินทรีย์ รังสีแกมมาจาก
โคบอลต์ - 60 ได้ถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการปลอดเชื้อโรค
ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อันได้แก่ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์  
  อุตสาหกรรมโพลีเมอร์ รังสีแกมมาหรืออิเล็กตรอน
สามารถไปช่วยเร่งการเกิดปฏิกิริย าในการผลิตสารพวก      
โพลิเมอร์ต่าง ๆ เช่น การฉายรังสีไม้เนื้ออ่อนที่ถูกอัดด้วยสาร
โมโนเมอร์ จะกลายเป็นสารโพลิเมอร์ที่มีความแข็งมากขึ้น   
ใช้ส าหรับท าพ้ืนปาร์เก้หรือท่อนไม้ที่ต้องการให้มีความแข็งสูง 
การฉายรังสีเพ่ือไปช่วยให้โมโนเมอร์จับตัวกับโพลิเมอร์ เช่น 
การน าน้ ายางธรรมชาติมาฉายรังสีเพ่ือท ากาวให้เหนียวขึ้น
หรือท ายางพลาสติก  การฉายรังสี โพลิ เมอร์ เป็นผลให้
ผลิตภัณฑ์มีความคงทนต่อความร้อน เช่น ใช้ผลิตฉนวนหุ้ม
สายไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก และการฉายรังสีน้ ายาง
ธรรมชาติที่ผสมกับสารเคมี เพ่ือให้มีการจับตัวกันของโพลิเมอร์
เป็นแผ่นยาง (rubber vulcanization) 
 2. การตรวจวัดและควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นการใช้วัสดุกัมมันตรังสี และเทคนิคทางรังสี ซึ่งเรียกว่า 
“เทคนิคนิวเคลียร์” มาใช้ประโยชน์ในระบบวัดและควบคุม
การท างานในส่วนต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันมี
การน ามาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ซึ่งมีตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 
  การใช้รังสีแกมมาวัดระดับของไหลหรือสารเคมี    
ในกระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 
  การใช้รังสีแกมมาวัดระดับเศษไม้ในหม้อนึ่ง เพ่ือการ
ผลิตไม้อัดแผ่นเรียบ 
  การใช้รังสีแกมมาวัดความหนาแน่นของน้ าปูนกับ
เส้นใยหิน เพ่ือการผลิตกระเบื้องกระดาษ 



  การใช้รังสีแกมมาวัดและควบคุมความหนาแน่นของ
เนื้อยางท่ีเคลือบบนแผ่นผ้าใบเพ่ือผลิตยางรถยนต์ 
  การใช้รังสีบีตาวัดและควบคุมน้ าหนักของกระดาษ
ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ 
  การใช้รังสีเอกซ์วัดหาปริมาณตะกั่วและก ามะถันใน
การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
  การใช้รังสีนิวตรอนในการส ารวจแหล่งน้ ามัน และ
ก๊าซธรรมชาติใต้ดิน 

 
ภาพจ าลองการวดัปริมาณของการแผ่รังสีแกมมาทีผ่่านกระดาษ 

เพื่อให้ได้ความหนาท่ีถูกต้อง 

 การใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
 ในการน าสารกัมมันตภาพรังสีมาใช้ในการศึกษาวิจัยนั้น
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น โดยการ
วิ เคราะห์ ธาตุปริมาณ น้ อยและสารพิษในสิ่ งแวดล้อม 
การศึกษาอายุของวัตถุโบราณ ศึกษาวัฏจักรหรือวงชีวิตของ
พืชและสัตว์บางชนิด การศึกษาการเคลื่อนที่ของน้ าใต้ดินและ
น้ าผิวดิน ศึกษาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ศึกษาการ
สะสมการเคลื่อนที่ของตะกอนในเขื่อน แม่น้ า ล าคลอง และ
แหล่งน้ าต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้รังสีเพ่ือการก าจัดน้ าเสีย 
การผลิตปุ๋ยธรรมชาติ การพัฒนาที่ดินทางการเกษตร กิจกรรม
ทางป่าไม้และอุทกวิทยา เป็นต้น 
 การใช้ประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม 
 พลังงานนิวเคลียร์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใน   
2 ด้าน คือ ด้านการรักษาและพัฒนา เพ่ือให้สามารถด ารงค์
สภาพและพัฒนาสภาวะของสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้น และด้าน 
การตรวจตราและควบคุม เพ่ือช่วยเฝ้าระวังและควบคุม
ปริมาณของรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติและในสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ใน
เกณฑ์ควบคุมและปริมาณของรังสีในระดับที่ปลอดภัยต่อ

มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ใน
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
 การใช้รังสีแกมมาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ในน้ าทิ้งจากชุมชน 
และจากโรงพยาบาล เพ่ือป้องกันโรคระบาด 
 การใช้รังสีแกมมาฆ่าเชื้อโรคในขยะและตะกอน แล้วน า
กลับมาท าเป็นปุ๋ยต่อไป 
 การใช้รังสีอิเล็กตรอน ในการก าจัดก๊าซอันตราย (SO2, 
NO2) จากปล่องควันโรงงานอุตสาหกรรม และการเผาถ่านหิน 
 การใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์วิเคราะห์สารพิษต่าง ๆ ใน
ดิน พืช อากาศ น้ า และอาหาร 
 การใช้เทคนิคสารติดตามทางรังสีศึกษามลภาวะใน
สิ่งแวดล้อม 
 การวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม เช่น ที่อยู่อาศัย และ
สถานที่ท างาน 

 
ภาพเครื่องส ารวจรังสีในการวัดปรมิาณรังส ี

กองทัพอากาศกับการปฏิบัติงานด้านอาวุธร้ายแรง 
 กองทัพอากาศแม้ว่าจะไม่มีอาวุธนิ ว เคลียร์ ไว้ ใน
ครอบครอง แต่ในฐานะที่เป็นเป็นหน่วยงานหลักในการเตรียม
ก าลั งและป้ องกันประเทศ  ดั งนั้ นกองทัพอากาศจึ งให้
ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอันตราย
ที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธร้ายแรงต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ เคมี ขีวะ และกัมมันตรังสี กองทัพอากาศ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทา ระงับ และยับยั้ง อันตรายของ
สารเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสี (คชร.) ที่อาจจะเกิดขั้นแก่ชีวิต 
ทรัพย์สินและอาคารสถานที่ในเขตพ้ืนที่กองทัพอากาศรวมทั้ง
สนับสนุนหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศเมื่อได้รับการ
ประสาน  



 
ภาพภารกจิช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว  

และเกดิการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังส ี
จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 โดยเมื่อเกิดสถานการณ์ ในพ้ืนที่ ทอ.และบริเวณใกล้เคียง
หรือเมื่อมีเหตุจ าเป็น กองทัพอากาศจะพิจารณาจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสี ทอ.(ศคชร.ทอ.) เพ่ือ
วางแผน อ านวยการ ประสานงาน สั่งการ ควบคุม และก ากับ
ดูแลการปฏิบัติการ คชร. รวมทั้งยังมีการจัดชุดปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ทั้ง ชุดปฏิบัติการ คชร.สายแพทย์ (พ.อ.) 
ชุดเก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด (สพ.ทอ.) ชุดคัดแยกและ
ล าเลียงผู้ป่วย (พอ., อย. และ ขส.ทอ.) ชุดปิดกั้นและควบคุม
พ้ืนที่ (สน.ผบ.ดม.) พร้อมเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ พื้นที่
ปฏิบัติการ ภายใน ๔ ชม.หลังจากได้รับค าสั่ง หากมีแนวโน้ม
เกินขีดความสามารถของกองทัพอากาศในการบรรเทา ระงับ 
และยับยั้งอันตรายจากพิษของสาร คชร.นั้น ให้ ศคชร.ทอ.
แจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศเพ่ืออพยพ ข้าราชการ 
ครอบครัว และประชาชนออกนอกพ้ืนที่ทันทีและประสานงาน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทอ.ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ , กรมควบคุมโรคติดต่อ , กรมควบคุมมลพิษ ,       
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก, กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อไป 

 
ภาพภารกจิการตรวจสอบและเก็บกู้สารเคมีรั่วไหล 

หลังเหตุการณ์น้ าท่วม ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน 
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ส าหรับการเตรียมการด้านบุคลากรนั้น ได้จัดให้มีการ
เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์
ความรุนแรงต่าง ๆ และผลกระทบจากจากการใช้อาวุธร้ายแรง 
ซึ่งกองทัพอากาศได้มีเปิดการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
งานในด้านอาวุธร้ายแรง ได้แก่ หลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ 
ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุอาวุธท าลายล้างสูง ในความ
รับผิดชอบของศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน
และอวกาศกองทัพอากาศ โดยมีความมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการ สงครามนิวเคลียร์ 
ชีวะ และเคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธท าลายล้างสูง    
โดยสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ในชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานทางยุทธการ
ภาคพ้ืนและภาคอากาศในการด าเนินกลยุทธ์ที่มีการใช้อาวุธ
นิวเคลียร์ ชีวะ และเคมี ชนิดในและนอกแบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



 
ภาพการฝึกในหลักสตูรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี  

และการเผชิญเหตุอาวุธท าลายล้างสูง 
 การอบรมในหลักสูตรประกอบไปด้วยการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุอาวุธ
ท าลายล้างสูง และการป้องกันจากอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
รวมถึงการใช้ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ ในการป้องกัน 
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุอาวุธท าลายล้างสูง 
และการเผชิญเหตุจากวัตถุอันตราย ซึ่งเป็นการให้ความรู้  
ภาควิชาการรวมถึงการด าเนินการฝึกภาคปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้
บุ ค ล าก รขอ ง  ท อ .ที่ เข้ า รั บ ก ารอบ รม มี ค ว าม รู้ แ ล ะ
ความสามารถทั้ งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  จนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อแผนการ
ปฏิบัติของ ทอ.สร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัย
ของข้าราชการ ทอ.ในการรับมือต่ออาวุธร้ายแรงต่าง  ๆ 
รวมทั้งยังเป็นการด ารงไว้ซึ่งความปลอดภัยและความมั่งคง
ของชาติต่อไป 

 อาวุธนิวเคลียร์ เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ซึ่งมีอ านาจ
ท าลายล้างสูง ส่งผลทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และยัง 
ส่งผลกระทบต่อโลกในทุก ๆ ด้าน ประเทศมหาอ านาจมักจะ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองทางทหารและในด้านอื่น ๆ 
กองทัพอากาศแม้ว่าจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองแต่
ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
อันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธร้ายแรงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
อนึ่ง ในปัจจุบันได้มีการน าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์
ในทางสันติโดยทั่วไป ซึ่งจะเป็นกลไกอันหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม 
การพัฒนาประเทศในด้านส าคัญ คือ การอุตสาหกรรม 
การเกษตร การแพทย์และอนามัย การพลังงาน สิ่งแวดล้อม
และการจัดการทรัพยากร ดังที่ได้กล่าวมาทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม ดังนั้นจึงควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ กับบุคลากร

ของ ทอ.ถึงพลังงานนิวเคลียร์ และประโยชน์ที่ได้รับทุกรูปแบบ
และอันตรายจากสิ่งที่ออกมาจากพลังงานนิวเคลียร์อย่างถูกต้อง 
อันเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้พ้ืนฐาน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การ
พัฒนากองทัพอากาศและประเทศไทยไดต้่อไป 
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