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ความเปนมา

  วารสารการสงครามทางอากาศเปน
วารสารทางวิชาการรายไตรมาส เดิมใชชื่อ
“วารสารศูนย การสงครามทางอากาศ” 
วารสารฉบับแรก ถือกําเนิดเมื่อเดือนมกราคม 
2544 โดยมีแนวความคิดจากการที่กองทัพ
อากาศยังไมมีวารสารที่มุงเนนใหสาระความรู
ในด านการทหารและกําลังทางอากาศ
โดยเฉพาะ ประกอบกบั ศกอ.บยอ. (โครงสราง
เดิม) มีภารกิจในการใหความรูแกกําลังพล
กองทัพอากาศในเรื่องกําลังทางอากาศ โดยมี
ขอมูลวิชาการดานการทหารและกําลังทาง
อากาศสะสมอยูเปนจํานวนมาก จึงได้รวบรวม
ขอมูลที่เปนประโยชนเหลานี้ ผลิตเปนรูปเลม
ออกแจกจายแกหนวยตาง ๆ ของกองทัพ
อากาศ ตอมากองบัญชาการยุทธทางอากาศ
ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําวารสาร
การสงครามทางอากาศ จึ ง ได  อนุมั ติ
งบประมาณในการจัดทําวารสารฯ 

  ในปจจุบัน ศกอ.เปนหนวยขึ้นตรง
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ยังคงไดรับ       
งบประมาณในการจัดทําวารสารฯ อยาง      
ตอเนื่อง

วัตถุประสงค

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ในเรื่ อง กํา ลังทางอากาศ การสงคราม
ทางอากาศ หลักนิยม แนวความคิดทาง
ยุทธศาสตร   ยุทธวิธี  รวมทั้ งนวัตกรรม
เทคโนโลยีด านการบินและการใช อาวุธ
ทางอากาศ 

  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และขอมลูในดานการทหาร การสงคราม และ      
การบินใหแกบุคลากรของกองทัพอากาศ

   3 .  เพื่ อ เผยแพรกิ จการ ศูนย 
การสงครามทางอากาศ

** บทความ สารคดี และความคิดเห็นของ      
ผู  เขียนไมมีส วนผูกพันกับกองทัพอากาศ       
แตอยางใด ** 

วารสารการสงครามทางอากาศ
เจาของ

ศูนยการสงครามทางอากาศ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พล.อ.อ.พุฑฒิ  มังคละพฤกษ 
พล.อ.อ.ธัชชัย  ถนัดใชปน

พล.อ.ท.พรชัย  ธรรมพิทักษ
พล.อ.ท.โฆษก  ประคองทรัพย

พล.อ.ท.นิวัตน  นกนอย            
พล.อ.ท.ชนนนาถ  เทพลิบ

 พล.อ.ท.สกันต  สอนหลักทรัพย             

ผูอํานวยการ
น.อ.สุพจน  เตาทอง

รองผูอํานวยการ
ศูนยการสงครามทางอากาศ

รองผูอํานวยการ
น.อ.สุธี  รักชาติ  

นายทหารฝายเสนาธิการ 
ศูนยการสงครามทางอากาศ

เลขานุการ
น.อ.อภิชาติ  นาถนิติธาดา  เลขานุการ
น.ท.สําราญ  ชอบใจ  ผูชวยเลขานุการ

บรรณาธิการ น.อ.สุพจน  เตาทอง
 ผูชวยบรรณาธิการ น.อ.สุธี  รักชาติ  

ประจํากองบรรณาธิการ
น.อ.กฤศนิน จันทนา น.อ.พิเชษฐ เกษม  
น.ท.พีรวัส ใจหวัง น.ท.หญิงอรุณี ผาดไธสง  
น.ท.นรากร นอยสุวรรณ น.ท.ถาวร อรัญญะ  

จ.อ.วุฒชิยั  ยนืยาว



2 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 68

บทบรรณาธิการ

วารสารการสงครามทางอากาศ 
ฉบับนี้เปนปที่ 18 ฉบับท่ี 68 ประจําเดือน 
เมษายน - มถินุายน 2561 ซึง่ในเดอืนมนีาคม
และเดือนเมษายนของทุกป เปนเดือนที่มี
ความสําคัญกับพวกเราชาวกองทัพอากาศ
ทุกคน คือวัันที่ 27 มีนาคมของทุกป เปน 
"วันที่ระลึกกองทัพอากาศ" และวันที่  9 
เมษายนของทุกป เปน "วันกองทัพอากาศ" 
สําหรับศูนย การสงครามทางอากาศนั้น 
ในเดือนมีนาคมก็เปนเดือนที่สําคัญของเรา
ชาวศูนยการสงครามทางอากาศเชนเดียวกัน 
เน่ืองจากวันที่  7 มีนาคมของทุกป เป น 
"วนัคลายวนัสถาปนาศนูยการสงครามทางอากาศ" 
ซึ่งในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ศูนยการสงคราม
ทางอากาศ ครบ 23 ป จึงไดประกอบพิธีทาง
ศาสนาเนื่องในวันคลายวันสถาปนาหนวย
เพื่อเปนสิริมงคลแกชาวศูนยการสงคราม
ทางอากาศ

ในวารสารการสงครามทางอากาศ 
ฉบับที่  68 จึงได เสนอบทความเกี่ยวกับ 
ศูนยการสงครามทางอากาศ ครบ 23 ป 
โดยมี เนื้อหาเกี่ยวกับผู  บังคับบัญชาใน
ปจจุบัน ประวัติ ภารกิจ และแนวความคิด
ในการพัฒนาหนวย ซึ่งทานจะไดอานเปน
เรือ่งแรก นอกจากนัน้ ยงัมบีทความท่ีนาสนใจ
อื่น ๆ อีก เชน บทความเรื่อง "เครื่องบินฝก
นกับนิขบัไลขัน้ตน (T-50TH)" ซึง่ พล.อ.อ.จอม  
รุงสวาง ผบ.ทอ.ไดเปนประธานในพิธีตอนรับ 
เมื่อปลายเดือนมกราคมท่ีผานมา นอกจากนี้
ยังมีบทความที่ตอเนื่องจากฉบับที่ 67 อีก
สองบทความ คือ บทความที่ 3 เรื่อง "ซุนวู" 
เปนตําราพิชัยสงคราม ซึ่งแปลโดย ผบ.ทอ.
ตอนที่ 2 บทความที่ 4 เรื่อง "ธรรมชาติของ
กําลังทางอากาศและอวกาศของประเทศ
สหราชอาณาจักร และบทความที่ 5 เปน

บทความใหม   เรื่ อง "มิติอวกาศ ด าน
เทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม" ดังที่ท าน
จะไดอานตอไป

สุดทายน้ี กองบรรณาธิการ หวัง
เปนอยางย่ิงวา บทความที่ไดนําเสนอใน
วารสารฉบับน้ีน้ัน คงเปนประโยชนตอทาน
ผูอานท้ังหลายและขอขอบพระคุณทุกทาน
ที่กรุณาใหความสนใจติดตามวารสารฯ ของ
เราตลอดมา หากมีขอติชมหรือขอเสนอแนะ
ใด ทางกองบรรณาธิการยินดีที่จะรับฟง
ความคิดเห็น และพรอมที่จะพิจารณาและ
ดาํเนนิการปรบัปรงุวารสารฯ อยางเตม็ความ
สามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพของวารสารฯ 
และบทความใหดียิ่่งขึ้นตอไป

บรรณาธิการ

สารบัญ

ศูนยการสงครามทางอากาศ ครบ 23 ป  3 

เครื่องบินฝกนักบินขับไลขั้นตน (T-50TH) 7

ซุนวู (SUNTZU) 13

ธรรมชาติของกําลังทางอากาศและ
อวกาศของประเทศสหราชอาณาจักร 29

มิติอวกาศ 
ดานเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม  50
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 ผูบังคับบัญชา

                  น.อ.สุพจน  เตาทอง                         น.อ.สุธี  รักชาต ิ     

------- -----    -รองผูอํานวยการ-                      นายทหารฝายเสนาธิการ

            ศูนยการสงครามทางอากาศ              ศูนยการสงครามทางอากาศ    

ในโอกาสวันคลายวันสถาปนาศูนยการสงครามทางอากาศ (ศกอ.) ครบ 23 ปี 

(7 มี.ค.61) คณะผูจัดทําวารสารการสงครามทางอากาศ ไดนําภาพผูบังคับบัญชา 

ประวัติ ภารกิจ และแนวความคิดในการพัฒนาหนวย มาลงในวารสารการสงคราม

ทางอากาศ ฉบับท่ี 68 เพ่ือใหผูอานวารสารฯ ไดทราบความเปนไปของ ศกอ.

ท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

ศูนยการสงครามทางอากาศ ครบ 23 ป
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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 “ศูนยการสงครามทางอากาศแหงนี้ จะเปนหนวยที่ให  

การอบรมบคุลากรของกองทพัอากาศใหมคีวามรู ความสามารถ ความเขาใจ

ในเทคโนโลยี และยุทธวิธีในการทําสงครามทางอากาศอยางมีประสิทธิภาพ 

ตรงตามแนวความคดิ หลักนยิม ยทุธศาสตร และนโยบายของผูบงัคบับญัชา 

ในการใชกําลังทางอากาศในอนาคต และสามารถถายทอดวิชาการเหลาน้ี 

ใหกับขาราชการกองทัพอากาศ ไดชวยกันพัฒนากองทัพอากาศใหทันสมัย

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณไดตลอดเวลา” จุดเร่ิมตน   

ของขอความดังกลาวมาจากแนวความคิดของ พล.อ.อ.อมร แนวมาลี เสธ.ทอ.    

ในขณะนั้น ที่ตองการใหมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีพิจารณา ศึกษา พัฒนา หลักนิยม 

แนวความคิดทางยุทธศาสตร ยุทธวิธี และเทคโนโลยีการใชอาวุธของ บ.ขับไล 

เพื่อฝกบุคลากรของ ทอ.ใหมีพื้นฐานในเรื่องดังกลาวอยางแทจริง และ บน.1ฯ 

เปนหนวยงานที่สานตอแนวความคิดน้ัน โดยไดขออนุมัติโครงการจัดต้ัง        

“ศูนยการบินขับไลและเทคโนโลยีการใชอาวุธของกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)” 

เมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2537 การดําเนินการดังกลาวไดรับอนุมัติจาก ผบ.ทอ.

เม่ือ 7 มนีาคม พ.ศ.2538 ใหจดัตัง้เปนศนูยการสงครามทางอากาศ (เพ่ือพลาง) 

เปนหนวยขึ้นตรง บน.1ฯ มี ผบ.บน.1ฯ เปนผูอํานวยการศูนยการสงคราม

ทางอากาศโดยตําแหนง อาคารสํานักงานใชอาคารหมายเลข 1066 ของ บน.1 

(อาคารของกองทัพสหรัฐอเมริกาเกาใกลฝูงบิน 101) สวนอาคารปจจุบัน

สรางขึน้ เมือ่ 25 มนีาคม พ.ศ.2541 เปนอาคารหมายเลข 1195 ศูนยการสงคราม         

ทางอากาศ มีการปรับเปลี่ยนภารกิจและโครงสรางการจัดหนวยมาตามลําดับ 

จนกระท่ัง 1 เมษายน พ.ศ.2552 ไดปรับเปลี่ยนภารกิจและการจัดหนวย         

ใหมอีกครั้ง โดยเปนหนวยขึ้นตรง บก.ทอ. แตอาคารสํานักงานยังคงอยูที่ 
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บน.1 เชนเดิม นอกจากน้ัน ศูนยการสงครามทางอากาศยังตองบรรจุกําลังพล

สวนหน่ึงเขาปฏิบัติหนาท่ีในสํานักยุทธศาสตรและหลักนิยม สํานักงานคลังสมอง

กองทัพอากาศ (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 ่พิจารณา เสนอความคดิเหน็ 

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 และเผยแพร ผลงาน

ทางวิชาการเก่ียวกับสภาวะแวดลอมทางดานยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรทหาร ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ยุทธศาสตรทหารตางประเทศ 

หลักนิยม บทเรียนจากสงคราม การปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม และ

การฝกทางทหาร 

3. แนวความคิดการพัฒนา

เพื่อใหบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ศูนยการสงครามทางอากาศ    

จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาองคประกอบตาง ๆ ดังนี้

 3.1 ดานกําลังพล ใหความรูในเร่ืองท่ีจําเปนตอการปฏิบัติภารกิจ

เพ่ือใหกําลังพลมีขีดความสามารถตรงตามความตองการดวยการใหศึกษา

ดวยตนเอง การอบรมทางวิชาการ และการสงเขารับการศึกษาจากสถาบันตาง ๆ 
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ท้ังภายในและภายนอกกองทัพอากาศ 

3.2 ดานการทาํงาน ประยกุตใชเครือ่งมอืบริหารจัดการภาครัฐรวมกบั

การนํานโยบายของผูบัญชาการทหารอากาศ มาแปลงสูการปฏิบัติเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยการทบทวนภารกิจ และขอบเขตของงานใหม 

กําหนดความรูและสมรรถนะของแตละงาน กําหนดวิสัยทัศนและแผนปฏิบัติ

ราชการ รวมทั้งใหมีการจัดทําแผนและปฏิทินการทํางานเพ่ือใชเปนแนวทาง

ปฏิบัติและติดตามผลการทํางาน 

3.3 ดานอาคารสถานท่ี ไดปรับปรุงอาคาร สถานท่ีทํางาน รวมท้ัง

ภูมิสถาปตยท้ังภายในและภายนอกอาคาร เพ่ือใหบรรยากาศและสภาพแวดลอม 

เอ้ือตอการทํา งาน

(ภาพบน) อาคาร ศกอ.เกา หมายเลข 1066 (ภาพลาง) อาคารปจจุบัน หมายเลข 1195

____________________
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นเครื่องบินฝกนักบินขับไลขั้นตน (T-50TH)
โดย กรมยุทธการทหารอากาศ

พล.อ.อ.จอม รุงสวาง ผบ.ทอ.เปนประธานในพธิตีอนรบัเคร่ืองบนิฝกนกับนิขบัไลขัน้ตน
แบบ T-50TH จํานวน 2 เครือ่ง (จากทัง้หมด 4 เคร่ือง)  ณ บน.4 เมือ่วนัที ่25 ม.ค.61

 กองทพัอากาศไดดาํเนนิโครงการจดัหาเครือ่งบนิฝกนักบนิขบัไลขัน้ตน

ทดแทนเครื่องบินขับไลและฝกแบบท่ี 1 หรือ L-39 เพื่อรองรับการฝกนักบิน 

ขับไลขั้นตนใหมีความรูความสามารถและทักษะดานการบิน ตลอดจนมี

ความพรอมในการปฏบิตังิานกบัเครือ่งบนิขบัไลสมรรถนะสูงของกองทัพอากาศ        
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จึงไดพิจารณาจัดหาเครื่องบินแบบ T-50TH จากบริษัท Korea Aerospace 

Industries หรือ KAI สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งนับเปนเครื่องบินฝกนักบินขับไล     

ที่มีความทันสมัยในระดับแนวหนาของโลก มีสมรรถนะ ขีดความสามารถ 

เทคโนโลยี และระบบ Avionics เหมาะสมสําหรับการฝกนักบินขับไลขั้นตน

ของกองทัพอากาศ

พล.อ.อ.จอม รุงสวาง ผบ.ทอ.ใหโอวาทแกคณะนักบินทั้ง 6 คน กอนเดินทาง                 

ไปฝกบินกับ บ.T-50TH ณ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อ 1 พ.ค.60

ผบ.ทอ.ถายถาพรวมกับคณะนักบิน บ. T-50 TH

(เรียงจากซายไปขวา) น.ต.ณัฐพงษ ศรีหานาม น.ท.ธีรนารถ ณ บางชาง                                        

น.ท.ธีระยุทธ เกื้อสกุล พล.อ.ต.ชานนท มุงธัญญา พล.อ.อ.จอม รุงสวาง ผบ.ทอ.      

น.ท.สานิตย ประวิตรวงศ น.ท.จาริต มังคละศิริ และ น.ต.ณัฐพล มวงเรือ 
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 เครื่องบิน T-50TH มีขีดความสามารถพิเศษในเรื่องระบบสนับสนุน  

การฝกแบบบูรณาการ โดยในการฝกภาคอากาศ สามารถจําลองการฝกนักบิน

ขับไลไดอยางครบถวน ผานระบบการฝกทางยุทธวิธีแบบเสมือนจริง 

(Embedded Tactical Training System หรือ ETTS) ทําใหนักบินขับไล      

ขัน้ตนสามารถฝกปฏบิตัภิารกจิการบนิรบในอากาศ จาํลองขาศกึสมมติุในระบบ

เรดาร ระบบ Avionics ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส และระบบอาวุธของเคร่ืองบิน 

นอกจากน้ีเคร่ืองบิน T-50TH ยังสามารถฝกปฏิบัติภารกิจการบินโจมตีทางอากาศ 

โดยการจําลองเปาหมายเพื่อใชในการโจมตี และการหลบหลีกอาวุธตอตาน

อากาศยาน รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การบินหมูของเครื่องบินแบบ T-50TH หมายเลข 01 และ หมายเลข 02 ที่ทําการฝกบิน   

โดยนักบินไทย (น่ังหนา) กับครูการบินเกาหลี (นั่งหลัง) ในภารกิจการบินสกัดกั้น

                (Tactical Intercept) ณ .สาธารณรัฐเกาหลี     

 สําหรับการฝกภาคพ้ืน การจัดซ้ือเคร่ืองบินแบบ T-50TH  มาพรอม

ระบบการฝกอบรมแบบบรูณาการ/ระบบสนบัสนนุการปฏบิติัการ (Integrated 

Training Systems/Operational Support Systems หรือ ITS/OSS) 

ซึ่งเปนเครื่องฝกจําลองที่สามารถทําใหนักบิน วิศวกร และเจาหนาที่เทคนิค
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ที่ตองปฏิบัติงานกับเครื่องบินสามารถศึกษาการใชงานระบบเครื่องบินได

อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังมีระบบวางแผนการบิน และระบบประมวลผล

การบิน ซึ่งสามารถนําผลการฝกบินมาวิเคราะหและประเมินผลอยาง

เปนระบบ ซึง่จะนําไปสูการพฒันาขดีความสามารถและทกัษะการบนิของนกับนิ  

ขับไลกองทัพอากาศ ตลอดจนบุคลากรของกองทัพอากาศใหทัดเทียม

นานาประเทศ 

นักบิน T-50TH ทอ.ไทยทั้ง 6 คน ที่ผานการฝกบินกับเครื่องบินจําลอง (Simulation)           

และเขาทดสอบ G fet ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักบินทราบวาเมื่อตองทําการบิน         

ที่มี G force เขามากระทําตอรางกาย ควรจะตองทําอยางไร รวมทั้งเพื่อใหทราบวา

นักบินแตละคนมีความสามารถในการทนแรง G ไดมากนอยแคไหน

 ปจจุบัน เคร่ืองบิน T-50TH ท่ีกองทัพอากาศไดดําเนินการจัดซ้ือ

ตามโครงการจัดหาเคร่ืองบินฝกนักบินขับไลข้ันตน ระยะท่ี 1 ซ่ึงจัดหาจํานวน 

4 เคร่ือง โดยบริษัท KAI และไดนําสงเครื่องบินแบบ T-50TH มายัง

กองบิน 4 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ผานประเทศพันธมิตร 3 ประเทศ 
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ไดแก สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) สาธารณรัฐฟลิปปนส และประเทศมาเลเซีย 

โดย 2 เคร่ืองแรกบินนําสงเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2560 ท่ีผานมา            

เสนทางการนําสง บ. T-50TH จากสาธารณรัฐเกาหลีถึงประเทศไทย                     

(ตามเสนประสีเหลือง)

 กองทัพอากาศวางแผนใชเครื่องบิน T-50TH ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

โดยการนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ังระบบ ETTS และระบบ ITS/OSS      

มาใชยกระดบัและคณุภาพบคุลากรใหมขีดีความสามารถกาวไปสูกองทัพอากาศ

ชัน้นาํในภมูภิาค พรอมท้ังพฒันายทุธวธิกีารบินใหเทาทนัเทคโนโลยกีารบนิของ

นานาประเทศ ดังแนวทางการพัฒนากองทัพที่มุงเนนการพัฒนาทหารฉลาด 

(Smart People) อาวธุฉลาด (Smart Weapon System) กลยทุธทีช่าญฉลาด 
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(Smart Tactics) ทําใหกองทัพอากาศพัฒนาขีดความสามารถ พรอมทั้งดํารง

ความพรอมในการปฏิบัติภารกิจภายใตกรอบงบประมาณที่มีอยูอยางคุมคา

สงูสดุ เพือ่สรางความเชือ่มัน่ใหแกประเทศชาต ิและประชาชนวากองทพัอากาศ

จะสามารถพิทักษเอกราช อธิปไตยเหนือนานฟาไทยใหมีความยั่งยืนสืบไป

ผบ.ทอ. และคณะนายทหารผูใหญของ ทอ.ไทย ถายภาพรวมกับเจาหนาที่

ของบริษัท KAI สาธารณรัฐเกาหลี ในวันนําสง บ. T-50TH เมื่อ 25 ม.ค.61

ขอขอบคุณ
 ฝูง 401 บน.4 ที่ใหการสนับสนุนภาพประกอบบทความ

____________________
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ซุนวู (SUNTZU)

孙子兵法

แปลโดย พล.อ.อ.จอม รุงสวาง ผูบัญชาการทหารอากาศ   

 ในวารสารฯ ฉบับที่ 67 ไดนําเสนอบทความ เรื่อง "ซุนวู" ซึ่งเปนตํารา

พชิยัสงคราม 13 บทไมตายทีเ่กาแกทีส่ดุ และเปนหนึง่ในหนงัสอืดานการทหาร

ของจนีโบราณเปนตอนแรก เนือ้หาตอนแรกนัน้ ประกอบดวย ความเปนมาของ

ตําราพิชัยสงครามซุนวู ตัวอยางบทที่สําคัญทั้งหมดจาก 13 บท และเนื้อหา

ทั้งหมดในบทที่ 1 แผนศึก รวมทั้งบทที่ 2 เตรียมศึก แตก็ตองจบลงเสียกอน

เนื่องจากตองแบงเนื้อที่ใหบทความที่นาสนใจในฉบับที่ 67 นั้นอีก 4 บทความ 

วารสารฯ ฉบับที่ 68 นี้จึงไดนําเสนอตําราพิชัยสงครามซุนวูตออีก 4 บท คือ 

บทที ่3 นโยบายศกึ บทที ่4 ศกัยสงคราม บทที ่5 จลยสงคราม และบทที ่6 

หลอกลอ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

ซุน
วู 

(S
U

NT
ZU

)
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บทที่ 3 นโยบายศึก

第三计战争政策



 ซุนวูกลาวไว กฎของสงครามโดยทั่วไป 

สยบประเทศขาศึกไมเสียเลือดเนื้อเปนนโยบายหลัก                                                     

ใชกําลังทางทหารเขาตีประเทศขาศึกแตกจึงสยบประเทศขาศึกไดเปนนโยบายรอง 

สยบกองทัพขาศึกไมเสียเลือดเนื้อเปนนโยบายหลัก                              

ใชกําลังทางทหารเขาตีกองทัพขาศึกแตกจึงสยบกองทัพขาศึกไดเปนนโยบายรอง 

สยบหนวยทหารขาศึกไมเสียเลือดเนื้อเปนนโยบายหลัก                         

ใชกําลังทางทหารเขาตีหนวยทหารขาศึกแตกจึงสยบหนวยทหารขาศึกได    

เปนนโยบายรอง 

“รบรอยครั้งชนะรอยครั้งยังมใิชยอด                                                       

สยบขาศึกไดไมตองรบ เปนยอดนักรบ”
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 เพราะฉะนั้น

 สุดยอดของการสงครามก็คือ 

เขาโจมตีแผนลับขาศึกใหแตก จากนั้น

ตีความสามัคคีของขาศึก ตีสัมพันธไมตรี

ของกลุมพนัธมติรขาศกึใหแตก สดุทายหลกีเลีย่งไมไดแลวจึงใชกําลังทางทหาร

เขาตกํีาลงัทหารขาศกึ สิง่ทีเ่ลวรายทีส่ดุคอืการเขาตปีอมปราการทีม่ัน่ทีเ่ขมแขง็

ของขาศึก การเขาตีดังกลาวจะเปนเฉพาะเมื่อไมมีหนทางอื่นแลว และไมอาจ

หลีกเลี่ยงไดแลวเทานั้น 

 การเขาตีปอมปราการท่ีม่ันท่ีเขมแข็งของขาศึก ตองใชเวลาเตรียมการนาน 

และตองพรอมจริง ๆ จึงทําได ซึ่งในระหวางเตรียมการหากแมทัพนายกอง       

ไมสามารถระงับความเกรี้ยวกราดได ยกกําลังเขาทําการรบแตกหักกอนที่      

การเตรียมการจะพรอมทหาร 1 ใน 3 จะตองตาย แมกระนั้นปอมปราการที่มั่น

ของขาศึกก็จะยังไมแตก นี้คือผลเสียของการโจมตีปอมปราการที่มั่นของขาศึก

 นักรบผูชํานาญมิไดใชการตอสูเพ่ือสยบขาศึก ปอมปราการท่ีม่ันขาศึกแตก

ก็มิใชดวยการโจมตีตรงหนา ประเทศขาศึกตองพินาศลงก็มิใชดวยศึกสงคราม

ยืดเย้ือ ใชวิธีชนะโลก ชนะโดยไมเสียเลือดเน้ือ ดวยเหตุน้ีทหารหาญก็ไม           

เหน่ือยออน ผลประโยชนที่ไดรับยอมเปนผลประโยชนสูงสุด 

“นี่คือกฎของนโยบาย            

ในการทําศึกสงคราม”

ซุน
วู 
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 กฎของสงครามโดยทั่วไป 

 เม่ือมีกําลัง 10 เทาเขาโอบลอม เม่ือมีกําลัง 5 เทาเปดเกมรุก เม่ือเทากัน 

ใหสู ถานอยกวาใหถอย ถากําลังปะทะกันไมไดใหหลบซอน โดยปกติกําลัง     

นอยกวาปะทะตรงหนากับกําลังที่มากกวายอมทําไมไดเปนทางปกติ กําลัง        

ที่นอยนิดคิดแตจะใชความหาวหาญ รังแตจะถูกจับเปนเชลยของกําลังที่    

มากกวาเทานั้น



 โดยทัว่ไป แมทพัมหีนาทีช่วยเหลอืชาต ิ

ถาหนาที่นั้นสัมพันธแนนแฟนกับผูนําประเทศ 

ชาตินัน้ตองเขมแขง็แนนอน ถาหนาทีน่ัน้ขดัแยง

กับผูนําประเทศชาตินั้นตองออนแอแนนอน 

ฉะนั้นสิ่งที่นาเปนหวงเกี่ยวกับการศึกสําหรับ

ผูนําประเทศ มี 3 ประการ ไดแก
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 • ไมรูวาไมควรใชกําลังทหาร สั่งใหใชกําลังทหาร ไมรูวาไมควรถอย     

สั่งใหถอย

 • ไมรูเรื่องภายในกองทัพ แตเขามาปกครองกองทัพรวมกับแมทัพ

 • ไมเขาใจวิธีใชกําลังทหาร แตเขามาบังคับบัญชาทหาร

 เมื่อใดท่ีทหารอยูในความหลง ความงงงวยแปลกใจสงสัย ตางชาติ      

จะยกทัพเขามา และชัยชนะของกองทัพที่สับสนก็จะจากหายไป



 ฉะนั้น มี 5 สิ่งที่ตองรู และเขาใจเกี่ยวกับชัยชนะไดแก

 • เมือ่ไรควรรบ เมือ่ไรไมควรรบ ระมดัระวงัผลไดผลเสียรอบคอบ...ชนะ

 • เขาใจการใชกําลังใหญ กําลังเล็ก นอกแบบในแบบ...ชนะ

 • ประสานจิตใจคนทุกชั้นได...ชนะ

 • เตรียมการตีปะทะที่ประมาท...ชนะ

 • แมทัพนายกองมีความสามารถ ผูนําประเทศไมแทรกแซงกิจการ

ภายในกองทัพ...ชนะ 5 ประการนี้เปนวิธีเขาใจชัยชนะ ดังนั้น 

“เมื่อรูเขารูเรา รบรอยครั้งปราศจากอันตราย

รูสถานการณฝายเขาไมรูฝายเรา แพบางชนะบาง

ไมรูเขาไมรูเรา กลาวไดวารบทุกครั้ง รังแตจะมีอันตราย”

ซุน
วู 
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)



18 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 68

บทที่ 4 ศักยสงคราม

第四计战争



 ซุนวูกลาวไว 

 ยอดนักรบ ตั้งมั่นในท่ีซ่ึงไมมีใครอาจชนะเขาได รอคอยโอกาสซึ่งใคร

ก็ไดอาจชนะตอขาศึก รูปแบบที่ไมมีใครอาจชนะไดอยูที่ฝายเรา รูปแบบที่ใคร

ก็ไดอาจสามารถชนะไดอยูที่ฝายเขา 

 แมจะเปนยอดนักรบที่สามารถตั้งมั่นในที่ซ่ึงไมมีใครอาจชนะได ก็ไม

สามารถทําใหขาศึกตั้งอยูในที่ซึ่งใครใครก็อาจชนะไดจึงจําเปนตองรูจักอดทน

รอคอย รูปแบบที่ไมมีใครอาจชนะไดนั้นเปนรูปแบบเกี่ยวของกับการตั้งรับ      

รปูแบบทีใ่ครก็อาจชนะไดเปนรปูแบบเกีย่วของกบัการรกุ รบัเนือ่งจากกาํลงัรบ

ไมเพียงพอและรุกเนื่องจากกําลังรบมีอยูเพียงพอ นักรบที่ต้ังรับเกงเหมือน    

ซอนอยูใตของใตแผนดนิ นกัรบท่ีรุกเกงเหมอืนเคลือ่นไหวอยูเหนอืของเหนอืฟา 

ฉะนั้นจึงอยูในที่ปลอดภัยและสามารถเอาชัยเด็ดขาดไดสําเร็จ
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 ระดับชัยชนะที่คนทั่วไปมองออกยังมิใชยอด รบกันแลวไดชัยชนะ      

คนทั่วโลกแซซองสรรเสริญยังมิใชเยี่ยม หยิบถือเสนผมไดวามีกําลังมิได           

มองดวงอาทิตยจะบอกวาตาดีไมได ฟงเสียงฟารองวาหูดีมิได สมัยกอน          

ยอดนักรบคนท่ัวไปมองไมออก เขาจะเขายึดโอกาสชนะงายแลวชนะ เพราะฉะน้ัน 

การตอสูของยอดนักรบนั้น มิไดมีชื่อเสียง มิไดใชความรูความสามารถหรือ    

ความมานะพยายามพิเศษพิสดารและกลาหาญใด ๆ เนื่องเพราะเขาจะทํา

สงครามที่ชนะแนนอนเทานั้น สงครามที่ชนะแนนอนก็คือเขาตีขาศึกท่ีแพ

แนนอนแลวชนะนั่นเอง ดวยเหตุนี้ยอดนักรบจะตั้งมั่นในที่ซึ่งไมมีใครอาจ       

ชนะได รอคอยโอกาสชนะและไมปลอยใหโอกาสชนะโอกาสแรกหลุดลอยไป

นั่นเอง 

“กองทัพที่มีชัย คือกองทัพที่กอนออกศึกไดรับชัยชนะแลวจึงรบ        

กองทัพที่พายแพ คือกองทัพที่ออกรบแลวจึงแสวงหาชัยชนะนั่นเอง”



 ยอดนักรบยอมสามารถทําใหจิตใจคนทุกช้ันเปนหน่ึงได สามารถจัดระบบ 

รักษาวินัย และกฎระเบียบได ฉะน้ันจึงสามารถตัดสินแพชนะไดอยางอิสระ

ซุน
วู 
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)
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 ปญหาในการจัดการทางทหารกอนรบจะเกดิขึน้ 5 ประการทีต่องขบคดิ

 • ปญหาขอบเขตของการรบ

 • ปญหาปริมาณสิ่งของที่ตองทุมเทในการรบ

 • ปญหาจํานวนทหารที่จะนํามาใชในการรบ

 • ปญหาขีดความสามารถของหนวยกําลัง จะมีมากนอยขนาดใด

 • ปญหาของชัยชนะ

 
กองทพัทีไ่ดชัยตองผานขัน้ตอนดงักลาว และมคีวามไดเปรยีบ กองทพั

ที่พายแพ คือกองทัพที่เสียเปรียบจากปญหาดังกลาวนั่นเอง



 ผูชนะซ่ึงทําใหผูคนในชาตริวมกนัตอสูได เหมอืนกบัแองนาํในหบุเขา 

ซึง่เกดิจากสายนาํเลก็ ๆ  หลายพนัสายไหลมารวมกัน ซึง่หากแองนาํน้ันตกลง

มาเปนนําตกก็จะมีพลังมหาศาล พลังที่ซอนอยูในแองนํากลางหุบเขาน้ี 

เปรยีบไดกบั “ศกัยสงคราม” และพลงัของนาํทีก่ระทบเบือ้งลางเปรียบไดกับ 

“จลนสงคราม” ฉันใดฉันนั้น...
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บทที่ 5 จลนสงคราม

第五计战争行动



 ซุนวูกลาวไว 

 การปกครองกําลังขนาดใหญจะทําไดเนื่องจากการจัดกําลังขนาดเล็ก

ใหเปนหมวดหมูนั่นเอง การจะบังคับบัญชากําลังขนาดใหญไดตองจัดเตรียม

เครือ่งมอืสือ่สาร ธงทวิ กลอง ฆอง เพือ่ใหกาํลงัขนาดเล็กเขาใจคาํส่ังจึงจะทาํได

 การที่กําลังขนาดใหญสามารถตานทานกําลังของขาศึกไดดี ก็คือใช

ความออนตัว แยกแยะการใชกําลังอยางรวดเร็ว อยางเขมแข็ง ใชกําลัง             

ทั้งนอกแบบในแบบอยางเหมาะสม

 ในการรบ และการตอสู จะชนะขาศึกไดเหมือนหินกระแทกไขแตกได

เสมอ ๆ ก็เนื่องจากใชการหลอกลอขาศึกนั่นเอง

ซุน
วู 
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 การตอสู โดยทั่วไป ตั้ งมั่นในที่ ไมมีทางแพเขมแข็งดุจหินใหญ            

เหมือนสูกันตามแบบ จู โจมขาศึกเปลี่ยนแปลงตามสถานการณขาศึก           

เหมือนสูกันนอกแบบ 

 เชนเดียวกับฤดูกาลที่ไมจบสิ้น จากมืดกลับสวาง จากสวางกลับมืด   

เสียงมี 7 เสียงแตผสมกันแลวฟงไดไมหมด สี 3 สีผสมกันเกิดสีนับไมถวน    

รสชาต ิ5 รสผสมกนัเกดิรสชาตท่ีิลิม้ลองไมหมด เชนกนัการใชกําลงักม็นีอกแบบ

ในแบบ แตผสมกันแลวเกิดรูปแบบนับไมถวน ตางเกิดจากกันและกัน ระหวาง

ตามแบบจะมีนอกแบบ ระหวางนอกแบบจะมีตามแบบ เรียกวานอกแบบ        

เกิดจากตามแบบ และตามแบบเกิดจากนอกแบบ หมุนเวียนเปลี่ยนไปหา        

จุดสิ้นสุดมิได ใครจะรูละวาจะเปนแบบใด



 ยอดนักรบจะเพิม่ศกัยสงครามทาํใหจลนสงครามเพิม่ จลนสงครามนัน้

เหมือนลูกศรที่วิ่งไป ศักยสงครามนั้นก็เหมือนขณะงางคันศรนั่นเอง



 ความวุนวายเกิดจากความมีระเบียบ ความขลาดเกิดจากความกลา 

ความออนแอเกิดจากความเขมแขง็ แตละสิง่เคลือ่นไหวสูกนัและกนังายดายนกั 

"จะวุนวายสับสนหรือมีระเบียบขึ้นอยูกับปญหาการจัดหนวยทหาร

จะกลัวหรือกลาหาญขึ้นอยูกับปญหาของจลนสงคราม

จะออนแอหรือเขมแข็งขึ้นอยูกับปญหาของศักยสงคราม

3 สิ่งระมัดระวังใสใจยอมจะไดระเบียบ ความกลาหาญ และความเขมแข็ง"



23วารสารรายไตรมาสประจําเดือน  เมษายน - มิถุนายน 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 68



 เพราะฉะนั้น การจะลอขาศึกใหออกมานั้น 

 เมื่อชี้ใหเห็นรูปแบบการวางกําลังใหขาศึกรู ขาศึกตองมาแนนอน       

เมื่อชี้ใหเห็นวาขาศึกจะไดรับประโยชนอะไรบาง ขาศึกตองออกมาเอาแนนอน 

นั่นคือการใชประโยชนลอขาศึกใหออกมา 

จงเขาปะทะขาศึกนั้นดวยการดัดหลังคูตอสูตลอดเวลา



 ยอดนักรบเม่ือตองการชัยชนะจากจลนสงครามท่ีมีอยู มิไดพ่ึงพาบุคคลใด 

บุคคลหนึ่งเปนพิเศษ แตพึ่งพาพลังอํานาจของจลนสงคราม ปลอยใหผูคน      

ตาง ๆ เปนไปตามจลนสงครามนั้น เหมือนกับสิ่งของทอนไมรูปแบบตาง ๆ        

จะอยูนิ่งบนพื้นราบ แตเมื่อเอียงพื้นราบข้ึน ส่ิงของเหลานั้นจะกลิ้งไปตาม     

จลนสงครามนั่นเอง ฉะนั้นยอดนักรบจะใหผูคนเขาตอสูเหมือนสิ่งของทอนไม

กลิ้งจากที่สูง 

นี่แหละที่เรียกวา "จลนสงคราม"

ซุน
วู 
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)
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บทที่ 6 หลอกลอ

第六计花招



 ซุนวูกลาวไว 

 กองทัพที่มาถึงสนามรบกอน และรอคอยขาศึกเปนฝายที่สบาย 

 กองทพัทีม่าถงึสนามรบทหีลงัและเขาตอสูเปนฝายทีลํ่าบากและทรมาน 

“ยอดนักรบนั้นฝายตนจะตองเปนฝายควบคุมการรบ

หมายถึง ทําใหขาศึกเปนดั่งเชนตนคิด และไมเปนอยางที่ขาศึกคิด”

 การที่ฝายเราจะทําใหขาศึกออกมาไดนั้น ชี้ผลประโยชนเขาลอ 

 การที่ฝายเราจะทําใหขาศึกไมเขามาไดนั้น ชี้ถึงผลเสียนั่นเอง

 ดวยเหตุนี้จึงสามารถทําใหขาศึกที่สุขสบาย เหนื่อยลาได ทําใหขาศึก  

ที่ทองอิ่ม หิวโหยได การหลอกลอขาศึกที่อยูนิ่ง ๆ  ใหเคลื่อนไหวจึงทําไดนั่นเอง
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 โจมตีสถานที่ที่ขาศึกตองออกมาอยางแนนอน รุกอยางรวดเร็วเขาไป

ในที่ที่ขาศึกคาดไมถึง การเคลื่อนกําลังเขาไปในสถานที่ไกลโดยไมเหนื่อย ก็คือ

เขาไปในเสนทางที่ไมมีการตานทานจากขาศึก หลังจากเขาโจมตีแลวสามารถ  

ยึดได ก็คือการเขาโจมตีที่ไมมีการปองกันจากขาศึก หลังจากวางกําลังปองกัน

แลวเขมแข็งแนนอน ก็คือการรักษาที่มั่นที่ขาศึกจะไมเขาตี

นักรบที่รุกเกง ขาศึกไมรูที่ปกปอง

นักรบที่รับเกง ขาศึกไมรูที่จะเขาตี

แยบคายลึกซึ้ง สุดยอดตองปราศจากรูป

ลี้ลับมหัศจรรย สุดยอดตองปราศจากเสียง

จึงเปนอุปราชชี้ขาดชะตากรรมของขาศึกได

ซุน
วู 
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 รุกเขาไปแลวไมสามารถปองกันไดเพราะวารุกเขาไปในชองวางของขาศึก 

ถอยออกมาแลวตามไมทันเพราะวามิไดติดตามไปอยางรวดเร็ว 

 ฉะนั้น เมื่อฝายเราตองการรบ แมขาศึกจะอยูในที่มั่นเขมแข็งไมยอม

ออกรบ แตการที่ขาศึกจะอยางไรก็ตองออกมา ก็เพราะวาฝายเราโจมตีในที่ที่

ขาศึกจะตองยกกําลังมาชวยนั่นเอง 

 เม่ือเราไมตองการรบ แมจะมไิดวางกาํลังปองกนัใดใด แตขาศกึอยางไร

ก็จะไมออกมา ก็เพราะวาสถานที่นั้นถูกลวงนั่นเอง



 เพราะฉะนั้น ถาเราลวงขาศึกใหทราบชัดเกี่ยวกับกําลังฝายเรา แตเรา

ซอนกาํลงัจรงิไว เมือ่ขาศึกแยกกาํลงัออกไป และเรารวมกาํลงัไว ถาเรารวมกาํลงั

เปนหนึ่ง และขาศึกแยกกําลังออกเปน 10 สวน ผลการปะทะกันฝายเราจะมี

ทหารมากกวา 10 เทา เราจะเปนฝายมีกําลังมาก ขาศึกจะเปนฝายมีกําลังนอย 

ถาเราสามารถใชกําลังใหญเขาปะทะกับกําลังนอยของขาศึก ขาศึกก็จะเปน    

ฝายที่ออนกวาเราเสมอ เมื่อขาศึกไมทราบที่เราจะรบ ไมทราบเวลาที่เราจะรบ    
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ขาศึกจะกระจายกําลังออกปองกัน เมื่อทําเชนนั้น การปะทะกับฝายเรา        

ขาศึกจะเปนฝายนอยกวาเราโดยตลอด 

 ดังนั้น เมื่อกําลังใหญอยูหนา กองหลังจะเปนกําลังนอย เมื่อกองหลัง

กําลงัมาก กองหนากาํลงันอย กาํลงัหลกัดานขวา กาํลงันอยดานซาย กาํลงัหลกั

ดานซาย กําลังนอยดานขวา จะชวยเหลือซึ่งกันและกันได

 เพราะฉะนัน้ รูสถานทีร่บ รูเวลารบ แมไกลแตถาควบคุมไดควรรบ ไมรู

สถานที่รบ ไมรูเวลารบ ซายจะชวยขวาก็ไมได ขวาจะชวยซายก็ไมได กองหนา

จะชวยกองหลัง กองหลังจะชวยกองหนาไมได 

“ตามที่ขาพเจาคิด แมฝายหนึ่งจะมีกําลังมาก แตหากถูกหลอกลอ ถูกลวง

อีกฝายหน่ึงก็จะรวมกําลังมากกวาฝายแรกอยูราํไป ฝายแรกยอมมิอาจรบดวยได”



 ฉะนัน้กอนออกรบ เพือ่เขาใจการหลอกลอ การลวงของขาศึก ตองเขาใจ

ผลไดผลเสยี กบัสถานการณขาศกึใหแตกเสยีกอน ใชการลอใหขาศกึเคล่ือนไหว

เปนหลัก จับทาทีของขาศึกใหไดรูท่ีใดรบไดรบไมได ที่ใดไดเปรียบเสียเปรียบ  

มีกําลังนอยกําลังมาก และเมื่อไรนั่นเอง

ซุน
วู 
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 เพราะวาสุดยอดของศักยสงครามคือ “ปราศจากรูป” การปราศจาก

รูปนี้ แมขาศึกมีสายลับแทรกซึมลึกซึ้งก็ไมอาจรู เราได แมใชคนมีความรู                    

ก็คิดไมออก เพราะปราศจากรูป อานทาทีเขาใหแตกใชทาทีนั้นเปลี่ยนรูปเรา   

นําชัยชนะที่คนธรรมดามิอาจเห็นได คนธรรมดาแมรูจักชัยชนะของตนแตไม

ทราบจะชนะอยางไร เมื่อใด และที่ใด 

ดังนั้น สภาพของชัยชนะไมควรใหเกิดขึ้นซํ้าสอง

เปลี่ยนแปลงตามศักยสงคราม ขาศึกนับไมถวนจึงดี



 ฉะนั้น ศักยสงครามรูปแบบทางทหาร จึงเหมือนนํ้าไหลจากท่ีสูงลง     

ที่ตํ่า หลีกเลี่ยงที่สูงเหมือนไมปะทะขาศึกที่มีการเตรียมการดี  โจมตีที่ที่มีการ 

เตรียมการหลอก เอาชัยขาศึกเปลี่ยนแปลงตามสถานการณขาศึก เหมือนนํ้า

ไหลตามรูปแบบภูมิประเทศ 

 เพราะฉะนั้น รูปแบบท่ีแนนอนของการใชกําลัง และศักยสงคราม       

จึงไมมีเชนเดียวกับนํ้าที่ปราศจากรูป เปลี่ยนแปลงตามสถานการณลึกซึ้งยาก

จะคะเนได

(อานตอฉบับหนา...)

____________________
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ธรรมชาติของกําลังทางอากาศและอวกาศ                  

ของประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

กองหลักนิยม ศูนยการสงครามทางอากาศ

แปลจาก BRITISH AIR AND SPACE POWER DOCTRINE                                            

AP 3000 FOURTH EDITION

 ในวารสารฯ ฉบับที่ 67 ไดนําเสนอตอนแรกของบทความเรื่อง 

"ธรรมชาติของกําลังทางอากาศและอวกาศของประเทศสหราชอาณาจักร 

(อังกฤษ)"  ซึง่เปนบทที ่1 ในเอกสาร BRITISH AIR AND SPACE POWER DOCTRINE                                            

AP 3000 FOURTH EDITION  มีเนื้อหาหลักประกอบดวย บทนํา อธิบายลักษณะ

สําคัญของกําลังทางอากาศและอวกาศ จุดแข็งและจุดออนของกําลังทาง

อากาศ แตเนือ้หาหลกัเกีย่วกบัจุดแข็งและจดุออนของกาํลงัทางอากาศยงัไมจบ 

จึงไดนําเสนอตอในวารสารฯ ฉบับที่ 68 นี้ นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาที่นาสนใจ 

อื่น ๆ อีก ไดแก การปกปองกองกําลัง การสงกําลังบํารุงทางอากาศ บทสรุป 

และบทวิเคราะห ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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จุดแข็งและจุดออนของกําลังทางอวกาศ 

(...ตอจากฉบับที่ 67)

ความออนแอ

 ดาวเทียมจะมีความเส่ียงในการถูกโจมตีทางจลศาสตรและไมใช           

จลศาสตร การเช่ือมตอกันระหวางภาคพ้ืนกับดาวเทียมจะถูกแทรกแซงสัญญาญ 

ไดงาย ระบบบัญชาการควบคุมที่ไมมีการเคลื่อนยายและฐานยิงจรวดสามารถ

ถูกโจมตีไดโดยงาย ขีดความสามารถทางอวกาศบางอยางอาจจะถูกใชหา

ประโยชนจากฝายตรงขามไดอีกดวย เชน การใชระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก

ท่ีมีไวเพือ่การนาํรองหรอืทางดานธรุกจิ สามารถนาํมาใชในการกําหนดเปาหมาย         

ทางทหารได

การสื่อสารระหวางภาคพื้นกับดาวเทียมจะถูกแทรกสัญญาณไดงาย

ขอพิจารณาทางทรัพยากร

 ทรัพยากรทางอวกาศจะมีจํากัดและการสนองความตองการจะถูก  

จัดลําดับตามความสําคัญ ดังนั้นการสนับสนุนผูบัญชาการทางทหารแบบไมมี

ขีดจํากัดจึงไมสามารถรับประกันวาจะทําไดทุกครั้ง การแยงชิงคลื่นความถี่ 
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ลาํดบัของภารกิจ และเวลาในการเขาถึงทางกายภาพของดาวเทยีมไปสูตาํแหนง

ที่กําหนดอาจสงผลกระทบตอความพรอมในการสนับสนุนทางอวกาศ

ดาวเทียมตองโคจรมาถึงจุดที่กําหนดจึงจะใชงาน (ถายภาพ) ไดตามความตองการ

ขอพิจารณาทางกฎหมายและสนธิสัญญาทางอวกาศ

 กฎหมายและสนธิสญัญาระหวางประเทศตองนาํมาใชในการพจิารณา

วางแผน กําหนดรูปแบบการปฏิบัติการใด ๆ  ก็ตามที่เกี่ยวของกับการสนับสนุน

ทางอวกาศ แมวาการกระทําบางอยางจะตองหาม ไดมีขอบังคับทางกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของสองสามขอในการใชหวงอวกาศสําหรับจุดมุงหมายทางทหาร            

ที่นอกเหนือไปจากการติดตั้งอาวุธทําลายลางสูง เชน อาวุธนิวเคลียร

 ลกัษณะพเิศษของสภาวะแวดลอมทางอวกาศทาํใหเกดิความสามารถ

ที่แตกตางกันอยางมาก เกิดขอตกลงทางการเมืองระดับโลกโดยเฉพาะในเรื่อง   

ขอบังคับในการโคจรของดาวเทียมผานประเทศตาง ๆ 

 ในขณะที่ลักษณะหลายประการของกําลังทางอวกาศรวมกับกําลัง     

ทางอากาศโดยรวมจะมีความแตกตางกันอยางชัดเจน และความสามารถ            

ทางอวกาศจะดีที่สุดเมื่อใชตางหาก แตก็ชวยเติมเต็มใหกับจุดแข็งจุดออน

ของกําลังทางอากาศ
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ขีดความสามารถหลักของกําลังทางอากาศและอวกาศ

 การแสวงหาประโยชนไดเต็มรูปแบบจากการใชกําลังทางอากาศ     

และอวกาศ ข้ึนอยูกับขอสําคัญสองขอ คือ การปกปองกองกําลัง กับ                     

การสงกําลังบํารุงทางอากาศ

การปกปองกองกําลัง

 จิตสํานึกทางอากาศในการปกปองกองกําลัง

 การปกปองกองกาํลงั (Force Protection : FP) มคีวามจาํเปนสงูสดุ

ตอความสําเร็จในการสงกําลังรบทุกรูปแบบออกนอกประเทศ การตอบโต       

ภยัคุกคามและอนัตราย ชวยใหเกิดอิสระในการปฏิบัตแิละชวยเรงประสทิธภิาพ

ของปฏิบัติการ เพราะกําลังทางอากาศและอวกาศยานนั้นหายาก มีราคาแพง 

มีความเปราะบาง และฐานปฏิบัติการจะมีความเสี่ยงภัยเมื่อตั้งอยูในดินแดน

ของขาศึก สงครามทางอวกาศไมมีลักษณะเปนเชิงเสน ใชผูชํานาญการ       

เฉพาะทาง ความสามารถของจิตสํานึกทางอากาศในการปกปองกองกําลัง       

จงึเปนทีต่องการในการบรรเทาผลลพัธทางยทุธศาสตร  ในเรือ่งการสญูเสยีอสิระ

ทางอากาศในการจัดทัพหรือรูปแบบการวางกําลังทางอากาศที่สําคัญ
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 การเกิดขึ้นกอนของความสามารถในการปกปองกองกําลังมี         

ความจําเปนในตอนแรกของการตกแตงสภาวะแวดลอม และชวยใหการมาถึงที ่      

งายขึน้ของกาํลงัทางอากาศทีส่าํคญั นัน่คอืความสําคญัของการคงอยูขององคกร

ปกปองกองกําลัง มีความจําเปนท่ีจะตองรวบรวมองคประกอบ ผูชํานาญเฉพาะทาง 

และการเขากันไดของสวนประกอบสําคัญของการปกปองกองกําลัง การใช

โครงสรางการควบคุมบังคับบัญชาท่ีมุงไปสูจุดศูนยกลางของชุดปฏิบัติการรวม 

ความรับผิดชอบในการถวงดุลในการปกปองตําบลตั้งรับ และสวนสําคัญของ 

กองกําลงัตอความตองการท่ีจะดาํเนนิความตอเนือ่งในการปฏบัิตกิารทางอากาศ 

ตองเปนของผูบญัชาการทางอากาศผูซ่ึงอยูในสถานภาพท่ีดีท่ีสุด  ในการวนิจิฉัย

ระหวางศักยภาพของหนวยที่มีเปรียบเทียบกับความตองการของหนวย

 การปกปองกองกําลังนั้นข้ึนอยูกับการบริหารจัดการความเสี่ยง        

ตัง้อยูบนพืน้ฐานรายละเอยีดการประเมนิคาภยัคกุคามและอนัตรายทีพ่จิารณา

จากความแมนยาํ ทาํไดถกูเวลา ทีม่าของขาวกรองทุกประเภท การเชือ่มตอและ

วิเคราะหองคประกอบ ขอมูลนี้จะนําไปใชในการจัดลําดับการจัดสรรปนสวน

ทรพัยากร และความเสีย่งกจ็ะลดลงดวย การประยกุตใชการควบคมุสถานการณ

และการตอบสนองตอมาตรการ

ปกปองกองกําลังอยางชาญฉลาด  

การออกแบบท่ีดีนี้ชวยลดความ

เปนไปได หรือนยัสาํคญัของการ

โจมตี และยังทําใหสามารถ

ดาํเนนิการใหลลุวงอยางตอเนือ่ง

ในการปฏิบัติการทางอากาศ 

หรือการเริ่มตนใหมของการ

ปฏิบัติการทางอากาศดวย การทําใหเสียหายหรือลาชานอยที่สุด การจํากัด

ทรัพยากรที่บบีบงัคบัโดยธรรมชาตขิองการปฏบิตัิการรวม การเปลี่ยนแปลงใน
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สภาวะแวดลอมของการปฏิบัติจะทําใหมีการทบทวนภัยคุกคามและอันตราย 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเชิงโตตอบ มาตรการพิเศษในการปกปอง

กองกําลังถูกจํากัดโดยความออนไหวของประเทศเจาบาน การวาดภาพในใจ 

และการตอรอง อาจจาํเปนตองนาํมาใชเพือ่บรรลผุลตามท่ีตองการ แตใชวธิกีาร

ที่แตกตางกัน

การสงกําลังบํารุงทางอากาศ

 การสงกําลังบํารุงคือศาสตรของการวางแผน การปฏิบัติการเคล่ือนยาย 

และคงไวซ่ึงกองกําลัง การเช่ือมโยงกันระหวางการสงกําลังบํารุงและการวางแผน

การปฏิบัติมีความสําคัญในการรับประกันความสําเร็จในปฏิบัติการทางทหาร 

ความทาทายของนักสงกําลังบํารุงทางอากาศ คือ การสงกําลังบํารุงท่ีทันกาลเวลา 

การสนับสนุนท่ีไวใจได การมีอิสระเพ่ิมมากข้ึนในการวางกลยุทธผานการรวมกัน

ของผลลัพธท่ีเกิดข้ึนมาใหม สนับสนุนโดยการพิมพแจกจายข้ันตอนการปฏิบัติ

ตามหลักการสงกําลังบํารุงทางอากาศของกองกําลังรวมนานาชาติแหง

สหราชอาณาจักร ขณะท่ีการรวมองคประกอบของเสนทางแหงการรวมสนับสนุน 

การสงกําลังบํารุงทางอากาศมีหลักการช้ีนําท่ัวไปแบบงาย ๆ แตก็ยังอยูภายใต

หลักการสงกําลังบํารุงทางอากาศ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนมาและแตกตางกันชัดเจนในเร่ือง 

การตอบสนอง ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย ความสามารถในการ

คงอยู และความสามารถในการอยูรอด
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 • การตอบสนอง

 การตอบสนองคือนิยามของการสนับสนุนท่ีวางใจได ถูกที่ถูกเวลา     

พอเหมาะพอดีกับความตองการที่เคลื่อนไหวของการปฏิบัติการทางอากาศ    

การตอบสนองนั้ นระบบการส งกํ าลั ง บํ ารุ งต องการความสามารถ

ในการคาดการณ ความคลองแคลว ความออนตัว และมีความจําเปนที่การ

วางแผนการสงกําลังบํารุงคือการรวบรวมขบวนการประมาณการทางอากาศ

ซึ่งตามมาดวยการวางแผนและการปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจไดวาการกระทําน้ัน

เปนความสามารถสนับสนุนดวยการสงกําลังบํารุง

 • ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย

 ความสามารถในการบรรลุเปาหมายประกอบดวยความสามารถ

ในการบรรเทาความเสี่ยงในการปฏิบัติการทางอากาศ เพื่อการสนับสนุน

และกําหนดความตองการระดับตําสุดสัมบูรณในการสนับสนุนที่ยอมรับได               

นักสงกําลังบํารุงตองเขาใจความตองการของผูบังคับบัญชาและการปฏิบัติ     

ตามแผน เพื่อใหเกิดความสมดุลของการประหยัดและความเสี่ยง

 • ความสามารถในการคงอยู

 ความสามารถในการคงอยู คอื ความสามารถของกองกาํลังทีจ่ะคงไว
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ซึ่ งระดับความจําเปนของ   

พลังการรบสําหรับชวงเวลา   

ที่ตองการ เพื่อการบรรลุ

วัตถุประสงคของกองกําลัง 

การสงกําลังบํารุงคือขบวนการ 

ที่ทําใหบรรลุถึงการคงอยู  

ความสามารถในการคงอยู    

มุงไปที่ระดับเสบียงที่จําเปนนอยที่สุดที่จะคงไวซึ่งปฏิบัติการ ทําใหมั่นใจไดวา

ปฏบัิตกิารทางอากาศจะไมจบลงกอน กอนทีค่วามมุงหมายจะถกูทาํใหเปนจรงิ 

ความสามารถในการคงอยูสามารถประเมินคาทางการสงกําลังบํารุง

ดวยการพิจารณาองคประกอบสี่อยาง คือ จุดหมายปลายทาง ระยะทาง 

ความตองการ และหวงเวลา

 • ความสามารถในการอยูรอด

 ความสามารถในการอยูรอด คือ ความสามารถในการตานทาน        

ภัยคุกคามตอระบบสงกําลังบํารุง และรวมถึงความยืดหยุนและการรักษา     

ความปลอดภัย การสนับสนุน และการจัดหาทางอุตสาหกรรม หนวยสงกําลัง

บํารุงนั้นเปนเปาหมายท่ีมีคุณคาสูงจึงตองวางแผนรักษาความปลอดภัยเปน

พเิศษ  การสงเสบียง การปกปองทางกายภาพตอบุคลากรและอปุกรณ การลวง 

การจดัการเสนทางการสงกาํลงั

บํารุงที่ เหมาะสมตามความ

สามารถของแต ละแผนก        

จดุเปราะบางประกอบดวยการ

ใชเครอืขายคอมพวิเตอรในการ

สงความตองการ การจัดการ 

และการติดตามการสงกําลัง  
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โครงสรางพืน้ฐานทางอตุสาหกรรมและทางธรุกิจ ทาอากาศยาน ทาเรอื ทารถไฟ

สําหรับการนําขึ้นฝง จุดนัดพบของกองกําลังและคลังพัสดุและเสนทาง           

การสื่อสาร รวมทั้งการขนสงทางเรือและทางทอ

กําลังทางอากาศและผูปฏิบัติการทางอากาศ

 "จิตสํานึกทางอากาศอธิบายไดยาก

เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของทหารบกและ    

ทหารเรือในหลาย ๆ เหตุผล มุมมองของทหาร

และกลาสมีขีอบเขตทางแนวราบอยางเดนชดัคอื

สวนหนึ่งของชีวิตประจําวันและความเขาใจ

ดั้งเดิม นอยคนนักที่จะเคยบังคับอากาศยาน

หรอืครุนคิดปญหาการสงครามทางอากาศ และ     

นอยมากทีแ่หลงขอมลูท่ีมชีือ่จะสะทอนภาพรวม

ของผูปฏิบัติการทางอากาศ"

                                     นายพล เฮชเฮช แฮป อารโนล ผบ.กองทัพบก

อากาศสหรัฐอเมริกา 1942-46

ภาพรวมของผูปฏิบัติการทางอากาศ

 ผูปฏิบัติการทางอากาศปฏิบัติการในมิติแตกตางจากทางบกและทางเรือ

ในเรื่องระยะทาง ความสูง และเวลาและบอยครั้งที่ความเร็วสูงมาก จึงตองการ

ทักษะเฉพาะและความชํานาญ และกอใหเกิดลักษณะพื้นฐานที่แตกตางกันไป

ในทามกลางผูปฏิบัติการทางอากาศและอวกาศ ในทางภูมิศาสตรผูปฏิบัติการ

ทางอากาศมองภาพเปนพื้นที่ปฏิบัติการรวม (Joint Operations Area : JOA) 

ไมใชพื้นที่มอบหมายแยก หรือเรียกวาพื้นที่ปฏิบัติการ (Area of Operation : 

AOO) หนวยการวัดคิดเปนไมลตอนาที ระยะทางหลายพันไมล ความสูง      

หลายพนัฟตุในอากาศหรอืหลายพนัไมลในอวกาศ เวลาในรปูเศษสวนของวนิาท ี
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ความเขาใจดั้งเดิมเกี่ยวกับมาตรวัดและขนาด และความงายในการปฏิบัติการ

ในระดับทีแ่ตกตางกันของการสงคราม บางครัง้บนภารกจิเดยีวกัน ทาํใหผูปฏบิตัิ

การทางอากาศมีมุมมองเปนเอกลักษณที่ตางกัน

ภาพรวมของผูปฏิบัติการทางอากาศขณะอยูบนเครื่องบิน C-130

ภาพรวมของการปฏิบัติการรวมของผูปฏิบัติการทางอากาศ

 อากาศแพรกระจายไปบนทั้งแผนดินและแผนนําดังนั้นกําลัง           

ทางอากาศจึงมีสภาพการรวมรบเปนธรรมดานั่นเอง ผูปฏิบัติการทางอากาศ     

มีความเขาใจอยางเปนธรรมชาติวาพวกเขาตองกระทําภายใตกรอบของ          

การปฏิบัติการรวม การปฏิบัติการในอนาคตมีแนวโนมที่จะใชอิทธิพล             

นอกประเทศเพิม่มากข้ึน  กาํลงัทางอากาศจะถูกวางกาํลงัในฐานะสวนหน่ึงของ

การเขาถึงที่ครอบคลุมในการแกไขวิกฤติการณ ทํางานอยางใกลชิดไมเพียงแต

ทหารบกหรอืทหารเรอืเทานัน้ แตยงัทาํงานกับองคกรของรฐัแบบอ่ืน ๆ  (Other 

Government Departments : OGDs) และองคกรที่ไมใชของรัฐภายในชาติ

และนานาชาติอีกดวย (Non-Governmen Organizations : NGOs)
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จิตสํานึกทางอากาศ

 เพื่อที่จะทําใหประสบความสําเร็จในหนาท่ีพิทักษรักษาหวงอากาศ

ของสหราชอาณาจักร กองทัพอากาศอังกฤษตองสถาปนาและคงไวซ่ึงการ

ควบคุมหวงอากาศใหพนจากภัยคุกคามทางภาคพ้ืน ทางอากาศ และอวกาศ   

ที่กลาวมานี้ขึ้นอยูกับการพัฒนาผูปฏิบัติการทางอากาศผูซึ่งเขาใจและสํานึกใน

คณุคาของกาํลงัทางอากาศ และสามารถเชือ่มตอและสนบัสนนุกาํลงัทางอากาศ

และนีค่อืจติสาํนกึทางอากาศ จติสาํนกึทางอากาศคอืการเขาไปสูชดุความหมาย

ของการปฏิบัติการทางอากาศ เพิ่มประสิทธิผลใหสูงสุด ลดการฆากันเอง และ

ลดอุบัติเหตุใหนอยท่ีสุด ข้ึนอยูกับความเขาใจที่วาจะทําอยางไรใหกําลัง          

ทางอากาศบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นการปฏิบัติในกองกําลังรวมสามารถ         

ผสมผสานอยางเหมาะสมในขั้นตนของกระบวนการออกแบบกองกําลัง    

ประสานประโยชนอยางเต็มท่ีจากการปฏิบัติการทางอากาศ มากกวาการเพิ่ม

เขาไปหลังจากคิดพัฒนาการวางแผนเสร็จเรียบรอยแลว

การลดอุบัติเหตุในขณะบินขึ้นหรือรอนลงใหนอยที่สุด เปนจิตสํานึกสําคัญทางอากาศ
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 จิตสํานึกทางอากาศไมไดจํากัดอยู เพียงผูทําการบินเทานั้น                

ยังครอบคลุมถึงผูวางกําลังทางอากาศหรือผูสนับสนุนใหเกิดความสามารถ

ทางการใชกําลังทางอากาศอีกดวย มันเปนความตองการพ้ืนฐานไมเพียงแต

กองทัพอากาศเทานั้น แตกับผูใชหวงอากาศท้ังหมดทั้งอากาศยานไรคนขับ    

หรือมีคนขับ เฮลิคอปเตอร ดาวเทียมหรือรูปแบบทางอวกาศอื่น ๆ ทั้งหมด    

โดยเฉพาะการสงกองกําลังทางอากาศที่มีประสิทธิผลตองกระทําดวย              

การปกปองกองกําลังที่มีจิตสํานึกทางอากาศและนักสงกําลังบํารุงท่ีมีจิตสํานึก      

ทางอากาศ การปกปองกองกําลังท่ีมีจิตสํานึกทางอากาศ ตองตระหนักวา       

การปฏิบัติการปกปองกองกําลังจะตองไมกระทําเมื่อมีความเสี่ยงมากเกิน        

ขีดจํากัดที่จะสงกําลังทางอากาศไปสูกองกําลังรวม

นักบิน ผูวางกําลัง ผูสนับสนุน ฯลฯ ใหเกิดความสามารถ

ในการใชกําลังทางอากาศทุก ๆ คนตองมีจิตสํานึกทางอากาศ 

 ดงันัน้ ผูปกปองกองกาํลงัทีม่จีติสาํนกึทางอากาศตองเขาใจท้ังคณุคา

ของกาํลังทางอากาศและภยัคกุคามตอการปฏบัิตกิารทางอากาศ ทําใหตองการ

ผูชาํนาญการทางหลกันยิม อปุกรณ และครฝูกสอนในสภาพแวดลอมพเิศษของ
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การปฏิบติัการทางอากาศ เชนเดยีวกนันกัสงกาํลงับาํรงุทีม่จีติสาํนกึทางอากาศ

ตองตระหนักถึงความสามารถในการคงอยู จะทําใหมีหรือไมมีซึ่งความสามารถ

ของกําลังทางอากาศในการปฏบิตัิแิละจะสรางอทิธพิลตอจงัหวะ หวงเวลา และ

ความเขมขนของการปฏิบัติการทางอากาศ  การสงกําลังบํารุงที่มีจิตสํานึกทาง

อากาศตองถกูผสานกนัทัง้หมดในกองกําลงัทางอากาศตัง้แตเริม่ตน การเพิม่ขึน้

ของการพยายามทําการบินตองเหมาะสมกับการเพิ่มข้ึนของการสนับสนุน

ทางการสงกําลังบํารุง จิตสํานึกทางอากาศประกอบดวย ความเขาใจในเรื่อง

ภารกิจทางอากาศ การควบคุมและสั่งการ หัวขอการปฏิบัติการและ        

ความปลอดภัย ความสามารถและความเชื่อที่มีผลตอพฤติกรรมของ

ผูปฏิบัติการทางอากาศ ไดมีการพัฒนาผานจุดสําคัญของการขนสงกําลังทาง

อากาศในการฝกที่ตอเนื่องและเปนทางการ การทดสอบ การประเมินคา 

และการปฏิบัติตั้งอยูบนลักษณะพื้นฐานทางดานสังคมที่มีรวมกันของกลุมคน 

คุณคาและการแบงปนวัฒนธรรม และแกนหลักของประสบการณ ซึ่งทําใหเกิด

พื้นฐานของกองทัพอากาศที่มีความคลองตัว และกระฉับกระเฉง

ความตองการผูชํานาญการทางหลักนิยม อุปกรณ และผูฝกสอนในสภาพแวดลอมพิเศษ

ของการปฏบิตัทิางอากาศ เปนสิง่ทีข่าดไมไดของผูปกปองกองกาํลงัทีม่จีติสาํนกึทางอากาศ
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หลักการสงครามท่ีประยุกตใชกับกองกําลังทางอากาศและ

อวกาศ

การคัดสรรคและการธํารงรักษาจุดมุงหมาย

 จุด มุ งหมายที่ เปนหนึ่ ง เดียวและชัดเจนคือกุญแจสําคัญใน                    

ความสําเร็จของปฏิบัติการทางทหาร การคัดสรรคและการธํารงรักษาจุดมุงหมาย 

ถูกพิจารณาวาเปนหลักการสําคัญของสงคราม ผูบัญชาการของกองกําลัง      

ทางอากาศรวม (Joint Force Air Component Commander : JFACC) ทําให

เกดิเอกภาพในความพยายามทางอากาศทัง้มวล ทาํใหมัน่ใจไดวาความสามารถ

ของกําลังทางอากาศจะไมออนลง เขาจะเลือกจุดมุงหมายของเขาระหวางที่มี

กระบวนการประเมินคาทางอากาศภายใตวัตถุประสงคของยุทธศาสตร         

ทางทหารและนโยบายของผูบัญชาการกองกําลังรวม (Joint Force 

Commander : JFC) แมนวาการธํารงรักษาจุดมุงหมายจะวิกฤติ วัตถุประสงค

ก็จะถูกพิจารณาใหมอยางแนนอน เพื่อที่จะม่ันใจไดวาคุณคาของขบวนการ          

ที่พัฒนาขึ้นยังคงดํารงตอไป สิ่งแวดลอมเปลี่ยน และผลลัพธไดเปดออกมา
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ธํารงรักษาขวัญกําลังใจ

 กําลังทางอากาศมีความสําคัญอยางยิ่งในการสนับสนุนใหเกิด        

ขวัญกําลังใจในการรบของกองกําลังรบรวม โดยเฉพาะสงผลทางจิตวิทยา       

การครองอากาศทาํใหไมมกีารโจมตทีางอากาศจากศตัรู ทาํใหกองกาํลังรบรวม

สามารถวางแผนการรบไดอยางอิสระ ชุดเคลื่อนที่ทางอากาศทําใหมีการ

สนับสนุนและเสรมิกาํลงัไดทนัท ีทาํให

กองกาํลงัทางภาคพืน้เชือ่มตอขอมลูได

ลวงหนา มีการสงกลับทางการแพทย

โดยเรงดวนและพรอมกระทําเมื่อมี

ความตองการ ขณะที่การควบคุมการ

ลาดตระเวนทางอากาศทําใหการ

ตระหนักรูสถานการณดีขึ้น และลด

ความไมแนนอนจากการถูกจู โจม 

สุดทายนี้กําลังทางอากาศทําใหมี

อํานาจการยิงที่หนักหนวง โดยการ

โจมตีทางอากาศที่แมนยําจะชวยลด

จํานวนผูบาดเจ็บลมตายลงอยางมาก

ใหกับกองกําลังพันธมิตรภาคพื้น

การตั้งรับ

 ลักษณะโดยเน้ือแทของกําลังทางอากาศโดยเฉพาะความเร็ว การเขาถึง 

และความคลองตัว หมายถึงวา สิ่งนี้คืออาวุธในการปองกันตัวโดยพื้นฐานและ

ใชไดดีที่สุดอยางแนนอน อยางไรก็ตามขอบเขต การริเริ่มสรางสรรค การตั้งรับ

จะถูกควบคุมโดยขอจํากัดไมนอยไปกวาสิ่งที่ขับเคลื่อนโดยกฎการปะทะ     

(Rule of Engagement : ROE)
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ความปลอดภัย

 หนวยกําลังทางอวกาศและอากาศจะมีความเปราะบางและออนแอ

ที่สุดเมื่ออยูบนพื้นดินหรือในทองทะเล ดังนั้นการปกปองกองกําลังจึงเปน       

พืน้ฐานในการสงกาํลงัทางอากาศโดยเฉพาะระหวางท่ีมกีารปฏบิติัการวางกาํลัง

ท่ีซ่ึงฐานบินที่อาจจะตั้งอยูในพื้นท่ีของศัตรู ในทางกลับกันการครองอากาศ  

ทําใหกองกําลังรบรวมเกิดความปลอดภัย ขณะที่เกิดความไมปลอดภัยแกศัตรู 

การครองอากาศอาจใชปกปองกองกําลังเหนือพื้นที่จํานวนมากที่ซึ่งอัตราสวน

กําลังรบของชาติพันธมิตรไดลดตาํลง ยกตัวอยางเชนการสนับสนุนการปฏิบัติการ

ของกองกําลังรบพิเศษในทะเลทรายตะวันตก ระหวางปฏิบัติการเทลิค ในป 2003

การปฏิบัติการเทลิค ในป 2003

สรางความตกตะลึง

 ความเร็วและระยะทางท่ีกองกําลังทางอากาศและอวกาศกระทําน้ัน 

กอใหเกิดความตกตะลึงใจเปนอยางมาก ดวยความเปนไปไดในการโจมตี

ทุกทิศทางโดยแทบจะไมมีการเตือน การเปดฉากในการปฏิบัติการพายุทะเลทราย
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ตออริกัในป 1991 เปนตวัอยางท่ีดขีองการสรางความตกตะลงึทางกายภาพและ

ทางจิตวิทยาที่กระทําโดยศักยภาพของกําลังทางอากาศท่ีควบคุมท้ังส่ีมิติ 

อยางไรกต็ามในความเปนจรงิทางการเมอืงของสภาวะแวดลอม การปฏบัิติการ

รวมสมัยและการเพิ่มบทบาทของสื่อ

ทั่วโลก มันจึงเปนการยากในขณะน้ี

ท่ีจะบรรลุยุทธศาสตรหรือแมแตการ

ทําใหตกตะลึงใจในระดับปฏิบัติการ  

ดังนั้นแผนการรบจะตองถูกพัฒนาให

เกิดความตกตะลึงใจอยางสูงสุดใน

ระดับยุทธวิธี

การรวมกําลัง

การรวมกําลังของชาติพันธมิตร แบบมุงไปจากทุกทิศทุกทางในปฏิบัติการ                                       

พายุทะเลทรายชวยสรางความตกตะลึงใหฝายตรงขามเปนอยางมาก
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 โดยธรรมดาแลวพลงัการตอสูตองรวมตัวทีเ่วลาและสถานทีท่ีก่าํหนด

เพื่อการบรรลุผลอยางเด็ดขาด ความเร็ว ระยะทาง และความออนตัวของกําลัง

ทางอากาศเติมเต็มดวยอาวุธที่แมนยํา เที่ยงตรง สรางความรุนแรงและการ

พฒันาการดานเทคโนโลยขีอมลูขาวสาร การรวมกาํลงักระทาํดวยการรวมความ

พยายามมากกวาการรวมจาํนวนทีม่ากมาย ความแมนยาํคอืการรวมความตัง้ใจ

มากกวาการเนนในดานปริมาณ

การรวมกําลังทางอากาศของอังกฤษและชาติพันธมิตร

การออมกําลัง

 การปฏิบัติการของกําลังทางอากาศในฐานะกองกําลังขนาดใหญ        

ที่เพิ่มพลังใหกับกองกําลังรบรวมใด ๆ ทําใหกองกําลังทางภาคพื้นมีขนาดที่     

พอเหมาะกับระดับอํานาจการยิงและการเคลื่อนที่ไดงาย มิฉะนั้นแลวก็จะมี

ความรับผิดชอบมากเกินไปบนภาคพื้น ความเกงกาจของกําลังทางอากาศและ

อวกาศทําใหเกิดบทบาทของภารกิจมากมาย ดังนั้นความตองการก็จะ

เกินการจัดหาให และการจัดลําดับการใชงานกําลังทางอากาศและอวกาศก็จะ

ถูกจัดขึ้น ระหวางผูบัญชาการหนวยยอยกับผูบัญชาการกองกําลังรบรวม 

ที่จะนําไปสูการจัดสรรปนสวนอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดมากยิ่งขึ้น
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ความออนตัว

 กําลังทางอากาศมีความออนตัวตั้งแตตน และสงผลกระทบไดอยาง

กวางขวางทั้งทางจลศาสตรและไมใชจลศาสตรทั่วทุกระดับของสงคราม          

ยกตัวอยางเชน การปฏิบัติการของเครื่องบินแฮริเออรในอัฟกานิสถาน            

เมือ่กรกฎาคม 2007 ไดโจมตรีะดบัยทุธศาสตรตอเปาหมายสาํคญัของความเปน

ผูนํา การสนับสนุนการลาดตระเวนในพื้นที่ยุทธวิธีทําใหมีปฏิบัติการใช        

เครื่องกําหนดเปาหมายความคมชัดสูง และในที่สุดก็จะบินแสดงกําลังที่ไมใช

ทางจลศาสตรเพื่อแผขยายการขมขูคุกคามดวยการลาดตระเวนอยางเปนมิตร      

อันที่จริงกระทําภายในเวลาไมกี่นาทีเทานั้น การเพิ่มจํานวนขึ้นของรูปแบบ

ปฏิบตักิารทางอากาศขึน้อยูกบัความสามารถในการแสดงบทบาทไดหลายแบบ

อยางแทจริง ซึ่งสามารถสนับสนุนดวยความออนตัวและความคลองตัว

 การที่เครื่องบินแฮริเออรสามารถขึ้นลงทางดิ่ง ทําใหสามารถซอนพรางตัวในพื้นที่ได

เปนการแสดงถึงความออนตัวของกําลังทางอากาศ
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ความรวมมือ

 การปฏิบัติการทางอากาศมักจะตองการความรวมมือจากองค

ประกอบภายในชาติและนานาชาติตามหลักการประสานความรวมมือกัน        

ยกตัวอยางเชน กองกําลังทางบกจะคนหาและกําหนดเปาหมายศัตรูเพื่อการ

โจมตีทางอากาศ และในทางกลับกันความรวมมือกันในระดับนี้ตองการ          

การวางแผนรวม ซึ่งแผนการไดถูกออกแบบรวมกันมาตั้งแตเริ่มตน มากกวา    

การเพิ่มปฏิบัติการเขาไปในแผนภายหลังจากการพัฒนาแผนขึ้นมาแลวตองมี

การบรรจุนายทหารติดตอท่ีมีคุณภาพสูงไวในกองบัญชาการท้ังสองฝาย          

เพื่อใหภารกิจสําเร็จ จากความรวมมือสามารถพัฒนาไดดวยการฝกรวมกัน      

แตการรวมมือที่แทจริงนั้นตองการความเขาใจและความรูสึกรวมอยางลึกซึ้ง

ความรวมมือระหวางกองทัพอากาศอังกฤษกับฮังการี

ความสามารถในการคงอยู

 กาํลงัทางอากาศทาํใหเกดิผลลพัธสาํคญัในเร่ืองความสามารถในการ

คงอยูของกองกําลังรบรวม ภาพรวมระหวางกันของการสงทางอากาศทําใหมี

การเช่ือมตอทางอากาศระดับยุทธศาสตร อนุญาตใหมีการเคลื่อนยายทันทีตอ
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บุคคลสําคัญและเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติภารกิจ ภาพรวมภายในการสง

ทางอากาศ รวมถึงการท้ิงลงทางอากาศท่ีแมนยํามีความสําคัญอยางมากใน     

การคงไวซึ่งภารกิจ โดยเฉพาะที่ซึ่งการขนสงทางภาคพื้นที่ยากและอันตราย 

ขณะที่การควบคุมทางอากาศไดกําหนดสภาวะในการสงกําลังบํารุงที่สามารถ

จะกระทําได

การทิ้งลงทางอากาศที่แมนยํามีความสําคัญอยางมากในการคงไวอยูของภารกิจ

สรุป

 การตระหนักรูในความสามารถของกําลังทางอากาศและอวกาศวา

สามารถสรางอิทธิพลไดเหนือกวากําลังรูปแบบอื่น ๆ โดยการปฏิบัติการตาง ๆ 

จงึเปนสิง่สาํคญัตอผูท่ีตองการศกึษาในเรือ่งการทาํสงครามทีต่องใชทัง้กําลงัทาง

อากาศและอวกาศ ดงันัน้การเรยีนรูในเรือ่งจดุแขง็จุดออนของกาํลังทางอากาศ

และอวกาศ การปกปองกองกําลัง การสงกําลังบํารุง การนําหลักการสงคราม

มาประยุกตใชกับกําลังทางอากาศและอวกาศของประเทศอังกฤษในบทความ

เรื่องนี้ ซึ่งไดนําเสนอทั้งในวารสารฯ ฉบับที่ 67 และ 68 จนเนื้อหาจบสมบูรณ 

จึงชวยใหผูอานเกิดความเขาใจในเรื่องนี้ไดเปนอยางดี

____________________
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มิติอวกาศ ดานเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม

กองเทคโนโลยี ศูนยการสงครามทางอากาศ

 ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 20 ป พ.ศ.2560 – 2579 กําหนดไววา 

กองทัพอากาศมีความจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถดานอวกาศเพื่อให 

ตอบรับกับสถานการณและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และใหสอดคลองกับ

เปาหมายในการพัฒนากิจการดานอวกาศของประเทศและของกระทรวง

กลาโหม โดยใชขีดความสามารถทางอวกาศในการสังเกตการณหวงอวกาศ 

(Space Observation) การตรวจการณทางอวกาศ (Space Surveillance) 

และการปองกันทางอวกาศ (Space Defense) ตลอดจนการสื่อสารและ

โทรคมนาคมทางอวกาศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและเพิ่มศักยภาพ     

ดานการรบของกองทัพและของประเทศในภาพรวม

เทคโนโลยีภาพถายดาวเทียมจึงเปนสวนสําคัญ และเปนองคความรู 

สําหรับการพัฒนาขีดความสามารถทางอวกาศของกองทัพอากาศดังกลาว   

ตลอดจนเปนสวนสําคัญในการสํารวจระยะไกล เพื่อใชสํารวจภูมิอากาศ 

ภูมิประเทศ ทางนําไหล พืชพันธุธัญญาหาร ลักษณะพื้นผิวภูมิประเทศ และ

สภาพแวดลอมตาง ๆ สําหรับใชในการประเมินพื้นที่กายภาพที่มีผลตอการ

ปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งสามารถนํามาใชกําหนดเปาหมายทางยุทธศาสตรและ



51วารสารรายไตรมาสประจําเดือน  เมษายน - มิถุนายน 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 68

(ภาพบน) ภาพถายดาวเทียม (ภาพลาง) ภาพถายทางอากาศ
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ยทุธวธิทีางการทหาร อกีทัง้ขอมูลภาพถายดาวเทียมจําเปนตองมกีรรมวธิใีนการ

วิเคราะห แปล ตีความภาพถายดาวเทียมกอนจึงจะนํามาใชประโยชนได 

  ดังนั้นจึงไดรวบรวมองค

ความรูเกี่ยวกับภาพถายดาวเทียม 

การผลิตภาพถายดาวเทียม และการ

แปล ตีความภาพถายดาวเทยีม ซ่ึงส่ิง

เหลานี้เปนองคประกอบของการ

สาํรวจระยะไกล ซึง่หวงัเปนอยางยิง่

วาจะเกิดประโยชนในการแลกเปล่ียน

เรียนรูสําหรับขอมูลดานดังกลาว   

แกผูมีความสนใจและผูเกี่ยวของ    

ตอไป โดยในวารสารฉบับน้ีไดนําเสนอเน้ือหา 3 หัวขอ ไดแก 1. ความรูเบ้ืองตน

ดานการสํารวจระยะไกล 2. ดาวเทียม และ 3.ลักษณะขอมูลภาพถาย

ดาวเทียม ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1. ความรูเบื้องตนดานการสํารวจระยะไกล

ความหมาย

 เทคโนโลยภีาพถายทางอากาศ 

(Aerial Photograph) และภาพถาย

ดาวเทียม (Satellite Imagery) มีความ

หมายแยกจากกัน โดยภาพถายทาง

อากาศ เปนภาพถายที่ไดจากการบิน

สํารวจลาดตระเวนทางอากาศดวย

เครื่ อง บินหรืออากาศยานต าง  ๆ 
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สวนภาพถายดาวเทียม เปนการถายภาพจากดาวเทียม ตอมาไดมีการกําหนด

ศัพทใหรวมใชเรียกคําทั้งสองรวมกัน และนําเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกี่ยวกับขอมูล

ซึง่ไดจากตวัรับสญัญาณระยะไกล เรยีกใหมวา การรบัรูจากระยะไกล (Remote 

Sensing)

 Remote Sensing เปนประโยคท่ีประกอบขึ้นมาจากการรวม 2 คํา 

คือ Remote = ระยะไกล และ Sensing = การรับรู จากการรวมคํา Remote 

Sensing จึงหมายถึง “การรับรูจากระยะไกล” โดยนิยามความหมายนี้ไดกลาว

ไววา “เปนการสํารวจตรวจสอบคุณสมบัติสิ่งใด ๆ ก็ตาม โดยที่มิไดสัมผัสกับ 

สิ่งเหลานั้นเลย” หรืออีกนัยหนึ่งคือ การสํารวจระยะไกล นั่นเอง

 ดังนั้น “Remote Sensing” จึงมีความหมายที่นิยมเรียกอยางหนึ่งวา 

การสาํรวจจากระยะไกล โดยความหมายรวมและจัดเปนวทิยาศาสตร และศลิปะ 

การไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่ หรือปรากฏการณจากเครื่องมือบันทึก

ขอมูล โดยปราศจากการเขาไปสัมผัสวัตถุเปาหมาย ทั้งนี้ อาศัยคุณสมบัติของ

คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสื่อในการไดมาของขอมูลใน 3 ลักษณะ คือ
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       - คลื่นรังสี (Spectral)

       - รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพื้นผิวโลก (Spatial)

       - การเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา (Temporal)

  ปจจุบันขอมูลดานน้ีไดนํามาใชในการศึกษาและวิจัยอยางแพรหลาย 

เพราะใหผลประโยชนหลายประการ อาทิเชน ประหยัดเวลา คาใชจายในการ

สํารวจและเก็บขอมลูมคีวามถกูตอง และรวดเรว็ทนัตอเหตกุารณ อยางไรกต็าม 

การรับรูจากระยะไกลก็ไดรับการพัฒนาใหกาวหนาโดยมีการประดิษฐ คิดคน    

เครื่องมือรับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูง เทคนิคที่นํามาใชในการแปล ตีความ 

ก็ไดรับการพัฒนาควบคูกันไปใหมีความถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วยิ่งขึ้น        

จึงปรากฏวามีการนําขอมูลท้ังภาพถายทางอากาศ และภาพถายดาวเทียมมาใช 

ประโยชนเพื่อสํารวจหาขอมูลและทําแผนท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ         

กันอยางกวางขวางในปจจุบัน

องคประกอบของการสํารวจระยะไกล 

Sensor
 Source of Energy

Earth Surface Features
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องคประกอบของการสํารวจระยะไกล ประกอบดวย

- แหลงกําเนิดพลังงาน (Source of Energy) พระอาทิตยเปน         

แหลงกําเนิดพลังงานที่สําคัญ

- วัตถุและปรากฏการณตาง ๆ  บนพ้ืนผิวโลก (Earth Surface Features) 

เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น

- เครื่องมือหรืออุปกรณในการบันทึกขอมูล (Sensor) เปนเครื่องที่ใช

บันทึกขอมูลคลื่นตาง ๆ

หลักการสํารวจขอมูลระยะไกล

การสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) 

เปนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่ใช

ในการบงบอก จาํแนก หรอืวเิคราะหคณุลกัษณะ

ของวัตถุตาง ๆ โดยปราศจากการสัมผัสโดยตรง 

Remote Sensing เปนศัพทเทคนิคที่ใชเปน   

คร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 

2503 ซึ่งมีความหมายรวมถึง การทําแผนท่ี    

การแปลภาพถาย ธรณีวิทยาเชิงภาพถาย ฯลฯ 

การใชคํา Remote Sensing เริ่มแพรหลาย    

นับตั้งแตไดมีการสงดาวเทียม LANDSAT-1        

ซึ่งเปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ   

ดวงแรกขึ้นในป พ.ศ.2515

ดาวเทียม LANDSAT-1



55วารสารรายไตรมาสประจําเดือน  เมษายน - มิถุนายน 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 68

เท
คโ

นโ
ลย

ีภา
พ

ถา
ยด

าว
เท

ียม

 

 เราสามารถหาคุณลักษณะของวัตถุไดจากลักษณะการสะทอนหรือ    

การแผพลังงานแมเหล็กไฟฟา จากวัตถุนั้น ๆ โดยวัตถุแตละชนิดจะมีลักษณะ

การสะทอนแสงหรือการแผรังสีที่เปนเฉพาะตัวและแตกตางกันไป ดังนั้น

การสํารวจจากระยะไกลจึงเปนเทคโนโลยีที่ ใชในการจําแนกวัตถหรือ

สภาพแวดลอมตาง ๆ จากลักษณะเฉพาะตัวในการสะทอนแสงหรือแผรังสี

 เคร่ืองมือท่ีใชวัดคาพลังงานแมเหล็กไฟฟาท่ีสะทอนหรือแผออกจาก          

วตัถ ุเรยีกวาเครือ่งวดัจากระยะไกล (Remote Sensor) หรอืเครือ่งวดั (Sensor) 

ตัวอยาง เชน กลองถายรูป หรือ เครื่องกวาดภาพ (Scanner) เปนตน

 สาํหรบัยานพาหนะทีใ่ชตดิตัง้เครือ่งวดั เรยีกวา ยานสาํรวจ (Platform) 

ไดแก เครื่องบิน หรือ ดาวเทียม เปนตน

 ขอมูลท่ีสํารวจจากระยะไกลนั้นจะผานกระบวนการวิเคราะห           

แบบอัตโนมัติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือ การแปลดวยสายตา แลวจึงนําไป

ประยกุตใชในดานเกษตร การใชท่ีดนิ ปาไม ธรณวีทิยา อทุกวทิยา สมทุรศาสตร 

อุตุนิยมวิทยา สภาวะแวดลอม และทางการทหาร
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       การรับรูจากระยะไกลที่อาศัยพลังงานแสงธรรมชาติ เรียกวา “Passive 

Remote Sensing” ในระบบนีจ้ะอาศยัพลงังานจากการแผรงัสขีองดวงอาทติย

ทีม่าตกกระทบกบัวตัถแุลวสะทอนกลบัไปยงัเครือ่งบันทึกภาพ ซ่ึงสวนใหญกจ็ะ

อยูบนดาวเทียม นอกจากนี้ยังมีพลังงานอีกสวนหนึ่งเปนการเปลงรังสีของวัตถุ

เองตามหลักทางฟสิกสที่วา “ที่อุณหภูมิสูงกวา 0 องศาเคลวิน สสารสามารถ

เปลงรังสีแมเหล็กไฟฟาออกมาไดอยางตอเนื่อง

  สวนระบบบันทึกทีม่แีหลงพลงังานท่ีสรางขึน้และสงไปยงัวตัถเุปาหมาย 

เชน ระบบเรดาร เรียกวา “Active Remote Sensing” ในระบบนี้ดาวเทียม

หรอืเครือ่งบนัทกึภาพจะตองสงคลืน่แมเหล็กไฟฟาไปกระทบกบัวตัถแุลววดัคา

ที่สะทอนกลับมา ดังนั้น ระบบนี้ตัวดาวเทียมจะตองมีแหลงผลิตพลังงานท่ี

มากกวาในระบบแรก

2. ดาวเทียม

ชื่อดาวเทียมแตละประเภทของประเทศตาง ๆ
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 ดาวเทียมเปนเครื่องยนตกลไกที่ซับซอนมาก สวนประกอบแตละสวน

ถูกออกแบบอยางประณีต และมีราคาแพง ดาวเทียมดวงหนึ่ง ๆ  จะตองทํางาน 

โดยไมมีคนควบคุม โคจรดวยความเร็วที่สูงพอที่จะหนีจากแรงดึงดูดของโลกได 

ผูสรางดาวเทียมจะพยายามออกแบบใหชิ้นสวนตาง ๆ ทํางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพที่สุด และราคาไมแพงมาก ดาวเทียมมีสวนประกอบมากมาย 

แตละสวนจะมีระบบควบคุมการทํางานแยกยอยกันไป ดาวเทียมจะมีอุปกรณ

เพ่ือควบคุมใหระบบตาง ๆ ทํางานรวมกัน ระบบยอย ๆ แตละอยางตางก็มี

หนาที่การทํางานเฉพาะตางกัน เชน

                

สวนประกอบของดาวเทียม

 - โครงสรางดาวเทียม เปนสวนประกอบท่ีสําคัญมาก โครงสรางจะมี 

นําหนักประมาณ 15 - 25% ของนําหนักรวม ดังนั้น จึงจําเปนตองเลือกวัสดุ

ที่มีนําหนักเบา และตองไมเกิดการสั่นมากเกินที่กําหนด หากไดรับสัญญาณที่มี

ความถี่ หรือความสูงของคลื่นมาก ๆ (Amplitude)
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 - ระบบเครื่องยนต ซึ่งเรียกวา “Aero Spike” อาศัยหลักการทํางาน

คลายกับเคร่ืองอัดอากาศ และปลอยออกทางปลายทอ ซ่ึงระบบดังกลาวจะ

ทํางานไดดีในสภาพสูญญากาศ ซึ่งตองพิจารณาถึงนําหนักบรรทุกของ    

ดาวเทียมดวย

 - ระบบพลังงาน ทําหนาที่ผลิตพลังงาน และกักเก็บไวเพื่อแจกจายไป

ยังระบบไฟฟาของดาวเทียม โดยมีแผงรับพลังงาน (Solar Cell) ไวรับพลังงาน

จากแสงอาทิตยเพื่อเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาใหดาวเทียม แตในบางกรณีอาจ

ใชพลังงานนิวเคลียรแทน

 - ระบบควบคุมและบังคับ ประกอบดวย คอมพิวเตอรที่เก็บรวมรวม

ขอมลู และประมวลผลคาํสัง่ตาง ๆ  ทีไ่ดรบัจากสวนควบคุมบนโลก โดยมอีปุกรณ

รับสงสัญญาณ (Radar System) เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร

 - ระบบสื่อสารและนําทาง มีอุปกรณตรวจจับความรอน ซึ่งจะทํางาน 

โดยแผงวงจรควบคุมอัตโนมัติ

 - อุปกรณควบคมุระดับความสงู เพือ่รกัษาระดบัความสงูใหสมัพนัธกนั

ระหวางพืน้โลก และดวงอาทติย หรอืเพือ่รกัษาระดบัใหดาวเทียมสามารถโคจร

อยูได

 - เครื่องมือบอกตําแหนง เพื่อกําหนดการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมี     

สวนยอย ๆ อีกบางสวนที่จะทํางานหลังจากไดรับการกระตุนบางอยาง เชน 

ทํางานเมื่อไดรับสัญญาณสะทอนจากวัตถุบางชนิด หรือทํางานเมื่อไดรับ    

ลําแสง รังสี ฯลฯ

 ชิน้สวนตาง ๆ  ของดาวเทยีมไดถกูทดสอบอยางละเอยีด สวนประกอบ

ตาง ๆ ถูกออกแบบสรางและทดสอบใชงานอยางอิสระ สวนตาง ๆ ไดถูกนํามา

ประกอบเขาดวยกัน และทดสอบอยางละเอียดทุกครั้งภายใตสภาวะที่เสมือน
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อยูในอวกาศ กอนท่ีมันจะถูกปลอยข้ึนไปโคจร ดาวเทียมจํานวนไมนอยที่ตอง

นํามาปรับปรุงอีกเล็กนอย กอนที่พวกมันจะสามารถทํางานได เพราะวาหาก

ปลอยดาวเทียมข้ึนสูวงโคจรแลว เราจะไมสามารถปรับปรุงอะไรได และ

ดาวเทียมตองทํางานอีกเปนระยะเวลานาน ดาวเทียมสวนมากจะถูกนําขึ้นไป

พรอมกันกับจรวด ซึ่งตัวจรวดจะตกลงสูมหาสมุทร หลังจากที่เชื้อเพลิงหมด 

จรวดขนสงดาวเทียมหรือยานอวกาศ

ภาพถายดาวเทียม

ประเภทของภาพถายดาวเทียม

 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการวิจัยและองคการนาซา ไดจําแนกประเภทของ

ภาพถายดาวเทียมไว 3 ประเภท

 1. Visible Satellite Imagery เปนภาพถายดาวเทียมที่ไดจากการ

สะทอนของแสงพระอาทิตยในชวงคลื่น Visible Light ที่มีความยาวคลื่นตั้งแต 

0.4 - 1.1 ไมโครเมตร ซึ่งภาพถายดาวเทียมประเภทนี้จะแสดงผลกับวัตถุที่มี
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คุณสมบัติการสะทอนแสงสูง เชน เมฆ หรือ หิมะ เปนตน และจะสะทอนเปน 

สีขาว สวนวัตถุที่มีคุณสมบัติการสะทอนแสงตํา เชน พ้ืนผิวของโลก เปนตน    

จะสะทอนเปนสีดํา หรือ เทา และความเขมของสี จะแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติ

การสะทอนแสง ทีส่าํคญัภาพถายดาวเทยีมประเภทนีจ้ะไมสามารถใชไดในเวลา

กลางคืนที่ไมมีแสงพระอาทิตย เปนภาพถายดาวเทียมที่ใหรายละเอียดสูง 

ภาพถายดาวเทียมประเภท Visible Satellite Imagery

 2. Infrared Satellite Imagery เปนภาพถายดาวเทียมท่ีไดจาก

การรับรูความเขมของการแผความรอนของโลก และสวนประกอบของ

ช้ันบรรยากาศ โดยสวนใหญกาซในช้ันบรรยากาศจะดูดกลืนคล่ืนตาง ๆ ไว 

ดังน้ัน จึงจําเปนจะตองเลือกคล่ืนท่ีมีความยาว 10-12 ไมโครเมตร ซ่ึงอยูในชวง

คล่ืน Infrared สวนการแสดงผลจะแสดง

ผลสีดํา หรือเทา ในพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศอบอุน 

หรือรอน จะแสดงสีขาวในพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศ

เย็น แตก็สามารถท่ีจะเปล่ียนสีตาม

ตองการได เพราะความตองการเพียงแค

ดูความแตกตางของพ้ืนท่ี 

ภาพถายดาวเทียมประเภท Infrared 

Satellite Imagery
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 3. Water Vapor Satellite 

Imagery เปนภาพถายดาวเทียมท่ีไดรับ

ขอมูลจากการแผรังสีของช้ันบรรยากาศ 

ท่ีความยาวคล่ืน 6.7 ไมโครเมตร ซ่ึงเปน

ชวงคล่ืนท่ีมีการสะทอนและดูดกลืน    

ในช้ันบรรยากาศไดดี จึงสามารถบงบอก

ถึงระดับไอนาํในอากาศได โดยจะแสดง

ผลสีขาวเม่ืออยูในช้ันบรรยากาศท่ีมี

ความช้ืนตําและจะแสดงผลสีเขมใน

ช้ันบรรยากาศท่ีมีความช้ืนสูง                        ภาพถายดาวเทียมประเภท                                                                              
                                                                         Water Vapor Satellite Imagery 

 คุณลักษณะขอมูลภาพถายดาวเทียม

 ภาพจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากรที่บันทึกดวยระบบกลอง            

หลายชวงคลื่น มีคุณสมบัติพิเศษแตกตางจากกลองถายภาพธรรมดา คือ

 1. เปนขอมลูเชงิเลข ทีม่คีวามละเอยีดของคาการสะทอนชวงคล่ืนแสง 

เปนระดับความเขมสีเทา จํานวน 256 ระดับ ซึ่งสามารถนําขอมูลที่มีปริมาณ

มากเหลาน้ีไปผลิตเปนภาพขาวดําและสีผสม ตลอดจนนํามาวิเคราะห             

ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร ทําใหมีความ

ถูกตองยิ่งขึ้น และยังสามารถนําไป   

บูรณาการในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร

ไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ

 2. ขอมูลท่ีบันทึกสามารถสง

มายงัสถานรีบัภาคพืน้ดนิไดทนัท ี(Real 

time) ทําใหไดขอมูลที่ทันสมัย 
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3. การบันทึกขอมูลเปนบริเวณกวาง 

(Synoptic View) ภาพจากดาวเทียม

ภาพหนึง่ครอบคลมุพืน้ท่ีกวาง ทาํใหได

ขอมูลในลักษณะตอเนื่องในระยะเวลา

บันทึกภาพสั้น ๆ ซึ่งจะชวยใหสามารถ

ศึกษาสภาพแวดลอมตาง ๆ ในบริเวณ

กวางตอเนื่องในเวลาเดียวกันทั้งภาพ 

ขอมูลภาพถายประเภท  Synoptic View 

 4. การบนัทกึภาพไดหลายชวงคลืน่ ดาวเทยีมสาํรวจทรพัยากรมรีะบบ

กลองที่บันทึกภาพไดหลายชวงคลื่นในบริเวณเดียวกัน ทําใหแยกวัตถุตาง ๆ 

บนพื้นโลกไดอยางชัดเจน ดาวเทียม LANDSAT 1,2,3 ระบบ MMS (Multi-

spectral Electron Self-Scanning Radiometer) มี 4 ชวงคลื่น ดาวเทียม 

LANDSAT 4,5 ระบบ TM (Thematic Mapper) มี 7 ชวงคลื่น เปนตน

ภาพที่บันทึกดวยระบบ Thematic Mapper Satellite Image

 5. การบันทึกภาพซําบริเวณเดิม (Repetitive Coverage) ดาวเทียม

สํารวจทรัพยากรมีวงโคจรจากเหนือลงใต (Polar Orbit) และกลับมายังจุดเดิม
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ในเวลาทองถิ่นอยางสมําเสมอ และในชวงเวลาที่แนนอน อาทิ ดาวเทียม 

LANDSAT จะถายภาพซําทุกๆ 16 วัน MOS ทุก ๆ 17 วัน และ SPOT ทุก ๆ 

26 วัน ทําใหไดขอมูลบริเวณเดียวกันหลาย ๆ ชวงเวลา สามารถเปรียบเทียบ

และติดตามการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ บนพื้นผิวโลกไดเปนอยางดี

 

ภาพที่ีบันทึกซําบริเวณเดิมจะทําใหพบบริเวณที่เสียหายได

 6. ภาพจากดาวเทียมใหความละเอียดหลายระดับ มีผลดีในการเลือก

นําไปใชประโยชนในการศึกษาดานตาง ๆ ตามวัตถุประสงค เชน ภาพในระบบ 

Panchromatic ของดาวเทียม 

IRS ความละเอียดภาพ 5.8 เมตร 

สามารถศึกษาตัวเมือง เสนทาง

คมนาคมระดับหมูบาน ภาพใน

ระบบกวาดภาพหลายชวงคลื่น

ของดาวเทียม SPOT ใหความ

ละเอียดภาพ 20 เมตร ใชศึกษา

การบุกรุ ก พ้ืน ท่ีป า ไม เฉพาะ

จุดเล็ก ๆ และแหลงนําขนาดเล็ก 

ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 5 

และ 7 ความละเอยีดภาพ 30 เมตร ศึกษาสภาพการใชดินระดับจังหวดั เปนตน
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 การทําภาพสีผสมดวยภาพ จากดาวเทียมที่บันทึกในหลา ยชวงคลื่น

สามารถนาํมาซอนทบักนัได โดยใช 3 ส ีหลกัคือ สนีาํเงนิ (Blue) สเีขยีว (Green) 

และสีแดง (RED) ซึ่งเปนชวงคลื่นที่ตามองเห็น เมื่อนํามาซอนทับกันทําใหเกิด  

สผีสม ปรากฏสตีาง ๆ  ซึง่เปนไปตามทฤษฏสี ีคอืการซอนทับของแมสีบวกแตละ

คูจะใหแมสีลบ (Subtractive Primary Color) คือ สีเหลือง (Yellow) สีมวง

แดง (Magenta) และสีฟา (Cyan) ดังนี้ 

สีแดง (R) + สีเขียว (G) = สีเหลือง (Y)

สีแดง (R) + สีนําเงิน (B) = สีมวงแดง (R)

สีนําเงิน (B) + สีเขียว (G) = สีฟา (C)

สีนําเงิน (B) + สีเขียว (G)+สีแดง (R) = สีขาว (W)

สีเหลือง (Y) + สีมวงแดง (M) + สีฟา (C) = สีดํา
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 ในกรณีท่ีตองการใหไดภาพสผีสมธรรมชาติ (Natural Color Composite) 

เราตองใชขอมูลชวงคลื่น สีนําเงิน สีเขียว และแดงตามลําดับ ในกรณีที่ใช

การผสมภาพจากขอมูลชวงคลื่นที่แตกตางไปจากนี้ ภาพท่ีไดจะเรียกวาภาพสี

ผสมเท็จ (False Color Composite) เชน ขอมูลชวงคลื่นสีเขียว สีแดง และ

อินฟราเรดใกลตามลําดับจะใหขอมูล

พืชพรรณเปนสีแดง เ น่ืองจากพืช

สามารถสะทอนชวงคลื่นอินฟราเรด

ใกลไดด ีเปนตน จากหลกัการดงักลาวนี ้

ทําใหเราสามารถตีความแบงแยกชนิด

วัตถุตามสีที่ปรากฏได

ภาพสีผสมเท็จ

 คําวา “Image” ใหความหมายไดหลายทาง คาํนีไ้มใชหมายถงึรปูภาพ

ธรรมดา แตเปนขอมูลตัวเลข 2 มิติ แตละตัวแทน คาความสวาง (Brightness 

Value) หรือคาสะทอนพลงังานของพืน้ทีข่นาดเลก็ในภาพ ตวัเลขทีเ่ปนตวัแทน

ของภาพทําใหสามารถนํามาวิเคราะหได โดยใชคอมพิวเตอรและเทคนิค         

การวิเคราะห ทําใหไดตัวเลขชุดใหมที่เปนตัวแทนในการปรับปรุงภาพ หรือ

ผานการจําแนกขอมูลแลว

 ภาพดาวเทียมหรือภาพดิจิทัล ประกอบ

ดวยองคประกอบเล็ก ๆ ท่ีแยกออกจากกัน 

(Discrete Picture Elements) เรียกวา จุดภาพ 

(Pixel) ส่ิงท่ีมีอยูรวมกับจุดภาพก็คือตัวเลข

คาสะทอนพลังงานเฉล่ีย (Average Radiance) 

หรือคาความสวางของพื้นที่ขนาดเล็กในภาพ ........

                                                          Discrete Picture Elements
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 ขนาดของพื้นที่มีผลตอความละเอียดของภาพ เมื่อขนาดของจุดภาพ

เล็กลงทําใหภาพมีรายละเอียดมากขึ้น คลายกับภาพถายทางอากาศที่สามารถ

ลดขนาดหรือขยายขนาดได ภาพดิจิทัลก็สามารถลดและขยายขนาดภาพได   

เชนเดียวกัน โดยใชกระบวนการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรที่เหมาะสม 

ขนาดของจุดภาพสามารถควบคุมมาตราสวนของภาพดิจิทัลได

 สําหรับภาพที่มีคุณภาพสูง ขนาดของจุดภาพปกติมีขนาดนอยกวา 

0.1 มิลลิเมตร ดังนั้น แตละจุดภาพไมสามารถแยกแยะออกมาใหเห็นเปน

แบบปกติได สําหรับการนําขอมูลภาพมาทําแผนที่การจําแนกนั้น มักจะใช

จุดภาพที่มีขนาดใหญกวา เพื่อใหตรวจสอบขอมูลในระดับจุดภาพได

 ระบบสัมผัสระยะไกลที่ใชดาวเทียมเปนยานสํารวจนั้น การเก็บขอมูล

ภาพตองผานบรรยากาศของโลก ตวัอปุกรณตรวจวดัไมเพยีงแตจะวดัการแผรงัส ี

สะทอนจากพื้นโลกและสงผานบรรยากาศ แตการแผรังสี นั้นยังมีการกระจาย

โดยบรรยากาศดวย คาของจุดภาพแตละจุดภาพเปนตัวแทนของการสะทอน

พลังงานเขาสูอุปกรณตรวจวัด (Sensor)

 พ้ืนท่ีซ่ึงเปนพ้ืนดินมีจุดภาพเปนตัวแทน และมีองคประกอบอ่ืน ๆ 

ไดแก ความสูงของอุปกรณตรวจวัด มุมมองของการถายภาพแตละคร้ัง 

(Instantaneous Field of View, IFOV) ซ่ึงไอเอฟโอวี (IFOV) น้ีเปนมุม

ขนาดเล็กในเรขาคณิตของภาพความ

สัมพันธระหวางพ้ืนผิวโลก และ

อุปกรณตรวจวัด เปนคามุมท่ีเกิดจาก

อุปกรณเก็บขอมูลตัวเดียว ท่ีกระทํา

กับพ้ืนผิวโลก มีวิธีการกวาดภาพหลาย

วิธีในการเคล่ือนท่ีของไอเอฟโอวี

ของอุปกรณใหผานพ้ืนผิวโลก 
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ผลจากการวาดภาพไดภาพหรือแผนที่ของภาพที่มีคาสะทอน 2 มิติ ไดจุดภาพ

ที่มีขอมูล 2 มิติจํานวนมาก ทําใหไดภาพดิจิทัลขนาดใหญ

 ระยะทางระหวางจดุภาพ คอื ขนาดของจดุภาพ ขอมลูดจิทิลัใชตวัเลข

ของบิตเปนตัวแทนขอมูลการสะทอน

 พลังงานที่ตอเนื่องของภาพไดนํามาทําใหเปนปริมาณ (Quantized) 

ใหเปนหนวยที่ไมตอเนื่อง (Discrete) เรียกวา คาระดับสีเทา (Gray Levels) 

จุดภาพที่มีจานวนบิต 5 – 6 บิต ตอจุดภาพ (32 ถึง 64 ระดับ) ก็สามารถแสดง

ภาพดิจิทัลได จํานวนบิตตอจุดภาพยิ่งมากยิ่งทําใหไดขอมูลละเอียดขึ้น ถามี

จํานวนของคาระดับสีเทาลดลง ภาพจะสูญเสียรายละเอียดของพื้นที่

 

คาระดับสีเทา 2   4   16 

และ 256 บิต ตามลําดับ

จุดภาพ (Pixel) มีลักษณะเชิงปริมาณ 3 ประการคือ

 1. เปนมิติเชิงเสน (Linear Dimension) ของอุปกรณตรวจวัดที่เก็บ

ขอมูลตรงลงมายังพื้นผิวโลกในรูปของไอเอฟโอวี

 2. เปนระยะทางระหวางไอเอฟโอวีที่เรียงตอกันบนพื้นผิวโลก

 3. จํานวนบิต (Bits) ที่เปนตัวแทนของการวัดคาสะทอนพลังงาน
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 จาํนวนจุดภาพตอภาพ (Scene) มจีาํนวนมาก เชน ขอมลูจากดาวเทยีม

ระบบ MSS ม ี28 ลานจดุภาพตอภาพ, ขอมลูระบบ TM ม ี231 ลานตอจุดภาพ 

ขอมูลจากดาวเทียมสปอตขาวดําและสี มีขอมูล 27 และ 36 ลานจุดภาพ         

ตอภาพ ตามลําดับ

 ขอมูลจํานวนมากเชนนี้ มีผลตอเนื่องตอการจัดกระทําในทุกเรื่อง       

เชน การเกบ็ขอมลู (Acquisition) การประมวลผล (Processing) การแสดงภาพ

และการจดัเก็บขอมูล ความกาวหนาทางเทคโนโลยดีานคอมพวิเตอร ฮารดแวร

และซอฟตแวรและดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ที่จะสามารถทําการวิเคราะห

ขอมูลจํานวนมหาศาลนี้ได

 ขอมูลภาพดาวเทียม สามารถอธิบายไดในรูปของคุณสมบัติพื้นฐาน

ในเร่ืองมาตราสวน (Scale) ความสองสวาง (Brightness) ความคมชัด 

(Contrast) และรายละเอียดภาพ (Resolution) รวมทั้ง เรื่องสีและโทนสี

 ลักษณะเฉพาะตัวของภาพถายดาวเทียม

 ขอมูลของจากภาพดาวเทียมมีลักษณะดังตอไปนี้

   1. มาตราสวน (Scale)

 มาตราสวนเปนอัตราสวนระยะทางระหวางจุด 2 จุดในภาพ                 

ซึ่งสอดคลอง กับระยะทางบนภาคพื้นดิน แผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 

หมายความวา 1 หนวยบนแผนที่เทากับ 50,000 หนวยบนพื้นดิน ดังน้ัน 

1 เซนติเมตร บนแผนที่จึงเทากับเปนตัวแทนของระยะทาง 50,000 เซนติเมตร 

บนพื้นดิน (500 เมตร) หรือ 1 นิ้ว บนแผนที่เทากับเปนตัวแทนของระยะทาง 

50,000 นิ้ว บนพื้นดิน
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         มาตราสวนเล็ก (Small Scale) หมายถึง มาตราสวนที่มีขนาดมากกวา 

1 : 500,000 โดยที่ 1 เซนติเมตร ในแผนที่มีระยะทางเทากับ 5 กิโลเมตรหรือ

มากกวาบนพื้นดิน (1 นิ้ว = 8 ไมล หรือมากกวา)

         มาตราสวนขนาดกลาง (Intermediate Scale) หมายถึง มาตราสวน

ที่มีขนาดอยูระหวาง 1 : 50,000 ถึง 1 : 500,000 โดยที่ 1 เซนติเมตรในแผนที่

เทากับ 0.5 ถึง 5 กิโลเมตร หรือมากกวาบนพื้นดิน (1 นิ้ว = 0.8 ถึง 8 ไมล)

         มาตราสวนขนาดใหญ (Large Scale) หมายถึง มาตราสวนเล็กกวา      

1 : 50,000 โดยที่ 1 เซนติเมตรในแผนที่เทากับ 0.5 หรือนอยกวาบนพื้นดิน   

(1 นิ้ว = 8 ไมล หรือนอยกวา)

         ขนาดของมาตราสวนนี้มีความแตกตางจากภาพถายทางอากาศ 

เดิมภาพถายทางอากาศที่มีมาตราสวน 1 : 62,500 จัดวาเปนภาพถายที่มี

มาตราสวนขนาดเล็ก แตปจจุบันการเก็บขอมูลสัมผัสระยะไกลที่ถายภาพบน

เครือ่งบนิและดาวเทียม สามารถผลติภาพท่ีมคีณุภาพดเียีย่ม โดยท่ีมมีาตราสวน

ใหญได มาตราสวนของภาพที่เหมาะสมขึ้นอยูกับการนําไปใชแปลความหมาย

อยางไร ดวยเทคโนโลยีท่ีกาวหนาการนําขอมูลภาพดาวเทียมมาใชสามารถ  

ตรวจสอบและคนหาขอมูลสารสนเทศ (Information) ไดมากมายหลายชนิด 

ซึง่สามารถแปลความหมายไดจากภาพดาวเทยีมทีม่มีาตราสวนขนาดเลก็มากได

 2. ความสวางและโทนสี (Brightness & Tone)

 ระบบตรวจวัดขอมูลสัมผัสระยะไกล ตรวจจับความเขมของพลังงาน

รังสีแมเหล็กฟาที่วัตถุสะทอน เปลงพลังงาน หรือกระจายพลังงาน ที่แถบ

ความยาวคลืน่ เฉพาะความผนัแปรของความเขม ของพลงังานรงัสแีมเหลก็ไฟฟา

ของพื้นผิวโลก สังเกตไดจากความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสวางของภาพ



70 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 68

 ความสวาง (Brightness) เปนปริมาณ (Magnitude) ของการสะทอน

ของแสงท่ีเกิดข้ึนกับดวงตาเปนส่ิงท่ีเก่ียวของกับความรูสึกทีสามารถตรวจสอบได

 ความผันแปรของความสวางวัดไดจากสเกลวัดคาระดับสีเทา (Gray 

Level) ซึ่งมีการเปลี่ยนสีจากสีดําสนิทคอย ๆ จางมากขึ้นจนถึงสีขาว ลักษณะ

การเปลีย่นระดบัส ีเรยีกวา โทนส ีในทางปฏบิตัเิมือ่มกีารแปลภาพถายดาวเทยีม 

มักใชการแบงโทนสี เชน สีจาง สีที่มีความเขมปานกลางจนถึงโทนสีดํา โดยใช

แนวความคิดในเรื่องสเกลวัดคาระดับสีเทานั่นเอง ในกรณีรูปถายทางอากาศ 

โทนสีของวัตถุอยูที่ความสามารถในการสะทอนรังสีตกกระทบของดวงอาทิตย

ไดดีหรือไม โดยที่มีปจจัยเกี่ยวของก็คือผลกระทบจากบรรยากาศและความ

ไวแสงของฟลม สวนภาพถายดาวเทียม ถาเปนขอมูลภาพในแถบความยาว

คลื่นอื่น การพิจารณาโทนสีดูจากคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุนั้น สวนใน

แถบความยาวคลื่นอินฟราเรดความรอน (Thermal IR) โทนสีของวัตถุเปน

สัดสวนกับการแผรังสีความรอนจากวัตถุนั้น ในภาพเรดาร โทนสีของวัตถุ

พิจารณาจากความเขม (Intensity) ที่พลังงานเรดาร (Radar Energy) ถูกทําให

กระจาย และสงกลับไปยังเสารับสัญญาณขอมูล (Receiving Antenna)

  แถบความยาวคลื่นอินฟราเรดความรอน                                           

ภาพอินฟราเรด
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3. สัดสวนความคมชัด (Contrast Ratio) สัดสวนความคมชัดเปนอัตราสวน

ระหวางความสวางสูงสุดและความมืดที่สุดของจุดภาพ

 ภาพท่ีมสีดัสวนความคมชดัภาพทีม่สีดัสวนความคมชดัตาํ แสดงวา

ภาพคอนขางมีโทนสีในระดับใกลเคียงกัน การที่มีลักษณะเชนนี้อาจเกิดจาก

 1. วัตถุในภาพและพื้นที่ใกลเคียง (Background) ของวัตถุนั้นมีการ

สะทอนรังสีแมเหล็กไฟฟาในแถบความยาวคลื่นเฉพาะ มีรูปแบบใกลเคียงกัน 

เมื่อนํามาหาคาสัดสวนความเขม ทําใหภาพนั้นมีสัดสวนความเขมตํา

 2. การกระจายของพลังงานรังสีแมเหล็กไฟฟาโดยบรรยากาศสามารถ

ลดสัดสวนความเขมของภาพลง

 3. ระบบสัมผัสระยะไกล อาจไมมีเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ที่จะตรวจวัดและบันทึกสัดสวนความเขมของภูมิประเทศบนพื้นผิวโลก เทคนิค

การเก็บขอมูลท่ีไมถกูตอง อาจทาํใหขอมลูภาพมสีดัสวนความเขมตาํ แมวาภาพ

นั้นเปนภาพที่มีสัดสวนความเขมสูงเมื่อบันทึกดวยวิธีการอื่น

  อยางไรก็ตาม ขอมูลภาพดาวเทียมท่ีมีสัดสวนความเขมตํา สามารถ

ปรับปรุงใหมีคุณภาพดีขึ้นดวยวิธีการเนนขอมูลภาพ (Digital Enhancement)

ขอมูลภาพดาวเทียมที่มีสัดสวนความเขมตํา
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               ขอมูลภาพดาวเทียมที่ปรับปรุงใหมีสัดสวนความเขมสูงขึ้น

 4. รายละเอียดพื้นที่และกําลังขยาย

 รายละเอียดพื้นท่ี (Spatial Resolution) หมายถึง ความสามารถ

ที่จะจําแนกหรือแยกวัตถุท่ีอยูใกลในภาพออกจากกันได รวมทั้งหมายถึง

ระยะทางนอยที่สุด (Minimum Distance) ที่สามารถมองเห็นและแยกวัตถุ

ทั้งสองออกจากกันได วัตถุที่อยูใกลกันมากจะมองเห็นเปนวัตถุเพียงอันเดียว

เทานัน้ ในการถายภาพกาํลงัขยาย (Resolving Power) หมายถงึ ความสามารถ

ของระบบทศันศาสตร เชน กลองจลุทรรศนกลองโทรทรรศน ดวงตา ทีจ่ะขยาย

แยกใหเห็นรายละเอียดหรือภาพของวัตถุท่ีอยูใกลชิดกันมากกําลังขยาย

และรายละเอยีดพืน้ที ่มคีวามหมายทีค่อนขางใกลเคยีงกนัมาก คาํวากาํลงัขยาย 

มักใชกับระบบของอุปกรณ เชน เลนสและฟลมของระบบกลองถายภาพ

แตละชิ้นมีกําลังขยาย เมื่อนํามาใชกับอุปกรณอื่น ๆ เพ่ือทําการถายภาพ 

อุปกรณเหลานั้นมีสวนในการใหรายละเอียดของภาพ

 รายละเอียดพื้นท่ีของระบบถายภาพ ข้ึนอยูกับการถายภาพวัตถุ       

เปาหมายที่มีความคมชัดมาตรฐาน เชน ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดในเร่ืองแสง

และกําลังขยาย มีเปาหมายเปนเสนสีดําและสีขาว ที่ความกวางเทากัน 

0.1 เซนติเมตร และมีเสนสีขาวท่ีมีความกวางเทากัน รายละเอียดพื้นท่ีในที่นี้

จึงกําหนดดวยจํานวนของเสนคูตอมิลลิเมตร
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 รายละเอยีดของพืน้ท่ีของวตัถุมคีวามแตกตางกนั ทัง้ในเรือ่งของรูปราง 

ขนาด การจัดวาง และสัดสวนความคมชัด (Contrast Ratio) สิ่งสําคัญเกี่ยวกับ

รายละเอียดภาพและกําลังขยาย ก็คือ

 1. รายละเอียดภาพ (Resolution) อยางเดียวไมเพียงพอในการ

พิจารณาวาขอมูลภาพ (Image) นั้นเหมาะแกการใชงานแตละประเภท

 2. รายละเอียดภาพ เปนการแบงแยกขั้นตําที่สุดระหวางวัตถุ 2 ชนิด

หรอื 2 อันทีอ่ยูใกลกันทีแ่สดงในภาพใหเห็นความแตกตางและแบงแยกได ไมใช

ขนาดที่เล็กที่สุด (Smallest Size) ที่สามารถมองเห็นได ถารูรายละเอียดภาพ

และมาตราสวนของขอมูลภาพก็สามารถประมาณขนาดของวัตถุที่เล็กที่สุด

ที่สามารถตรวจวัดได

(อานตอฉบับหนา…)

____________________
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