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 สวัสดีครับทานผูอานวารสาร
การสงครามทางอากาศทุกทาน
 วารสารการสงครามทางอากาศ 
ฉบับน้ีเปนปท่ี 19 ฉบับท่ี 72 ประจําเดือน 
เมษายน - มิถุนายน 2562 ซ่ึงในเดือนมีนาคม 
และเดือนเมษายนของทุกปเปนเดือนท่ีมี
ความสําคัญกับพวกเราชาวกองทัพอากาศ
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ท่ีระลึกกองทัพอากาศ" และวันท่ี 9 เมษายน
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เน่ืองจากวันท่ี 7 มีนาคมของทุกปเปน 
"วันคลายวันสถาปนาศูนยการสงคราม
ทางอากาศ" และในโอกาสวันครบรอบ 24 ป 
ของศูนยการสงครามทางอากาศ ทางหนวย
จึงไดประกอบพิธีทางศาสนาและจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันคลายวันสถาปนาหนวย เพ่ือเปน
สิริมงคลแกชาวศูนยการสงครามทางอากาศ
 สําหรับในฉบับน้ีมีบทความท่ี
นาสนใจ 7 บทความ เร่ืองแรกไดแก “5G กับ
แนวโนมการเปล่ียนแปลงทางทหาร” ซ่ึงเม่ือ
อานจบแลว นักการทหารท้ังหลายตองตอบ
คําถามใหไดวา “เราพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลง
และกาวไปกับเทคโนโลยีน้ีหรือยัง และ
อยางไร” เร่ืองท่ี 2 ไดแก “การสรางวัฒนธรรม
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรใน ทอ.” 
ซ่ึงประเด็นสําคัญจะมีแนวทางในการสราง
วัฒนธรรมความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร
ใน ทอ.อยางไรบาง และเร่ืองท่ี 3 ไดแก 
“มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา” 
ซ่ึงเน้ือหาจะเก่ียวของวาทําไมประธานาธิบดี 

โดนัลด ทรัมป จึงตองการกอต้ังกองทัพ
อวกาศ และหนวยงานท่ีดําเนินงานดาน
อวกาศของกองทัพคือหนวยใด ทําหนาท่ี
อะไรบาง สําหรับบทความท่ี 4 – 6 เปน
บทความท่ีตอจากฉบับท่ี 71 ไดแกเร่ือง 
Evolution of Air Power ยุทธศาสตร และ 
การปฏิบัติการรวมกองทัพไทย สวนบทความ
ท่ี 7 เปนบทความเน่ืองในโอกาสวันคลายวัน
สถาปนาศูนยการสงครามทางอากาศ
 สุดทายน้ี กองบรรณาธิการหวัง
เป นอยางย่ิงวา บทความท่ีได นําเสนอใน
วารสารฯ ฉบับน้ี คงเปนประโยชนตอทาน
ผูอานท้ังหลาย และขอขอบพระคุณทุกทาน
ท่ีกรุณาใหความสนใจติดตามวารสารฯ ของ
เราตลอดมา หากมีขอติชมหรือขอเสนอแนะ
ใด ๆ ทางกองบรรณาธิการยินดีท่ีจะรับฟง
ความคิดเห็น และพรอมท่ีจะพิจารณาและ
ดําเนินการปรับปรุงอยางเต็มความสามารถ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของวารสารฯ และ
บทความใหดีย่ิงข้ึนตรงตามความตองการ
ของทุกทาน
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Evolution of Air Power                43
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ลง5G กับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการทหาร

พล.อ.ต.สุพิจจารณ  ธรรมวาทะเสรี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.

 จากการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อินเตอรเน็ตทําใหเกิดความกาวหนาในการติดตอส่ือสาร จากกําเนิดของ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในยุคแรก ๆ หรือยุค 1G เมื่อสมัยป 1980 ซ่ึงเปนระบบ 
Analog และตอมาไดพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารไรสายต้ังแตยุค 2G 
เปลี่ยนผานมาเปน 3G และ 4G ทําใหการสื่อสารดวยภาพ เสียง วิดีโอ เปนไป
อยางรวดเร็ว และโทรศัพทยังมีขนาดเล็กลง ตลอดจนมีการใชงานอินเทอรเน็ต
อยางแพรหลาย ทําใหมีความตองการในการเขาถึงขอมูลยังคงเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการ จึงเปนกําเนิดของเทคโนโลยี 5G 
หรือ 5th Generation 

เทคโนโลยี 5G 
 เทคโนโลยี 5G เปนการปฏิวัติทางเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายที่สําคัญ
อีกครั้งหนึ่ง โดยระบบการส่ือสารแบบไรสายในยุคที่ 5 นี้มีขีดความสามารถ
ที่จะตอบสนองในการรองรับการทํางานบนระบบ 5G ใน 3 ดานหลัก ไดแก
 eMBB หรือ enhanced Mobile Broadband คือ การใชงานใน
ลักษณะที่ตองการการสงขอมูลความเร็วสูงในระดับกิกะบิตตอวินาที (Gbps)
 mMTC หรือ massive Machine Type Communications คือการ
ใชงานท่ีมีการเชื่อมตอของอุปกรณจํานวนมากในพื้นที่เดียวกัน โดยมีปริมาณ
มากถึงระดับลานอุปกรณตอตารางกิโลเมตร
 URLLC หรอื Ultra-reliable and Low Latency Communications 
คือการใชงานที่ตองการความสามารถในการสงขอมูลที่มีความเสถียรมาก 
รวมท้ังมีความหนวงเวลา (Latency) หรือความหนวงในการสงขอมูลในระดับ 1 
มลิลิวินาท ี(ระบบ 4G ในปจจุบันรองรบัความหนวงเวลาในระดับ 10 มลิลิวินาท)ี



4 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน เมษายน-มิถุนายน 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 72

 ดังนั้น ระบบ 5G นี้จึงเปนมากกวาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ไมเพียง
แคเราจะดาวนโหลดหรืออัพโหลดขอมูลปริมาณมากไดไวขึ้นเทานั้น แตระบบ 
5G ยังเปนพื้นฐานของการพัฒนาแนวความคิด Internet of Thing (IoT) 
และ Machine to Machine จึงไมจํากัดเพียงแคโทรศัพทสมารทโฟนอีกตอไป 
ซึ่งจะรวมไปถึงเครื่องมือ เครื่องใช และระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด โดยเปน
การสื่อสารระหวางอุปกรณตาง ๆ เหลานี้ไมวาจะเปน เครื่องมือ ยานพาหนะ 
หรืออาคารส่ิงกอสรางที่มีการติดต้ังวงจรอิเล็กทรอนิกส ซอฟตแวร เซ็นเซอร 
และเครือขายการเช่ือมตอตาง ๆ ทําใหอุปกรณเหลานี้สามารถสงผานขอมูล
ถึงกันโดยไมตองใหมีมนุษยเขาไปสั่งการ ในการพัฒนาดังกลาวจะเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการใชชีวิตประจําวัน เกิดรูปแบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม ๆ 
เชน การผาตัดทางไกลที่แพทยสามารถทําการผาตัดใหคนไขที่อยูหางไกลออก
ไปได การควบคุมเคร่ืองจักรในโรงงานโดยอัตโนมัติ และการขับยานพาหนะ
อัจฉริยะที่ไมตองมีคนขับ เปนตน 
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 อยางไรก็ตามเทคโนโลยี 5G นั้นจะเปรียบเสมือนถนนทางเชื่อมไปยัง
ส่ิงตาง ๆ  เพือ่ขบัเคล่ือนใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ  อยางกาวกระโดด โดยยงัตองการ
เทคโนโลยอ่ืีน ๆ  เพือ่สรางนวัตกรรมใหมนีข้ึน้มา ทีสํ่าคัญไดแก เทคโนโลยปีญญา
ประดิษฐ (Artifi cial Intelligence : AI), อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet 
of Things : IoT), เทคโนโลยีหุนยนต (Robotic Technology), การวิเคราะห
และเก็บขอมูลขนาดใหญ (Big Data Management), เทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Virtual Reality : VR) และเทคโนโลยีความจริงแบบแตงเติม 
(Augmented Reality : AR) เปนตน ทั้งนี้ บริษัทชั้นนําของโลกไดเรงพัฒนา
ขดีความสามารถและระบบ 5G นีเ้พ่ือเปล่ียนแปลงสรางนวัตกรรมและขบัเคล่ือน
อุตสาหกรรมใหม เชน บริษัทโนเกียมองส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเปนผล
มาจากการเชื่อมตอดวยเทคโนโลยี 5G ดังแสดงในภาพ ซึ่งแนนอนวาเมื่อ
เทคโนโลยนีีเ้ขามาแลวรปูแบบชวิีตและการทาํงานของเราตองมกีารเปล่ียนแปลง 
ตลอดจนอาจจะเกิดผลกระทบตอประเทศในวงกวางอยางแนนอนในอนาคต
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5G กับกําลังอํานาจแหงชาติ
 กําลังอํานาจแหงชาติ (บางครั้งอาจเรียกวาพลังอํานาจแหงชาติ) 
หมายถึง ความสามารถของรัฐประเทศในอันที่จะกอใหเกิดอิทธิพลแกรัฐ 
หรือประเทศอ่ืน ๆ เปนความสามารถของชาติหน่ึงที่สามารถชักจูงใจทําให
ชาติอ่ืนกระทําการใด ๆ ตามที่ตนปรารถนา เพื่อใหมีความมั่นคงดานตาง ๆ 
ของประเทศและบรรลุวัตถปุระสงคทางการเมอืงของชาติ ซึง่ปจจัยกําลังอํานาจ
แหงชาติสามารถจําแนกออกเปน 13 ปจจัย ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม 
ไดแก 
 1) ลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศ 
 2) อุดมการณของชาติและภาวะผูนํา
 3) ความสัมพันธระหวางประเทศและการทูต 
 4) เศรษฐกิจ 
 5) ลักษณะและเอกลักษณประจําชาติ 
 6) ความเชื่อ ศาสนา จริยธรรม และความจงรักภักดี 
 7) ประชากร 
 8) การศึกษา 
 9) การทหาร 
 10) วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
 11) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 12) การพลังงาน 
 13) การบริหารจัดการขอมูลขาวสาร
 ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยี 5G เขามายอมจะเกิดผลกระทบและการเปลี่ยน
ของกําลังอํานาจแหงชาติ โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การศึกษา ประชากร และการทหาร ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวโนมของเทคโนโลยี
ที่เปล่ียนแปลงนี้ยอมจะเกิดนวัตกรรมส่ิงใหม ๆ ตลอดจนอาจเกิดปญหาการ
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วางงานของประชาชนที่งานบางอยางอาจถูกแทนที่ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
และสงผลใหเกิดปญหาดานความมั่นคงของชาติ ดังนั้น ส่ิงที่สําคัญคือ เราจะ
ยอมรับ กาวทัน และประยุกตนําเทคโนโลยีนี้มาใชอยางไรใหเกิดประโยชน
ในการพัฒนาประเทศใหมากที่สุด เพราะหากไมสามารถกาวทันไดอาจจะ
เสียโอกาสและลาหลังในการพัฒนาประเทศ แตหากยอมรับและเลือกใช
เทคโนโลยี 5G ยอมจะตองมีการลงทุนจํานวนมหาศาลในการเปล่ียนแปลง
ครั้งนี้ รวมถึงทางการทหารจะตองมองวาจะนําเทคโนโลยีนี้มาใชอยางไรใหเกิด
ประโยชน โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของความปลอดภัยและความมีเสถียรภาพ
ของระบบ ตลอดจนการเกิดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงองคกร ซึง่ในอนาคต
ฐานบินและหนวยงานทหารตาง ๆ อาจจะกลายเปน Smart Base ที่เชื่อมโยง
ระบบตาง ๆ เขาดวยกันดวยระบบ 5G จึงจําเปนตองมีการวางแผนเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงนี้ในอนาคต

จะเกิดการปฏิวัติในกิจการทหาร (Revolution in Military Affairs : 
RMA) อีกหรือไม ?
 ในอดีตที่ผานมาจากการที่ชาติตาง ๆ พยายามประดิษฐคิดคนหา
เครื่องมือและวิธีการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางทหาร  
ซึ่งนําเอาการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมาปรับใชทางทหารประกอบกับ
การเปล่ียนแปลงทีสํ่าคัญในเรือ่ง การปฏบิตักิารในสนามรบ และการจดัองคกร
แลวจะทาํใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางขนานใหญในเรือ่ง Character of War 
จะเกิดเปนการปฏิวัติในกิจการทหาร (Revolution in Military Affairs : 
RMA) เชน การยุทธรวมระหวางกําลังทางบกและกําลังทางอากาศหลังจากมี
อากาศยาน หรือในปจจุบันที่เปนการปฏิบัติการโดยใชเครือขายเปนศูนยกลาง 
(Network Centric Operations : NCO) ฯลฯ จึงทําใหเกิดรูปแบบการปฏิบัติ
การและการจัดองคกรใหมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงนี้ โดยลวนเกิดมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งสิ้น 
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 อยางไรก็ตามดวยขีดความสามารถของเทคโนโลยี 5G อันไดแก 
enhanced Mobile Broadband, massive Machine Type Communications 
และ Ultra-reliable and Low Latency Communications ตลอดจน
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของดังที่กลาวมาขางตนนั้น ทางการทหารในหลาย
ประเทศไดมีการศึกษา และในอนาคตเมื่อ 5G เกิดเต็มรูปแบบยอมจะมีการนํา
มาใชในทางทหารมากขึ้น โดยจะสงผลกระทบตอรูปแบบการปฏิบัติการใน
สนามรบและอาจเกิดการปฏิวัติในกิจการทหาร (RMA) ครั้งใหมขึ้น ตัวอยาง
การนาํเทคโนโลย ี5G ทีม่พืีน้ฐานแนวความคิดในการประยกุตรวมกับเทคโนโลยี
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของมาใชในกิจการทหารในอนาคต ไดแก
 การประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยี IoT, Big Data และ AI  ในอนาคต
ตอไปส่ิงตาง ๆ  ท่ีอยูในองคกรทหารจะกลายเปน IoT และเปน Sensor แบบหน่ึง 
แมแตทหารในสนามรบที่จะถูกติดตามเพื่อวิเคราะหความพรอมและ
ขีดความสามารถในการรบ และแนนอนวาขอมูลจะหล่ังไหลเขามายังระบบ
บัญชาการและควบคุมอยางมหาศาล ซึ่งนั่นหมายถึงความตองการระบบ
เครอืขายท่ีรวดเรว็ การเก็บขอมลู และการวิเคราะหขอมลู ตลอดจนการนาํระบบ 
AI เขามาชวยในการวิเคราะหเพื่อใหฝายอํานวยการและผูบังคับบัญชาส่ังการ
ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง นอกจากนี้ในระบบ Tactical Data Link (TDL) 
ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) จะมี
การพัฒนาความเร็วและความเสถียรเพื่อรองรับขอมูลดังกลาว ตางจากเดิมที่
ระบบมีขีดความสามารถเพียงสงขอความไปใหเครื่องบินรบหรือ Shooter 
แตตอไปในอนาคตอาจจะสามารถสงภาพและขอมลูอ่ืน ๆ  ขึน้ไปเพือ่การส่ังการ
ที่รวดเร็วจาก Decision Maker ไปยัง Shooter ซึ่งจะชวยเพิ่ม Situation 
Awareness และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติภารกิจ
 นอกจากนี้ระบบ Logistic จะเปล่ียนโฉมออกไปจากเดิมดวยการ
เชือ่มตอขอมลูดวยระบบ IoT และถูกเก็บรวบรวมดวยระบบ Big Data และการ



9วารสารรายไตรมาสประจําเดือน เมษายน-มิถุนายน 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 72

5G
 กับ

แน
วโน

มก
ารเ

ปลี่
ยน

แป
ลง

วิเคราะหดวยระบบ AI จะทาํใหการคํานวณการจัดหาพัสดุอะไหลไดอยางรวดเรว็
แมนยํา ลดการสะสมอะไหลเกินความตองการทําใหประหยัดงบประมาณ 
อีกท้ังการวิเคราะหในการซอมแซมระบบยุทโธปกรณจะดําเนินการดวยความ
รวดเร็วดวยการวิเคราะหผานระบบ IoT และ AI 

 การประยกุตใชรวมกับเทคโนโลยหีุนยนตและ AI : ดวยขดีความสามารถ
ของระบบที่มี Latency Time ตํามาก, Bandwidth ที่เชื่อมตอจํานวนมากมาย
และไดรวดเร็ว ดังนั้น ระบบหุนยนตจะเขามามีบทบาทในการปฏิบัติการทาง
ทหารมากขึน้ เชน ยานรบปฏบัิติการทางทหารไรคนขบั ซึง่จะมรีะบบ AI ทีฉ่ลาด
สามารถเรียนรูและตัดสินไดเองในระดับหน่ึง ทําใหลดความเส่ียงอันตรายจาก
การสูญเสียและบาดเจ็บของทหารในพื้นที่ปฏิบัติการรบ
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 นอกจากนี้ระบบตาง ๆ ที่นํามาใชในการอุตสาหกรรมทางทหาร
และระบบ Logistic จะมีการนําเทคโนโลยีหุนยนตเขามาใชงานเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต ซึ่งระบบดังกลาวจะถูกนํามาทดแทนคนและสามารถลดจํานวน
บุคลากรในภาระงานนั้นได 
 การประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยี VR และ AR: จากคุณสมบัติ 5G ใน
เรื่องความเร็วในการสงขอมูลและการเชื่อมโยง IoT ไดอยางมหาศาล การสราง
ระบบ Simulator ในอนาคตจะมคีวามเสมอืนจริงและทาํการฝกไดพรอม ๆ  กัน
หลายบุคคลหรือหลายหนวย รวมถึงเทคโนโลยี AR จะชวยใหจําลองการปฏิบัติ
ภารกิจในพื้นที่จริงได ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวจะทําใหเพิ่มคุณคาในการฝกไดเปน
อยางมาก ตลอดจนสามารถประมวลผลการปฏิบัติวาจะมีแนวโนมความสําเร็จ
ในการปฏิบัติภารกิจมากนอยเพียงใด เพ่ือใหหนวยสามารถนําบทเรียนจาก
การฝกดังกลาวไปปรับปรุงยุทธวิธีในหนวยตอไป

ภาพแสดงการประยุกตใชระบบ VR และ AR มาใชในระบบ Simulator
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 ในอนาคตอันใกลนี้ ระบบ 5G จะเปนเทคโนโลยีสําคัญที่จะชวย
สนับสนุนระบบตาง ๆ ในการพัฒนาประเทศโดยเริ่มมีการวิจัยพัฒนาและ
วางแผนการใชงานแลวทั่วโลก ตลอดจนบางประเทศไดวางไวเปนยุทธศาสตร
ชาติ เพราะเทคโนโลยนีีจ้ะสามารถทาํใหเกิดการเปล่ียนแปลงรปูแบบของสังคม 
การใชชีวิต ระบบเศรษฐกิจ การปฏิวัติในอุตสาหกรรม และการศึกษา ซึ่งจะ
ไมใชเปนเพยีงแคเรือ่งเฉพาะบุคคล รวมถงึจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางการทหาร
ครั้งใหญ แตส่ิงที่สําคัญไมนอยกวาการพัฒนาและนําเทคโนโลยีนี้มาใชก็คือ 
การตระหนักถึงผลกระทบอันหลีกเล่ียงไมได ดังนั้น การจัดเตรียมยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติราชการรองรับ การสรางความรูความเขาใจบุคลากรทางทหาร
ใหเทาทนัเทคโนโลย ีและปรบัตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงใหม ๆ  ในองคกรอยู
เสมอจะชวยทําใหกองทัพมีการพัฒนาใหมีความทันสมัยและสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ คําถามที่สําคัญตอนักการทหารทั้งหลาย คือ “เราพรอม
ที่จะเปล่ียนแปลงและกาวไปกับเทคโนโลยีนี้หรือยัง และอยางไร” นี่คือ ส่ิงที่
ทาทายนักการทหารและผูนําองคกรในการกาวไปสูเทคโนโลยี 5G โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกองทัพอากาศซึ่งเปนกองทัพเทคโนโลยีนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงจาก 
Network Centric Infrastructure ไปสู Data Centric Infrastructure และ
พรอมที่จะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปฏิบัติการที่ทาทายใหม ๆ 
ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม จึงเปนส่ิงที่ทุกฝายจะตองวางแผนเตรียมการ
เพื่อพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญจากเทคโนโลยีนี้ตอไป
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Available : https://onestore.nokia.com/asset/205313
6. How Big Data Analytics Helps Businesses to Develop New 
Opportunities, Available : https://towardsdatascience.com/
how-big-data-analytics-helps-businesses-to-develop-new-opportu-
nities-88af9a9457b9

____________________
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คงการสรางวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใน ทอ.

น.อ.ตระการ กาวกสิกรรม รอง ผอ.กกศ.รร.นนก.

 “ภัยคุกคามไซเบอรมีวิวัฒนาการที ่ รวดเร็วและมีรูปแบบที่
ซับซอนขึ ้นมาก กระบวนการปองกันการเกิดเหตุอยางเดียวอาจไม
เพียงพอ จําเปนตองมีกระบวนการรับมือที ่มีประสิทธิผลควบคู ไปดวย 
แตละองคกรจึงควรมีขั ้นตอนและแนวปฏิบัติเพื ่อรับมือกับภัยคุกคาม
ไซเบอร...” นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กลาว (ที ่มา : https://www.
thairath.co.th/content/1109994)
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 เมื ่อวันที ่  9 พ.ค.2561 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายก
รัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร
แหงชาตินัดแรก เพื ่อใหหนวยงานรัฐและเอกชนมีกําลังคนรับมือกับ
ภัยคุกคามไซเบอรทุกรูปแบบ และเนนสรางความเขมแข็งโครงสราง
พื ้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบใหกระทรวง
ดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี อบรมนักรบไซเบอร 1,000 คน 
เพื ่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร ลวงขอมูล  (ที ่มา : https://www.
thairath.co.th/content/1277347#cxrecs_s)

นายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
เตรียมการไซเบอรแหงชาตินัดแรก

 จากขาวทั ้งสองเรื ่องไดกลาวถึง “ภัยคุกคามไซเบอร” ที ่ทวีความ
รุนแรงขึ ้นเรื ่อย ๆ จนเปนวาระแหงชาติ กองทัพอากาศซึ ่งเปนกองทัพ
ที ่ใชเครือขายเปนศูนยกลางในการปฏิบัติการดานตาง ๆ  โดยเฉพาะการ
ใชกําลังทางอากาศ จึงจําเปนตองใหกําลังพลทุกระดับไดตระหนักและ
ใหความรวมมือในการปองกันภัยคุกคามไซเบอรดังกลาว เนื ่องจากหาก
ขอมูลที ่เปนความลับของทางราชการถูกลวงขอมูลออกไปได ยอมสราง
ความเสียหายแกกองทัพอยางประมาณคามิได หากมีการนําขอมูลนั ้นไป
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ใชในทางที ่ ไม เกิดประโยชนตอกองทัพ อยางไรก็ตาม การจะทําให
กําลังพลทุกระดับไดตระหนักและใหความรวมมือไดนั ้นจําเปนตอง
วางระบบและกลไกในการสร าง
วัฒนธรรมความมั ่นคงปลอดภัย
ไซเบอรใหเกิดขึ ้นกับกําลังพลทุกคน

วัฒนธรรมความปลอดภัย 
 วัฒนธรรมความปลอดภัย 
(Safety Culture) ถือเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองคการ (Corporate 
Culture)  กลาวคือ วัฒนธรรม
ความปลอดภัยจะถูกวัฒนธรรมองคการกํากับใหแสดงคุณลักษณะ
ภายใตขอบเขตหรือขอจํากัดที ่มีความเกี ่ยวเนื ่องกับความปลอดภัย ทั ้งนี ้
วัฒนธรรมความปลอดภัย เปนผลิตผลของปจ เจกบุคคลและกลุ  ม
ที ่ประกอบดวย คานิยม ทัศนคติ สมรรถนะ และรูปแบบของพฤติกรรม
ที ่เปนตัวกําหนดเจตจํานงและรูปแบบ รวมถึงประสิทธิผลของโครงการ
ดานความปลอดภัยขององคการ องคการจะมีวัฒนธรรมความปลอดภัย
เชิงบวกจะตองมีคุณลักษณะที่มีการสื ่อสารดวยความศรัทธา แบงปน
ความรู สึกในเรื ่องของความปลอดภัย มีความเชื ่อมั ่นในประสิทธิภาพของ
มาตรการปองกันอันตราย (Kerstan etc. 2013)
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วัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
 วัฒนธรรมความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร (Cyber Security Culture : 
CSC) คือ ความรู ความเชื่อ การรับรู 
ทัศนคติ ฐานคติ บรรทัดฐาน และคา
นิยม (Knowledge, Beliefs, Percep-
tions, Attitudes, Assumtions, 
Norms and Values) ของบุคคลท่ี
เ ก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรและวิธีการของบุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (European Union Agency for Network and Information 
Security. 2017 : 7) ซึ่งในทํานองเดียวกับวัฒนธรรมความปลอดภัย CSC ถือ
เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการ การพัฒนา CSC ใหเกิดขึ้นในองคการ
จึงสามารถใชแนวคิดการสรางวัฒนธรรมองคการได

ระดับของวัฒนธรรมองคการ
 เอ็ดการ ชายน (Edgar Schein, 2004 : 25-36) ไดแบงระดับของ
วัฒนธรรมออกเปน 3 ระดับ คือ
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ระดับของวัฒนธรรมองคกร
 1. ระดับรปูธรรม (Artifacts) เปนวฒันธรรมทีม่นษุยสรางขึน้ทีม่องเหน็
และสัมผัสไดงาย จับตองได สามารถไดยนิ หรอืรูสึกไดงาย เมือ่เขาไปในองคการ
ใดองคการหนึ่ง เปนระดับวัฒนธรรมพื้นผิวที่สุด เชน การแตงเครื่องแบบของ
ทหาร ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติตาง ๆ คําศัพทเฉพาะที่ใชในหนวยงาน 
เปนตน ดังนั้นจึงเปนวัฒนธรรมในระดับที่งายที่สุดในการสรางใหเกิดขึ้น
ในองคการ แตยากตอการแปลความหมายใหเขาใจวาทําไมถงึตองทาํหรอืปฏบัิติ
อยางนั้น
 2. ระดับความเชื่อและคานิยมตามหลักการ (Espoused Beliefs and 
Values) เปนวัฒนธรรมที่ตกลงรวมกันในองคการวาอะไรดีหรืออะไรไมดี อะไร
ควรทําหรืออะไรไมควรทํา เปนสิ่งที่บอกวาคนในองคการสนใจหรือใสใจใน
เรือ่งใด เปนการตีความ เปนหลักการ และเปนมาตรฐานทางสังคม จะเปนระดับ
ที่ลึกกวาระดับรูปธรรม ทั้งนี้เปนส่ิงที่บุคคลแสดงออกอยางมีสํานึกหรือรูตัว 
เชน การมีวินัย การตรงตอเวลา การเขาแถวในการรับบริการตาง ๆ เปนตน 
การกําหนดคานิยมสามารถทําไดงาย แตการปฏิบัติทําไดยาก จําเปนตองมีการ
กําหนดบรรทัดฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติ (Norms) กํากับดวยทุกครั้ง เชน 
การตรงตอเวลา กํากับดวยเวลา 08.00 น. พรอมนั่งโตะทํางานทุกคน เปนตน
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 3. ระดับจิตสํานกึ (Underlying Assumptions) เปนวัฒนธรรมทีค่นใน
องคการแสดงออกโดยอัตโนมัติโดยไมรูสึกตัว (Unconsciously) ทั้งนี้เปนสิ่งที่
คนในองคการคิดวาถูกตองและตองทํา ในลักษณะสะทอนความเชื่อที่คิดวา
เปนจริงที่มีอิทธิพลตอความรู การรับรู และพฤติกรรมของคน เชน ความ
รบัผิดชอบตอหนาที ่การถอืประโยชนของสวนรวมมากอนสวนตน การยอมตาย
เพื่อชาติได เปนตน ดังนั้นจึงเปนวัฒนธรรมในระดับที่ยากที่สุดในการสรางให
เกิดขึ้นในองคการ

 อยางไรก็ตามในการปลูกฝงวัฒนธรรมใดใหเกิดขึ้นในองคการจําเปน
ตองสรางใหเกิดขึ้นทั้งสามระดับ โดยเริ่มจากระดับรูปธรรมไปสูระดับความเชื่อ
และคานิยมตามหลักการ จากนั้นไปสูระดับระดับจิตสํานึก ในลักษณะจาก
ภายนอกสูภายใน ทั้งนี้เมื่อวัฒนธรรมใดไปสูระดับระดับจิตสํานึกแลวสามารถ
นํามาใชเปนฐานยอนกลับมาสูระดับความเชื่อและคานิยมเพื่อสรางวัฒนธรรม
ระดับรูปธรรมใหม ๆ ตอไปได ในลักษณะจากภายในสูภายนอก นั่นคือ ในทั้ง
สามระดับตองไมขัดแยงกัน
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การสรางวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใน ทอ.  

 จากการศึกษาแนวคิดการสรางวัฒนธรรมในองคการสามารถนํามา
พฒันากรอบแนวคดิทีจ่ะทาํใหเกิดความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรใน ทอ.ดังแสดง
ตามกรอบแนวคิดฯ ท่ีหนา 20 โดยมีมุมมองใน 3 ระดับท่ีตองประสานงานกัน คือ 
 1. ระดับองคการ ทอ.ตองกําหนดบทบาทหรือแนวทางและ
ทิศทางของกําลังพลในการสราง (Cyber Security Culture : CSC) โดย
ผู บ ังค ับบัญชาตองแสดงความมุ งม ั ่นอยางช ัดเจน 
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กรอบแนวคิดการสรางวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใน ทอ. 
(ดัดแปลงจาก : รังสรรค มวงโสรส, 2557: 108)

 2. ระดับกลุม กลุมถือเปนสวนที่สําคัญในการสรางความเชื่อ ความคิด 
และแนวทางในการปฏิบัติงานผานการถายทอดขอมูลขาวสารเพื่อสรางความ
รวมมือของกําลังพล 
 3. ระดับปจเจกบุคคล แตละบุคคลตองมีความเชื่อเกี่ยวกับ CSC ของ
องคการ โดยตองกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของสมรรถนะ (Competency) 
ที ่ต องมีการปลูกฝงความรับผิดชอบดานความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร
 อยางไรก็ตามวัฒนธรรมแตละองคการมีลักษณะเปนเอกลักษณ
ของตนเอง การสราง CSC ใหคงทนและยั่งยืนขึ้นใน ทอ. ตองอาศัยความรู
เก่ียวกับองคการอยางลึกซึง้ ทัง้ในเรือ่งวัฒนธรรมองคการ ยทุธศาสตร นโยบาย 
การปฏิบัติตนและกระบวนการทํางานของกําลังพล การสราง CSC ใน ทอ. ให
ประสบความสําเรจ็จึงจําเปนตองปลูกฝงใหเปนสวนหนึง่ของวัฒนธรรมองคการ 
และควรตองพิจารณาถึงความตองการและการปฏิบัติของกําลังพลดวย 
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นอกจากนี้หากส่ิงตองการใหกําลังพลปฏิบัตินั้นยุงยากมากเกินไป โอกาสท่ีจะ
ถูกตอตานหรือละเลยไมปฏิบัติตามยอมมีสูง ดังนั้นการสราง CSC ตองให
กําลังพลไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมมากกวาการบังคับใหทํา รวมท้ัง
ผู บั ง คับบัญชาระดับสูงตองแสดงให เ ห็นอยางชัดเจนท้ังภาพลักษณ
และคําพูดถึงความสําคัญของ CSC ดวย
 สําหรับแนวทางการสราง CSC ใน 
ทอ. ตามรูปกรอบแนวคิดฯ ที่หนา 20 จะ
กระทําผานมุมมองใน 3 ระดับ คือ ระดับ
องคการ ระดับกลุม และระดับปจเจกบุคคล 
โดยอาศัยระดับของวัฒนธรรมทั้ง 3 ระดับ 
คือระดับรูปธรรม ระดับความเชื่อและ
คานิยมตามหลักการ และระดับระดับของ
จิตสํานึก เปนหลักในการพัฒนาใหเกิดขึ้น 
ดังนี้
 1. พันธะสัญญาของผูบังคับบัญชา
ดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ผูบังคับ
บัญชาระดับสูงตองแสดงบทบาทในการ
สนับสนุนดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ของ ทอ. ผานนโยบายทั้งระดับรูปธรรม 
ระดับความเชื่อและคานิยมตามหลักการ 
และระดับระดับของจิตสํานึก รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากร และการมีปฏิกิริยาตอ
ขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ดาน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
 2. การแสดงตนเปนแบบอยางของ
ผูบังคับบัญชาดานความมั่นคงปลอดภัย
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ไซเบอร นอกเหนือจากการแสดงพันธะสัญญาตามขอ 1 แลว ผูบังคับบัญชา
ระดับสูงทกุคนตองแสดงใหเหน็ถงึความสําคัญดานความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร
อยางเปนรูปธรรม
 3. การส่ือสารทีดี่ดานความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร การส่ือสารเปนการ
เชือ่มโยงผูบังคับบัญชากับกลุม และกลุมกับกําลังพลในกลุม การส่ือสารจะทาํให
เกิดความเชื่อมั่นในระบบหรือมาตรการดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
 การสื่อสารสามารถดําเนินการใน 3 รูปแบบ คือ 
 - การส่ือสารผานพฤติกรรมของผูบังคับบัญชาท่ีแสดงใหเห็นถึงความ
สําคัญดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
 - การสื่อสารผานเอกสารตาง ๆ  เชน การกําหนดนโยบาย หรือกําหนด
ทิศทางในการบริหารจัดการ และ
 - การส่ือสารผานการสนทนาหรือการอภิปรายระหวางผูบังคับบัญชา
กับกําลังพลหรือระหวางกําลังพลดวยกัน 

 4. สมรรถนะของกําลังพลดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร กําลังพล
จะตองมคีวามรูความเขาใจในเรือ่งของความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรจนสามารถ
ทีจ่ะแสดงออกมาจนเปนอุปนสัิย โดยแสดงใหเหน็ถึงการตระหนักและมจิีตสํานกึ
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ดานความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรซึง่จะเปนตัวผลักดันใหเกิดวัฒนธรรมดานความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอรทีดี่ได การไดมาซึง่สมรรถนะของกําลังพลดานความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอรนั้นควรดําเนินการผานการจัดการทรัพยากรมนุษย ตั้งแตการ
สรรหาและคัดเลือกซึ่งควรมีกระบวนการที่สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีแนวคิด 
ทัศนคติ ที่ดีตอความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรและสอดคลองกับคานิยมของ ทอ. 
การเสรมิสรางสมรรถนะของกําลังพลปจจุบันผานการฝกอบรมดานความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร และมีการประเมินผลงานดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ใหเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปดวย ซึ่งจะสงผลให
กําลังพลมคีวามใสใจและพฒันาสมรรถนะดานความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร และ
กลายเปนวัฒนธรรมดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของ ทอ. ไดในที่สุด
 5. การกําหนดมาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ถือเปนส่ิง
จําเปนในการสรางความเขาใจใหกําลังพลเกิดความมัน่ใจในการปฏบัิติ ดวยการ
กําหนดแนวคิด วิธีปฏิบัติ และกฎระเบียบดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ในการทํางาน อันนํามาสูการกําหนดรูปแบบของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
จนกลายเปน CSC ได
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 6. การจูงใจและการมีสวนรวมของกําลังพลเชงิรกุ ความรบัผิดชอบดาน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด แตการจะเกิดสิ่งนี้ไดจําเปนตองสรางแรงจูงใจและการมีสวนรวมของ
กําลังพลเชงิรกุ อันจะทาํใหกําลังพลตระหนกัและเขาใจในส่ิงทีต่นตองปฏิบตัวิา
เปนเชนไร ผานความรับผิดชอบใน 2 ประเด็นคือ 

 - การปฏิบัติตามกฎระเบียบ คูมือ ขอบังคับดานความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร 
 - การมีสวนรวมในการปรับปรุงสภาพการณและการกระทําที่สงผล
ตอความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
 นอกจากน้ีเพ่ือใหกําลังพลทราบอยางชัดเจนวาตนมีหนาท่ีความ
รับผิดชอบดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ตองกําหนดใหเปนสวนหนึ่ง
ของงานประจําที่ตองปฏิบัติอยาเครงครัดดวย นั่นคือกําหนดใหเกิดในระดับ
รูปธรรมกอน เพื่อนําไปสูระดับความเชื่อและคานิยมตามหลักการ และถึง
ระดับจิตสํานึกในที่สุด
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 7. ระบบการจัดการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ความมัน่คงปลอดภัย
ไซเบอรจะตองกําหนดความรู ความสามารถผานกระบวนการจัดการทรพัยากร
มนุษยดวย เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการจัดการดานความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรทีเ่ปนระบบ เปนมาตรฐาน และทําใหมกีารตรวจสอบเพือ่ใหกระบวนการ
เปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
การมีระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรจะสรางความเปนรูปธรรม
ที่ชัดเจน ทําใหมีการจดบันทึกการปฏิบัติอยางตอเนื่องจนกลายเปนนิสัยอันจะ
ชวยสงผลตอการสราง CSC ได 

สรุป
 การสรางวัฒนธรรมดานความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรจําเปนตองกระทาํ
ในทกุระดับของ ทอ. ในลักษณะสอดคลองกันไปทัง้องคการต้ังแต ระดับองคการ 
ระดับกลุม จนถึงระดับบุคคล ในระดับองคการผูบังคับบัญชาระดับสูงมีหนาที่
ในการกําหนดทศิทางและทาํตัวใหเปนแบบอยาง ในระดับกลุมมหีนาท่ีในการนาํ
ทิศทางไปสูการปฏิบัติผานการปฏิบัติในระดับบุคคล เพื่อทําใหการปฏิบัติงาน
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ดานไซเบอรเปนไปอยางมั่นคงปลอดภัย โดยเริ่มจากระดับรูปธรรมสูระดับ
ความเชือ่และคานยิมตามหลักการ และถงึระดับจิตสํานกึในทีสุ่ด ในลักษณะให
กลายเปนพฤติกรรมของผูปฏบัิติงานทีถ่กูปลูกฝงลงสูจิตสํานกึจนกลายเปนความ
รับผิดชอบดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของตนเองโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ทอ. 
ตองสรางระบบการจัดการดานความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรมารองรบั ดวยการ
อาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนเคร่ืองมือชวย ต้ังแตการสรรหากําลังพล
ใหม การพัฒนากําลังพลปจจุบัน และการบริหารผลการปฏิบัติงานใหผลการ
ปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลงาน
ประจําปของกําลังพลทุกคน 
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มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
Space Domain of U.S. Military

เรียบเรียงโดยศูนยการสงครามทางอากาศ
กลาวนํา

 เมื่อป 2561 มีขาวซึ่งโดงดังมากในดานการทหารของประเทศสหรัฐฯ 
คือเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ไดลงนามใน
คําส่ังฝายบริหารใหกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เตรียมจัดต้ังกองทัพอวกาศเปน
กองทัพที่ 6 ของประเทศ ตอจากกองทัพที่มีอยูเดิมคือ กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทพัอากาศ เหลานาวิกโยธิน และหนวยยามฝง ซึง่ขาวนีเ้ปนขาวทีไ่ดรบัความ
สนใจจากหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ดวยวาประธานาธิบดีโดนัลด 
ทรัมป จะใหจัดต้ังกองทัพอวกาศเพราะเหตุใด จะสําเร็จหรือไม เพราะเปนที่
ทราบกันดีวาประเทศสหรัฐฯ นั้น เปนผูนําทางดานอวกาศของโลกมาเปนเวลา
นาน ประกอบกับเมื่อตนป 2562 ไดมีขาวดานอวกาศของประเทศจีน
ซึ่งโดงดังมากเชนเดียวกัน คือ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 สํานักงานอวกาศ
แหงชาติจีนไดเผยภาพแรกขณะยานโรเวอร ‘Yutu-2’ หรอื กระตายหยก 2 จาก
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ยานฉางเออ-4 ซึ่งไดถูกสงลงไปสํารวจพื้นผิวบริเวณดานมืดของดวงจันทร
เปนครั้งแรกเมื่อเวลา 22.22 น. ของคืนวันที่ 3 มกราคม 2562 หรือประมาณ 
10 ชั่วโมงตอมาหลังจากยานฉางเออ-4 ลงจอดไดสําเร็จ ซึ่งขาวนี้ถือเปน
กาวกระโดดที่ยิ ่งใหญของโครงการสํารวจอวกาศของจีนอีกครั ้งหนึ่ง 

 จากขาวดานอวกาศของทัง้สองประเทศ ซึง่มคีวามเก่ียวของกันโดยตรง
คือประเทศจีนกําลังพฒันาดานอวกาศขึน้มาอยางรวดเรว็ เนือ่งจากมคีวามพรอม
ทางดานเศรษฐกิจ และอีกไมนานก็คงจะพัฒนาไปไดใกลเคียงกับประเทศผูนํา
ดานอวกาศดั้งเดิมคือประเทศสหรัฐฯ และประเทศรัสเซีย ประเทศสหรัฐฯ นั้น
เคยเปนผูนําอันดับ 1 ทางดานอวกาศอยูกอน ก็ตองเรงปรับตัวเพื่อใหคงความ
เปนผูนาํดานอวกาศตอไป ดังเชน เกิดการขยายตัวสงูมากของธรุกิจดานอวกาศ
ในภาคเอกชนของสหรัฐฯ เชน โครงการของบริษัท SpaceX รวมทั้งขาวการ
เตรียมการกอตั้งกองทัพอวกาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปนตน
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 ศูนยการสงครามทางอากาศไดสนใจและติดตามขาวดานอวกาศ
จากประเทศผูนําดานอวกาศของโลกมาโดยตลอด โดยในป 2561 ไดนํา
บทความเรื่องเทียนกง-1 ไปลงในวารสารฯ ฉบับที่ 69 นอกจากนั้นในนโยบาย
ผู บัญชาการทหารอากาศ ประจําป 2562 ไดบรรจุเรื่องอวกาศไวใน
นโยบายฯ ขอ 3.9 ดังนี้

ขอ 3.9 ดานอวกาศ
  3.9.1 สรางความเขาใจ
แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ
ดานอวกาศ (Space CONOPs) 
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ
กําลังพลดานอวกาศ เพื่อสนับสนุน
ความมั่นคงดานอวกาศ
  3.9.2 เสรมิสรางขดีความ
สามารถในการปฏบัิติการทีเ่ก่ียวของ
กับหวงอวกาศ โดยใหความสําคัญ
กับการสังเกตการณอวกาศ และ
การตรวจการณจากหวงอวกาศ 
ควบคูไปกับการสรางและพัฒนา
กําลังพลใหมีความพรอมสําหรับ

การปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับหวงอวกาศ
 ศูนยการสงครามทางอากาศไดสนองนโยบายดังกลาวในเรือ่งการสราง
ความเขาใจแนวความคิดในการปฏบัิติภารกิจดานอวกาศ จึงไดทาํการแปลและ
เรียบเรียงบทความเรื่อง “มิติดานอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา” ลงใน
วารสารฯ ฉบับที่ 72 อีกครั้งหนึ่ง โดยมีหัวขอยอยดังนี้ 1.เรื่องราวดานอวกาศ
ที่นาสนใจทั่วโลก 2.ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป จะกอต้ังกองทัพอวกาศ 
3.กองบัญชาการอวกาศกองทัพอากาศประเทศสหรัฐฯ  และ 4.การปฏิบัติการ
รวมดานอวกาศของประเทศสหรัฐฯ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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1. เรื่องราวดานอวกาศที่นาสนใจทั่วโลก
 1.1 หลังจากประเทศตาง ๆ ตื่นเตนจากขาวการปลดระวางของสถานี
อวกาศเทียนกง-1 ของจีน และตกลงสูพื้นโลกเมื่อ 2 เมษายน 2561 โดยไม
สรางความเสียหายใหแกประเทศใด ๆ นอกจากนั้นจีนยังมีสถานีอวกาศ
เทียนกง-2 ปฏิบัติงานอยูอีกหนึ่งสถานี และกําลังทําการสรางสถานีอวกาศ
ขนาดใหญถาวรช่ือวาเทียนกง-3 ขึ้นมาเทียบกับสถานีอวกาศนานาชาติ 
(International Space Station : ISS) ซึ่งรวมกันสรางโดยสหรัฐฯ รัสเซีย 
ญี่ปุน และประชาคมยุโรป 

สถานีอวกาศเทียนกง-1

 1.2 จีนไดผลิตจรวดสําหรับสงยานอวกาศและดาวเทียมสําเร็จ มีช่ือเฉพาะ
วา ฉางเจิง หรือ Long March โดย ฉางเจิง-5 เปนจรวดขนสงใหมท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดของจีนขับเคล่ือนดวยออกซิเจนเหลวและไฮโดรเจน นําหนักข้ึนบินสูงสุด 
869 ตัน สามารถขนสงวัตถุไดหนัก 25 ตัน, ฉางเจิง-6 ขับเคล่ือนดวยเคร่ืองยนต
ขนาด 120 ตัน ตองการความไวฉับไวในการปฏิบัติภารกิจ สามารถขนสงวัตถุ
ไดหนักเพียง 1 ตัน ข้ึนสูวงโคจรท่ีระดับความสูง 700 กม. ฉางเจิง-7 เปนจรวด
ขนสงขนาดกลาง สามารถขนสงวัตถุไดหนัก 13.5 ตัน และเปนตัวหลักในการขนสง
ทางอวกาศของจีน จรวดชุดฉางเจิงจะใหบริการขนสงในอวกาศไดมากกวารอยละ 
80 ของจีน และจีนเปนประเทศท่ี 3 ท่ีมีจรวดขนสงใชเทคโนโลยีสูงสุดตอจาก
สหรัฐฯ และรัสเซีย และจรวดรุนน้ีทําใหจีนประสบความสําเร็จในการต้ังสถานี
อวกาศนานาชาติอีกดวย
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จรวดฉางเจิง (Long March) ของจีน

 1.3 ในปจจุบันมีดาวเทียมของแตละประเทศปฏิบัติงานอยูในอวกาศ
ดังนี้ สหรัฐฯ 803 ดวง จีนมี 204 ดวง รัสเซียมี 142 ดวง และประเทศอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจาก 3 ประเทศนี้มีดาวเทียมรวมกัน 589 ดวง โดยดาวเทียมเหลานั้น
มีหนาที่สื่อสาร การเฝาระวังในอวกาศ เปนตน
 1.4 มีแผนแปรรูปสถานีอวกาศนานาชาติใหเปนเปนของเอกชน 
โดยประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ของสหรัฐฯ ไดเปดเผยรางงบประมาณของ
รัฐบาลในป 2562 ซึ่งระบุวามีแผนจะหยุดจายเงินสนับสนุนสถานีอวกาศ
นานาชาติในป 2568 และจะหันไปสงเสริมใหเอกชนเขามาบริหารงานสถานี
อวกาศสวนที่เปนของสหรัฐฯ รวมกับนาซาแทน

ภาพภายในสถานีอวกาศนานาชาติ
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 1.5 การประชุมดานอวกาศ ครั้งที่ 34 เมื่อป 2561 จัดขึ้นที่ประเทศ
สหรัฐฯ โดยมูลนิธิอวกาศ (Space Foundation) เพื่อใหผูนําองคกรดาน
อวกาศจากทั่วโลกมารวมพบปะหารือกันเก่ียวกับแผนการพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศในอนาคต นอกจากนั้น ยังถือเปนการประชุมที่นําไปสูการวางแผน
เชิงนโยบายของสหรัฐฯ มีการแลกเปล่ียนขอมูลและสรางเครือขายของผูนํา
หนวยงานดานอวกาศทั้งภาครัฐและเอกชน การประชุมป 2561 นั้นเปนปแรก
ที่ผูจัดงานพรอมทั้งกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ไดเชิญผูแทนจากเอเชีย
แปซิฟก 4 ประเทศ คือ ญี่ปุน เกาหลี ไทย และเวียดนาม เขารวมประชุมดวย

2. ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป จะกอต้ังกองทัพอวกาศ 

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามการจัดตั้งกองทัพอวกาศ
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 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายโดนัลด ทรัมป ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
ไดลงนามการจัดต้ังหนวยงานใหมของกระทรวงกลาโหม คือ กองทัพอวกาศ 
ใหเปนหนวยที่มีสถานะเทียบเทากองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ เหลา
นาวิกโยธิน และหนวยยามฝง เพือ่ใหมัน่ใจวาสหรฐัฯ จะเปนมหาอํานาจทางการ
ทหาร โดยหวังวาสภาคองเกรสจะอนุมัติแผนการจัดต้ังในป 2563 ซึ่งเปนป
สุดทายของการเปนประธานาธิบดีสมัยแรก

ธงประจําหนวยงานระดับกองทัพซึ่งมีอยูเดิมของสหรัฐฯ 

ทําไมทรัมปจึงตองการใหสหรัฐฯ มีกองทัพอวกาศ 
 เพราะกองทัพสหรัฐฯ ตองพ่ึงพาดาวเทียมแทบจะทุกภารกิจท้ังการ
พยากรณอากาศ งานขาวกรอง การสอดแนม การสังเกตการณขีปนาวุธ กําหนด
พิกัดการเคล่ือนท่ี การส่ือสาร ฯลฯ สหรัฐฯ จึงเกรงวาจะตกเปนรองรัสเซียกับจีน
ซ่ึงตางกําลังพยายามขยายอิทธิพลอยางมากในอวกาศท้ังทางดานลับและการ
กระทําอยางเปดเผย โดยพบวาในชวง 10-15 ปท่ีผานมาจีนกับรัสเซียเร่ิมสนใจพัฒนา
อาวุธทางอวกาศ และโครงการดาวเทียมและขีปนาวุธของจีนก็เร่ิมประสบผลสําเร็จ 
เน่ืองจากความไดเปรียบในอวกาศสามารถนําไปสูชัยชนะในการตอสูบนพ้ืนโลกใน
มิติอ่ืน ๆ  ได การกอต้ังกองทัพอวกาศก็เพ่ือใหไดเปรียบตางชาติหากตองทําสงคราม
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และเปนการมุงรักษาผลประโยชนของสหรัฐฯ ในอวกาศ ผานทางกองทัพอวกาศ
น่ันเอง

        การพัฒนาดานอวกาศของจีน

การพัฒนาดานอวกาศของรัสเซีย

ปจจัยที่กอใหเกิดความไมสําเร็จ คือ
 1.  ขาดเสียงสนบัสนนุ เพราะไมไดรบัเสียงสนบัสนนุจากสภา เนือ่งจาก
ตามกฎหมายสหรัฐฯ การกอต้ังเหลาทัพใหมตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
คองเกรส และทีผ่านมาคือเรือ่งนีย้งัไมไดรบัการสนบัสนนุจากหลายฝาย ตัวอยาง
เชน นายฮีทเธอร วิลสัน เลขาธิการกองทัพอากาศ นายเจมส แมตติส รัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม และนายฌอน โอคีฟ อดีตผูบริหารขององคการนาซา
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นายเจมส แมตติส (ซาย) และนายฌอน โอคีฟ (ขวา)

 2.  สหรัฐฯ มีหนวยงานเปรียบเสมือนเปนกองทัพอวกาศอยูแลวและมี
ขนาดใหญดวย คือมีหนวยงานที่ชื่อวา “กองบัญชาการอวกาศกองทัพอากาศ 
(AFSPC)” สังกัดกองทัพอากาศสหรัฐฯ ซึ่งกอต้ังในป 2525 มีผูปฏิบัติงาน
มากกวา 38,000 คน ประจําการอยูในสถานีตาง ๆ ทั่วโลก

ยานอวกาศของ
กองทัพอากาศสหรัฐฯ  

 3. สิน้เปลอืงงบประมาณ เน่ืองจากเทคโนโลยีดานอวกาศตองใชเงินมาก 
งบประมาณประจําป 2562 ทีก่องทพัอากาศสหรฐัฯ ขอไปสําหรบัเปนคาใชจาย
ในการพัฒนาระบบควบคุมอวกาศถึง 2.8 แสนลานบาท ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่ง
ในงบประมาณดานฮารดแวร เพราะในชวง 5 ปทีผ่านมาใชไปถงึ 1.45 ลานบาท 
และตัวเลขดังกลาวนี้ยังไมไดรวมคาใชจายดานกําลังพล การขนสง การพัฒนา
ดานตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ AFSPC ดวย
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3. กองบัญชาการอวกาศกองทัพอากาศ (Air Force Space 
Command : AFSPC)  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตราสัญญลักษณของหนวย AFSPC

อาคารกองบัญชาการ AFSPC ตั้งอยูที่ฐานทัพอากาศปเตอรสัน
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 AFSPC เปนกองบัญชาการที่สําคัญมากกองบัญชาการหนึ่งขึ้นตรงกับ
กองทัพอากาศสหรัฐฯ มีที่ต้ังอยูที่ฐานทัพอากาศปเตอรสัน (Peterson Air 
Force Base) มลรัฐโคโลราโด ซึ่งอยูก่ึงกลางคอนไปทางดานตะวันตกของ
ประเทศสหรัฐฯ AFSPC นี้เปนหนวยสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของ
กองทัพสหรัฐฯ ทั่วโลก โดยการใชงานดาวเทียมตาง ๆ  ขีปนาวุธ และการปฏิบัติ
การไซเบอรที่หลากหลาย ในดานการปฏิบัติงานนั้น AFSPC จะอยูภายใตการ
บังคับบัญชาของกองทัพอากาศสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนงานของกองบัญชาการ
ยุทธศาสตรสหรัฐฯ (U.S.Strategic Command : USSTRATCOM) ซึ่งเปน
หนวยงานที่รวมการบัญชาการดานการรบทั้งหมดของสหรัฐฯ มาอยูที่นี่ ดังนั้น
จึงกลาวไดวา AFSPC เปนกองกําลังหลักดานอวกาศของกองทพัสหรฐัฯ นัน่เอง

  AFSPC มีผูปฏิบัติงานจํานวนมากกวา 38,000 คน ปฏิบัติงานอยูตาม
สถานที่ตาง ๆ 88 แหงทั่วโลก ในจํานวนผูปฏิบัติงานนี้ประกอบดวยกําลังพล
ปกติที่ทํางานอยูในกองทัพอากาศ กําลังพลสํารองกองทัพอากาศ และกําลังพล
ประเภทอ่ืน ๆ  โดยแยกเปนกําลังพลของกองทัพถึง 22,000 คน และพลเรือน 
9,000 คน ฯลฯ ถึงแมวาภารกิจที่ปฏิบัติการนั้นอาจจะมีการทับซอนกันอยูบาง
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ขอมูลทั่วไป
 AFSPC กอต้ังเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2525 หรือเม่ือ 36 ป 8 เดือนท่ีผานมา
 AFSPC  นี้เปนสวนหนึ่งของกองบัญชาการยุทธศาสตรสหรัฐฯ
 มีคติพจน (Motto) ประจําหนวย AFSPC คือ “ผูพิทักษพรมแดน
ในที่สูง (Guardians of the High Frontier)”
 เคร่ืองหมายเกียรติยศที่หนวยงาน AFSPC ไดรับ คือ Air Force 
Organization Excellence Award

 เว็บไซตของหนวยงาน AFSPC คือ www.afspc.af.mil

 เว็บไซต www.afspc.af.mil

 ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน AFSPC 
คือ Gen. John W. Raymond

Gen. John W. Raymond
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ภารกิจ (Mission)
 ภารกิจของ AFSPC คือ “จัดเตรียมความพรอมดานอวกาศและ
ดานไซเบอรที่เหมาะสมใหแกกองกําลังรวมสหรัฐฯ และประเทศสหรัฐฯ” 
ซึ่งหมายถึง “การดําเนินงานของ AFSPC นั้นชวยทําใหมิติดานอวกาศนั้นเปนที่
เชื่อมั่นและไววางใจไดในการทําสงครามของสหรัฐฯ” สวนขอบเขตภารกิจของ 
AFSPC นั้น ประกอบดวย

 1. การสนับสนุนกําลังอวกาศ เก่ียวของกับการปลอยดาวเทียมและ
ขนสงส่ิงของจําเปนขึ้นไปในอวกาศ โดยใชยานปลอยหรือยานขนสงอวกาศที่
หลากหลาย และชวยดําเนินการใหดาวเทียมเหลานั้นทํางานไดในอวกาศ
 2.  การควบคุมอวกาศ ชวยสรางความมัน่ใจในการปฏบัิติงานในอวกาศ
อยางเปนมิตร โดยการปฏิบัติการตอตานในอวกาศ การลาดตระเวนในอวกาศ
การลบลางดานอวกาศ การปองกันอวกาศ และการวิเคราะหขาวกรอง
ดานอวกาศ
 3. การเพิ่มขีดความสามารถกําลังดานอวกาศ ไดแก การจัดเตรียมการ
ส่ือสารเก่ียวกับสภาพแวดลอมของดาวเทียม การทํางานดานขาวกรอง 
การแจงเตือนขีปนาวุธ และการนําทางในอวกาศ การเพิ่มขีดความสามารถ
กําลังดานอวกาศก็เพื่อสนับสนุนในการทําสงครามโดยตรง



40 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน เมษายน-มิถุนายน 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 72

ขอตกลงในการปลอยดาวเทียมหรือขีปนาวุธ (Launch Service 
Agreement : LSA)
 ในป 2559 สภาคองเกรสมอบอํานาจใหกองทัพอากาศ “ลงนาม
รวมกับภาคอุตสาหกรรมดานอวกาศในการลงทุนรวมเพื่อพัฒนาระบบการ
ขับเคล่ือนจรวดแบบใหม โดยแผนงานนี้รูจักกันดีในนาม LSA ซึ่งจะชวยให
กองทพัอากาศสามารถออกไปทาํธุรกิจดานการซือ้ขายจรวดไดแบบไมถกูจํากดั
อีกตอไป แทนที่แตกอนกองทัพอากาศเคยไดรับบริการแบบจบส้ินกันเลยจาก
บริษัทเมื่อซ้ือสินคามาใชงาน โดยใหกองทัพอากาศลงนามเปนหุนสวนรวมกับ
บรษัิท ULA (ใหบริการยานขนสงอวกาศ) บรษัิท SpaceX (เปนโรงงานผลิตยาน
ขนสงอวกาศและเครื่องยนตสําหรับจรวด) บริษัท ATK (ใหบริการควบคุมวงจร
ของดาวเทียม) และบริษัท Aerojet Rocketdyne (จําหนายเครื่องยนตสําหรับ
จรวด) โดยขอเรียกรองอันดับแรกเพ่ือใหไดขอตกลงตามแนวทางที่กองทัพ
อากาศตองการ คือ “การไดใชประโยชนจากการปลอยดาวเทียมในเชิงพาณิชย
เพื่อการรับการบริการขนสงอวกาศภายในประเทศในรูปแบบธุรกิจเปน
อยางนอย
อดีตผูบังคับบัญชา
 ต้ังแตการกอต้ังหนวยเม่ือป 2525 AFSPC มีผูบัญชาการจํานวน 17 
คน ผูบังคับบัญชาคนปจจุบันเขารับตําแหนงเมื่อ 25 ตุลาคม 2559 ชื่อ
 Gen. John W. Raymond (ตามภาพในหนาที่  38)  สวนภาพ/รายชื่อดาน
ลางรวมทั้งในหนา 41 นั้นจะเปนอดีตผูบัญชาการ  AFSPC  และอดีตผูปฏิบัติ
หนาที่ผูบัญชาการ  AFSPC จํานวน 2 คน (กอนและหลังคนที่ 13)

1.Gen James  V. Hartinger 2.Gen Robert T.Herres 3.Maj Gen Maurice C.Padden
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4. Lt Gen Donald J. Kutyna 5. Lt Gen Tomas S Moorman 6. Gen Donald J. Kutyna

7. Gen Charles A. Horner 8. Gen Joseph W. Ashy 9. Gen Howell M. Estes III

10. Gen Richard B. Myers 11. Gen Ralph E. Eberhart 12. Gen Lance W. Lord

Acting. Lt Gen Frank G. Klotz 13. Gen Kevin P. Chilton Acting.Lt Gen Michael A. Hamel

14. Gen C. Robert Kehler 15. Gen William L. Shelton 16. Gen John E. Hyten

                                                                  (...อานตอฉบับหนา) 
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อางอิง
- https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Force_Space_Command
- https://workpointnews.com/2018/06/26/ทรัมปผลักดันตั้ง-กองท/
- https://www.bbc.com/thai/international-43041210
- https://www.bbc.com/thai/international-45221364
- https://www.dailynews.co.th/foreign/673227
- https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/
news_1233857
- https://www.matichon.co.th/foreign/news_1080365
- http://www.ost.thaiembdc.org (สถานทูตไทย-วอชิงตัน)
- https://www.posttoday.com/world/554904
- https://www.thairath.co.th/content/1314557
- https://www.youtube.com/watch?v=ZT4V7QNgyxs

____________________
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Evolution of Air Power
ขออภิปรายเรื่องการพัฒนากําลังทางอากาศของ
Air Commodore (Retd) Jamal Hussian
แปลและเรียบเรียงโดย  น.อ.เทอดพงศ ชูชีพวัฒนา (ยศในขณะนั้น)

ในวารสารฉบับที ่71 คณะผูจัดทาํไดนาํเสนอบทความเรือ่ง Evolution 
of Air Power ขออภิปรายฯ เปนตอนแรก ประกอบดวยหัวขอการพัฒนากําลัง
ทางอากาศในระยะแรก และการพฒันาฯ ในชวงสงครามตาง ๆ  เชน สงครามโลก
ครัง้ที ่1 ชวงตอระหวางสงครามโลกครัง้ที ่1 ถงึสงครามโลกครัง้ที ่2  สงครามโลก
คร้ังที่ 2 ยุทธการแหงบริเทน สงครามในแอฟริกา ... สงครามเวียดนาม แต
บทความยังไมจบ จึงไดนํามาเสนอตอในวารสารฉบับนี้ ซึ่งมีหัวขอที่สําคัญ
ไดแก สงครามอาหรับ-อิสราเอล (1967-1973) สงครามอินเดีย-ปากีสถาน/
อิรัก-อิหราน การสูรบในหุบเขา Bekka สงครามอาวเปอรเซีย และหัวขอ
สุดทายคือ บทสรุปของการพัฒนากําลังทางอากาศ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

(...ตอจากฉบับที่ 71)

สงครามอาหรับ-อิสราเอล (1967-1973)
ถาทั้งสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม ไดชี้ใหเห็นถึงการใชกําลัง

ทางอากาศอยางเดียว ไมสามารถชี้ขาดผลของสงครามไดแลว สงครามระหวาง
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อาหรบั-อิสราเอล ก็เปนอีก
สงครามหนึ่งที่ กําลังทาง
อากาศแสดงให เห็นถึ ง
ความเหนือกวาในสงคราม
ตามแบบ ในป ค.ศ.1967 
การที่ อิสราเอลชนะใน
การครองอากาศในชวง
วันแรก ๆ ไดโดยชิงการ
โจมตีที่เปนการปฏิบัติการ
ตอตานทางอากาศเชิงรุก 

กอน กองทัพอากาศอิสราเอลนํามาซ่ึงการทิ้งระเบิดอยางมีประสิทธิผลตอ
กําลังทางบกของอาหรับ และกลายเปนเรื่องที่งายมากสําหรับกองทัพบก
อิสราเอล ในการทีจ่ะพชิติกองทพัอาหรบั แมแตในป ค.ศ.1973 กําลังทางอากาศ
ก็มีบทบาทที่โดดเดน ในชวงแรกกองทัพอากาศอิสราเอลไมสามารถครอง
อากาศได แตในเวลาตอมาดวยการสนับสนุนอยางขนานใหญทั้งทางเทคนิค
และการสงกําลังบํารุงจากสหรัฐอเมริกา กองทัพอากาศอิสราเอลก็ประสบ
ความสําเรจ็ในการทาํใหเครอืขายการปองกันทางอากาศของอาหรบัไมสามารถ
ปฏิบัติงานได ตอจากนั้นกองทัพอากาศอิสราเอลก็สามารถใหการสนับสนุน

กํา ลั งภาคพื้ นและช วย
นําพาไปสูชัยชนะ กอน
ที่จะมีการประกาศหยุดยิง 
อิ ส ร า เ อ ล ก็ มี ค ว า ม
ไดเปรียบกวาในสงคราม

กําลังทางอากาศ
เปนเคร่ืองมือดานความ
มั่นคงที่อิสราเอลไดเลือก
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ความเหนือกวาทางเทคโนโลยีการฝกที่ดีกวา ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
เอ้ือประโยชนตอกําลังทางอากาศ และหลักนิยมกําลังทางอากาศซึ่งประสาน
สอดคลองอยางสมบูรณกับสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร เปนปจจัยหลัก
ที่ทําใหกองทัพอากาศอิสราเอลมีความลําหนาอาหรับซึ่งเปนฝายตรงขาม 
การสนับสนุนของสหรัฐฯ ทางการเงินและทางเทคนิคอยางมหาศาลทําให
กองทัพอากาศอิสราเอลมีความ
เหนือกวาประเทศเพื่อนบาน การ
สนับสนุนนี้ไมไดถูกจํากัดแตเพียง
ยามสงบเทานั้น ในชวงสงครามป 
1973 นอกจากการสนับสนุนทาง
การสงกําลังบํารุงแลว อิสราเอล
ยังไดประโยชนอยางมหาศาลจาก
ขอมูลทางดาวเทียมที่รวบรวมโดย
ดาวเทียมจารกรรมสหรัฐฯ อีกดวย
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สงคราม อินเดีย-ปากีสถาน / อิรัก-อิหราน

ปากีสถานและอินเดียมีสงครามกัน 2 ครั้ง ในป ค.ศ.1965 และ 1971 
ซึ่งความขัดแยงทั้งสองนี้จบลงภายในเวลา 3 สัปดาห ซึ่งตางกับสงคราม
อิรัก-อิหรานทีสู่รบกันเกือบสิบป ขณะทีม่กีารใชกําลังทางอากาศในความขดัแยง
เหลานี้ สิ่งที่จารึกในประวัติศาสตร คือ บทบาทของกําลังทางอากาศเปนเพียง
สวนประกอบ และมันไมไดมีอิทธิพลอะไรตอผลที่เกิดขึ้นจากความขัดแยง 
ในความขัดแยงระหวางอินเดีย-ปากีสถานเมื่อป ค.ศ.1965 กองทัพอากาศ
ปากีสถานครองความเหนือกวาในการรบทางอากาศ และมีความไดเปรียบใน
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การครองอากาศเหนือพื้น ท่ีการยุทธใน
แนวหนา แตทั้งสองฝายก็ไมสามารถครอง
อากาศไดทั้งหมด กําลังทางอากาศถูกจํากัด 
ใหทาํการสนับสนนุกําลังภาคพืน้และสงคราม
ทางอากาศก็ตองยติุต้ังแตชวงตนของสงคราม 
เพราะขาดแคลนอะไหลและอาวุธ อันเปนผล
มาจากการลงโทษของนานาชาติ ที่หามไมให
สงอะไหลและอาวุธยทุธภัณฑ ในป ค.ศ.1971 
อินเดียบรรลุความเปนเจาอากาศในปกดาน
ตะวันออกที่ติดกับฝายตรงขาม ซึ่งมีจํานวนอัตราสวนมากกวา 12:1 และตอง
ใชเวลา 3 วัน ถึงจะบรรลุในสิ่งที่กองทัพอากาศซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวา จะใช
เวลาเพยีง 1 วันเทานัน้ เมือ่พจิารณาถงึความแตกตางกันระหวางกองทพัอินเดีย
กับกองทัพปากีสถาน ในปากีสถานตะวันออก และในสภาพแวดลอมทาง
การเมืองที่แทบจะสิ้นหวังของปากีสถาน ความพายแพของปากีสถานจึงเปนสิง่
ที่หลีกเล่ียงไมได แตอยางไรก็ตาม ความชวยเหลือจากกําลังทางอากาศของ
อินเดียก็มีสวนตอผลลัพธที ่เกิดขึ ้นดวย
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ในชวงทศวรรษที่1980 การตอสูกันระหวางอิหราน-อิรัก อยูในสภาพ
ที่ตางก็เอาชนะกันไมได ในตอนตนอิหรานมีเทคโนโลยีที่เหนือกวาอิรักดวย 
การมีเครื่องบินรบแบบ F-14 และ F-4 อิหรานไดใชกําลังทางอากาศโจมตี
แหลงผลิตนํา และเปาหมายที่มีมูลคาอ่ืน ๆ  ในอิรัก แตอยางไรก็ตามเมื่อสหรัฐฯ 
ซึ่งเปนแหลงอาวุธและอะไหลสํารองตัดขาดกับอิหราน ประสิทธิผลของ
กองทัพอากาศอิหรานก็ลดลงอยางรวดเร็ว เชนเดียวกันกองทัพอากาศอิรักก็
ไมมีเครื่องบินโจมตีเชิงรุกมากเพียงพอที่จะทําใหมีผลกระทบตออิหราน 
สงครามอิหราน-อิรักจึงเปนสงครามที่สวนใหญตอสูกันดวยกําลังภาคพื้น กําลัง
ทางอากาศจึงมีอิทธิพลเพียงนอยนิดตอผลลัพธสุดทายของสงคราม
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บทเรียนหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนจากความขัดแยงนี้ก็คือ ชาติใด ๆ ก็ตาม
ที่ไปพึ่งชาติอ่ืน ๆ ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณของกําลังทางอากาศอยาง
มากมาย จะไมสามารถใชประโยชนอยางเต็มที่ตามศักยภาพของทรัพยากร
กําลังทางอากาศ การพึ่งชาติอื่นในส่ิงที่เปนความจําเปนตอการปองกันที่
สําคัญ ๆ ยอมนํามาซึ่งการสูญเสียอิสรภาพเอกราชของชาติเมื่อตองทํา
สงคราม
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การสูรบในหุบเขา Bekka

ปฏิบัติการในหุบเขา Bekka ซึ่งเปนการปฏิบัติการเพียงวันเดียว 
เปนการวางแผนของอิสราเอลเพือ่ท่ีจะกําจัดหนวยปองกันทางอากาศในหบุเขา 
ดวยการโจมตีทางอากาศเพียงอยางเดียว การที่ทางตะวันออกของหุบเขา 
Bekka นี้มีหนวยอาวุธตอตานอากาศยานของซีเรียแบบ SA-6 จึงเปนขอจํากัด
ของกองทัพอากาศอิสราเอลในการใหการสนับสนุน เมื่อกองทัพอิสราเอลเริ่ม
การปฏบัิติการสนัติภาพ Galilee ในป ค.ศ.1982 หนวยอาวุธตอตานอากาศยาน
นี้จะตองถูกกําจัดออกไป

กองทัพของอิสราเอลเพียรพยายามอยางมากท่ีจะหาตําแหนงของ
ทุก ๆ หนวย SA-6 ในหุบเขา ในวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ.1982 ปนใหญพิสัยไกล 
และอาวุธปลอยพืน้-สู-พืน้ของอิสราเอล ไดเริม่ยงิเขาไปยงัหนวย SA-6 ของซเีรยี 
และตามดวยการโจมตีทางอากาศของกองทัพอากาศอิสราเอล โดยใชระเบิด
แบบ Free Fall และ Anti-radiation Missile เมื่อกองทัพอากาศซีเรียว่ิงขึ้น
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เพื่อปองกันทางอากาศ เครื่องบิน F-15 และ F-16 ติดจรวดอากาศ-สู-อากาศที่
ทันสมัยที่สุดของอิสราเอลและมีการใช Airborne Radar และ Electronic 
Warfare พิฆาตและทําใหซีเรียแพอยางราบคาบ ครั้งนี้เปนชัยชนะทางอากาศ
แตเพียงฝายเดียวในประวัติศาสตรของการใชกําลังทางอากาศ ในแงของ
วิวัฒนาการของกําลังทางอากาศในการสูรบที่หุบเขา Bekka นับเปนยุคใหม
ที่กาวไปลวงหนาและมีความหมายสําคัญ เนื่องจากเปนสัญญาณที่ชี้ใหเห็นถึง
การสูรบทางอากาศครั้งตอไปวาจะเปนอยางไร สงครามอาวในป ค.ศ.1990-
1991 ไดแสดงใหเห็นถึงปรัชญาแบบเดียวกันซึ่งขยายกวางขึ้น

สงครามอาวเปอรเซีย
การรุกรานคูเวตของอิรักในวันท่ี 2 สิงหาคมเปนจุดเร่ิมตนของสงคราม

อาวเปอรเซีย ท่ีจบลงดวยการหยุดยิงในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 1991 การสูรบจริง ๆ  
เกิดขึน้เพยีง 43 วนั ตัง้แตวันที ่17 มกราคม เมือ่ถงึวันที ่24 กุมภาพนัธ สงคราม
ที่ดําเนินไปเกือบจะเปนสงครามที่มาจากทางอากาศแตเพียงอยางเดียว 
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การรกุทางภาคพืน้ดินเริม่ดําเนนิไปต้ังแต
วันท่ี 24 ถึง 28 กุมภาพันธ กองกําลัง
พันธมิตรประสบกับการตานทานเพียง
เล็กนอย และกองทัพของอิรักก็ถูกขับ
ออกจากคูเวต การปฏิบัติการครัง้น้ีบรรลุ
ผลสําเร็จดวยการสูญเสียในการรบ
ของกองกําลังพันธมิตรเพียง 340 คน 
และบาดเจ็บ 776 คน ซึ่งถือวาเล็กนอย
มาก ตามความเห็นของ Dick Cheney 
ซึ่งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
สหรัฐฯ ในเวลานั้นเขากลาววากองทัพ
อิรกัไดลมสลายลงอยางรวดเรว็ เปนเพราะการใชกําลังทางอากาศทีบ่ดขยี ้นีเ่ปน
เรือ่งราวธรรมดา ๆ  ทีอ่ธิบายถงึความสําเรจ็อยางรวดเรว็ของกองกําลังพนัธมติร 
ศาสตราจารย R.A. Mason ไดใหขอสังเกตอยางตรงไปตรงมาวา “สงครามอาว
เปอรเซีย เปนสัญลักษณของกําลังทางอากาศที่ดีเลิศที่สุดของศตวรรษที่ 20”
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ปรากฏการณแหงความสําเร็จของกําลังทางอากาศ ทําใหเกิดความ
เขาใจที่ผิด ๆ ตามมาอยางมากมาย ความเขาใจที่แพรหลายไปมากที่สุดคือ 
ความคิดทีว่ากําลังทางอากาศเพยีงลําพงัสามารถบังคับใหอิรกัออกไปจากคูเวต
ได ขณะที่แทบจะไมตองสงสัยวากําลังทางอากาศเปนรากฐานของชัยชนะ
ของกองกําลังพันธมิตร แตจริง ๆ แลวการทําสงครามทางภาคพื้นดินเปนผูนํา
ใหอิรักตองยอมออกจากคูเวตในที่สุด
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ดร. James A Mowbray ไดสรุปอยางถูกตองวา “เทคโนโลยีไดชวย
ใหชนะสงครามไดรวดเร็วที่สุด สูญเสียนอยที่สุด และแทบจะเปนสงครามที่
กระทําขางเดียวที่ทําลายลางอยางมากมายซึ่งไดเคยบันทึกไวในประวัติศาสตร
ขีดความสามารถของกองทัพอากาศไดถูกพัฒนาจนถึงจุดที่ไดรับการยอมรับ
แลว” นาวาอากาศเอก Warden ผูออกแบบสงครามทางอากาศใน Desert 

Storm ไดอธิบายขยายความถึง Warden 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ใชในกําลัง
ทางอากาศวา “ถาจะใหมีโอกาสถึง 90 
เปอรเซน็ตทีร่ะเบิดหนึง่ลูกทาํลายเปาหมาย
ที่มีขนาดเทาหองปกติ จําเปนตองใชระเบิด 
9,000 ลูก หรือตองใชเครื่องบิน B-17 
มากกวา 1,000 เที่ยวบิน ซึ่งหมายความวา
ตองใชคน 10,000 คน ที่เสี่ยงเพื่อเปาหมาย
นี้ ขณะที่เครื่องบิน F-117 สามารถทําให

บรรลุผลเดียวกันนี้ไดโดยใชเพียง 1 เที่ยวบิน” ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง
สงครามอาวเปอรเซีย ความแมนยําของการท้ิงระเบิดไดถูกบันทึกวาเพิ่มขึ้น 
1,000 เปอรเซ็นต
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ในสงครามอาวเปอรเซีย กําลังทางอากาศไดแสดงใหเห็นถึงความ
สามารถทีจ่ะเขาไปโจมตียงัจุดทีเ่ปนยทุธศาสตรของประเทศ โดยมคีวามแมนยาํ
สูงสุดและมีความเสียหายและสูญเสียทางขางนอยที่สุด ไดพิสูจนอยางไมตอง
สงสัยแลววา กําลังทางอากาศมันเปนสวนหนึ่งขององคประกอบแหงสงคราม
สมัยใหม

บทสรุป
Robin Higham ไดสรุปวา ประวัติศาสตรของกําลังทางอากาศนั้นถูก

ทําใหเขาใจสับสนโดยการกลาวอางของนักพยากรณหลาย ๆ คน และการดูถูก
เยาะเยยของศัตรบูอยครัง้ทีวิ่สัยทศันไดไปไกลเกินกวาความเปนจริง และยงัผล
ใหเกิดความผิดหวังและเกิดปฏิกิริยาตอบกลับในฐานะผูมาใหม ทหารอากาศ
ไดนําขอโตแยงตามเหตุผลที่สุดขั้วของพวกเขา และพูดคุยเก่ียวกับกําลังทาง
อากาศวาสามารถจะทําอะไรไดบาง และผูฟงของเขามีแนวโนมที่จะลืมไปวา 
คํากลาวอางตาง ๆ เหลานี้เปนเหมือนคําทํานาย ยอมรับมันราวกับวากําลังจะ
เกิดขึ้นจริง เขายังสรุปตอไปอีกวากําลังทางอากาศมีขีดความสามารถที่จะ
กําหนดผลลัพธของสงคราม แตไมจําเปนเสมอไปสําหรับทุก ๆ ความขัดแยง

ความกาวหนาของกําลังทางอากาศที่ผานมาในอดีต ไดแสดงใหเห็น
วิสัยทัศนของ Douhet ในเรื่องการทําลายเจตนารมณของขาศึก ที่จะตอสูโดย
การโจมตีทางอากาศแตเพียงอยางเดียววายังเปนความฝนอยู และการไดมาซึ่ง
ความเหนือกวาทางอากาศอยางเดียวก็ไมไดนําใหประเทศมีชัยชนะ

ในชวง 100 ปทีผ่านมา ยงัไมมหีลักฐานอะไรทีเ่ปนจรงิวาการทิง้ระเบิด
ทางยุทธศาสตรนั้นมีความเด็ดขาดแนนอน สามารถทําลายความตั้งใจของฝาย
ตรงขามในการทําสงครามได แมแตใน Desert Storm การโจมตีทางอากาศ
ยุทธศาสตรตออิรักโดยลําพังอยางเดียวไมไดนําไปสูการถอนทหารออก
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จากคูเวต กําลังภาคพื้นที่ทําการรุกยังเปนส่ิงจําเปนเพื่อทําใหบรรลุเปาหมาย
ทางทหารและทางการเมืองของกองกําลังพันธมิตร

นาวาอากาศเอก Warden ไดสรปุเปรียบเทยีบถงึสมการระหวางกําลัง
ทางอากาศสมัยใหมกับองคประกอบของกําลังทางทหารอ่ืน ๆ ไวอยางนาฟง 
โดยเขาไดเปรยีบเทยีบความสัมพนัธระหวางกองทพับก กองทพัเรอื และกองทพั
อากาศในสงคราม เปนเหมือนการเลนเครื่องดนตรีเดี่ยวในบทเพลง Concerto 
ซึ่งผูประพันธเพลงจะเปนผูตัดสินใจตามวัตถุประสงคของเขาวาเครื่องดนตรี
ช้ินไหนท่ีเหมาะสําหรับเสียงท่ีจะใหออกมาในบทเพลงท่ีเขาแตง ซ่ึงเปรียบเทียบ
 ไดกับกําลังหลักที่ถูกเลือกใชในสงคราม เครื่องดนตรีที่ใชจะเปล่ียนไปตาม
บทเพลงที่ประพันธของแตละ Concerto บางครั้งอาจจะมีเครื่องดนตรีหนึ่ง
เลนเดี่ยว ขณะที่เครื่องดนตรีอ่ืน ๆ เลนประสานเสียง หรือเครื่องดนตรีบางชิ้น
เงียบ สงครามสมัยใหมสิ่งที่จําเปนจะตองกระทํากอนเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ คือ
การจัดการใหงานทําทุกสวนประสานกันดวยดี ไมใชการใหใครเปนรองใคร
หรือการตองไปรวมอยูกับใคร

____________________
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ยุทธศาสตร
แปลและเรียบเรียงโดย พล.อ.ต.พงษพันธุ เทพศุภร

ในวารสารฯ ฉบับที่ 71 คณะผูจัดทําไดนําเสนอบทความที่แปล
และเรียบเรียงโดย พล.อ.ต.พงษพันธุ เทพศุภร ผูอํานวยการศูนยการสงคราม
ทางอากาศทานแรก เรื่อง ยุทธศาสตร โดยมีหัวขอสําคัญประกอบดวย 
1 .ยุ ทธศาสตร คื ออะ ไร  2 .ความ สัมพันธ
ของนโยบายและยุทธศาสตร 3.ระดับของ
ยุทธศาสตร (Levels of Strategy) และ 
4.Synder’s Strategy Model ถึงหัวขอยอย
ที่ 4.2.3 แตก็ตองจบบทความเสียกอน จึงไดนํา
หัวขอ 4.2.4-4.2.5 มานําเสนอตอในวารสาร
ฉบับที่ 72 นี้ รวมหัวขอสําคัญท่ี 5.เร่ืองการ
กําหนดยุทธศาสตร ดวย เพื่อใหจบบทความ
เรื่องนี้โดยสมบูรณ  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

พล.อ.ต.พงษพันธุ เทพศุภร ผอ.ศกอ.คนที่ 1
(ตอจากฉบับที่ 71...)

  4.2.4  แนวความคิดของคนในชาติ (National Style)
   ยุทธศาสตรนั้นจะไดรับอิทธิพลจากประวัติศาสตร
ของชาติ วัฒนธรรม ลักษณะภูมิศาสตร และประสบการณทางทหารของ
ประเทศ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ยุทธศาสตรนั้นขึ้นอยูกับประสบการณ
และการมองการณไกล (Outlook) ของชาติ (บางครั้งเขามักใชคําวา Vision) 
แนวความคิดของชาติตาง ๆ มักจะแตกตางกัน ทั้งนี้ เกิดจากวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร ทําใหแนวความคิดในการแกปญหาของชาติแตละชาติ
ไม เหมือนกัน เป นผลทําใหย ุทธศาสตรของแตละชาติต างก ันดวย
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  4.2.5  ความเปนผูนํา (Leadership)
   ความเปนผูนําถือวาเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุด ตัวแปร
อ่ืน ๆ แมวาจะมีอิทธิพลในการวางแผนหรือการกําหนดยุทธศาสตร แตตัวแปร
สุดทาย ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรคือ ความเปนผูนํา ความเปนผูนําในที่นี้หมายถึง 
ความสามารถในการนํา (Ability to Lead) ทุกระดับผูนําจะตองประสบกับ
ปญหาขอจํากัดตาง ๆ และผลกระทบขางเคียงที่จะเกิดขึ้นกับหนทางตาง ๆ 
ที่เลือก ตองใชความเชี่ยวชาญ ใชมโนภาพ เพื่อที่จะกําหนดยุทธศาสตรใหมี
ประสิทธิผล เชน ลินคอลนสามารถกําหนดวัตถุประสงค และจัดทรัพยากรที่
ตองการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังตัวอยางที่ไดกลาวมาแลว ผูนําที่ไม
ประสบความสําเร็จนั้น ก็อาจพิจารณาไดจากยุทธศาสตรที่ลมเหลวของเขา 
เนื่องจากความไมสัมพันธระหวางทรัพยากรกับวัตถุประสงค

ลินคอลน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ

 5.  การกําหนดยุทธศาสตร (กระบวนการในการวางแผน)
      การกําหนดยุทธศาสตรในแตละระดับนั้นมีพื้นฐานเหมือนกัน
ทุกระดับ แตกตางกันเพียงระดับของความสลับซับซอนของตัวปญหาเทานั้น 
จากความหมายของยุทธศาสตรจะเห็นวา ผูวางแผนกําหนดจะตองพิจารณา 
2 ประเด็น คือ วัตถุประสงค และทรัพยากร
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      5.1  การกําหนดวัตถุประสงค
    ประเด็นแรกที่ตองพิจารณา คือ วัตถุประสงคคืออะไร 
อาจจะตอบส้ัน ๆ ไดวา อะไรท่ีเราตองการใหสําเร็จ (What is to be 
Accomplished) วัตถุประสงคจะเปนตัวกําหนดทุกส่ิงทุกอยาง ดังนั้นจะตอง
ชัดเจนเพื่อที่จะจัดสรรทรัพยากร หรือวางแผนเชื่อมโยงวัตถุประสงคกับ
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิผล
    ผูวางแผนอาจใชการต้ังคําถามตาง ๆ เพื่อใหเขาใจ
วัตถุประสงคไดดียิ่งขึ้นเชน ใครเปนผูกําหนดวัตถุประสงค วัตถุประสงคนั้น
ชัดเจนเพียงพอและเปนที่เขาใจตรงกันหรือไม ถาไม จะกําหนดใหมไดอยางไร 
วัตถุประสงคนั้นมีความสัมพันธกับกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตามมาอยางไร มีอะไร
ที่เก่ียวของที่จะทําใหเขาใจวัตถุประสงคมากยิ่งขึ้น คําถามเหลานี้แสดง
ใหเห็นวา การกําหนดวัตถุประสงคนั้นเปนกระบวนการท่ีทําซํา ๆ กัน 
(Iterative Process) หรืออีกนัยหนึ่งผูวางแผนทางทหารตองพิจารณาควบคู
กับแนวความคิด (Interact) ของผูนําประเทศ เพื่อที่จะแปลงเปนวัตถุประสงค
ทางทหารไดอยางเหมาะสม
    กระบวนการที่กลาวมาแลวเปนการเริ่มตนของการวางแผน 
ขั้นตอนดังกลาวจะคลายคลึงกับการวิเคราะหภารกิจ (Mission Analysis) 
นั่นเอง ผูวางแผนจะตองเขาใจสิ่งที่ตองการใหสําเร็จอยางแทจริง ซึ่งอาจทําได
โดยทําความเขาใจกับผูนําทางการเมืองเพื่อใหเขาใจวัตถุประสงคที่สูงข้ึนไปได
ดียิ่งขึ้น แตมิไดหมายความวาจะเปนการสรางหรือทาทายอํานาจของผูนําที่อยู
ในระดับสูงขึ้นไป และการกําหนดวัตถุประสงคที่แนนอนนั้น ถือวาเปนขั้นตอน
ที่สําคัญที่สุดในการวางแผน
      5.2  ทรัพยากร
    หลังจากกําหนดวัตถุประสงคเรียบรอยแลวถึงจะเริ่ม
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พิจารณาทรัพยากร คําถามที่ผูวางแผนจะตองหาคําตอบใหไดคือ ทรัพยากร
เพียงพอที่จะปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งกระทําไดโดยการ
เปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ วัตถุประสงคที่กําหนดไวสวนมากตองมีหนทาง
ปฏิบัติหรือวิธีการที่จะบรรลุได ถาพิจารณาการปฏิบัติการทางหารใน Desert 
Strom จะเห็นวา Schwarzkopf อาจใชกําลังทางภาคพ้ืนเขาโจมตีเร็วขึ้น
กวาเดิม ซึ่งหมายความวาเขาจะตองใชกําลังรถถังทําลายกองทัพอิรัก เขาอาจ
จะยกพลข้ึนบกแทนที่จะใชเพียงกลยุทธเพื่อหลอกลวงขาศึก อาจจะใชกําลัง
ภาคพื้นท้ังหมดทําการรุกตรงแนวหนาของขาศึกแทนที่จะใชวิธีโอบลอมหรือ
อาจจะยืดระยะเวลาในการปฏิบัติ Air Campaign เปนตน

นายพล Schwarzkopf ในยุทธการ Desert Strom

  แตละหนทางเลือกมีความตองการทรัพยากรตางกันออกไป 
การวิเคราะหหนทางเลือกเปนหนทางที่จะพิจารณาทรัพยากรจัดสรรไววา
เพียงพอท่ีจะปฏิบัติภารกิจหรือไม นอกจากนี้การเปรียบเทียบหนทางเลือก
ไมจําเปนตองเลือกหนทางที่ใชทรัพยากรนอยที่สุด เนื่องจากยุทธศาสตรนั้น
ตองการประสิทธิผล ถาทรัพยากรไมเพียงพอที่จะปฏิบัติ ผูวางแผนจะตองหา
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หนทางที่จะไดรับทรัพยากรเพิ่มเติมหรือทรัพยากรเฉพาะที่ตองการ เพื่อที่จะ
บรรลุวัตถุประสงคใหได กระบวนการนี้เปนกระบวนการที่ตองทําซํา ๆ กัน
หลายครั้งเชนเดียวกัน ผูวางแผนจะตองถือวา ทรัพยากรนั้นไมคงที่ในเกือบทุก
กรณีสามารถหาเพิ่มเติมได ดังนั้นถาจําเปนตองเพิ่มเติมใหเพียงพอ

  ถาเปรียบเทียบกระบวนการกําหนดยุทธศาสตรชาติกับการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรแลว องคประกอบ 2 ตัวที่ตองเชื่อมโยงกันเปน
สมการยุทธศาสตร จะเห็นวาวัตถุประสงคจะตองเปนตัวคงที่ ทรัพยากรจะเปน
ตัวแปร การที่จะแกสมการดังกลาว ผูวางแผนตองจัดทรัพยากรใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงค ถาการกระทําดังกลาวตองการทรัพยากรมากกวาเดิมจะตอง
จ ัดหาเพิ ่มเต ิมใหสมการสมดุล
  จาก Strategy Model ทั้งหมดที่กลาวมาแลวนั้น การ
วิเคราะหภารกิจจะทําใหสามารถกําหนดวัตถุประสงคได การพัฒนาหนทาง
ปฏิบัติและการเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติจะเปนตัวกําหนดทรัพยากร
ที่ตองการ ทั้ง 2 ขั้นตอนนี้จะชี้ใหเห็นความเหมาะสมหรือเพียงพอของท้ัง
วัตถุประสงคและทรัพยากร ผูวางแผนมีทางเลือกอยู 2 หนทาง คือ เสนอให
ปรับวัตถุประสงคหรือหาทรัพยากรเพิ่มเติมกอน อยางไรก็ตามการที่สมการ
ไมสมดุลนั้น เปนสาเหตุที่จะทําใหยุทธศาสตรลมเหลว การวางแผนนั้นถาไม
สมดุลจะทําใหไมสามารถปฏิบัติภารกิจไดสมบูรณ
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  ในการวางแผนอาจจะใชการประมาณสถานการณของ
ผูบังคับบัญชา (The Commander’s Estimate) เปนแนวทางกําหนด
ยุทธศาสตร ตามรูปที่ 3 

การประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชา
1. ภารกิจ
2. สถานการณและหนทางปฏิบัติ
    2.1 สถานการณที่มีผลตอหนทางปฏิบัติ
         2.1.1 ลักษณะของพ้ืนที่ปฏิบัติการ
         2.1.2 กําลังรบเปรียบเทียบ
    2.2 ขีดความสามารถของขาศึก
    2.3 หนทางปฏิบัติของฝายเรา
3. วิเคราะหขีดความสามารถของขาศึก
4. เปรียบเทียบหนทางปฏิบัติของฝายเรา
5. ขอตกลงใจ

การประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชา

อยางไรก็ดีการประมาณสถานการณไมใชรายการตรวจสอบ 
ส่ิงสําคัญที่สุดคือตองเขาวัตถุประสงคอยางชัดเจน ตรวจสอบหนทางปฏิบัติ 
และหาหนทางจัดการใหทรัพยากรสอดคลองกับวัตถุประสงค และจะตองทํา
ซํา ๆ กันหลายครั้ง หลังจากเขาในสถานการณอยาถองแทแลวก็หาหนทาง
ปรับ ประเด็นแรกคือวัตถุประสงค หลังจากนั้นก็ปรับทรัพยากร
  หนทางปฏิบัติที่ผานการพิจาณาแลวนั้นยังไมถือวาเปน
ยุทธศาสตร ถึงแมวาผูวางแผนจะตรวจสอบอยางละเอียดทั้งทางดาน
ทรัพยากรและเปรียบเทียบกับหนทางปฏิบัติอ่ืนแลวเห็นวาเปนหนทางที่ดีกวา
ก็ตาม จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูนําทางการเมืองหรือผูนําทางการ
ทหารที่มีอํานาจอนุมัติใหใชได จึงจะถือวาเปนยุทธศาสตรได
อางอิง. Strategy : Defi ning It, Understanding It, and Making It By William P.Synder

____________________
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การปฏิบัติการรวมกองทัพไทย
กองหลักนิยม ศูนยการสงครามทางอากาศ

  ในวารสารฉบับที่ผาน ๆ มาไดกลาวถึง ความหมายของการปฏิบัติ
การรวม หลักการและปจจัยความสําเรจ็ในการปฏบัิติการรวม หลักการพืน้ฐาน
ของการปฏบัิติการรวม การจัดสวนราชการของกองทพัไทย การปฏบัิติการรวม
ของกองทัพไทย และระบบปฏิบัติการในระดับยุทธการ ซึ่งคงชวยใหผูอานมี
ความเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น ในฉบับนี้จะขอนําเสนอในหัวขอของการวางแผน
การปฏบัิติการรวม ซึง่เปนส่ิงทีจํ่าเปน และมคีวามสําคัญอยางมากในการปฏบัิติ
การรวมของกองทัพไทย
การวางแผนการปฏิบัติการรวม
1. ระบบการวางแผนการปฏิบัติการรวม (Joint Operation Planning 
System)
  ระบบการวางแผนที่ใชใน บก.ทท. และ ศบท.นั้นประยุกตมาจาก
หลักนิยมของตางประเทศ โดยมีความเชื่อมโยงจากนโยบายระดับยุทธศาสตร
ของกระทรวงกลาโหม และนโยบายดานความมั่นคงของรัฐบาล

ระบบการวางแผน
ของ บก.ทท. และ  

         ศบท. 
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 1.1 ระบบวางวางแผนรวมระดับยุทธศาสตร (Joint Strategic Planning 
System) เปนการพฒันาวัตถุประสงคตาง ๆ  ของยทุธศาสตรทหารและกิจทีต่อง
ปฏิบัติตาง ๆ (Tasks) ซึ่งสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ และเปนการพัฒนาความ
ตองการกําลังรบ และยุทโธปกรณที่จําเปน บก.ทท. โดยสวนเสนาธิการรวมจะ
แปลงนโยบายดานการทหารของกระทรวงกลาโหม เพือ่กําหนดเปนยทุธศาสตร
ทหารที่มีวัตถุประสงคในการเตรียมกําลัง และการใชกําลังทหารในยุทธบริเวณ 
และการจัดทําเปนแผนยุทธการตาง ๆ (แผนปองกันประเทศ)
 1.2 ระบบวางแผนการปฏิบัติการรวม (Joint Operations Planning 
System) เปนการวางแผนในระดับยุทธการ ซ่ึงจะเช่ือมโยงการใชกําลังรบตาง ๆ 
ทางยุทธวิธี ไปสูความสําเร็จวัตถุประสงคท่ีกําหนดในระดับยุทธศาสตร
 1.3 ระบบการวางแผนในระดับยุทธวิธี การวางแผนในระดับยุทธวิธีเปน
การใชหนวยตาง ๆ ในการรบ (Combat) ซึ่งรวมถึงการส่ังการในการจัดการ 
และการดําเนินกลยุทธของหนวยตาง ๆ อยางสัมพันธกันและตอบโตขาศึก
เพื่อใหไดศักยภาพสูงสุด
2. ความเชื่อมโยงระหวางการวางแผนระดับยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี
 เนื่องจาก ศบท.ตองรับผิดชอบอํานวยการปฏิบัติในระดับยุทธศาสตรและ
ระดับยุทธการ ผูวางแผนจึงจําเปนตองเขาใจถึงการกําหนดยุทธศาสตรทหาร 
ยทุธศิลป (Operation Art) และการออกแบบทางยทุธการ (Operation Design)
 2.1 การกําหนดยุทธศาสตรทหาร (Military Strategy) 
  เปนการกําหนดวัตถปุระสงคทางทหาร (Military Objective) ใหรองรบั
วัตถุประสงคทางยุทธศาสตร (Strategic Objective) ที่รัฐบาลกําหนดขึ้น
เพือ่รกัษาผลประโยชนแหงชาติ (National Interest) จากนัน้จะตองดําเนนิการ
เพือ่ใหบรรลุวัตถปุระสงคทางทหารโดยใชการบรหิารและจัดการทรพัยากรทาง
ทหารใหเพียงพอ
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ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตอระดับการปฏิบัติการทางทหาร

 2.2 การประยุกตใชยุทธศิลป (Operation Art) 
  ยุทธศิลปเปนการวางแผนระดับยุทธการที่ใชเชื่อมโยงระหวาง
ยุทธศาสตร (Strategy) และยุทธวิธี (Tactics) ดังนี้
  2.2.1 การแปลงวัตถุประสงคระดับยุทธศาสตร  (Strategic 
Objective) ใหเปนวัตถุประสงคระดับยุทธการ (Operation Objective)
  2.2.2 การกําหนดภารกิจท่ีหนวยยุทธวิธีตองปฏิบัติ โดยใชการ
วางแผนการทัพ (Campaign)
  2.2.3 การปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ (Major Operations) 
มีการจัดกําลังและกําหนดวิธีประสานสอดคลองการปฏิบัติในพื้นที่และเวลา
ทีเ่หมาะสม โดยใหความสําคัญกับการบรหิาร Time-Space-Forces-Objective 
เปนหลัก
  2.2.4 การกําหนดใหผลการปฏิบัติในระดับยุทธวิธีเปนการสราง
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สภาวะสุดทายทางทหาร (Military End State) ที่กอใหเกิดสภาวะสุดทาย
ที่ตองการระดับยุทธศาสตร (Strategic End State)
  2.2.5 ยุทธศาสตรนั้นเก่ียวของกับสงครามโดยตรง ระดับยุทธการ
เปนศิลปะในการเอาชนะ (Ways) โดยใชผลทางยุทธวิธีเปนเครื่องมือ (Means) 
และใชวัตถุประสงคทางทหารเปนเปาหมาย (Ends) สวนในระดับยุทธวิธี
เปนเรื่องเกี่ยวของกับการรบและการใชกําลังเขาปฏิบัติ
  2.2.6 ในปจจุบันการปฏบัิติไดรับผลกระทบจากเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารที่กาวหนา ดังนั้น การปฏิบัติในระดับยุทธศาสตรและยุทธการ
จึงไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางชัดเจน
3. การออกแบบทางยุทธการ (Operation Design)
 3.1 ขัน้การวางแผน ศบท.จะใชกระบวนการแสวงขอตกลงใจทางทหารรวม 
(J-MDMP) ในการวางแผนประณีต และการวางแผนเผชิญสถานการณวิกฤติ 
โดยหลังจากที่ไดทําความเขาใจสภาพแวดลอมการปฏิบัติการ (Operation 
Environment) และปฏิบัติในขั้นการวิเคราะหภารกิจแลว ฝายเสนาธิการรวม
จะตองใชจินตนาการออกแบบทางยุทธการ (Operation Design) เปนกรอบ
แนวคิดใหฝายเสนาธิการทุกคนเขาใจภาพการปฏิบัติเดียวกัน
 3.2 การประยกุตใชยทุธศิลป เพือ่ออกแบบทางยทุธการนัน้ ฝายเสนาธิการ
จะรวมวางแผนโดยพจิารณาถงึการใชองคประกอบตาง ๆ  ของการออกแบบทาง
ยุทธการใหเหมาะสม องคประกอบเหลานี้ ไดแก 
  ·  จุดสิ้นสุดการปฏิบัติ (Termination)
  ·  สภาวะสุดทายทางทหาร (Military End State)
  ·  วัตถุประสงค (Objective)
  ·  ผลกระทบจากการปฏิบัติ (Supporting Effect)
  ·  จุดศูนยดุล (Center of Gravity)
  ·  จุดแตกหัก (Decision Points)
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  ·  เสนปฏบัิติการ (Lines of Operation) และเสนความพยายาม (Lines 
of Effort)
  ·  การเขาทําลายแบบทางตรงและทางออม (Direct and Indirect 
Approach)
  ·  การคาดการณ (Anticipation)
  ·  ระยะปฏิบัติการณ (Operational Reach)
  ·  จุดผกผัน (Culmination)
  ·  การจัดการยุทธ (Arranging Operations)
  ·  กําลังและหนาที่ (Forces and Functions)
 3.3 การออกแบบทางยุทธการ ใชวิธีวางแผนยอนหลังตามลําดับดังนี้
  3.3.1 เร่ิมจากกําหนดสภาวะสุดทายท่ีตองการในระดับยุทธศาสตร 
(Strategic End State) ซ่ึงเปนสภาวะสุดทาย พิจารณาใหครบท้ัง 4 ดาน ไดแก 
ดานการเมือง (D) ดานขอมูลขาวสาร (I) ดานการทหาร (M) และดานเศรษฐกิจ (E)
  3.3.2 กําหนดวัตถุประสงค (Objective) ของการดําเนินการใชพลัง
อํานาจแหงชาติรองรับเพื่อบรรลุสภาวะนั้น
  3.3.3 กําหนดผลกระทบจากการปฏบัิติ (Supporting Effect) ท่ีทาํให
บรรลุวัตถุประสงค โดยพิจารณาจากจุดศูนยดุลและปจจัยวิกฤติประกอบ

สภาวะสุดทาย
ที่ตองการ

วัตถุประสงค–
ผลกระทบ–กิจ 
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  3.3.4 จากผลทีไ่ดกําหนดจุดแตกหกั/จุดชีข้าดทางการรบ (Decisive 
Points) โดยพิจารณาตาม Joint War Fighting Functions แตละอัน ในสวน
ที่เปนการดําเนินกลยุทธ การยิง และการพิทักษหนวย
  3.3.5 เขยีนเสนปฏิบัติการ (Line of Operations) หากเปนการปฏบัิติ
การรบ หรือหากตองมีการปฏิบัติรวมกับสวนอ่ืน ๆ  ที่ไมใชการรบเราจะเรียกวา
เสนความพยายาม (Line of Effort)
4. กระบวนการวางแผนปองกันประเทศ (แผนประณีต)
 กองบัญชาการแหงชาติ โดยคําแนะนําของ ผบ.ทสส.และคณะผูบัญชาการ
ทหาร (ในตําแหนงประธานคณะผูบัญชาการทหาร) ส่ังการใหมีการวางแผนรวม 
ศปก.เหลาทัพ และ/หรือ ผบ.กกล.ฉก.รวม และผูบัญชาการหนวยรองตาง ๆ 
และดําเนินการวางแผนตอเนื่องกันไป โดยใชกระบวนการแสวงขอตกลงใจทาง
ทหารรวม (Joint Miliitary Decision Making Process: J-MDMP) เปนแนวทาง
ในการดําเนินการ
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 4.1 ขั้นที่ 1 แนวทางระดับยุทธศาสตร (Strategic Guidance)
  4.1.1 วิเคราะหนโยบายการวางแผนของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม หรือแนวทางในการวางแผน (Planning Guidance) ของผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด
  4.1.2 วิเคราะหภารกิจ การประเมนิภยัคุกคาม (Threat Assessment) 
และพัฒนาสมมุติฐาน
  4.1.3 ผลที่ไดรับคือ 
   · สมมุติฐาน
   · สภาพแวดลอมการปฏิบัติการระดับยทุธศาสตรและยทุธการ
   · สภาวะสุดทายที่ตองการระดับยุทธศาสตร (Strategic End 
State)
   · วัตถุประสงคระดับยุทธศาสตร (Strategic Objectives)
   · สภาวะสุดทายทางทหาร (Military End State) และแนวทาง
ในการสิ้นสุดภารกิจหรือการสงมอบความรับผิดชอบใหสวนราชการพลเรือน
   · แนวทางการส่ือสารระดับยุทธศาสตร (Strategic Communication)
   · ภารกิจสําหรับการปฏิบัติการรวม
   · แนวทางการบูรณาการพลังอํานาจแหงชาติในทกุมติิ (DIME) 
และหนวยงานพลเรือนที่ใหการสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร
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          กระบวนการวางแผนประณีต 
 4.2 ขั้นที่ 2 พัฒนาแนวความคิด (Concept Development) 
  4.2.1 การดําเนนิการตามกระบวนการแสวงขอตกลงใจทางทหาร ใน
ขัน้พฒันาหนทางปฏบัิติ วิเคราะหหนทางปฏบัิติ เปรยีบเทยีบและตกลงใจเลือก
หนทางปฏิบัติ
  4.2.2 ระบบที่เหมาะสมกับกองทัพไทย มีการดําเนินการดังนี
   1) การพัฒนาหนทางปฏิบัติแลวบรรยายสรุปใหเสนาธิการ
ทหารพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ของหนทางปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น
   2)  การวิเคราะหและเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ แลวบรรยาย
สรุปใหเสนาธิการทหารทราบและพิจารณาปรับแก
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   3) บรรยายสรุปการพัฒนาหนทางปฏิบัติ การเปรียบเทียบ
หนทางปฏิบัติ ที่ไดแกไขแลว ใหคณะผูบังคับบัญชาการทหารพิจารณาตกลงใจ
เลือกหนทางปฏิบัติที่เหมาะสม
   4) คณะผู บัญชาการทหารได เ ลือกหนทางปฏิ บั ติแลว 
ชุดวางแผนรวมจะจัดทําแนวความคิดระดับยุทธศาสตร (Strategic Concept) 
เพือ่ใหผูบญัชาการทหารสูงสุดนาํไปรายงานใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม
   5)  ผลที่ไดในขั้นนี้คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอนุมัติ
แนวความคิดระดับยทุธศาสตร ซึง่เปนแนวทางการปฏบัิติในการเตรยีมการเพ่ือ
ใชกําลังกองทัพไทย
 4.3 ขั้นที่ 3 พัฒนาแผน (Plan Development)
  4.3.1 เปนการดําเนินการในข้ันพัฒนาแผน/คําส่ังในกระบวนการ
แสวงหาขอตกลงใจทางทหารรวม (J-MDMP)
  4.3.2 ระบบของกองทัพไทย จะเปนการจัดทําแผนและรายละเอียด
ประกอบแผน เพื่อใหไดแผนสมบูรณ รวมถึงการจัดทําความตองการใชพลัง
อํานาจแหงชาติในดานการทูต เศรษฐกิจ ขอมูลขาวสาร สนับสนุนการปฏิบัติ
การทหารที่บูรณาการพลังอํานาจแหงชาติทุกดาน (DIME) เปนแผนระดับชาติ
เพื่อใหกระทรวงกลาโหมและสํานักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
มองภาพการดําเนนิการแบบเดียวกัน นอกจากนีจ้ะตองระบุทรพัยากรทางทหาร
ที่ขาดแคลน เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับระบบพัฒนาขีดความสามารถรวม ในการ
ปรับปรุงความตองการยุทโธปกรณหลักกองทัพไทย และเสนอรัฐบาลพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณตอไป
  4.3.3 การจัดทาํแผนจะอยูบนพืน้ฐานของหนทางปฏบัิติทีไ่ดรับเลือก
และขอคิดเหน็เพิม่เติมของรฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม เมือ่ไดแผนสมบูรณ
แลวเสร็จจะสงใหเสนาธิการตรวจสอบ และนําเรียนใหผูบังคับบัญชาการทหาร
สูงสุดอนมุติั หลังจากดําเนนิการเรยีบรอยแลว ผูบัญชาการทหารสูงสุดจะนาํเขา
เสนอในที่ประชุมสภากลาโหมทราบ
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 4.4 ขั้นที่ 4 ประเมินแผน (Plan Assessment)
  เปนการประเมนิแผนทีไ่ดจัดทําขึน้กับสภาพแวดลอมระดับยทุธศาสตร
ที่เปล่ียนไปวาแผนจะสามารถบรรลุสภาวะสุดทายที่ตองการไดหรือไม แลว
พิจารณาวา ควรจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม (Refi ne) ปรับปรุง (Adapt) ยกเลิก 
(Terminate) หรือนําไปใชปฏิบัติ (Execute)

5. กระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณวิกฤติ (Crisis Action Planning) 
 5.1 การวางแผนเผชญิสถานการณวิกฤติสาํหรบัการปองกนัราชอาณาจักร 
จะต้ังอยูบนพืน้ฐานของแผนปองกันประเทศของกองทพัไทยและแผนเผชญิเหตุ
ของเหลาทัพ โดย บก.ทท.(ยก.ทหาร) จะทบทวนแผนปองกันประเทศเดิมให
สอดคลองกับภัยคุกคาม
 5.2 ในภารกิจอ่ืนท่ียังไมมีแผนจัดเตรียมไว จะเริ่มจาการส่ังการดวยวาจา 
หรือดวยเอกสารของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือผูบัญชาการทหาร
สูงสุด ใหมีการใชกําลังทหารเขาปฏิบัติการ หรือในภารกิจการปฏิบัติทางทหาร
ที่มิใชสงคราม เชน กรณีสั่งการใหจัดกําลังทหารชวยเหลือผูประสบภัยจาก
แผนดินไหวในประเทศเนปาล เปนตน
 5.3 หลักการคิดในรูปแบบเดียวกันกับการวางแผนประณีตแตจํากัด
ดวยเวลา ขั้นตอนการวางแผนมี 6 ขั้น 
  5.3.1 ขั้นที่ 1 พัฒนาสถานการณ (Situation Development) 
   1)  ศูนยการบัญชาการทางทหารติดตามสถานการณในประเทศ
และในภูมิภาค ประเมินส่ิงที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ วิเคราะห
เหตุการณสําคัญและแนวโนม
   2)  ผลที่ไดรับคือ รายงานขาวกรองยุทธศาสตร ตามวงรอบ
  5.3.2 ขั้นที่ 2 ประเมินสถานการณวิกฤติ (Crisis Assessment) 
   1)  พิจาณาสถานการณที่มีแนวโนมกระทบตอความมั่นคง
ของชาติในระยะเวลาอันใกล และจําเปนตองใชทหาร แลวรายงานผลการ
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ประเมินสถานการณระดับยุทธศาสตร (Strategic Assessment) ให ผบ.ทสส.
พิจารณา
   2)  ผลที่ไดรับ คือ การตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
    (1)  หากไมมีเหตุการณสําคัญก็จะยอนไปสูขั้นตอนที่ 1 
ใหม (พัฒนาสถานการณ)
    (2) หากมีเหตุการณสําคัญที่จําเปนตองวางแผนรองรับ 
ผบ.ทสส.สั่งใหพัฒนาหนทางปฏิบัติ
  5.3.3 ขั้นที่ 3 พัฒนาหนทางปฏิบัติ (COA Development) 
   1) เปนการดําเนินการตามกระบวนการแสวงหาขอตกลงใจ
ทางทหารรวม ในขั้นวิเคราะหภารกิจ ขั้นพัฒนาหนทางปฏิบัติ
   2) ระบบที่เหมาะสมกับกองทัพไทย ผลที่ไดในขั้นนี้ คือ 
ไดหนทางปฏิบัติ
  5.3.4 ขั้นที่ 4 เลือกหนทางปฏิบัติ (COA Selection)
   1) สําหรบัภารกิจปองกันประเทศ ชดุวางแผนรวมจะวิเคราะห
และเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติใหไดขอดีขอเสียแลว เสธ.ทหาร จะนําเรียน
ผลการเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติที่ไดใหที่ประชุมคณะผูบัญชาการทหาร
พิจารณาแนวทางรวมกัน หลังจากนั้น ผบ.ทสส.จะนําแนวความคิดการปฏิบัติ
ของแผนที่เลือกแลวขั้นตนไปเรียนให รมว.กห.พิจารณา
   2) สําหรับภารกิจการปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม 
ผบ.ทสส.ตัดสินใจเลือกหนทางปฏิบัติ 
  5.3.5 ขั้นที่ 5 จัดทําแผน (Execution Planning)
   ผลทีไ่ด คือมคํีาส่ังยทุธการ และผูบัญชาการทหารสูงสุดนาํเรยีน
รัฐมนตรีวาการกกระทรวงกลาโหม หรือคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติใชกําลัง

(...อานตอฉบับหนา)
____________________
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วันคลายวันสถาปนาศูนยการสงครามทางอากาศ
ครบรอบ 24 ป

                          พล.อ.ต.สุพจน  เตาทอง  ผอ.ศกอ.

น.อ.กฤษฎา  ทับเทศ  รอง ผอ.ศกอ.              น.อ.สุธี  รักชาติ ฝสธ.ศกอ.

 ในโอกาสวันคลายวันสถาปนาศูนยการสงครามทางอากาศ (ศกอ.) ครบรอบ 
24 ป (7 มี.ค.62) คณะผูจัดทําวารสารฯ ไดนําภาพผูบังคับบัญชา ประวัติ ภารกิจ 
และแนวความคิดในการพัฒนาหนวย มาลงในฉบับท่ี 72 เพ่ือใหผูอ าน
ไดทราบความเปนไปของ ศกอ. ท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต
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1. ประวัติ
 ในวันศุกรที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2538 พล.อ.อ. ม.ร.ว.ศิริพงษ ทองใหญ 
ผบ.ทอ. ไดใหโอวาทในพิธีเปดศูนยการสงครามทางอากาศ ณ บน.1 พล.บ.2 
ใจความตอนหนึ่งวา “ศูนยการสงครามทางอากาศแหงน้ี จะเปนหนวยท่ีให
การอบรมบุคลากรของกองทัพอากาศใหมีความรู ความสามารถ ความเขาใจ
ในเทคโนโลยี และยุทธวิธีในการทําสงครามทางอากาศอยางมีประสิทธิภาพ
ตรงตามแนวความคิด หลกันิยม ยุทธศาสตร และนโยบายของผูบังคับบัญชา
ในการใชกําลังทางอากาศในอนาคต และสามารถถายทอดวิชาการเหลาน้ี 
ใหกับขาราชการกองทัพอากาศ ไดชวยกันพัฒนากองทัพอากาศใหทันสมัย
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณไดตลอดเวลา” จุดเริ่มตน
ของขอความดังกลาวมาจากแนวความคิดของ พล.อ.อ.อมร แนวมาลี เสธ.ทอ.
ในขณะนัน้ ท่ีตองการใหมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีพิจารณา ศึกษา พัฒนา หลักนิยม
แนวความคิดทางยุทธศาสตร ยุทธวิธี และเทคโนโลยีการใชอาวุธของ บ.ขับไล 
เพ่ือฝกบุคลากรของ ทอ.ใหมีพ้ืนฐานในเร่ืองดังกลาวอยางแทจริง และ บน.1ฯ 
เปนหนวยงานที่สานตอแนวความคิดน้ัน โดยไดขออนุมัติโครงการจัดต้ัง 
“ศูนยการบินขับไลและเทคโนโลยีการใชอาวุธของกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)” 
เมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2537 การดําเนินการดังกลาวไดรับอนุมัติจาก ผบ.ทอ.
เมื่อ 7 มีนาคม พ.ศ.2538 ใหจัดตั้งเปนศูนยการสงครามทางอากาศ 
(เพ่ือพลาง) เปนหนวยขึ้นตรง บน.1ฯ มี ผบ.บน.1ฯ เปนผูอํานวยการ
ศูนยการสงครามทางอากาศโดยตําแหนง อาคารสํานักงานใชอาคารหมายเลข 
1066 ของ บน.1(อาคารของกองทัพสหรัฐอเมริกาเกาใกลฝูงบิน 101) สวน
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อาคารปจจุบันสรางข้ึน เม่ือ 25 มีนาคม พ.ศ.2541 เปนอาคารหมายเลข 1195 
ศูนยการสงครามทางอากาศ มีการปรับเปล่ียนภารกิจและโครงสรางการ
จัดหนวยมาตามลําดับ จนกระทั่ง 1 เมษายน พ.ศ.2552 ไดปรับเปลี่ยนภารกิจ
และการจัดหนวยใหมอีกครัง้ โดยเปนหนวยข้ึนตรง บก.ทอ. แตอาคารสํานักงาน
ยังคงอยูท่ี บน.1 เชนเดิม นอกจากน้ัน ศูนยการสงครามทางอากาศยังตองบรรจุ
กําลังพลสวนหน่ึงเขาปฏิบัติหนาท่ีในสํานักยุทธศาสตรและหลักนิยม สํานักงาน
คลังสมองกองทัพอากาศ (เพ่ือพลาง) ตามคําส่ัง ทอ. (เฉพาะ) ลับท่ี 84/53 ลง 
23 เม.ย.53 เร่ือง จัดต้ังอัตราสํานักงานคลังสมองกองทัพอากาศ (เพ่ือพลาง) 
อีกดวย
2. ภารกิจ
 ศูนยการสงครามทางอากาศ มีภารกิจที่ตองปฏิบัติ 2 บทบาทคือ 
 2.1 บทบาทหนวยขึน้ตรง บก.ทอ.มหีนาที ่พจิารณา เสนอความคิดเหน็
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการพัฒนา และดําเนินการ
เก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร หลักนิยม ของกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการ
ศูนยการสงครามทางอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
 2.2 บทบาท สยน.สคม.ทอ.(เพื่อพลาง) มีหนาที่ดําเนินการรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห ประเมิน ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการเก่ียวกับสภาวะแวดลอมทางดานยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ 
ยุทธศาสตรทหาร ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ยุทธศาสตรทหารตางประเทศ 
หลักนิยม บทเรียนจากสงคราม การปฏิบัติการทางทหารท่ีมิใชสงคราม และ
การฝกทางทหาร
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3. แนวความคิดการพัฒนา
 เพื่อใหบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ศูนยการสงครามทางอากาศ
จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาองคประกอบตาง ๆ ดังนี้
 3.1 ดานกําลังพล ใหความรูในเรื่องที่จําเปนตอการปฏิบัติภารกิจ 
เพ่ือใหกําลังพลมีขีดความสามารถตรงตามความตองการดวยการใหศึกษา
ดวยตนเอง การอบรมทางวิชาการ และการสงเขารับการศึกษาจากสถาบันตาง ๆ  
ท้ังภายในและภายนอกกองทัพอากาศ
 3.2 ดานการทาํงาน ประยกุตใชเครือ่งมอืบรหิารจัดการภาครฐัรวมกบั
การนํานโยบายของผูบัญชาการทหารอากาศ มาแปลงสูการปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยการทบทวนภารกิจ และขอบเขตของงานใหม
กําหนดความรูและสมรรถนะของแตละงาน กําหนดวิสัยทัศนและแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งใหมีการจัดทําแผนและปฏิทินการทํางานเพื่อใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติและติดตามผลการทํางาน
 3.3 ดานอาคารสถานที่ ไดปรับปรุงอาคาร สถานที่ทํางาน รวมทั้ง 
ภูมิสถาปตยทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อใหบรรยากาศและสภาพ
แวดลอมเอ้ือตอการทํางาน

ไดทําการ

กอสรางอาคาร

อเนกประสงค

และที่จอดรถ

____________________
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