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ความปนมา
 วารสารการสงครามทางอากาศปนวารสารทางวิชาการรายเตรมาส ดิม฿ชຌชืไอ วารสารศูนยการสงครามทางอากาศ 
วารสารฉบับรก ถือก้านิดมืไอดือนมกราคม โ5ไไ ดยมีนวความคิดจากการทีไกองทัพอากาศยังเมมีวารสารทีไมุงนຌน฿หຌสาระ
ความรูຌ฿นดຌานการทหารละกา้ลงัทางอากาศดยฉพาะ ประกอบกับ ศกอ.บยอ. ิครงสรຌางดมิี มีภารกจิ฿นการ฿หຌความรูຌกกา้ลงัพล
กองทัพอากาศ฿นรืไองก้าลงัทางอากาศ ดยมขีຌอมูลวชิาการดຌานการทหารละก้าลงัทางอากาศสะสมอยูปนจา้นวนมาก จงึเดຌรวบรวม
ขຌอมูลทีไปนประยชนหลานีๅ ผลิตปนรูปลมออกจกจายกหนวยตาง โ ของกองทัพอากาศ ตอมากองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เดຌลใงหในความส้าคัญ฿นการจัดท้าวารสารการสงครามทางอากาศ จึงเดຌอนุมัติงบประมาณ฿นการจัดท้าวารสารฯ 
 ฿นปจจุบัน ศกอ. ปนหนวยขึๅนตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศยังคงเดຌรับงบประมาณ฿นการจัดท้าวารสารฯ อยางตอนืไอง

วัตถุประสงค
 แ.  พืไอพิไมพูนความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองก้าลังทางอากาศ การสงครามทางอากาศ หลักนิยม นวความคิดทางยุทธศาสตร 
  ยุทธวิธี รวมทัๅงนวัตกรรมทคนลยีดຌานการบินละการ฿ชຌอาวุธทางอากาศ
 โ.  พืไอลกปลีไยนความคิดหในละขຌอมูล฿นดຌานการทหาร การสงคราม ละการบิน฿หຌกบุคลากรของกองทัพอากาศ
 ใ.  พืไอผยพรกิจการศูนยการสงครามทางอากาศ
  ึึ บทความ สารคดี ละความคิดหในของผูຌขียนเมมีสวนผูกพันกับกองทัพอากาศตอยาง฿ด ึึ
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 สวัสดีครับทานผูຌอานทีไรักทุกทาน ขณะนีๅเดຌยางกຌาวขຌาสูฤดูฝนมาเดຌระยะหนึไงลຌว อากาศทีไคยรຌอนจนถึงรຌอนทีไสุด              
กใคลายตัวลงอยางมาก ท้า฿หຌรูຌสึกสดชืไนขึๅน ตอยางทีไทราบกันละครับ สภาพอากาศก้าลังผอนคลาย ตสภาพทัไว โ เปของลก
กลับตรงกันขຌาม ก้าลังพิไมระดับความระอุขึๅนกือบทุกทีไ เมวาจะปนบริวณคาบสมุทรกาหลี ยุรป อชียตะวันออกฉียง฿ตຌ หรือ
มຌตประทศเทย ตละหตุการณทีไกิดขึๅน สรຌางความสียหายอยาง฿หญหลวง฿หຌกับทุกองคประกอบ มຌกระทัไงชีวิตของมนุษย
ดຌวยกันอง บางหตุการณกใกระทบตอวิถีชีวิตประจ้าวัน บอนท้าลายขวัญละก้าลัง฿จ สงผลตอประสิทธิภาพการท้างาน
 กองบรรณาธกิารเดຌตระหนักถงึความสา้คัญ จึงเดຌน้าสนอบทความทีไมีนืๅอหาสาระ฿กลຌคียงกบัสิไงตาง โ ทีไกดิขึๅน มาน้าสนอ
มຌวาอาจจะเมทันสมัยสียทีดียวนัก รวมทัๅงบทความอืไน โ ทีไนาสน฿จอีกหลายบทความ หวังวาทานผูຌอาน คงเดຌรับประยชนบຌาง
เมมากกในຌอย พราะความรูຌปนสิไงทีไสวงหาเดຌเมมีวันหมดสิๅน
 กองบรรณาธกิาร ขอขอบพระคุณทานผูຌอานทีไติดตามวารสารการสงครามมาตลอด ละยังหวงัอยูสมอวา จะเดຌรับความมตตา
บทความจากทานผู ຌบังคับบัญชาละหัวหนຌาหนวยขึๅนตรง พืไอติมตใม฿หຌวารสารการสงครามทางอากาศ ปนวารสารฯ
ทีไมคุีณภาพอกีฉบบัหนึไงของกองทัพอากาศ ทຌายทีไสดุนีๅกองบรรณาธกิารหวงัวาทกุทาน จะเดຌรักษาสขุภาพรางกาย฿หຌขใงรงสมบรูณ
ตลอดวลา พืไอน้าพากองทัพอากาศเปสูวิสัยทัศน กองทัพอากาศชัๅนน้า ฿นภูมิภาค เดຌ฿นระยะวลาทีไก้าหนด

            บรรณาธิการ

 หนຌา
บทบรรณาธิการ โ 
การพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ ใ
ขอบขตภารกิจดຌานอวกาศ แใ
ภัยคุกคามทางเซบอรมืไอขຌาสูยุค Internet of Things ิIoTี โไ
อาวุธนิวคลียร ิNuclear Weaponsี ใโ
กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ ไโ
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 การพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ

 การปฏิบัติการทางทหารตัๅงตอดีตจนถึงปจจุบัน        
มีลักษณะการปฏิบัติทีไอาจหมือนหรือตกตางกัน ทัๅงนีๅขึๅนอยู
กับสภาวะวดลຌอม฿นขณะนัๅน หากสภาวะวดลຌอมทีไมีการ
ปรปลีไยนอยางรวดรใว มคีวามซบัซຌอน ละมคีวามเมนนอน
มากทา฿ด กองทัพกใตຌองมีการปรับตัว฿หຌรใวมากยิไงขึๅน พืไอ
รองรับกับความปลีไยนปลงทีไเมหยุดนิไงดยฉพาะอยางยิไง 
นวทาง฿นการ฿ชຌก้าลังท้าการรบ นวทาง฿นการตรียมก้าลัง
ของกองทัพ ซึไงขึๅนอยูกับวากองทัพจะรบอยางเร ฿นสภาวะ
วดลຌอมทีไคาดวาจะตຌองท้าการรบ การรบอยางเรหรือวิธีทีไจะ
รบจึงนับวาส้าคัญ ตทีไส้าคัญกวานัๅนคือ กองทัพคิดอยางเร 
มีรากฐานการคิดทีไสมหตุสมผลหรือเม นวความคิดนัๅนเดຌรับ
การยอมรับหรือเม การคิดอยางเร฿นการรบ฿นความหมายของ
คนทัไวเปนัๅน ทางการทหารเดຌปลงมาปนนวทางทีไรียกวา 
หลักนิยมทางทหาร
 หลักนิยมทางทหาร หมายถึง สิไงทีไชืไอวาปนจริง
฿นหนทางปฏิบัติทีไดีทีไสุด฿นการปฏิบัติการตามภารกิจ หลัก
นิยม คือ ความชืไอ฿นหลักการทีไ กิดขึๅนตามสมมุติฐาน
ทีไก้ าหนด ละหลักการนีๅสามารถปลีไยนปลงเด ຌตาม
สิไงวดลຌอมทีไปลีไยนปลงเป ปนพยีงนวทางปฏบัิติทีไจะตຌอง
พิจารณาลือก฿ชຌ฿นสถานการณทีไสอดคลຌองกับสมมุติฐานทีไน้า
มาพิจารณาก้าหนดหลักนิยมนัๅน ละมืไอจะน้าหลักนิยมมา฿ชຌ
ปนยุทธศาสตร จะตຌองตรวจสอบวามีสมมุติฐานทีไตรงกัน 
ละจะตຌองตรวจสอบ฿หຌตรงกับจตนารมณหรือนยบายของ            
ผูຌมีอ้านาจ฿นขณะนัๅน 
 การพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศทีไมีความถูกตຌอง
ตามหลกัวชิาการ จะน้ามาซึไงความชืไอถือของผูຌน้าหลกันยิมเป฿ชຌ
ละทา้฿หຌหลกันยิมเมหยดุนิไงดยเดຌรับการพัฒนาตามหຌวงวลา

กองหลักนิยม ศูนยการสงครามทางอากาศ

ทีไหมาะสมอยางตอนืไอง มคีวามสอดคลຌองกบัสภาวะวดลຌอม
ดຌานความมัไนคงทีไปลีไยนปลงเป฿นบทความนีๅทานผูຌอานจะเดຌ
ทราบถงึ ประภทของหลกันิยม ทีไมาของหลกันิยมกองทพัอากาศ
การพัฒนาหลักนิยมของกองทัพอากาศทีไผ านมา รวมทัๅง
กระบวนการ฿นการจัดท้าหลักนิยมกองทัพอากาศ ซึไงจะท้า฿หຌ
ทานผู ຌอ านเดຌพิไมพูนความรูຌกีไยวกับการพัฒนาหลักนิยม
กองทัพอากาศเดຌมากยิไงขึๅน
 

Doctrine Tree

ประภทของหลักนิยม 
 ถึงมຌค้าวา หลักนิยม จะมีตຌนก้านิดมาจากศาสนา 
มีความหมายกีไยวกับ ค้าสอน ลัทธิ ความชืไอ มืไอน้ามา฿ชຌ 
฿นทางทหาร จึงจ้ากัดฉพาะ฿นรืไองกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับ                
การทหารละความมัไนคง ซึไงรวมถึงการท้าสงครามดຌวย 
หลักนิยมนัๅนมีหลายประภท ตละประภทกใจะมีหนຌาทีไ 
บทบาท ละคุณลักษณะฉพาะตัว การจ้านกประภทของ
หลักนิยมจะเมมีกฎกณฑทีไตายตัว มืไอปรียบทียบการบง 
หลักนิยมทางทหารของประทศตาง โ ลຌว จะมีความตก
ตาง กันเมมากนัก ปนพียงการบงประภท฿หຌหมาะสมกับ
ธรรมชาติของประทศตนองทานัๅน ส้าหรับกองทัพอากาศนัๅน 
เดຌบงประภทของหลักนิยมจากการอຌางอิงของประทศอืไน 
บวกกับธรรมชาติของกองทัพเทย ดังนีๅ แ. หลักนิยมมูลฐาน 
ิFoundational Doctrineี ปนรากฐานของหลักนิยม
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ทัๅงหลาย มีขอบขตกวຌาง นวความคิดของหลักนิยมมูลฐานนีๅ
จะมีลักษณะคอนขຌาง ปนนามธรรม ถือปนหลักการพืๅนฐาน 
฿นการ฿ชຌก้าลังทางทหาร฿หຌมีประสิทธิภาพสูงสุด สดง
จตนารมณละธรรมชาติของสงครามรวมทัๅงความสัมพันธ         
ของการ฿ชຌก้าลังทหารกับพลังอ้านาจดຌานอืไน หลักนิยมมูลฐาน 
จึงมีรากฐานของหลักการสงคราม ทีไผู ຌน้าทางทหารทุกยุค          
ทุกสมัย฿ชຌปนปจจัย฿นการตัดสินตกลง฿จท้าสงคราม ถึงมຌวา
หลักการสงครามจะปนสวนหนึไงของหลักนิยมมูลฐาน ซึไงปน 
หมือนกฎหรือความปนจริง ละมีมากมายหลายขຌอ ลຌวนปน 
ทีไยอมรับของผูຌน้าทางทหาร ตเม฿ชทกุขຌอทีไบญัญัติขึๅนอยางปน
ทางการ
 โ. หลักนยิมสิไงวดลຌอม ิ Enironment Doctrineี 
คือ หลักนิยมทีไรวบรวมความชืไอทีไกีไยวกับการ฿ชຌก้าลังทหาร
ขຌาปฏิบัติการ฿น มัชฌิมหรือสภาพวดลຌอมตละชนิด ชน 
พืๅนดิน ทะล อากาศ อวกาศ ฿ตຌทຌองทะล หลกันิยม สิไงวดลຌอม 
จึงปนรืไองฉพาะของก้าลังทหาร฿นตละมิติของการปฏิบัติ
 ใ. หลักนิยมของหนวย ิOrganiation Doctrineี 
คือ ความชืไอพืๅนฐานกีไยวกับการปฏิบัติของหนวยทหารตาม     
ครงสรຌางการจัด ฿นทีไนีๅกใคือ หลักนิยมกองทัพอากาศ 
นัไนอง หลักนิยมของหนวยจะน้าอาความปนนามธรรม
ของหลักนิยม มูลฐานละนืๅอหา฿นหลักนิยมสภาพวดลຌอม
มาสนธิกัน ดยนຌน ความปนจริงของสภาพวดลຌอมทีไปลีไยนเป 
ชน การมือง วัฒนธรรม ละทคนลยี ปนตຌน หลักนิยม
ของหนวยจะถูก฿ชຌปนนวทางพืไอรองรับความตຌองการ฿น
ป จจุบันละ฿นอนาคตอัน฿กล ຌ  ซึไ งต ຌองมีการประมวล
สถานการณอยางรอบดຌาน ตรงขຌามกับหลักนิยมมูลฐาน
ทีไปนความจริงอันถาวร ประภทของหลักนิยมของหนวย
จะประกอบเปดຌวย
 ใ.แ  หลักนิยมพืๅนฐาน ิBasic Doctrineี
 ใ.โ  หลักนิยมปฏิบัติการ ิOperational Doctrineี

 ใ.ใ  หลักนิยมยุทธวิธี ิTactical Doctrineี
 ใ.ไ  หลักนิยมปฏิบัติการรวม ิJoint Doctrineี
 ใ.5 หลักนิยมปฏิบัติการผสม ิMultinational
Doctrineี

คุณลักษณะทีไดีของหลักนิยม
 หลักนิยมทีไดีควรมีลักษณะดังตอเปนีๅ
 แ. ตคีวามหรอืทําความขຌา฿จเดຌงาย ิ กะทดัรัด ชดัจน 
฿ชຌภาษาเพราะี
 โ. มีหตุผลชืไอถือเดຌ
 ใ. ปนทีไชืไอถือ ศรัทธา ละถูกอัธยาศัยของผูຌ฿ชຌ
 ไ. ฝงเวຌดຌวยพลังหงการชีๅนํา ซึไงควรปนผลผลิต 
ของวิสัยทัศน ทีไมองการเกล ละสติป ญญาทีไวิ คราะห
ประสบการณ฿นอดีต
 5. ปຂดผยละประสงค฿หຌผยพรออกเป
 6. มีความยืนยงละเมปลีไยนปลงบอย โ
 ็. มีความออนตัว฿ชຌเดຌกับภัยคุกคามทีไผชิญอยู ละ
สดงภาพหงภัยคุกคาม฿นอนาคต
 ่. มีความสมบูรณครอบคลุมถึงรืไองทีไตຌองการ
 ้. สดงถึงขีดความสามารถหงพลังอํานาจ พรຌอม
ทัๅงชีๅนะนวทางการ฿ชຌขีดความสามารถนัๅน฿หຌกิดผลดีทีไสุด

 การกําหนดหลักนิยมทางทหาร
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ทีไมาของหลักนิยมกองทัพอากาศ 
 มืไอพจิารณาถงึทีไมาอนัประกอบเปดຌวยปจจัยวดลຌอม
ทีไมีอิทธิพล฿หຌหลักนิยมกองทัพอากาศ ตຌองปรับปรุง พัฒนา 
ละพิไมติมนืๅอหา฿หຌสอดคลຌอง สามารถ฿ชຌปนนวทาง฿น              
การปฏิบัติพืไอ฿ห ຌบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจทีไ เด ຌรับ
มอบหมาย มีทีไมาดังตอเปนีๅ
 แ. ประวัติศาสตรละบทรียน฿นอดีต ปนหลงทีไมา
ของหลักนิยม นืไองจากประสบการณทางประวัติศาสตรปน 
สิไงทีไ฿หຌขຌอทใจจริงทีไส้าคัญทัๅงการปฏิบัติทีไประสบผลส้ารใจละ
เมประสบผลส้ารใจ
 โ. ลักษณะทางภูมิรัฐศาสตรละภูมิศาสตรทหาร     
ปนสภาพความปนจริงทางภูมิศาสตรอันสงผลตอ การมือง
การปกครองของประทศ รวมทัๅงการปฏิบัติการทางทหารปน 
คุณลักษณะทางธรรมชาติทีไเมอาจปลีไยนปลง ตจะสงผลตอ 
ป จจัยอืไนสมอละต ຌอง฿ช ຌ ป นข ຌอพิจารณาส้าคัญมืไอ
สิไงวดลຌอมอืไนปลีไยนปลงเป
 ใ. วฒันธรรม ขนบธรรมนยีม คานยิม ละประพณี
ของประทศ ปนสิไงทีไบงบอกถึงอุปนิสัย ฿จคอ ลักษณะ
ความปนตัวตนของคน฿นชาติ ทัๅงยังป นครืไองบงชีๅถึง
สิไงทีไราถนัดหรือความสามารถพิศษอันจะชวย฿หຌการปฏิบัติ
ภารกิจ฿ด โ บรรลุผลเดຌงายยิไงขึๅน
 ไ. ผลประยชน วัตถุประสงค นยบายความมัไนคง
หงชาติ ละวัตถุประสงคทางทหาร ปนสิไงทีไทุกภาคสวน             
ของประทศ สวนราชการ ละองคกรตาง โ ตຌองยดึถือปนหลกั
พืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนา ปนนวทางยุทธศาสตร หรือนยบาย
฿นการท้างาน ทัๅงนีๅผลประยชนของชาติจะถกูกา้หนดออกมาปน
วัตถุประสงค ห งชาติ ล ຌวปลงออกมาป นนยบาย             
ความมัไนคงหงชาติ จากนัๅนจึงจะกา้หนดวตัถปุระสงคทางทหาร
นวทางยุทธศาสตร หรือนยบายของกองทัพอากาศจะตຌอง
ตอบสนองความตຌองการ฿นระดับหนือขึๅนเปอย างตใม       
ขีดความสามารถ

 5. ความกีไยวขຌองกับการมือง นักการมืองปน          
สมือนผู ຌทนประชาชนเดຌรับฉันทามติจากประชาชน฿หຌ 
บริหารประทศ นักการมืองจะปนผูຌก้าหนดวา อะเรควรปน
ผลประยชนของชาติทีไตຌองค้านึงถงึ ปนทัๅงผูຌกา้หนดวตัถปุระสงค 
ละนยบายความมัไนคงหงชาติ ซึไงกองทัพอากาศตຌองยึดถือ
ปนหลัก฿นการพิจารณาสิไงทีไกีไยวขຌองเมวาจะปนหลักนิยม 
ยทุธศาสตรหรอืผนงานตาง โ
 6. พนัธกรณขีองประทศตอประชาคมลก ปนปจจัย
ทีไสงผลกระทบ ละนับวันจะมีความส้าคัญมากยิไงขึๅน พราะ
ประทศปนสวนหนึไงของประชาคมลก มีพันธกรณี฿นรูป   
ทวิภาคี พหุภาคี ฿นบบรัฐตอรัฐ หรือรัฐตอองคกรมากมาย 
ทัๅง฿นงการมือง ศรษฐกิจ การทหาร ละมนุษยธรรม 
พันธกรณีดังกลาวยอมสงผลตอการก้าหนดนยบายของรัฐ 
ละนยบายของกองทัพอากาศอยางหลีกลีไยงเมเดຌ พราะ
กองทัพอากาศปนกลเกหนึไงของรัฐบาล฿นการตอบสนอง
พันธกรณีของประทศตอประชาคมลก
 ็. ภัยคุกคาม ปนการประมิน จตนารมณ ศักยภาพ 
ละขดีความสามารถของขຌาศึก คูกรณี หรือสิไงทีไคาดการณเดຌวา 
นาจะสงผลกระทบตอความมัไนคงของประทศ อันอาจจ้าปน 
ตຌอง฿ชຌกองทัพหรือก้าลังทหารขຌาเปชวยกຌเขปญหา
 ่. สถานภาพทางศรษฐกิจ ปนครืไองบงบอกถึง     
ความตຌองการขีดความสามารถทางทหารเดຌประการหนึไง          
พราะถึงมຌการพัฒนาศรษฐกิจ฿หຌจริญติบตอยางตอนืไอง
จะปนนยบายละความตຌองการหลักของรัฐบาล ตหาก
ปราศจากความขຌมขใงของกองทัพควบคูเปกับการพัฒนาการ
ทางศรษฐกิจลຌว ยอมปรียบสมือนการขาดการรับประกัน
ความสีไยงดຌานความมัไนคงทีไอาจกิดขึๅนบบคาดเมถึง฿นวลา
฿ดวลาหนึไงเดຌ฿นอนาคต นอกจากนีๅสถานภาพทางศรษฐกิจ            
ยังปนครืไองชีๅ วัดความสามารถของกองทัพ฿นการด้ารง
ศักยภาพของตนอง ฿หຌมีขีดความสามารถหรือความพรຌอมรบ              
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฿นระดับทีไตຌองการ ศักยภาพทีไกีไยวขຌองกับสถานะทางศรษฐกจิ 
เดຌก การจัดหา การด้ารง รักษาสภาพ การซอมบ้ารุง ละ              
การสงก้าลังบ้ารุงปนตຌน
 ้. ขีดความสามารถทางทคนลยี พัฒนาการ 
ทางทคนลยีบบกຌาวกระดด ท้า฿ห ຌสภาพวดลຌอม                            
ทางยุทธศาสตรของลกปลีไยนปลงเป ลกมีการสืไอสาร             
ชืไอมตอถึงกันเดຌรวดรใวมากยิไงขึๅน อืๅออ้านวย฿หຌการด้านิน 
กิจกรรมตาง โ มีความสะดวกมากยิไงขึๅน ดยฉพาะทคนลยี
ทางดຌานการสืไอสาร สารสนทศ ละคอมพิวตอรซึไงเมพียง
ตองคกรภาคอกชนจะเดຌรับประยชนทานัๅน กองทัพอากาศ
ปนกองทัพทีไมี อกลักษณส้าคัญอยางหนึไงคือมีรากฐาน
พัฒนาการมาจากทคนลยีขีดความสามารถทางทคนลยี
จึงปนปจจัยชีๅวัดประสิทธิภาพของกองทัพอากาศทีไส้าคัญมาก 
อยางหนึไง ละปนองคประกอบของการก้าหนดหลักนิยม  
อยางหลีกลีไยงเมเดຌ
 แเ. ทัศนคต ิละความคดิหในของประชาชน฿นชาติ
ประทศทีไมีการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตย ผูຌน้าละ
คณะรัฐบาลปรียบสมือนผูຌทนของประชาชนทีไเดຌรับมอบ
อ้านาจ฿หຌมาบริหารประทศ การก้าหนดนยบายตาง โ            
ทีไ กีไยวข ຌองกับกองทัพอากาศจึงสมือนการปฏิ บั ติ พืไอ                  
สนองตอบความตຌองการของประชาชน ดังนัๅนประชาชนจึงปน 
จຌาของกองทัพอากาศทีไทຌจริง อนึไง฿นยุคปจจุบันทีไการสดง
ทัศนคติ ละความคิดหในของประชาชนมีการปຂดกวຌางมาก
ยิไงขึๅนการด้านินการ฿ด โ ของกองทัพอากาศ จึงจะตຌองรับฟง 
ทัศนคติละความคิดหในของประชาชน พราะกองทัพอากาศ
จะเมสามารถปฏิบัติภารกิจ฿ด โ ฿หຌบรรลุวัตถุประสงคเดຌดย
ปราศจากการสนับสนุนจากประชาชน

การพัฒนาหลักนิยมของกองทัพอากาศทีไผานมา
 กองทัพอากาศเดຌรียนรู ຌบทรียนจากการ฿ชຌก้าลัง           
฿นอดีตอยางมาก จึงปนรงผลักดัน฿หຌมีการพัฒนาหลักนิยม
กองทัพอากาศทีไปนอกสาร ิWritten Doctrineี ขึๅนครัๅงรก
ตัๅงต ป พ.ศ.โ5โใ ฿ชຌวลา฿นการด้านินการถึง ไ ป ลຌวสรใจ
฿นป พ.ศ.โ5โ็ รียกว า การกําหนดหลักนิยมของ    
กองทัพอากาศเทยของคณะทํางาน สถาบันวิชาการ                     
ทหารอากาศชัๅนสูง พ.ศ.โ5โ็ มีสาระส้าคัญนຌนทีไการตอสูຌ
พืไออาชนะลัทธิคอมมิวนิสต ตเมมีการผยพร฿หຌปนทีไ 
รับทราบอยางปนทางการ ตอมา฿นป พ.ศ.โ5ใเ เดຌมีการ
พัฒนาหลักนิยมทีไนຌน฿นระดับปฏิบัติขึๅน หลักนิยมดังกลาว          
มีนืๅอหาบงออกปน โ สวนกวຌาง โ คือ สวนทีไปนหลักการ
ละธรรมชาติของก้าลังทางอากาศ กับสวนทีไปนนยบาย 
ละการปฏิบัติ ดยมีขຌอพิจารณาวา การ฿ชຌก้าลังทางอากาศ
฿หຌเดຌประยชนสูงสุดนัๅน ตຌองก้าหนดวัตถุประสงค฿หຌชัดจน 
มีการจัดหนวยละบงมอบการบังคับบัญชา฿หຌปนสัดสวน 
การบังคับบัญชาก้าลังทางอากาศทีไมีอยูทัๅงหมด฿นยุทธบริวณ
จะต ຌองมอบ฿ห ຌ ขึๅนอยู  ฿นความรับผิดชอบทางยุทธการ
ของผูຌบังคับบัญชาพียงคนดียว ฿นพืๅนทีไการรบทีไสนธิก้าลัง
ทางอากาศเวຌดຌวยกัน ิCentralied Controlี สดง฿หຌหใน
นวคิดของการ฿ชຌก้าลังทางอากาศทีไมีอยางจ้ากัดพืไอ฿หຌกิด
ผลสมัฤทธิส่งูสดุ นอกจากนีๅจะตຌองมกีารตงตัๅงนายทหารอากาศ 
ปนผูຌบัญชาการกองก้าลังทางอากาศ ขึๅนตรงตอผูຌบัญชาการ
ยทุธบริวณ ดยมหีนຌาทีไรับผดิชอบด้านินการสงครามทางอากาศ
ตามวัตถุประสงคทีไก้าหนดเวຌ ซึไงปนนวคิ ดຌานการยุทธรวม
กบักา้ลงัสวนอืไนดยฉพาะก้าลงัทางบก พืไอเม฿หຌกิดความผดิพลาด
฿นการประสานงาน฿นการ฿ชຌก้าลังทางอากาศ฿นอนาคต
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 ตอมา฿นป พ.ศ.โ5ใ็ เดຌมกีารปรับปรงุหลกันิยมขึๅน฿หม
ดຌวยหตุผลละความหมาะสมของสถานการณลก ละ   
ภูมิภาค฿นยุคนัๅนทีไ ปลีไยนปลงเปสู ยุคหลังสงครามยใน         
ภายหลังการลมสลายของสหภาพซวียต ฿นป พ.ศ.โ5ใไ           
ซึไงบงลกออกปน หลายขัๅว ิ Multiู–olar Worldี เมยดึติดกบั
ชาติมหาอา้นาจ฿หญพยีง โ ชาติ อกีตอเป ผลประยชนของชาติ
ทางศรษฐกิจถูก฿ห ຌความส้าคัญป นอันดับรกต อการ
พัฒนาประทศ พืๅนทีไผลประยชนทางศรษฐกิจเดຌขยายตัว
พิไมขึๅนมากกวาดิม จนมีนวนຌมทีไจะกิดความขัดยຌง    
ระหวางรัฐขึๅน บทบาททางทหารดยฉพาะก้าลังทางอากาศ 
จึงถูก฿ชຌปนครืไองมือส้าคัญพืไอ฿หຌปนหลักประกันความมัไนคง 
ปลอดภัย฿นการด้านินนยบายของรัฐ นอกจากนีๅความขัดยຌง 
ทีไทา้฿หຌกดิการ฿ชຌกา้ลงัทหาร฿นภมูภิาคตาง โ ทัไวลก อาทิชน
฿นกรณีสงครามชิงกาะฟอลคลนดระหวางอังกฤษกับ     
อารจนตินา ิพ.ศ.โ5โ5ี สงครามอาวปอรซียทีไสหรัฐฯ ละ
พันธมิตรปฏิบัติตามมติสหประชาชาติ พืไอการขับเลกองก้าลัง
ทหารของอิรักออกจากประทศคูวต ิพ.ศ.โ5ใใ ู โ5ใไี
ซึไงก้าลังทางอากาศขຌามามีบทบาทส้าคัญ ละพิสูจนลຌววา
ปฏบิติัการทางอากาศสามารถสงผลตอการปฏบิติัของทกุหนวย 
อืๅออา้นวยการปฏบิติัทางทหาร฿นมติิอืไน จนอาจรยีกเดຌวาปน 
ครืไองมือหนึไง฿นการตัดสินการพຌชนะของสงคราม รวมทัๅง          
การพัฒนาทคนลยีการรบ ชน การ฿ชຌอาวธุทีไมคีวามมนยา้สูง 
ิ–recision Guided Weaponี อีกทัๅงความตຌองการทีไจะ
ปลูกฝง อุดมการณคานิยม ิEthosี บุคลากร฿นกองทัพขຌา฿จ
ถึงภารกิจละหนຌาทีไของกองทัพอยางทຌจริง ดยฉพาะ
ภารกิจ฿นสวนทีไปฏิบัติการดຌวยความริริไมของกองทัพอากาศ 
ละภารกิจทีไต ຌองปฏิบัติร วมกับหลาทัพอืไนซึไงตຌองมีการ                      
ผยพรประชาสัมพันธ ฿หຌปนทีไรับรูຌรับทราบตรงกัน เมกใบ
ปนอกสารลับอีกตอเป ท้า฿หຌจ้าปนตຌองปรับปรุงหลักนิยม                 
พืไอ฿หຌสอดรับกับความตຌองการละความปลีไยนปลง

 หลกันยิม ทอ.พ.ศ.โ5ใ็ ประกอบเปดຌวยบททีไกลาวถงึ
นวความคิดทัไวเปวาดຌวย ทีไมา ประยชน ละประภทของ  
หลักนิยม ฿นสวนของบททีไวาดຌวยหลักนิยมพืๅนฐาน เดຌกลาวถึง
ธรรมชาติของก้าลังทางอากาศทีไจะท้า฿หຌทุกคนขຌา฿จเดຌวาจะ
น้าก้าลังทางอากาศเป฿ชຌอยางเร฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
บทตอมาปนบททีไวาดຌวยหลักนิยมปฏิบัติการทีไเดຌกลาวถึง 
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตรละยุทธวิธี ซึไงกใเดຌมีการ
จกจงภารกิจทีไก้าลังทางอากาศจะสามารถปฏิบั ติเด ຌ
฿นรูปบบ ละ฿นวัตถุประสงคทีไตกตางกัน ตทีไถือเดຌวาปน 
หวั฿จสา้คัญของ หลกันยิม ทอ.ใ็ คือการกลาวถงึอกลกัษณละ
ขຌอพิจารณาทีไส้าคัญ฿นการปฏิบัติการทางอากาศทีไว าตຌอง 
รวมการควบคุม ยกการปฏิบัติ หรือ Centralied 
Control Decentralied Eecution ซึไงปนนวคิดการจัดการ
บริหารทรัพยากรก้าลังทางอากาศตามบบชาติอภิมหาอ้านาจ
ทางทหารตะวันตก ดຌวยหตุผลทีไวากา้ลงัทางอากาศปนกา้ลงัรบ
ทีไมจ้ีานวนจ้ากดั ละมีราคาพง จ้าปนตຌองมรีะบบควบคุมละ
สัไงการทีไดี ทันตอหตุการณละสถานการณ ดยเมมีการ
บงสันปนสวนกันออกเปอยางดใดขาด ซึไงจตนารมณของ
หตุผลนีๅ เม฿ชวากองทัพอากาศตຌองการควบคุมทรัพยากร
ก้าลังทางอากาศเวຌตพียงหลาทัพดียว ดยเมสน฿จหลาทัพ
หรอืหนวยอืไน โ หากตการ฿ชຌก้าลงัทางอากาศจ้าตຌองเดຌรับการ 
จัดสรรปนสวน ละล้าดับความส้าคัญ฿นการ฿ชຌอยางหมาะสม
พืไอสนับสนุนวัตถุประสงครวม มຌยังเมกิดสงครามซึไงอาจ
จะขาดขຌอพิจารณา฿นปจจัยจ้าปนอืไนทีไประกอบ฿หຌการ฿ชຌ
฿นชิง รุกนัๅน มีประสิทธิภาพละกิดผลสัมฤทธิ่สู งสุด
ขຌอพิจารณานีๅ ยังเดຌกลาวถึงวามืไอกิดสงครามขึๅน สิไงรก
ทีไตຌองกระทา้พืไอ ฿หຌเดຌมาละตຌองรักษาเวຌกใคือ การครองอากาศ
ซึไ งมิ เด ຌหมายความฉพาะการสู ຌรบกัน฿นอากาศทานัๅน 
ตหมายถงึการจมตีตอระบบกา้ลังทางอากาศทัๅงมวลของขຌาศึก
ละทีไ ส้ า คัญทีไ สุ ด คือ  ขี ดความสามารถ฿น ชิ ง รุ ก นัๅ น
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ตຌองสามารถท้าลายปງาหมายทางยุทธศาสตรเดຌปนส้าคัญ
ซึไงคุณลักษณะความออนตัวของก้าลังทางอากาศนีไองท้า฿หຌ
ก้าลังทางอากาศกลายปนครืไองมือทีไสามารถ฿ชຌรวมกันเดຌ
ทุกหลาทัพทุกหนวย ขຌอส้าคัญคือ฿ชຌอยางเร฿หຌบรรลุผลรวม
ละกิดประสิทธิผลสูงสุดทานัๅน อีกสวนทีไเดຌรับการกลาวถึง
ละ฿หຌความส้าคัญอยางมากถึงกับตีพิมพด ຌวยตัวอักษร
ทีไเมหมือนอกัษรอืไน โ ฿นหลกันิยมฉบบันีๅ คือ ขຌอพิจารณาทีไวา
ก้าลังทางอากาศปน อาวุธทีไ฿ชຌเดຌดีทีไสุด฿นชิงลึกสามารถ฿ชຌ
สดงทาทีพืไอการปງองปรามเดຌ

 
Warden’s 5-Ring Model

 ฿นป พ.ศ.โ5ใ้ เดຌมกีารพัฒนาหลักนิยม ทอ.ขึๅนอกีครัๅง
รียกวา หลักนิยม ทอ.ใ้ สาหตุหลักมาจากอิทธิพลจาก
การปลีไยนปลง฿นนวความคิดละนวทาง฿นการท้า 
สงครามหลังสงครามอาวปอร ซียครัๅงทีไ  แ พ.ศ.โ5ใใ
ทีไซึไงสดง฿หຌหในการ฿ชຌก้าลังทางอากาศอยางปนระบบ
ของประทศพันธมติร ดยฉพาะสหรัฐฯ ทีไ Col.John A. Warden
สนอทฤษฎี วงหวน 5 วง ิWarden’s 5ูRing Modelี
พืไอ฿ชຌ฿นการวิคราะหขຌาศึกอยางปนระบบเดຌถูกบรรจุปน
สวนส้าคัญของหลักนิยม ทีไสดง฿หຌหในถึง วิ วัฒนาการ
ดຌานความรูຌ฿นการ฿ชຌกา้ลังทางอากาศ สวนประดในทีไขยายความ
จากดิมมดัีงนีๅ กลาวถงึทีไมาของปฏบัิติการทางอากาศยทุธศาสตร
ละชีๅ฿หຌหในวามຌมิ฿ชกองทัพอากาศของชาติมหาอ้านาจ

กใสามารถปฏิบัติเดຌละมีความจ้าปน กลาวถึงทฤษฎีการจมตี
จุดยทุธศาสตรทีไปน Center of Grait ของขຌาศึก วาปนสิไงทีไ
พิสูจนลຌววาถูกตຌองละเดຌผล บทรียนจากสงครามตาง โ 
เดຌพิสูจนชีๅ฿หຌหในวาการปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร          
ปนหนทางทีไสัๅนทีไสุด฿นการอาชนะสงคราม ละยังชวย฿หຌ
ประหยัดทรัพยากรของชาติ ลือดนืๅอละชีวิตของประชาชน
ตลอดจนภาระ฿นการท้าสงครามของหลาทัพอืไนจากการท้า
สงครามยืดยืๅออีกดຌวย หลักนิยม ทอ.ใ้ ยังคงปนหลักนิยม
ทีไยงัคง฿ชຌอยู ตยงัมเิดຌน้ามาประยกุต฿ชຌงาน฿นทกุระดับเดຌอยาง
สมบูรณตามวัตถุประสงค

ความมุ งหมายของการจัดทําหลักนิยมพืๅนฐาน
กองทัพอากาศ พ.ศ.โ55แ
 สภาพวดลຌอมทางยทุธศาสตรของประทศเทย฿นปจจุบนั
มีการปลีไยนปลงเปอยางมาก อาทิ ชน ยุทธศาสตรหรือ
นยบายความมัไนคงหงชาติทีไหนัมานຌน การพัฒนาทางศรษฐกจิ 
ภัยคุกคามดຌานความมัไนคงทีไปลีไยนรูปบบจากศัตรูตามบบ 
ปนการกอความเมสงบละการกอการรຌาย ความกีไยวขຌอง
ทางการมืองทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ ภารกิจของ 
กองทัพทีไปลีไยนปลงเป บทบาทของกองทัพ฿นสภาวะปกติ
฿นการชวยหลือประชาชนละการบรรทาภัยพิบัติ ปฏิบัติการ 
ทางทหารทีไนอกหนือจากสงคราม การพัฒนาทางทคนลยี 
บบกຌาวกระดด ความตຌองการปฏิบัติการรวมทีไมีมากยิไงขึๅน 
ฯลฯ
 การจัดท้าหลักนิยมพืๅนฐาน ทอ. พ.ศ.โ55แ ปนการ
ด้านินการดยคณะจຌาหนຌาทีไท้างานจัดท้าหลักนิยม ทอ.ซึไงเดຌ 
รับมอบอ้านาจจากคณะอนุกรรมการจัดท้าหลักนิยมละ
ยทุธศาสตร ทอ. ดยม ีรอง สธ.ทอ.ปนประธาน คณะจຌาหนຌาทีไ
ท้างานฯ เดຌรวมกันจัดท้าหลักนิยมพืๅนฐาน ทอ.ฉบับนีๅ ดยมี
จตนาทีไจะปຂดผย฿หຌสาธารณะทราบถึงทีไมาละหลักการ    
สูการก้าหนดทิศทางของกองทัพอากาศ฿นภาพรวม ซึไง฿ชຌปน 
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กนกน฿นการขยายผลภาย฿นกองทัพอากาศสู การจัดท้า        
หลกันิยมประภทอืไน โ เดຌก หลกันยิมการจัด ิหลกันยิมดຌาน 
ก้าลังพล การฝຄก การศึกษา การสงก้าลังบ้ารุง การสวัสดิการ 
ฯลฯี ละหลักนิยมพันธกิจ ิการขาวกรอง การบัญชาการ                     
ละควบคุมการปฏิบัติการ ฯลฯี 
 นอกจากนีๅยัง฿ชຌปนกรอบ฿นการจัดท้ายุทธศาสตร
กองทัพอากาศ การจัดท้าผนมบทดຌานตาง โ รวมทัๅง
การจัดทา้ผนปฏบิติัราชการ ฯลฯ ฿นลา้ดับรองลงเป ดยยดึถอื
ปนบรรทัดฐาน พืไอการก้ากับทิศทางการตรียมละ฿ชຌก้าลัง
ทางอากาศ฿หຌบังกิดผลสัมฤทธิ่สูงสุด฿นชิงบูรณาการควบคู         
เปกับการกຌาวมุงเปสูอนาคตอันยาวเกล
 ดังนัๅนความมุงหมายของการจัดท้าหลักนิยมพืๅนฐาน
กองทัพอากาศคือ พืไอ฿ชຌปนนวทางพืๅนฐาน฿นการปฏิบัติ
ภารกิจพืไอการตรียมละ฿ชຌก้าลังกองทัพอากาศ฿หຌบรรลุผล   
อยางมีประสิทธิภาพ ภาย฿ตຌสภาพวดลຌอมทีไปลีไยนปลง              
ดยมุงผยพร฿หຌหนวยงาน ละองคกรทีไกีไยวขຌองรับทราบ
ดยทัไวกันดยฉพาะก้าลังพล ละจຌาหนຌาทีไผู ຌปฏิบัติงาน฿น                 
สาขาตาง โ ของกองทัพอากาศ พืไอ฿หຌสามารถประยุกต฿ชຌ          
หลักนิยมพืๅนฐานกองทัพอากาศปนนวทาง฿นการปฏิบัติตาม
พันธกิจ ละภารกิจทีไเดຌรับมอบหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ

กระบวนการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพอากาศของ
ตางประทศ

กระบวนการพัฒนาหลั กนิ ยมของกอง ทัพอากาศ
สหรัฐอมริกา

 กระบวนการหลักนิยมของกองทัพอากาศสหรัฐอมริกา

 กองทัพอากาศสหรัฐอมริกาเดຌตระหนกัถงึความสา้คัญ
ของการพัฒนาหลักนิยม จึงจัดตัๅงสถาบันการศึกษาวิชาการ
ทหารอากาศชัๅนสงู ิ Air “niersitี ฿นป ค.ศ.แ้ไๆ ฿หຌมภีารกจิ
พืไอทบทวน ปรับปรุง กຌเข ละพิมพหลักนิยมพืๅนฐาน             
กองทัพอากาศ พัฒนาหลักนิยมพืๅนฐานกองทัพอากาศ
ละนวความคิด฿นการ฿ชຌก้าลังทางอากาศ ด้ารงการวิจัย            
อยางตอนืไองกีไยวกับนวความคิด ฿นการ฿ชຌก้าลังทางอากาศ        
฿นชิงยุทธศาสตร ชิงยุทธวิธี ละชิงรับ ตลอดจนด้ารง
การติดตอประสานอยาง฿กลຌชิดกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับ
นยบายละหลกันิยม จากทีไกลาวมาจะหในวาหนຌาทีไรับผดิชอบ
อยางกวຌาง โ ของสถาบันฯ คือการพัฒนานวความคิดละ
หลักนิยม รวมทัๅงทดสอบยุทธวิธีการ฿ชຌก้าลังทางอากาศ ซึไงมี
ขຌอสมมุติวาสถาบันฯ จะเดຌรับมอบหนวยก้าลังทางอากาศ
พืไอ฿ชຌ฿นการทดสอบ
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 การจัดทา้รางหลกันยิมกองทพัอากาศสหรฐัอมริกา ฿น
ชวงรกนัๅนน้ามาจากผลการสัมมนาของนักศึกษา฿น
วิทยาลัยการทัพอากาศ ผานการทบทวนกຌเขดยกองการ
ประมินคา ดย฿นป ค.ศ.แ้ไ่ เดຌน้าราง ก้าลงัทางอากาศละ
กองทัพอากาศสหรัฐอมริกา ิ Air poer and “S air forceี 
สนอตอหนวยหนือ พืไอพิจารณาอนุมัติ฿ชຌปนหลักนิยม
กองทัพอากาศ ตรางดังกลาวเมผานการพิจารณา ตอมา฿นป 
ค.ศ.แ้5แ กองทัพอากาศสหรัฐอมริกา เดຌตระหนักถึง
ความส้าคัญของสถาบันวิชาการทหารอากาศชัๅนสูง ฿นการปน
ศูนยกลางการศึกษาวิจัยหลักนิยมของกองทัพอากาศจึงเดຌ฿หຌ
สถาบันฯ ด้านินการจัดท้าหลักสูตรฉพาะความยาว โ ป  
พืไอ฿หຌการศึกษากับนายทหารอากาศกีไยวกับปญหาดຌาน         
ความมัไนคงของชาติ฿นงมุมของการทหาร ผลักดันสงสริม
การพัฒนานวความคิดละหลักนิยม฿นกองทัพอากาศ                       
รวมทัๅงรวบรวม จัดทา้ ละทบทวนรางหลกันิยมกองทพัอากาศ
ซึไง฿นทีไสุดสถาบันฯ เดຌประสบผลส้ารใจมืไอมีการพิมพละ
ประกาศ฿ชຌหลักนิยมกองทัพอากาศฉบับรก นัไนคือ หลักนิยม
พืๅนฐานกองทพัอากาศสหรฐัอมรกิา มืไอ แ มษายน ค.ศ.แ้5ใ 
รวมวลา฿นการพยายามพัฒนาทัๅงสิๅน 5 ปรายละอียด
กระบวนการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศสหรัฐอมริกา         
มีดังนีๅ
 แ. กระบวนการริไมทีไรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง เดຌก 
ประวัติศาสตร ทฤษฎี ละทคนลยี ขัๅนตอนนีๅส้าคัญมาก
พราะตຌองกระท้าดຌวยความละอียดรอบคอบ ถຌาผิดพลาด
จะท้า฿หຌกิดความสียหายตอกระบวนการทัๅงหมดเดຌ
 โ. วิคราะหขຌอมูลทีไกีไยวขຌองละประมินคาความ
สัมพันธ฿นดຌานตาง โ
 ใ. พัฒนานวความคิดจากทฤษฎีละการตຌยຌง
 ไ. นํานวความคิดเปทดสอบ ประมินคา อภิปราย 
ละถกถลง พืไอหาค้าตอบ฿หຌกับค้าถาม฿นการวิจัย

 5. นํานวความคิดทีไผานการยอบรับเปสังคราะห
พรຌอม โ กับพิมพปนหลักนิยม สวนนวความคิดทีไเมผาน
การยอมรับ ฿หຌน้ากลับเปพัฒนา฿หม
 6. การพิมพละประกาศ฿ชຌหลักนิยม ปนการบันทึก
หลักฐานละประกาศ฿ชຌหลักนิยมอยางปนทางการ
 ็. การ฿หຌการศึกษากกําลังพล กระท้าดยบรรจุเวຌ
฿นหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตาง โ ของกองทัพ
 ่. การนาํหลกันยิมเปประยกุต฿ชຌ ดยการน้าหลกันิยม
เปทดสอบดຌวยการฝຄกหรือน้าเป฿ชຌ฿นการรบจริง พืไอหา
ขຌอบกพรองละน้าเปปรับปรุงกຌเขตอเป 
 ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบ฿นการพัฒนาหลักนิยมของ
กองทัพอากาศสหรัฐอมริกา ฿ชຌชืไอวา ศูนยศึกษาละพัฒนา
หลักนยิมกองทัพอากาศ ิ Air force doctrine deelopment 
and education centerี ซึไงปนหนวยงานภาย฿นสถาบัน
วิชาการทหารอากาศชัๅนสูง

กระบวนการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพอากาศอังกฤษ

 
กระบวนการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพอากาศอังกฤษ
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 วงรอบของการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพอากาศ
อังกฤษ ดยทัไวเปมีนวความคิด฿นการพัฒนา ป จจัย                   
องคประกอบ ละกระบวนการพัฒนาอยางปนระบบ ดังนีๅ
 แ. ปจจัยนําขຌา ิInputsี ปจจัยทีไจะตຌองน้ามา
พิจารณา฿นการกา้หนดหลกันิยม เดຌก วตัถุประสงคทางทหาร
ของชาติ ภยัคุกคามทีไมองหในเดຌชดัจน ขຌอจ้ากดัทางการมอืง 
ละนยบายของรัฐบาล ทฤษฎีทางทหาร ประวัติศาสตร   
ทางการมืองละการทหาร พลังอ้านาจของชาติ ละ          
ขีดความสามารถทางการทหาร
 โ. หลกันยิม ิ Doctrineี ผลทีไเดຌรบัจากการวิคราะห
ปจจัยละองคประกอบอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง ตามวิธีการหรือ
กระบวนการทีไหมาะสม สามารถน้ามาก้าหนดปนการ฿ชຌ
ก้าลังทางอากาศ฿นระดับตาง โ เดຌ คือ หลักนิยม฿นระดับ
ยุทธศาสตร หลักนิยมปฏิบัติการ ละหลักนิยมยุทธวิธี ส้าหรับ
การพัฒนาหลักนิยมขึๅนนัๅน อาจท้าเดຌดยคณะกรรมการ 
ิBoardี ซึไงประกอบดຌวยผูຌทีไมีทัๅงความรูຌละประสบการณ          
ทางทหารรับผิดชอบด้านินการ
 ใ. ผลผลิต ิOutputsี หลักนิยมทีไเดຌรับการชืไอถือ
ละยอมรับจากทุกฝຆายอยางปนทางการ จะถูกน้ามา฿ชຌ฿น
การตรยีมกา้ลงัละ฿ชຌกา้ลงัทางอากาศ ดยประยกุตออกมา฿น
รปูของการจัดหนวยหรอืองคกร การกา้หนดครงสรຌางกา้ลงัรบ 
การกา้หนดความตຌองการ฿นการฝຄก ละการวางผนทางทหาร 
ปนตຌน 
 ไ. การปງอนกลับ ิFeedbackี กระบวนการพัฒนา  
หลักนิยม นัๅนปนระบบทีไตຌองการการปງอนกลับปญหาละ     
ขຌอขัดขຌองทีไกิดขึๅนจากการน้าเปปฏิบัติ พืไอการปรับปรุงกຌเข
ละการพัฒนาหลักนิยมอยางตอนืไอง ประสบการณทีไเดຌรับ
จากการฝຄกละปฏิบัติการรบ จะถูกปງอนกลับขຌาระบบ
พืไอน้าเปปนปจจัยส้าคัญ฿นการพิจารณากຌเขละพัฒนา
หลักนิยมตอเป

 หนวยงานรับผดิชอบการพัฒนาหลักนยิมกองทพัอากาศ
อังกฤษ คือ ศูนยศึกษาก้าลังทางอากาศ ซึไงประกอบดຌวย
หนวยงานหลกั ใ หนวยดຌวยกนั เดຌก กองศึกษากา้ลงัทางอากาศ
หงมหาวิทยาลัยคิงสคอลลจ กรมศึกษาการปງองกันประทศ 
กองทพัอากาศองักฤษ ละผนกประวติัศาสตร กองทพัอากาศองักฤษ
 หลักนิยม คือ สิไงทีไราชืไอวาปนหนทางทีไดีทีไสุด฿น
การ ท้ากิจกรรม฿ด โ ฿ชຌปนนวทาง฿นการก้ากับหรือชีๅนะ
พืไอนา้เปสูการปฏิบติั ซึไง฿นตอนนีๅราเดຌทราบลຌวถงึประภทของ
หลักนิยมคุณลักษณะทีไดีของหลักนิยม ทีไมาของหลักนิยม
กองทพัอากาศ การพฒันาหลกันิยมของกองทพัอากาศทีไผานมา
กระบวนการพัฒนาหลัก นิยมของกองทัพอากาศของ
ตางประทศ ซึไง฿นฉบับหนຌาจะกลาวถึง กระบวนการหลักนิยม
ของตละหลาทัพของเทย ละนวทางการพัฒนาหลักนิยม
กองทัพอากาศ ซึไงมีความนาสน฿จปนอยางยิไง ปรดติดตาม 
฿นฉบับหนຌาครับ
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อกสารอຌางอิง
ู  อกสารอຌางอิงของกองทัพรือ  หมายลข ่เเแ 
   หลักนิยมทางทะลของกองทัพรือ 
   จัดท้าดย คณะท้างานพิจารณาละจัดท้า อทร. 
   ดຌานการศึกษาชัๅนสูง ตุลาคม  โ5ไๆ
ู  การพฒันาหลกันยิมทางทหารของ ทบ. พ.อ.วสินัติ สระศรดีา  
   นิตยสาร ยุทธกษ ป ทีไ แแ่ ฉบับทีไ ไ   
   ประจ้าดือน กรกฎาคม ู กันยายน พ.ศ. โ55ใ
ู  CREATING THE ROYAL THAI AIR FORCE DOCTRINE   
   –ROCESS Group Captain Nitaa Imanotaiุ   
   RTAF AIR WAR COLLEGE  AIR “NI”ERSITY                      
   แ April แ้้็
ู  หลักนิยมกําลังทางอากาศ นาวาอากาศท สนห  บัวชืไน    
    พิมพครัๅงทีไ ้  พ.ศ.โ55โ กกศ.รร.สธ.ทอ.สอส.บศอ.
ู  อกสารวิจัยสวนบุคคล นวทางพัฒนาหลักนิยม 
   ปฏิบัติการกองทัพอากาศทีไ฿ชຌครือขายปนศูนยกลาง   
   นาวาอากาศอก ศุภกร  จิตตรีขันธ 
   หลักสูตรการทัพอากาศ รุนทีไ ไ้ ปการศึกษา โ55่ 
   วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ู  หลักนิยมพืๅนฐานกองทัพอากาศ พ.ศ.โ55แ
ู  หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.โ5ใ้
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ขอบขตภารกิจดຌานอวกาศ 
ิSpace Mission Areasี
กองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอวกาศ

จาก Joint –ublication ใูแไุ Space Operationsุ 
โ้ Ma โเแใ

 

ภาพหนຌาปกของอกสารทีไปลละรียบรียง

 ฿นวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับทีไ  6ไ                 
กองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ เดຌปลละ 
รียบรียงบทความกีไยวกับการปฏิบัติการดຌานอวกาศ ิSpace 
Operationsี ฿นบททีไ โ รืไอง ขอบขตภารกิจดຌานอวกาศ 
ิSpace Mission Areasี หัวขຌอทีไ แ. การฝງาระวงัสถานการณ 
฿นอวกาศ ิSpace Situation Aarenessี ละหัวขຌอทีไ โ.
การขยายศักยภาพกองกําลังดຌานอวกาศ ิSpace Force                  
Enhancementี พืไอ฿หຌทานผูຌอานเดຌศึกษา฿นนืๅอหาละ
รับความรูຌพิไมติม ฿นวารสารฯ ฉบับทีไ ๆ5 นีๅ กองยุทธศาสตรฯ         
จึงเด ຌ น้านืๅอหา฿นส วนทีไ หลือจ้านวน ใ หัวข ຌอ เด ຌก 

หัวขຌอทีไ ใ. การสนับสนุนทางอวกาศ ิSpace Supportี 
หัวขຌอทีไ ไ. การควบคุมอวกาศ ิSpace Controlี ละ
หัวขຌอทีไ 5. การประยุกต฿ชຌกําลังดຌานอวกาศ ิSpace Force 
Applicationี มาท้าการปลละรียบรียงบทความตอจาก           
วารสารฯ ฉบับทีไผานมา ดยมีรายละอียดดังนีๅ

ใ. การสนับสนุนทางอวกาศ ิSpace Supportี
 ใ.แ รายละอียดทัไวเป 
   ก ารส นับส นุนทางอวกาศ  ประกอบด ຌ วย
ขีดความสามารถทีไส้าคัญ หนຌาทีไ การท้างาน พืไอ฿ชຌสนับสนุน 
ทางอวกาศ฿นพืๅนทีไปฏิบั ติการ ซึไ งสามารถพิไมฟ งก ชัไน           
กิจกรรมละงานตาง โ ทีไจ้าปน฿นการด้านินการ ละรักษา
ทุกองคประกอบของกองก้าลังทางอวกาศเวຌ฿หຌเดຌตลอด฿นชวง
ปฏิบัติการทางทหาร
 ใ.โ สวนประกอบการสนับสนุนทางอวกาศ 
     ก. การสงกําลังทางอากาศ Spacelift ฿นดຌาน
การสงก้าลังทางอวกาศ คือ ความสามารถ฿นการสงดาวทียม 
น้ๅาหนักทีไบรรทุกขึๅนเป฿น ยานอวกาศหรือดาวทียม ปริมาณ
การรับสงขຌอมูลละวัสดุตาง โ ขึๅนเป฿นอวกาศ ความนนอน
฿นการสงก้าลังทางอวกาศ ละพิสัยของปฏิบัติการ 

 การสงดาวทียมดຌวยจรวดขนสงดาวทียม
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 รายละอียดของ Payload

 ศูนยควบคุม Payload Operations

  ิแี ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ง ก้ า ลั ง ท า ง อ ว ก า ศ จ ะ
ด้านินการพืไอปรับ฿ชຌ รักษา พิไม หรือสรຌางดาวทียมขึๅน฿หม
พืไอสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ละ/หรือ
วัตถุประสงคทางดຌานความมัไนคงหงชาติ
   กระทรวงกลาหมสหรัฐฯ เดຌ฿ชຌยานขนสง
ดาวทียมชิงพาณิชย฿นการขนสง พืไอขยายขีดความสามารถ   
ซึไงจะชวย฿นการพัฒนาของอุตสาหกรรมอวกาศชิงพาณิชย         
ของสหรัฐฯ ละสนับสนุนการปຂดตัวยานขนสงอวกาศ ซึไงจะ
ปนประยชน฿นบางกรณีตามจตนาของนยบายดຌานอวกาศ
หงชาติ พืไอ฿ชຌประยชนจากขดีความสามารถทางดຌานอวกาศ
฿หຌมากขึๅนจะมีการปรับการด้านินการดຌานอวกาศดยการ
วางผนลวงหนຌาทุก โ ป ละตຌองปฏิบัติ฿หຌสอดคลຌองกับ
ผนการทีไสรຌางมากอนอยางชัดจน ละผูຌวางผนจะตຌองมี

การประมินลวงหนຌา฿นระยะยาว พืไอ฿หຌสิไงตาง โ ด้านินการ
เปตามก้าหนดวลา

 ดาวทียม฿ชຌงาน฿นดຌานการทหารของสหรัฐฯ

  ิโี  พิสัยของการปฏิบั ติการ ถือป นกุญจ             
ส้า คัญของปฏิบั ติการส งก้าลังทางอวกาศ ละรวมถึง
ความมัไน฿จ฿นการ฿ชຌหຌวงอวกาศอยางปลอดภัยละชืไอถือเดຌ 
หຌวงอวกาศ มีความอืๅออ้านวยตอการด้านินการสนับสนุน             
ดຌานการควบคุมจราจร การก้าหนดตารางซอมบ้ารุงส้าหรับ
การสงก้าลังทางอวกาศ พิสัยของการปฏิบัติการตຌองปน
ความรับผิดชอบ มืไอมีการวางผนระยาวรวมถึงรืไอง  
การปฏิบัติการกูຌยานอวกาศอีกดຌวย

ดาวทียมตางประภทกันจะมีขอบขต฿นการทํางานทีไตางกัน

ทัๅงระยะทาง ิรัศมีการทํางานี ละความสูงจากพืๅนลก
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ปรียบทียบวงคจรประภทตาง โ จะสดงถึงดาวทียมซึไงอยู

฿นวงคจรนัๅนจะมีขอบขต ิพิสัยี ฿นการทํางานทีไตกตางกัน

  ข. การปฏิบัติการกีไยวกับดาวทียม ิSatellite 
Operationsี การ฿ชຌงานกีไยวกับดาวทียมนัๅนจะ฿ชຌพืไอการ
ด้านินกลยุทธ การออกบบการรบ การควบคุมการ฿ชຌงาน      
ละการรักษาวงคจรของดาวทียม

ละการสัไงการหรือการบังคับบัญชา ิCommandingี หรือ
รวมรียกวา TTาC การหลบหลีก การตรวจสอบสถานภาพ 
ละการซอมบ้ารุงระดับยอย TTาC คือกระบวนการท้างาน
ของระบบการติดตามยานอวกาศ ลຌวสงสถานะของระบบ
หล านัๅนเปยังส วนควบคุมภาคพืๅนดิน ละเด ຌ รับการ
ประมวลผลละ฿หຌค้านะน้าจากสวนควบคุม การด้านินการ
รับส งข ຌอมูล รวมเปถึงการติดตามละการสัไ งการของ
ดาวทียมหลัก฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล หรือ฿หຌความพรຌอม
฿นสภาพวดลຌอมขณะนัๅน การปฏบิติัการดาวทยีมจะด้านินการ
ผานศูนยลຌวชืไอมยงการปฏิบัติการเปยังดาวทียม฿นวงคจร
บนครือขายทีไ฿ชຌงานรวมกัน บางระบบ฿ชຌสาอากาศฉพาะ
ส้าหรับการรับขຌอมูลละภารกิจประจ้าของ TTาC นอกจากนีๅ
ยัง฿ชຌติดตอ฿นรืไองทีไส้าคัญระหวางผู ຌ฿หຌบริการดาวทียม
กับกองก้าลั งร วม ละผู ຌ มีส วนร วมส้า คัญ฿นการรับรู ຌ
สถานการณ฿นอวกาศ฿นรืไองการปฏิบัติการดาวทียม รวมถึง
กลเกปງองกันตาง โ พืไอรับประกัน฿นการขຌาถึงสินทรัพย          
฿นอวกาศ

 วงคจรของดาวทียมประภทตาง โ

   ิแี ปฏบิติัการกีไยวกบัดาวทยีมจะมีลักษณะ
ปนการด้านินงานชนดียวกับยานอวกาศ มีการจัดการ
กีไยวกับน้ๅาหนักทีไบรรทุก ละปริมาณการรับสงข ຌอมูล
การปฏิบัติการกีไยวกับยานอวกาศนัๅนจะประกอบดຌวย
การสงขຌอมูลทางเกล ิTelemetr ี การติดตาม ิTrackingี

 ภาพสดงการสงขຌอมูลทางเกล ิTelemetryี ดຌวยดาวทียม
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 ระบบการสงขຌอมูลทางเกลของยานอวกาศ

ความสามารถ฿นการติดตามปງาหมาย ิTrackingี จากดาวทียม

   ิโี ดาวทียมของกระทรวงกลาหมจะมีการ
ติดตามอยางตอนืไอง ละด้านินการดยศูนยปฏิบัติการ
ดาวทยีม ซึไงจะม ีสาอากาศกระจายอยูทัไวลก ิ ชน สาอากาศ
ของครือขายควบคุมดาวทียมกองทัพอากาศ [AFSCN]
ครือขายควบคุมดาวทียมกองทัพรือ ดาวทียมควบคุม             
ครือขาย ครือขายของนาซา ส้านักงานลาดตระวนหงชาติ 
[NRO] ละสาอากาศ G–S ภาคพืๅนดินี ละมีการชืไอมยง         
ทีไจ้าปนระหวางศูนยปฏิบัติการดาวทียมกับดาวทียม ละ        
ยานอวกาศ฿นรืไองปริมาณ฿นการรับสงขຌอมูลดຌวย

 Antennas ของครือขายควบคุมดาวทียม

กองทัพอากาศ ิAFSCNี

Antennas ขององคการนาซา

   ิใี การนัดพบ฿นสถานีอวกาศรวมถึง                
การปฏิบัติการ฿นอวกาศอยาง฿กลຌชิด ิRendeous and 
–roimit Operations : R–Oี ปนกระบวนการฉพาะ         
ซึไงปนจุดมุงหมายของผูຌทีไอาศัยอยู฿นยานอวกาศน้าสิไงตาง โ 
เปสง฿หຌกกันละกันดยความตัๅง฿จ การบริการคลืไอนยຌาย
อุปกรณนัๅนยานอวกาศจะตຌองมีขีดความสามารถ ชวย฿หຌกิด
การนัดพบเดຌ ละชวย฿หຌกิดการปฏิบัติการ฿นอวกาศดย
฿กลຌชิดเดຌ ละ/หรือการมีทาทียบยานอวกาศพิไมขึๅนมา 
ส้าหรับขีดความสามารถ฿นการ฿หຌบริการกีไยวกับรืไองวงคจร
ของดาวทียม จะตຌองมีความสามารถ฿นการตรวจสอบ
การซ อมซม การถอดปลีไยน ละหรือการอัพกรด
ปรกรมส้าหรับ฿ชຌ฿นยานอวกาศ ละการติมวัสดุสิๅนปลือง
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฿นยานอวกาศ ิชน ชืๅอพลิง น้ๅา ออกซิจนี นอกจากนีๅ R–O     
ยังถูกน้ามา฿ชຌพืไอตรียมการขຌอมูลกีไยวกับหตุการณของ            
ยานอวกาศ พืไอลดความสีไยงจากการชน฿หຌหลือนຌอยลงทีไสุด 
ละการสรຌางสรรควงคจรของดาวทียม กิจกรรม R–O นัๅน
ควรจะตຌองเดຌรับการรับรองความปลอดภัยทางดຌานการบิน
฿นอวกาศ การวางผนงานดຌาน R–O ควรประสานกับหนวยงาน
Joint Functional Component Command for Space 
ิJFCC S–ACEี พืไอรับรองกระบวนการท้างานทีไจะกอ฿หຌกิด
ความปลอดภัยดຌานการบิน฿นอวกาศเดຌ ส้าหรับขຌอมูลพิไมติม
กีไยวกับ R–O นักวางผนควรจะขอค้าปรึกษาหรือค้านะน้า
จากกระทรวงกลาหม  

สถานีอวกาศนานาชาติจะมีสิไงจําปนตาง โ 

พรຌอมสําหรับการนัดพบ฿นอวกาศ

 ทาทียบยานอวกาศ

 ภาพสดงการ Rendeous and Proximity Operations

 การดินทาง฿นอวกาศของมนุษยอวกาศพืไอปฏิบัติงานดຌาน RPO

   ค. ปฏริปูกองกําลังอวกาศ ิReconstitution
of Space Forcesี หมายถึง ผนละการด้านินงาน
ส้าหรับการติมตใมขีดความสามารถ฿นอวกาศ ทีไหายเปหรือ
มีลดนຌอยลง ซึไงรวมถึงการปรับต้าหนงก้าหนดคาอุปกรณ฿หม 
ละการคืนชีพอุปกรณ การพิไมอ้านาจ/บทลงทษกีไยวกับ
ประมวลกฎหมายพงละพาณิชย ละการทดทนอุปกรณ 
ทีไสูญหายหายเป

 การบํารุงรักษา/การกําหนดคาอุปกรณ฿นอวกาศ
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การซอมซมอุปกรณดาวทียมทีไภาคพืๅน

ไ. การควบคุมอวกาศ ิSpace Controlี
 ไ.แ กลาวดยทัไวเป
  การควบคุมอวกาศ จะชวยสนับสนุนความมีสรี 
฿นการด้านินการ฿นอวกาศตอกองก้าลังทีไ ป นพันธมิตร
ละ฿ชຌมืไอมีความจ้าปนทีไจะตຌองอาชนะความพยายามของ                 
ฝຆายตรงขຌามทีไทรกซง หรือจมตี ระบบควบคุมอวกาศของ
สหรัฐฯ หรือพนัธมติร รวมทัๅงการปฏิสธความสามารถ฿นอวกาศ
ของฝຆายตรงขຌาม ซึไงประกอบดຌวย การควบคุมอวกาศชิงรุก  
ิOffensie Space Control: OSCี ละการควบคุมอวกาศ
ชิงรับ ิDefensie Spacer Control: DSCี การด้านินการ
หลานีๅจะปลีไยนปลงเปตามธรรมชาติละความรุนรง                     
ซึไงขึๅนอยูกับลักษณะของการปฏิบัติการทางทหาร

ภาย฿นหຌองควบคุมอวกาศของประทศยอรมัน

 

 
ภาย฿นหຌองควบคุมอวกาศของประทศสหรัฐฯ

สัญลักษณของหนวยงานควบคุมดຌานอวกาศ

 ไ.โ องคประกอบของการควบคุมอวกาศ
  ไ.โ.แ การควบคุมอวกาศชิงรุก ิOSCี ปน
มาตรการพืไอปງองกันเม฿หຌศัตรู฿ชຌความสามารถ฿นดຌานอวกาศ
ของสหรัฐฯ/ความสามารถทางอวกาศของประทศทีไสาม หรือ
การปฏิบัติการชิงรุกพืไอท้าลายขีดความสามารถทางอวกาศ
ของฝຆายตรงขຌามทีไข ຌาทรกซงหรือจมตีระบบควบคุม                
อวกาศของสหรัฐฯ/พันธมิตร OSC นัๅนจะท้าการขัดขวาง
ทางอวกาศฝຆายตรงขຌามดຌวยวธิกีารลวง การกอกวน การปฏิสธ 
การลิดรอน หรือการท้าลายลຌางฝຆายตรงขຌามทัๅงทีไปนรัฐละ
ผูຌน้าทีไเม฿ชรัฐ ซึไงจะสวงหาประยชนจากฐานทัพ฿นอวกาศ              
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ทีไมีประสิทธิภาพพืไอจะ฿ชຌรองรับการปฏิบัติการตาง โ ของ
สหรัฐฯ ดังนัๅนตຌอง฿ชຌความส้าคัญของขีดความสามารถ฿นการ
ปฏิบัติการทางทหาร ซึไงท้า฿หຌสหรัฐฯ มีหนຌาทีไตຌองรับผิดชอบ
฿นการป ງองกันหรือขัดขวางฝ ຆายตรงข ຌามทีไจะพยายาม 
ทรกซงหรือจมตีความสามารถดຌานอวกาศของสหรัฐฯ/
พันธมิตร OSC ปนการปฏิบัติตอปງาหมายทางอวกาศของ          
ฝຆายตรงขຌามดยตรง ซึไงมีผลกระทบตอ ขีดความสามารถละ
ก้าลังของฝຆายตรงขຌาม ซึไงอาจสงผลดยตรงหรือดยอຌอมกใเดຌ
OSC นัๅนช วยสนับสนุนการด้านินงานดຌานความมัไนคง                
หงชาติของสหรัฐฯ ทีไน้ามา฿ชຌพืไอตอตຌานการจมตีทรัพยสิน                     
฿นอวกาศของสหรัฐฯ ละพันธมิตร

 
ภาพอินฟกราฟฟຂคสดง฿หຌหในถึงการควบคุมอวกาศชิงรุก฿นมิติหนึไง

 
คูมือการควบคุมอวกาศ ฿นดຌานการตอตຌานอาวุธดาวทียม

   ิแี การป ງองกัน คือป ງองกันเม ฿ห ຌ ศัตรู
฿ชຌระบบหรือบริการดຌานอวกาศของสหรัฐฯ/บุคคลทีไสาม 
พืไอสนับสนุนการปฏิบัติการของตน การปງองกันสามารถ
฿ชຌมาตรการทางการทูต ขຌอมูลทางทหาร ละศรษฐกิจ      
ตามความหมาะสม มาตรการการปງองกันจะชวยสนับสนุน
มาตรการดຌานอวกาศ ดยอนุญาต฿หຌสหรัฐฯ ฿ชຌครืไองมือตาง โ
ของพลังอ้านาจหงชาติ ตัวอยางชน อาจ฿ชຌวิธีการทางการทูต
พืไอชักชวนผูຌ฿หຌบริการ SATCOM ชิงพาณิชยยุติการ฿หຌบริการ
SATCOM ชิงพาณิชย ทีไถูก฿ช ຌดยฝ ຆายตรงข ຌามสหรัฐฯ
ยังสามารถพิสูจนวาฝຆายตรงขຌาม฿ชຌระบบของบุคคลทีไสาม  
พืไอชวยสนับสนุนการคว้ไาบาตรทางศรษฐกิจตอฝຆายตรงขຌาม 
มาตรการปງองกันจะชวยพิไมความปลอดภยั ความมีสถยีรภาพ 
ละการรักษาความปลอดภัย฿นอวกาศ ตลอดจนการด้ารงเวຌ 
ละสริมสรຌางความเดຌปรียบ฿นดຌานความมัไนคงหงชาติ
ซึไงสหรัฐฯ จะเดຌรับจากระบบควบคุมอวกาศทีไดี
   ิโี การขัดขวางอวกาศ คือ นวทาง
ปງองกันละมาตรการชิงรุก พืไอการลวง รบกวน ลดทอน                   
หรือท้าลายความสามารถดຌานอวกาศของฝ ຆายตรงข ຌาม                
มาตรการต าง โ หมายรวมถึงการปฏิบั ติการภาคพืๅน
ปฏิบัติการดย฿ชຌระบบสืไอสาร หรือการ฿ชຌมนุษยด้านินการตอ
ฝຆายตรงขຌามบางสวนหรือทัๅงหมด พืไอลบลຌางขีดความสามารถ  
ดຌานอวกาศ หรือพืไอตอตຌานการทรกซงจากฝຆายตรงขຌาม
ทีไจมตีระบบงานดຌานอวกาศของสหรัฐฯ/พันธมิตร
    ิกี การหลอกลวง มาตรการหลานัๅน
เด ຌรับการออกบบมาพืไอท้า฿ห ຌฝ ຆายตรงข ຌามข ຌา฿จผิด
ดย฿ช ຌการบิดบือนหรือปลอมปลงหลักฐานพืไอชักน้า                    
฿หຌฝຆายตรงขຌามตอบสนองตาม  รงกระตุຌนทีไเดຌรับ
    ิขี การทํา฿หຌหยุดชะงัก มาตรการ             
หล า นัๅนออกบบมาดยฉพาะพืไอยับยัๅ งการกระท้า                    
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ตอปງาหมายจากของระบบของฝຆายตรงขຌามเวຌชัไวคราว ดยปกติ
จะเมกิดความสียหาย ทางกายภาพตอระบบอวกาศ
     ิคี การลดทอน มาตรการหลานัๅน
ออกบบมาพืไอท้า฿หຌกิดการสียหายอยางถาวร เมวาจะ
ทัๅงหมดหรือบางสวน ตอปງาหมายทีไปนประยชนกับระบบ
ของฝຆายตรงขຌาม ดยมากมกัจะสรຌางความสยีหายทางกายภาพ
     ิงี การปฏิสธ มาตรการหลานัๅน
ออกบบมาพืไอท้าลายประยชนจากการก้าหนดปງาหมาย
ระบบของฝຆายตรงขຌามชัไวคราว มักจะเมมีความสียหาย              
ทางกายภาพ 
     ิจี การทําลาย มาตรการหลานัๅน
ออกบบมาพืไอท้าลายผลประยชนจากการก้าหนดปງาหมาย
ระบบของฝຆายตรงขຌามอยางถาวร
  ไ.โ.โ การควบคุมอวกาศชิงรับ ิDSCี คือ             
การด้านินการพืไอรักษาความสามารถ฿นการ฿ชຌประยชน 
จากอวกาศดยการปฏิบัติการชิงรุก ละปฏิบัติการชิงรับ
฿นขณะปกปງอง อารักขา ขีดความสามารถดຌานอวกาศของ
พันธมิตรจากการจมตี การทรกซง หรืออันตรายอืไน                                   
ทีไกิดขึๅนดยเมเดຌคาดคิด DSC จะท้าปนอันดับรกกอนปรับ
ปน OSC ฿นภายหลัง

 
การปกปງองขีดความสามารถดຌานอวกาศ฿หຌพຌนจากการจมตี                  

พืไอ฿หຌ฿ชຌงานเดຌตามปกติ

   ิแี DSC ประกอบดຌวยการด้านินการ                   
ทีไชวยปງองกันขีดความสามารถ฿นอวกาศของสหรัฐฯ หรือ
บุคคลทีไสามจากการจมตีของฝຆายตรงขຌาม ตัวอยางชน
การสดง฿หຌหในวาฝຆายตรงขຌามก้าลัง฿ชຌระบบของสหรัฐฯ หรือ
ของบุคคลทีไสาม฿นลักษณะทีไเมปนมิตร บางครัๅงอาจ฿หຌกิด 
ความกดดันระหวางประทศพืไอ฿หຌฝຆายตรงขຌามหยุดการกระทา้
ทีไเมปนมิตร

การฝງาระวังจากหนຌาจอคอมพิวตอรปนงานประจํา

อยางหนึไง฿นดຌานการควบคุมอวกาศชิงรับ

    การด้านินการ DSC จะชวยปງองกัน         
ขีดความสามารถดຌานอวกาศของพันธมิตรจากการจมตี                
การรบกวน หรืออันตรายทีไกิดขึๅนดยเมคาดคิด มຌวาจะนຌน
การตอบสนองตอภัยคุกคามทีไมนุษยสรຌางขึๅน ซึไงอาจมีผลตอ
ระบบบนพืๅนดิน หรือระบบบนฐานปฏิบัติการ฿นอวกาศ 
ตัวอยางชน G–S ละ SATCOM jammers DSC อาจชวย
ปกปງองทรัพยสินจากอันตรายทีไเมเดຌตัๅง฿จ ชน ขยะจาก              
อวกาศ การทรกซงของคลืไนความถีไวิทยุ ละปรากฏการณ
ธรรมชาติทีไกดิขึๅนตามปกติ ชน การผรังส ีละสภาพอากาศ
ทีไเมปนผลดี
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รังสีตาง โ จะปนอันตรายกับอุปกรณดຌานอวกาศ

    ิโี DSC จะชวยด้ารงการขຌาถงึละการ฿ชຌ
อวกาศของสหรัฐฯ ดย฿ชຌวิธีการทัๅงหมดทีไสามารถตอบสนอง
ตอหตุการณทีไ มีผลกระทบตอขีดความสามารถ฿นพืๅนทีไ
ของสหรัฐฯ ละพนัธมติร DSC สรຌางขึๅนจากหลายองคประกอบ 
รวมถึงความสามารถ฿นการตรวจจับ ละชวยระบุลักษณะ
การจมตี ความสามารถ฿นการจมตีฝຆายตรงขຌาม ความสามารถ
฿นการอาชนะการจมตี ละความสามารถ฿นการด้านินการผาน
หรอืขดัขวางการจมตี ความสามารถของ DSC ทีไมปีระสทิธภิาพ 
จะสงผลตอการรบัรูຌถงึความสามารถ฿นพืๅนทีไการท้างานของศัตรู
ละท้า฿หຌพวกขาเมมัไน฿จ ฿นความส้ารใจตอการทรกซง
ความสามารถของสหรัฐฯ
    ิใี DSC กอ฿หຌกิดการยับยัๅง฿นอวกาศ 
ดย฿ชຌ หลายมาตรการ พืไอรับประกันการ฿ชຌอวกาศละ
สอดคลຌองกับสิทธิ฿นการปງองกันตัวอง ยับยัๅงผู ຌอืไนจากการ
ทรกซงละการจมตี ปกปງองระบบอวกาศของสหรัฐฯ ละ
มีสวนรวม฿นการปງองกันระบบอวกาศของพันธมิตร ละหาก
การปງองกันลຌมหลว จะตຌองสามารถจมตีเดຌ

 

ตัวอยาง Slide กีไยวกับการบรรยายกลยุทธหลักดຌานอวกาศ

 ซึไงมีผลตอการควบคุมอวกาศชิงรุก ิOSC ี ละชิงรับ ิDSCี

5. การประยุกต฿ชຌกําลังดຌานอวกาศ ิSpace Force 
Applicationี
 การประยุกต฿ชຌก้าลังดຌานอวกาศ ิSpace Force                
Applicationี คือ การปฏบิติัการรบ฿นพืๅนทีไผาน ละจากอวกาศ 
พืไอสงผลตอสຌนทางละผลลัพธของความขัดยຌง ดຌวยการ         
ถือครองปງาหมายภาคพืๅนดินทีไมีความสีไยง ละพืๅนทีไปฏิบัติ
ภารกจิ รวมถึงการปງองกนัขปีนาวธุ ละความสามารถ฿นการยิง
ขีปนาวุธขຌามทวีป ส้าหรับขอบขต฿นการปฏิบัติภารกิจนีๅ           
ยังเดຌรวมขຌาเวຌ฿นนยบายดຌานอวกาศหงชาติ อีกดຌวย 

การประยุกต฿ชຌกําลังดຌานอวกาศ

ดຌวยขีดความสามารถ฿นการยิงขีปนาวุธ
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ภาพอินฟกราฟฟຂคสดงการตอตຌานขีปนาวุธ

สรุป ิขอบขตภารกิจดຌานอวกาศี
 จากขอบขตภารกิจกิจดຌานอวกาศ ซึไงกีไยวขຌองกับ           
รืไองส้าคัญ 5 ดຌาน เดຌก แ. การฝງาระวังสถานการณ฿นอวกาศ 
โ. การขยายศักยภาพของกองกา้ลงัดຌานอวกาศ ใ. การสนับสนุน
ทางอวกาศ ไ. การควบคุมอวกาศ ละ 5. การประยกุต฿ชຌกา้ลงั
ดຌานอวกาศ พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จงายขึๅน ผูຌปลละรียบรียง
สรุปรายละอียดของการท้างาน฿นตละดຌาน ดังนีๅ
 แ. การฝງาระวังสถานการณ฿นอวกาศ จะน้ามาหรือ
กอ฿หຌกิดประยชน฿นดຌานการดูลความปลอดภัยมืไอมีการ
ปฏิบัติการหรือขณะดินทาง฿นอวกาศ การบังคับ฿ชຌสนธิสัญญา
ละขຌอตกลงกีไยวกับนานาชาติ การปกปງองขีดความสามารถ
ดຌานอวกาศ ละชวยคุຌมกันการปฏิบัติการทางทหารละ
ผลประยชนหงชาติชาติ
 โ. การขยายศักยภาพกองกําลังดຌานอวกาศ จะปน       
ผลจากการประสานความรวมมอืกบัหนวยงานตาง โ พืไอชวยพิไม
ประสทิธิภาพ/ประสทิธผิล฿นการสูຌรบ กอ฿หຌกดิความเดຌปรียบ
฿นชวงวิกฤติ ละลดความสับสนของสถานการณ ชวย฿หຌกิด
การขຌาถึงพืๅนทีไทีไขຌาถึงเดຌยาก ส้าหรับผูຌทีไมีสวนรวม฿นการชวย
ขยายศักยภาพของกองก้าลังดຌานอวกาศ เดຌก รัฐบาล                    
หนวยงานราชการ องคกรอกชน ละพันธมติรจากหลาย โ ชาติ
ทีไมีขีดความสามารถดຌานอวกาศ

 ใ. การสนับสนุนทางอวกาศ จะชวย฿หຌกิดการ            
ปฏิบัติการละการด้ารงอยูซึไงสวนส้าคัญทัๅงหมดดຌานอวกาศ   
มีการก้าหนดขอบขตการปฏิบัติทางทหาร การปฏิบัติการ             
กีไยวกับดาวทียม ละการฟนฟู/ปฏิรูปกองก้าลังดຌานอวกาศ
 ไ. การควบคุมอวกาศ ปนการด้านินการพืไอชวย฿หຌ
กิดสรีภาพ฿นการ฿ชຌก้าลังมืไอมีความจ้าปน พืไออาชนะ
ความพยายามของฝຆายตรงขຌามทีไพยายามจะขຌาเปรบกวน         
หรือขຌาจมตีตอระบบ/ขีดความสามารถดຌานอวกาศของ          
สหรัฐฯ หรือพันธมิตรของสหรัฐฯ ละเมยอมรับความสามารถ 
ดຌานอวกาศของฝຆายตรงขຌาม หรือปนการน้าการพิทักษ             
ขีดความสามารถพืไอ฿ช ຌประยชนจากขีดความสามารถ
ดຌานอวกาศดຌวยการการปฏิบัติการหรือเมปฏิบัติการอยาง฿ด
อย างหนึไง ประกอบดຌวยการควบคุมอวกาศชิงรุกละ   
การควบคุมอวกาศชิงรับ
 5. การประยุกต฿ชຌกําลังดຌานอวกาศ การประยุกต฿ชຌ
ก้าลังทางอากาศ คือ การปฏิบัติการรบ฿นอวกาศ ผานอวกาศ 
หรือจากอวกาศตามนวทางปฏิบัติทีไก้าหนดเวຌ ละผลของ
การตอสู ຌนัๅน คือ การสามารถขຌาครอบครองปງาหมายทีไมี                  
ความสีไยง ขอบขตของภารกิจ฿นการประยุกต฿ช ຌก้าลัง
ดຌานอวกาศนัๅน ประกอบดຌวยความสามารถ฿นการปງองกัน
ขีปนาวุธ ละความสามารถ฿นการปลอยขีปนาวุธ

ขຌอสนอนะจากผู ຌปลละรียบรียงพืไอนําเป
ประยุกต฿ชຌกับการพัฒนากองทัพอากาศ
 จากขอบขตภารกิจดຌานอวกาศ ซึไงกีไยวขຌองกับรืไอง
สา้คัญ 5 ดຌานขຌางตຌนนัๅน หากตຌองมกีารประยกุต฿ชຌ ฿หຌสอดคลຌอง
กบัยทุธศาสตร ทอ. โเ ป  ิ ป พ.ศ.โ5ๆเูโ5็้ี ควรปฏบิติัดังนีๅ
 แ .  มีการประสานงาน หรือท้าความร วมมือกับ                   
หนวยงานราชการ องคการมหาชน หรืออกชน฿นประทศ
ละตางประทศ พืไอประยุกตการ฿ชຌประยชนจากดาวทียม                
ทีไประทศเทยมี฿ชຌงานอยู฿นปจจุบัน พืไอรียนรูຌการท้างาน 
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 โ. การ฿หຌทุนการศึกษา฿นรืไอง ทีไกีไยวขຌองกับอวกาศ         
พืไอมาถายทอดความรูຌ ละท้าการวิจัย 
 ใ. การพัฒนาตอ฿นอนาคต ทอ.ควรจะมกีารพัฒนา฿นรืไอง
ขีดความสามารถ฿นการ฿ชຌงานหຌวงอวกาศพืไอความมัไนคง
ของประทศ ละควรมองถึงการจัดหา พืไอ฿หຌมีดาวทียมพืไอ
ความมัไนคงละอาวุธยุทธปกรณตาง โ ทีไสามารถท้างานเดຌ
฿นอวกาศตอเป

____________________
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ภัยคุกคามทางเซบอรมืไอขຌาสูยุค 
Internet of Things ิIoTี

นาวาอากาศอก ภิญญาวัธน สียงจริญ 
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนทีไ 5เ

 Internet of Things

 ฿นยคุลกาภวิตัน ทคนลยสีารสนทศละการสืไอสาร
จัดปนครืไองมือก้าลังอ้านาจหงชาติทีไมีความส้าคัญซึไงปน
ตัวบ งชีๅ ความจ ริญของประทศ อย าง เรกใ ดีป  จ จุบัน
ความก ຌาวหน ຌาทางด ຌ านทคนลยีสารสนทศ ติบต                           
อยางรวดรใวจนขຌาสูยุคทีไรียกวา Internet of Things         
นัไนคือยคุทีไทกุ โ สิไงรอบตัวราสามารถสืไอสารกันผานครอืขาย
อินทอรนใต 

 ยุค Digital

 Gartner บรษัิทวจัิยละ฿หຌค้าปรกึษาชืไอดังของสหรัฐฯ 
คาดการณวา฿นป ค.ศ.โเแๆ นีๅ จะมีปริมาณอุปกรณ Internet
of Things ิIoTี สูงขึๅนกวาป ค.ศ.โเแ5 ถึง ใเ ั หรือ               

คิดปนจ้านวน ๆ.ไ พันลຌานชิๅน ละจะพิไมขึๅนอีก ใูไ ทา           
฿นป ค.ศ.โเโเ ฿นขณะทีไตลาดผูຌ฿ชຌงานทัไวเปจะมีการ฿ชຌงาน
อุปกรณ IoT สูงถึง ไุเเเ ลຌานชิๅน฿นป ค.ศ.โเแๆ ซึไงคิดปน
มูลคาสูงถึง แ้ ลຌานลຌานบาท ดຌวยมูลคาระดับนีๅ หลายประทศ 
ทัไวลกจึงจัด฿หຌ IoT ปนวาระหงชาติ พืไอทีไจะเดຌกຌาวขຌาสู
ยุคดิจิทัลอยางทຌจริง รียกเดຌวา IoT จะปนการพลิกฉม     
ภาคศรษฐกิจ สังคม ละการด้ารงชีวิตของผูຌคน฿หຌปลีไยนเป
ดยสิๅนชิง

ภัยคุกคามทางคอมพิวตอร malare า irus า Worm

 IoT จึงปนรืไองทຌาทຌายตอการพัฒนาประทศ ซึไงนอกจาก
ผลดีจากการ฿ชຌประยชนจาก IoT ลຌว ยงัอาจน้าพาภยัคุกคาม
รูปบบ฿หม กลาวคือ ภัยคุกคามทางเซบอรขຌามาอีกดຌวย          
หากเมมคีวามพรຌอม฿นการตรียมรับมอืของทุกภาคสวนทีไดีพอ 
จะสงผลสียหายตอความมัไนคงของประทศเดຌ 

 
ตารางสถิติภัยคุกคาม ประจําป พ.ศ. โ55้
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 สถิติภัยคุกคาม ประจําป พ.ศ. โ55้ จํานกตามดือน

 สถิติภัยคุกคาม ประจําป พ.ศ. โ55้ จํานกตามประภท

 การศึกษารืไอง ภัยคุกคามทางเซบอรมืไอขຌาสูยุค 
Internet of Things ิIoTี ฿นครัๅงนีๅ เดຌท้าการศึกษา             
ประดในส้าคัญ ไ ประดในดຌวยกันคือ แ. การประยุกต฿ชຌ                
Internet of Things ิIoTี ฿นปจจุบัน โ. ลักษณะภัยคุกคาม
ทางเซบอร ใ. การวิคราะหกีไยวกับการขຌาสูยุค IoT สงผล       
฿หຌกิดภัยคุกคามทางเซบอรอยางเร ไ. การตรียมความพรຌอม
฿นการรับมือภัยคุกคามทางเซบอรทีไอาจจะกิดขึๅน฿นอนาคต

แ. การประยุกต฿ชຌ Internet of Things ิ IoTี ฿นปจจุบนั 
 วใบเซต IoT Analtics เดຌทา้การสา้รวจละจัดอนัดับ 
ดยรวบรวมจากหลงบนอนิทอรนใตยอดนิยม หลกั โ ใ หลง 
ดຌวยกัน คือ แี สถิติการคຌนหา฿น Google โี การชรบน          
Titter ละ ใี จากทีไมคีนพูดถงึบน LinkedIn มกีารจัดอนัดับ
การประยุกต฿ชຌ IoT ยอดนิยมรียงจากมากเปหานຌอย ดังนีๅ 

 แ.แ Smart home มีอุปกรณจ้านวนมากทีไถูกผลิต        
ออกมาพืไอ฿ชຌตอบสนองความตຌองการ฿นบຌานอัจฉริยะ ชน 
กลຌองเอพีคามรา สมารททีวี ครืไองตรวจจับควันเฟ ระบบ        
กันขมย ระบบควบคุมการปຂด/ปຂดเฟฟງา ครืไอง฿ชຌเฟฟງา ละ
ครืไองปรับอากาศ ปนตຌน อุปกรณตาง โ หลานีๅสามารถ       
ชืไอมยงเปยังครือขายอินทอรนใตผาน ADSL Router        
ภาย฿นบຌาน พืไอการรีมทขຌามาดูหรือสัไงการจากระยะเกล 

 Smart home

 แ.โ Wearables หรืออุปกรณสวม฿ส ปนทีไนิยมทัๅง฿น
ตางประทศละ฿นประทศเทยองคอนขຌางหในเดຌชัดจน      
จากสนิคຌาหลาย โ คายทีไมาวางขาย เมวาจะปนจาก Samsung 
Jabone หรือ Fitbit รวมทัๅง Apple Watch ยังมีคายอืไน โ
อีกมากมายทีไท้าออกมาเดຌอยางนาสน฿จ ชน Son ทีไมีทัๅง
นาฬຂกาละสายรัดขຌอมือ ปนตຌน

 
Wearables
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 แ.ใ Smart Cit มืองทีไน้า IT มา฿ชຌจัดการกับ          
รืไองตาง โ เดຌก ระบบจัดการการจราจร จัดการน้ๅา จัดการขยะ 
จัดการสิไงวดลຌอม ระบบตรวจจับละฝງาระวังความปลอดภัย 
ตสิไงทีไถูกพูดถึงมากทีไสุด฿นหลายประทศคือ รืไองพลังงาน      
ทีไจะน้ามา฿ชຌ฿นสังคมมือง 

 Smart City

 แ.ไ Smart grids ครงขายเฟฟງาอัจฉริยะทีไ฿ชຌ IT     
ชวยบรหิารตัๅงต การผลติ การสง การจายพลงังานเฟฟງา รองรบั 
การชืไอมตอกับหลงพลังงานทางลือก รวมทัๅงชืไอมยงกับ
มิตอรเฟฟງาอัจฉรยิะ

 
Smart grids

  แ.5 Industrial internet หมายถงึ การนา้ IoT มาพืไอ
฿ชຌงานส้าหรับภาคอุตสาหกรรม ละรงงานการผลิต 
 

Industrial internet

 แ.ๆ  Connected car ปจจุบนั Googleุ Microsoft ละ 
Apple เดຌประกาศปຂดตัวพลตฟอรมสา้หรับ connected car 
เปล ຌว ค ายรถยนตต าง โ ริไมติดตัๅงครืไองสียงบบ                    
connected car มากับรถดຌวย 

Connected car

 แ.็ Connected Health ิ Digital health/Telehealth/ 
Telemedicineี หรือ smart medical มหีลาย โ คายปลอยระบบ
ละอุปกรณมา฿หຌหในบຌาง ชน CellScope หรือ Saie      
ตยังเมพรหลายมากนัก 
 

Connected Health
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 แ.่ Smart retail จะขຌามาชวยหຌางรຌานตาง โ เดຌปน
อยางดี฿นการพิไมประสบการณทีไดีสาหรับลกูคຌา฿นการซืๅอสนิคຌา 
ต฿นตอนนีๅระบบนีๅยังริไมตຌนเดຌเมนานนักละมีพียงสินคຌา
ฉพาะกลุม 

 Smart retail

 แ.้ Smart suppl chain ปนซลูชัไนทีไขຌามาชวย
ติดตามสินคຌาทีไก้าลังขนสงเปตามทຌองถนน มีการ฿ชຌงาน          
มาบຌางลຌว ตมืไอพูดถึง฿นมุมมองของ IoT ยังมีการพูดถึงอยู
฿นวงจ้ากัด 

 Smart supply chain

 แ.แเ Smart farming ปนการน้า IT มาประยุกต฿ชຌ
พืไอท้าการบริหารละมอนิตอรกระบวนการผลิต฿นการท้า
กษตรกรรม 

 

Smart farming

 ส้าหรับประทศเทยซึไงป นประทศก้าลังพัฒนา          
การขຌามาของ IoT ยังเมสมบูรณตใมรูปบบหมือนกับ
ประทศทีไพัฒนาลຌว นืไองจาก฿นบางสวนตຌอง฿ชຌงินลงทุนสูง               
อปุกรณ  IoT ยงัมรีาคาพง สวนทีไริไมม฿ีหຌหใน฿นปจจุบนั เดຌก 
Wearable หลายคนทีไรักสุขภาพกใมีการน้ามา฿ชຌกันบຌางลຌว         
฿นสวนของ Smart home ละ Connected Car นัๅนพบวา  
มีบຌางตยังนຌอยอยู สวนทีไส้าคัญคือนืไองจากมืองเทยปน     
มอืงกษตรนาจะเดຌประยชนจากทคนลย ีSmart Farming นีๅ
ปนอยางมาก ถຌาหากมีการสงสริมละน้ามาประยุกต฿ชຌ         
อยางจริงจัง 

โ. ลักษณะภัยคุกคามทางเซบอร 
 เซบอรดมนนัๅนถือปนมิติทีไ 5 ดຌานความมัไนคง
นอกหนือจากมิติทางบก ทางน้ๅา ทางอากาศ ละอวกาศ                        
ซึไ งเซบอร  ดมนประกอบด ຌวยครงสร ຌางพืๅนฐานด ຌาน
ทรคมนาคม ครงขายบบ Fied ครงขายบบ Mobile 
ละระบบสารสนทศ 
 การรักษาความมัไนคงปลอดภัยทางเซบอร ิCber 
Securitี นัๅนจะตຌองค้านึงถึงหลักพืๅนฐานดຌานความมัไนคง
ปลอดภัยระบบสารสนทศทีไรียกวา หลกั CIA ซึไงปนหลกัสากล 
ประกอบดຌวย ใ องคประกอบ เดຌก แี การรักษาความลับ 
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ิConfidentialitี โี ความครบถຌวนถูกตຌอง ิIntegritี ละ 
ใี สภาพพรຌอม฿ชຌงาน ิAailabilitี 
 ภัยคุกคามทางเซบอรนัๅนผูຌทีไขຌาจมตี ิAttackerี จะ
กระท้าตอ ใ องคประกอบหลักขຌางตຌน ดังนีๅ 
 แ. กระท้าตอการรักษาความลับ ิConfidentialitี 
เด ຌก   การจารกรรมข ຌอมูล ช น การขมยข ຌอมูลบัตร
อิลใกทรอนิกสทางการงินดຌวยครืไอง Skimmerุ การ Hack      
ชืไอบัญชีหรือรหัสผานตาง โ  ผลจาก Wormsุ Virusesุ Trojan

 ใ. กระท้าตอ สภาพพรຌอม฿ชຌงาน ิ Aailabilitี เดຌก
การท้า฿หຌเม สามารถขຌาถึงหรือ฿ชຌงานระบบ ละ/หรือ
ครือขายเดຌ ชน การจมตีบบ DDoS ท้า฿หຌวใบเซตลม หรือ
ครือขาย฿ชຌงานเมเดຌ 

 Skimming Deice

 โ. กระท้าตอ ความครบถຌวนถูกตຌอง ิIntegritี เดຌก 
การจาะระบบขຌาเปปลีไยนปลงขຌอมูล หรือ ท้าลายเฟล
฿หຌสียหาย

 trojan or orm

 การจมตีบบ DDoS

 จากบทความ Cber Threats โเแใ รืไอง นวนຌม 
ภัยคุกคามดຌานความมัไนคงปลอดภัยเซบอรป โ55็ ดย 
ThaiCERT เดຌวิคราะหนวนຌมทีไมีลักษณะปนภัยคุกคาม        
ทางเซบอรของประทศเทยเวຌดังนีๅ 
 แ. จาะระบบผานชองหว฿นซอฟตวรทีไถูกยุติการ฿หຌ
บริการสนับสนุน
 โ. การพรกระจายมัลวรทีไมีความซับซຌอนมากขึๅน
 ใ. ภัยคุกคามทีไกีไยวขຌองกับทรศัพทมือถือ 
 ไ. การจมตีผูຌ฿ชຌทัไวเป 
 5. การจมตี฿นระดับองคกร 



โ้ÇÒÃÊÒÃÃÒÂäµÃÁÒÊ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¡Ã¡¯Ò¤Á - ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 60 »‚·Õè 17 ©ºÑº·Õè 65

 ๆ. การจมตีระบบคลาวด   
 ็. การจมตีพืไอขมย Bitcoin ิงินบนอินทอรนใตี 
 ่. การละมิดความปนสวนตัวของผูຌ฿ชຌ 

ใ. การวิคราะหกีไยวกับการขຌาสูยุค IoT สงผล฿หຌ        
กิดภัยคุกคามทางเซบอรอยางเร 
 ทคนลยีของครือขายละการรับสงขຌอมูลดิจิตอล    
฿นยุค IoT พัฒนาเปอยางรวดรใวมาก ชน จาก ใG เปปน ไG 
รวมถึ งอุปกรณ ฮาร ดวร ละซอฟต วร ทีไ  กีไ ยวข ຌอง
ทัๅงความสามารถของตัวตรวจวัดหรือ sensor ทัๅงหลาย ทัๅงทีไ฿ส
ติดตัว ิearableี ติดบຌาน ติดรถยนต ทีไท้า฿หຌกิดขຌอมูลดิบ
฿นรืไองตาง โ ทัๅงภาพ สียง วิดีอ หรือคาทีไวัดเดຌบบอืไน โ 
ชน ต้าหนงทีไอยู การคลืไอนทีไ อุณหภูมิ ฯลฯ นอกจากนีๅดຌวย
ความรใว฿นการประมวลผลขຌอมูล ความซับซຌอนของซอฟตวร 
ละการท้างานผานครือขายรวมกับระบบ cloud ทีไท้า฿หຌ    
งานยาก โ สามารถท้าเดຌบนอุปกรณพกพาบบตาง โ เมวาจะ
ถายภาพ ตัดตอวิดีอ คຌนหาขຌอมูล ระบุต้าหนงบนผนทีไจาก 
G–S คຌนหาพลงจากสียงทีไเดຌยิน น้าทางระหวางการขับรถ  
ปลขຌอความ฿นภาพปนตัวอกัษร ิOCRี คຌนหาหรอืจ้านกหนຌาตา
ของคน฿นรูปถาย ปลภาษาขียนหรือภาษาพูดอัตนมัติ ฯลฯ 
 ทัๅงหมดนีๅท้า฿หຌกิดความสะดวก฿นการ฿ชຌชีวิตละการ
ทา้งานมากขึๅนกวาตกอน ขณะดียวกนักใสรຌางปญหา฿หมทีไปน
ภัยคุกคามทางเซบอรตามมาอีกหลายอยาง ดังนีๅ 
  ู  ข ຌอมูล ดิบมีปริมาณมากขึๅน  ช น การพสต                     
Facebook มีขຌอมูลทีไกิดขึๅนระดับหลายรຌอยทอรราเบต           
ตอวัน อกาสทีไขຌอมูลจะผิดพลาด รัไวเหล หรือถูกบิดบือน 
รบกวน กใมีมากขึๅนดຌวย 
 ู อุปกรณ IoT ทีไชืไอมตอถึงกันมีมาก จึงมีชองทาง    
฿นการจาะหรือจมตีระบบมากขึๅน อุปกรณ IoT บางรายการ
ทีไออกมาสูตลาดอยางรวดรใว อาจยังเมมีการตรวจสอบพืไอ
ปງองกันชองหวของอุปกรณนัๅน 

 ู ครือขายรใวขึๅน ขຌอมูลทีไตกอยู ฿นความสีไยงกใมี
ปริมาณมากขึๅน กวาจะรู ຌวาถูกขมยขຌอมูลกใรัไวเปหมดลຌว 
ปนตຌน 
 ู ขຌอมลูสวนตัว ิ –ersonal Identification Informationี 
มากขึๅน กใตຌอง฿ชຌความพยายามควบคุมปຂดกัๅนขຌอมูลมากขึๅน         
พืไอรักษาความปนสวนตัวอาเวຌ 
 ู ระบบ Cloud กลายปนปງาหมายสาคัญ฿นการจาะ
ระบบหรือการจมตี฿นระดับองคกร
 ู ผูຌ฿ชຌงานทัไวเปมคีวามรูຌเมทนัตอทคนลย ีทีไกຌาวหนຌาขึๅน
จึงขาดความระมัดระวังละตกปนหยืไอของ ผูຌเมหวังดี ชน 
การถูกหลอก฿หຌกรอกขຌอมูลลับลง฿นวใบเซตปลอม ปนตຌน
 ู อุปกรณ IoT อาจถูก฿ชຌปนครืไองมือส้าหรับ ผูຌทีไคิด
กออาชญากรรมทางเซบอร ชน ฿ชຌกลຌองวงจรปຂด ตามบຌาน           
฿นการสอดนม หรือ ขຌาเปควบคุมระบบการท้างานของ
รถยนตุ ครืไอง฿ชຌเฟฟງา หรือครืไองจักรกล฿หຌท้างานตามทีไตน
ตຌองการ 

ไ. การตรียมความพรຌอม฿นการรับมือภัยคุกคาม     
ทางเซบอรทีไอาจจะกิดขึๅน฿นอนาคต 
 ภัยคุกคามทางเซบอร  กิดจากผู ຌ เม ประสงค ดี                    
ทีไมีขีดความสามารถ฿นการ฿ชຌจุดออน หรือชองหวของเซบอร 
ขຌามาท้าลายหรือรบกวนขัดขวางการท้างานของภาครัฐ             
ภาคอกชน ตลอดจนสรຌางความสียหายตอประชาชน รวมถึง
ครงสรຌางพืๅนฐานสาคัญของชาติทีไ฿ชຌครือขายคอมพิวตอร         
ปนครืไองมือสาคัญ฿นการขับคลืไอนการปฏิบัติงาน ถือปน
ภัยคุกคามทีไมีผลกระทบตอศรษฐกิจ สังคม ละความมัไนคง
ของประทศชาติ ซึไงภัยคุกคามหลานีๅอาจมาจาก ทัๅงระดับ
บุคคล องคกร ละ/หรือ ระบบบริหารงานทีไเมเดຌมาตรฐาน  
กลุมอาชญากร หรอืครือขายการกอการรຌาย ดังนัๅน ประทศเทย
จึงมีความจ้าปนอยางยิไงทีไจะตຌองสริมสรຌางความขใงกรง
ดຌานความมัไนคงปลอดภัยเซบอร ดຌวยการสรຌางครือขาย        
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ความรวมมือ฿นทุกภาคสวน ทัๅงภาครัฐ อกชน ละประชาชน 
รวมเปถึงมิตรประทศ ฿นการสรຌางความพรຌอมของบุคลากร 
ครืไองมือ ละกระบวนการท้างาน฿นการรับมือ การจมตี          
ทางเซบอรดຌวยการวางระบบรักษาความปลอดภัย฿นการกใบ
รักษาขຌอมูล การปกปງองครือขายคอมพิวตอรเม฿หຌถูกจมตี 
ดยจะตຌองมีการก้าหนดยุทธศาสตร การจัดท้าผนละ
ทรัพยากรตาง โ เวຌ฿หຌพรຌอม ซึไงตละภาคสวนควรมีบทบาท
ละหนຌาทีไของตนอง ดังนีๅ 
 ภาครัฐ 
 แ. จัดท้านยบาย ยุทธศาสตร ผนงาน ครงการ         
ผนปฏิบัติการพืไอสริมสรຌางความมัไนคงปลอดภัยทางเซบอร
ดยฉพาะ ซึไงตຌองอยูบนพืๅนฐานหลักการ CIA 
 โ. ปรับปรุงกฎหมายดิม ละยกรางกฎหมาย฿หม
ทีไ กีไยวขຌองกับการกระท้าผิดกีไยวกับคอมพิวตอร ละ             
การรักษาความมัไนคงปลอดภัยทางเซบอร 
 ใ. ฿ชຌประยชนจากขຌอมูลของหนวยงานภาครัฐ เดຌก 
ส้านักงานสภาความมัไนคงหงชาติุ ส้านักขาวกรองหงชาติ 
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ฯลฯ ทัๅงนีๅ
วตัถปุระสงคพืไอการปງองกนัละการกຌเขปญหามืไอตຌองผชญิ
กับหตุการณหรือภาวะวิกฤต 
 ไ. ฿หຌความคุຌมครองหนวยงานหรือองคกรทัๅงภาครัฐ 
ละอกชนทีไปนจุดวิกฤตดຌานความมัไนคงทางเซบอร 
 5. จัดตัๅงหนวยงานหลักรับผิดชอบการปฏิบัติการ
ทางเซบอร ปน National CERT ฿หຌอ้านาจด้านินงาน                
เดຌครอบคลุมทัๅงภาครัฐ ภาคอกชน ละประชาชน 
 ๆ. หนวยงานของรัฐทุกหนวยงานจะตຌองจัดท้า
มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนทศ ละผนปฏิบัติการ
ภาย฿นหนวยงาน 

 ภาคอกชน 
 แ. ฿หຌความรวมมือละปฏิบัติตามนยบายของรัฐบาล
 โ. จัดทา้มาตรการรักษาความปลอดภยัสารสนทศ ละ
ผนปฏิบัติการภาย฿นหนวยงาน
 ใ. ลงทนุดຌานฮารดวรพืไอสรมิสรຌางขดีความ สามารถ
฿นการปງองกันภัยคุกคามทางเซบอร
 ไ. อบรมพนักงานกีไยวกับลักษณะของภัยคุกคาม 
ทางเซบอร ละพ.ร.บ.วาดຌวยการกระทา้ผดิกีไยวกบัคอมพวิตอร 
พืไอเม฿หຌตกปนหยืไอของผูຌเมหวงัดี ละเมกระทา้ผดิกฎหมาย
สียอง 
 ประชาชน 
 แ. สวงหาความรูຌ฿หຌทาทันทคนลยีทีไมี฿ชຌงาน
 โ. ตระหนัก฿นมาตรการรกัษาความปลอดภัยสารสนทศ 
ละปฏบัิติตามอยางครงครัด 
 ใ. ศึกษาหาความรูຌลกัษณะของภัยคุกคามทางเซบอร 
ทีไ คยกิดขึๅน ละพ.ร.บ.ว าด ຌวยการกระท้าผิดกีไยวกับ
คอมพิวตอร พืไอเม฿หຌตกปนหยืไอของผูຌเมหวังดี ละเม
กระท้าผิดกฎหมายสียอง 
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บทสรุป 
 มຌวาประทศเทยจะยังเมเดຌขຌาสูยุค Internet of 
Things ิ IoTี อยางตใมรูปบบชนดียวกบัประทศทีไพฒันาลຌว
อยางชน สหรัฐอมรกิา ตการ฿ชຌอปุกรณ IoT ฿นระดับบคุคล
กใริไมม฿ีหຌหในอยางพรหลายลຌว นวนຌมของทคนลยีหลานีๅ
จะถูกน้ามา฿ชຌมากขึๅนรืไอย โ มืไออุปกรณมีราคาถูกลง
จนหาซืๅอเดຌทัไวเป นัไนหมายความวา อกาสทีไจะกิดภัยคุกคาม
ตอความมัไนคงปลอดภัยทางเซบอรจะมีนวนຌมสูงขึๅน
อย างหลีกลีไยงเม เด ຌ  ทุกภาคส วนเม ว าจะป นภาครัฐ
ภาคอกชน ละประชาชน จะตຌองตระหนักรูຌละมีสวนรวม
฿นการตรียมความพรຌอมรับมือตอภัยคุกคามรูปบบ฿หมนีๅ 
การศึกษาหาความรูຌ฿หຌทาทันทคนลยีปนสิไงจ้าปน พืไอ฿หຌ
สามารถ฿ชຌประยชนจากทคนลยีอยางมีประสิทธิภาพ
฿นขณะดียวกันสามารถระวังปງองกันเม฿หຌทคนลยีนัๅน            
มาสรຌางปญหาหรือกอ฿หຌกิดความสียหายเดຌ

บรรณานุกรม/อຌางอิง 
ภาษาเทย 
ู บทความ Cyber Threats โเแใ.กรุงทพมหานคร: 
    ศูนยประสานการรักษาความมัไนคงปลอดภัยระบบ  
   คอมพิวตอรประทศเทย ิเทยซิรตี ThaiCERT.ุ โ55็. 
ู คูมือนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนลก   
   เซบอรภาคประชาชน. กรุงทพมหานคร : ส้านักงาน
    คณะกรรมการกิจการกระจายสียงกิจการทรทัศน 
    ละกิจการทรคมนาคมหงชาติุ 
    บริษัท ปรวิชัไน จ้ากัด. โ55็. 
ู Internet of Things กับการมุงสูยุคดิจิทัลของ
    ประทศเทย.[ออนเลน] โ55่. 
    ขຌาถึงเดຌจาก : https://.techtalkthai.com/
    internetูofูthingsูforูthailandูdigitiation/ 
    [โๆ มกราคม โ55้] 
ู แเ อันดับการประยุกต฿ชຌ Internet of Things 
    ยอดนิยม฿นขณะนีๅ.[ออนเลน] โ55่. 
   ขຌาถึงเดຌจาก : http://.inofthings.com/แเ อันดับ 
   การประยุกต฿ชຌ Internet of Things ยอดนิยม฿นขณะนีๅ/
    [โๆ มกราคม โ55้]
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อาวุธนิวคลียร ิNuclear Weaponsี

กองทคนลยี ศูนยการสงครามทางอากาศ

 ฿นปจจุบนัสถานการณบนคาบสมทุรกาหลีขຌาสูสภาวะ
ทีไกิดความตึงครียดปนอยางมาก หลังจากทีไกาหลีหนือ       
เดຌทําการพัฒนาอาวุธนิวคลียร การทดสอบการยิงขีปนาวุธ 
ข ຌามทวีปละการข ຌามามีบทบาทของสหรัฐอมริกา฿น               
คาบสมุทรกาหลี อีกทัๅง จีน กาหลี฿ตຌ ละญีไปุຆน ยังเดຌสดง
บทบาทอยางชัดจน฿นรืไองนีๅ ทํา฿หຌทัไวทัๅงลกหวาดหวัไนถึง
สงครามทีไอาจจะกิดขึๅน ซึไงกาหลีหนือมีอกาสทีไจะ฿ชຌอาวุธ
นิวคลยีร฿นการทาํสงคราม ละอาจสงผลกระทบถงึประทศเทยเดຌ
 มืไอกิดสถานการณจากภัยของนิวคลียร   พืไอ฿ห ຌ กิด                 
ความข ຌา฿จถึงผลกระทบจากภัยของนิวคลียร   ดังนัๅน
฿นบทความนีๅทานผูຌอานจะเดຌทราบถึง อาวธุนวิคลยีรวาคืออะเร 
ดยมีจุดริไมตຌนจากเหน อาวุธนิวคลียรบบตาง โ รวมทัๅง
พลังงานตาง โ ทีไ฿หຌออกมาจากอาวุธนิวคลียร ซึไงจะทํา฿หຌ
ทานผูຌอานมีความขຌา฿จถึงอาวุธนิวคลียรมากยิไงขึๅน 

 
 อาวธุนิวคลยีร ปนวตัถรุะบดิซึไงมอีา้นาจทา้ลายลຌาง   
มาจากปฏิกิริยานิวคลียร เมวาจะปนปฏิกิริยาฟຂชชัน หรือ 
ฟຂชชันละฟຂวชันรวมกัน ปฏิกิริยาทัๅงสองปลดปลอยพลังงาน
ปริมาณมหาศาลจากสสารปริมาณคอนขຌางนຌอย มีอาวุธ
นิวคลียรพียง โ ชิๅนทานัๅนทีไคย฿ชຌตลอดหຌวงระยะวลาของ
สงครามทีไกิดขึๅน฿นลก ซึไงทัๅง โ ครัๅงถูกน้ามา฿ชຌดยประทศ

สหรัฐอมริกา ดยถูกน้ามา฿ชຌ฿นชวงสงครามลกครัๅงทีไ โ
฿กลຌยุติ มืไอวันทีไ ๆ สิงหาคม พ.ศ.โไ่่ ปนวัตถุประภท
จุดระบดิยูรนียม ิ uranium gunูtpeี ชืไอรหสั ลติติลบอย 
ถูกจุดระบิดทีไนครฮิรชิมาของญีไปุຆน ละ฿นอีก ใ วัน฿หຌหลัง 
คือวันทีไ ้ สิงหาคม พ.ศ.โไ่่ ปนวัตถุประภทจุดระบิด
ภาย฿นพลูตนียม ิplutonium implosionูtpeี ชืไอรหัส 
ฟตมน ระบิดทีไมืองนางาซากิของญีไปุຆน การทิๅงระบิด 
ทัๅง โ ลูก สงผล฿หຌชาวญีไปุຆนสียชีวิตเปประมาณ โเเุเเเ ศพ
สวน฿หญปนพลรือน จากการบาดจใบฉับพลันทีไเดຌรับจาก   
การระบดิ นบัตการทิๅงระบดิมืองฮิรชมิาละมอืงนางาซากิ
ของประทศญีไปุຆน อาวุธนิวคลียรถูกจุดระบิดกวา โุเเเ ครัๅง 
พืไอจุดประสงค฿นดຌานการทดสอบละสาธิตซึไงมีพียงเมกีไชาติ
ทีไครอบครองอาวุธนิวคลียร หรือถูกสงสัยวาก้าลังสวงหา
อาวุธนิวคลียร เดຌก สหรัฐอมริกา รัสซีย อังกฤษ ฝรัไงศส 
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินดีย ละปากีสถาน ชืไอกันวา 
อิสราอล ละกาหลีหนือกใมีการครอบครองอาวุธนิวคลียร
อยูดยเมปຂดผย ซึไงการทีไตละประทศเดຌมีการสะสมอาวุธ
นิวคลียรเวຌ฿นครอบครองสงผลตออันตรายทีไจะกิดขึๅนตอลก 
ทัๅง฿นดຌานตาง โ อยางมากมาย 

พลังงานนิวคลียร 
 ปนพลังงานรูปบบหนึไง ทีไเด ຌจากปฏิกิริยาจาก                
ขีๅนิวคลียร ปนค้าคุณศัพทของค้าวา นิวคลียส ซึไงปน          
กนกลางของอะตอมธาตุ ซึไงประกอบดຌวยอนุภาคปรตอน ละ
นิวตรอนซึไงยึดกันเดຌดຌวยรงของอนุภาคเพออน
 พลงังานนิวคลียร หมายถงึ พลงังานเมวาลักษณะ฿ด โ
กใตาม ซึไงกิดจากนิวคลียสอะตอมดยสามารถบงเดຌดังนีๅ
 แ. พลังงานนิวคลียรบบฟຂซชัไน ิ Fissionี ซึไงกิดจาก
การตกตัวของนิวคลียสธาตุหนัก ชน ยูรนียม พลูทนียม 
มืไอถูกชนดຌวยนิวตรอนหรือฟตอน
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 โ.  พลงังานนิวคลยีรบบฟຂวชัไน ิ Fusionี กดิจากการ
รวมตัวของนิวคลียสธาตุบา ชน เฮดรจน
 ใ. พลังงานนิวคลียรทีไกิดจากการสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสี ิRadioactiitี ซึไง฿หຌรังสีตาง โ ออกมา ชน  
อัลฟຆา บตา กมมา ละนิวตรอน ปนตຌน
 ไ. พลงังานนิวคลยีรทีไกดิจากการรงอนุภาคทีไมปีระจุ 
ิ–article Acceleratorี ชน อิลใกตรอน ปรตอน ดิวทีรอน 
ละอัลฟຆา ปนตຌน

จุดริไมตຌนของอาวุธนิวคลียร
 ระบิดนิวคลียรอาจรียกเดຌวาปนอาวุธทีไนากลัว   
บบหนึไงทีไมนุษย สร ຌางขึๅน มันริไมมีการ฿ช ຌงานจริง฿น
สงครามลกครัๅงทีไ โ ดยมีประทศญีไปุຆนปนปງาหมาย ดย
สวนมากทัไวเปนัๅนมักจะมีความคิดวา อัลบิรต เอนสเตน                   
฿ชຌสมการ E = mcโ ฿นการสรຌางระบิดนิวคลียร ต฿นความ
ป นจริงล ຌวมี นักวิทยาศาสตร หลายคนทีไ กีไยวข ຌองกับ
การสร ຌางระบิด อีกทัๅงยังต ຌอง฿ช ຌความรู ຌฟ ຂสิกส ด ຌานอืไน
อีกหลายอยาง จึงจะสามารถสรຌางระบิดนิวคลียรส้ารใจ ละ         
฿ชຌงานเดຌ

อัลบิรต เอนสเตน

 ความรูຌกีไยวกับธาตุกัมมันตภาพรังสี ิความรูຌพืๅนฐาน
ส้าหรับทคนลยีนิวคลียรี ริไมจากการคຌนพบการผรังสี       
จากธาตุยูรนียมดยนักคมีชาวฝรังศสชืไอ อใองรี บใกรล 

ิHenr Becquerelี ฿นป ค.ศ.แ่้ๆ ิJ.J. Thomson คຌนพบ
อิลใกตรอนมืไอป ค.ศ.แ่้็ี หลังจากนัๅน ความรู ຌรืไอง
บบจ้าลองอะตอม ละความรูຌรืไองการผรังสี กใเดຌรับการ
พัฒนาเปพรຌอม โ กัน

อใองรี บใกรล

 จนกระทัไงมืไอป ค.ศ.แ้เ5 ปนปทีไ อลับริต เอนสเตน 
ิAlbert Einsteinี สนอนวคิดความทาทยีมกันของมวลละ
พลังงาน ิMassูenerg equialenceี ตามสมการ E = mcโ 

ต  ฿นขณะนัๅนความรู ຌ ด ຌ านการผรั งสีของธาตุยั ง เม มี                       
ความกຌาวหนຌามากนัก พราะวาสมัยนัๅนยังมีการ฿ชຌบบจ้าลอง
อะตอมของ ทอมสัน ซึไงยังหางเกลจากความสมบูรณ อีกทัๅงยัง
เมมีนวคิดรืไองนิวคลียสของอะตอม
 ภายหลงัจึงมกีาร฿ชຌบบจ้าลองอะตอมของ ออรนสต 
รัททอรฟอรด ิErnest Rutherfordี ตอมา฿นป ค.ศ.แ้ใโ 
จมส ชดวิก ิJames Chadickี เดຌคຌนพบอนุภาคนิวตรอน
ซึไงปนอนุภาคทีไมีอยู฿นนิวคลียส จึงมีบบจ้าลองอะตอม
ทีไประกอบดຌวย กลุ มอิลใกตรอนคจรรอบนิวคลียส ละ
นิวคลียสจะประกอบดຌวยกลุ มของปรตรอนละกลุมของ
นิวตรอน 
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จมส ชดวิก

 นักวิทยาศาสตรสามารถค้านวณพลังงานทีไยึดหนีไยว
ตละอนุภาค฿นนิวคลยีสเดຌ พบวา พลงังานยดึหนีไยวค้านวณเดຌ
จากผลตางระหวางมวลของนิวคลียสละมวลรวมของ  
ปรตอนละนิวตรอนทัๅงหมดทีไประกอบปนนิวคลียสนัๅน        
ตามสมการ E = mcโ ของเอนสเตน

 บบจําลองอะตอมทีไมีอนุภาคอิลใกตรอนอยูรอบ โ นิวคลียส            

ละนิวคลียสประกอบดຌวยปรตรอนละนิวตรอน

 สมการ E = mcโ ของเอนสเตนสามารถค้านวณหา
พลังงานยึดหนีไยวของอนุภาค฿นนิวคลียสเดຌ ตเม฿ชสมการ         
ทีไมีเวຌ฿ชຌสรຌางระบิดนิวคลียร ฿นทางกลับกัน ความรู ຌรืไอง           
ความทาทียมมวลพลังงานพียงอยางดียว เมสามารถ
สรຌางอาวุธนิวคลียรเดຌยังมีความรูຌทีไจ้าปนอืไน โ อีกส้าหรับ

การสรຌางระบดินิวคลยีร ชน การสรຌางชืๅอพลงินิวคลยีรทัๅงดย
ยูรนียม โใ5 ละ พลูตนียม โใ้ ฿หຌเดຌจ้านวนมากพอ         
การควบคุมสภาพวิกฤตของชืๅอพลิง฿หຌเดຌตามทีไตຌองการ
รวมถงึการออกบบการจุดระบดิ ละอืไน โ อกีหลาย โ ดຌาน 
การพัฒนาความรู ຌต าง โ ส้าหรับการสรຌางระบิด฿นยุค
สงครามลกครัๅงทีไ โ ฿นสหรฐัอมริกา ปนผลของความรวมมอืกัน
ระหวางกลุมนักฟຂสกิสชัๅนน้าของลกละกลุมทหารชางอมรกิา 
ภาย฿ตຌครงการมนฮัตตัน ิManhattan projectี

ชนิดของอาวุธนิวคลียร

ระบิดบบฟຂชชัน
 ระบดินิวคลยีรบบฟຂชชนั เดຌรับพลังงานจากปฏกิริิยา
นิวคลียรฟຂชชัน มืไอนิวคลียสของธาตุหนัก ชน ยูรนียม      
หรือ พลูตนียม ตกออกปนธาตุทีไลใกลงจากการยิงดຌวย
นิวตรอน ซึไงจะ฿หຌนิวตรอนออกมาพิไมขึๅนดຌวย ซึไงจะเปท้า฿หຌ 
กดิปฏิกริิยานิวคลยีรฟຂชชนัตอเปปนลกูซ ตามประวติัศาสตร 
การรียกชืไอ ระบิดอะตอม หรือ Aูbomb ชืไอนีๅอาจจะ
เมถูกตຌองนักนืไองจากพลังงานทีไ฿หຌออกมาจากรงยึดหนีไยว
ของอะตอม ป นปฏิกิ ริยาคมี ส วนปฏิกิริยานิวคลียร 
฿หຌออกมาจากรงยึดหนีไยว ของนิวคลียสภาย฿นอะตอม            
ตพืไอเม฿หຌกิดความสับสนจึงยังคง฿ชຌค้าวา ระบิดอะตอม 
ละยอมรับกันวา หมายถึงอาวุธนิวคลียร ละสวน฿หญมักจะ
หมายถึง อาวุธจากปฏิกิริยาฟຂชชันอยางดียว

 
ปฏิกิริยาฟຂชชัน
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 จากรปูสดง฿หຌหในถงึ ปฏกิริยิาฟຂชชนัมืไอนิวคลยีสของ
ยูรนียมูโใ5 ยิงดຌวยนิวตรอน จะตกออกปนนิวคลียส             
ทีไลใกลง รียกวา ผลผลิตฟຂชชัน ิFission productี ดย฿หຌ
นิวตรอนละพลังงานจ้านวนมากออกมาดย ยูรนียมูโใ5           
แ อะตอม ฿หຌพลังงานประมาณ โเเ ลຌานอิลใกตรอนวลต         
฿นขณะทีไ ยูรนียมูโใ5 แ ปอนด ิเ.ไ5 กิลกรัมี ฿หຌพลังงาน
มากกวา ใๆ ลຌานลຌานวัตต

ระบิดบบฟຂวชัน 
 ระบิดฟຂวชัน เดຌพลังงานจากปฏิกิริยานิวคลียรบบ 
ฟຂวชัน ซึไงนิวคลียสของธาตุบา ชน เฮดรจน ละฮีลียม
รวมกันปนธาตุทีไหนักกวาละ฿หຌพลังงานออกมา อาวุธฟຂวชัน 
สวน฿หญจะรียกวา ระบิดเฮดรจน ิHูbombี นืไองจาก
ปนชืๅอพลิงชนิดรกทีไน้ามา฿ชຌ หรือรียกวา ระบิดทอรม
นิวคลียร นืไองจากตຌอง฿ชຌอุณหภูมิสูงมาก ฿นการท้า฿หຌกิด
ปฏิกิริยาลูกซ

 
ปฏิกิริยาฟຂวชัน

 จากรปู ปฏกิริยาฟຂวชนักดิขึๅนภาย฿ตຌสภาวะทีไอณุหภมูิ 
ละความดันสูงมาก นิวคลียสของธาตุบา ชน เฮดรจน 
สามารถรวมตัวกัน ปนนิวคลียสของธาตุทีไหนักกวา พรຌอมทัๅง
฿หຌพลังงานออกมา
 อาวุธนิวคลียรดยทัไวเป หมายถึง อาวุธทีไ฿ชຌปฏิกิริยา
ฟ ຂชชันหรือฟ ຂวชัน ป นหลัก฿นการ฿ห ຌพลั งงานออกมา
ความตกตางระหวางพลังงานทัๅงสองชนิดนีๅเมชัดจนนัก 

นืไองจากปนอาวธุสมยั฿หมทีไมคีวามซบัซຌอน  มกีาร฿ชຌระบดิฟຂชชนั
ขนาดลใกส้าหรับท้า฿ห ຌอุณหภูมิละความดันสูงพอทีไจะ
ทา้฿หຌกดิปฏกิริิยาฟຂวชนัเดຌ฿นทา้นองดียวกนั ถຌา฿ชຌระบดิฟຂวชนั
สริมดຌวย จะท้า฿หຌปฏิกิริยาฟຂชชันมีประสิทธิภาพ฿นการ
฿หຌพลังงานออกมาเดຌมากขึๅน ตลักษณะพิศษของอาวุธบบ
ฟຂชชันกับบบฟຂวชัน คือพลังงานทีไ฿หຌออกมาจากนิวคลียส
ของอะตอม จึงท้า฿หຌระบิดลักษณะนีๅทุกประภท รียกวา 
อาวุธนิวคลียร

Dirty bombs

 Dirt bomb ปนค้าทีไ฿ชຌรียกอาวุธกีไยวกับรังสี เม฿ช
ระบิดนิวคลียร ิnonูnuclear bombี ตปนระบิดบบ
ธรรมดาทีไบรรจุสารกมัมนัตรงัส ีมืไอกิดการระบดิขึๅน จะทา้฿หຌ
สารกัมมันตรังสีกระจายออกมา ท้า฿หຌกิดการปรอะปอน
กัมมันตภาพรังสี ซึไงจะท้า฿หຌกิดอันตรายตอสุขภาพ คลຌายกับ
กรณีของการปรอะปอนทางนิวคลียร ิnuclear falloutี  
ภายหลงัจากหตุการณมืไอวนัทีไ แแ กันยายน ค.ศ.โเเแ สิไงหนึไง
ทีไรัฐบาลประทศตะวันตกกลัวนัไนกใคือ การทีไผู ຌกอการรຌาย        
อาจจะท้าการระบิดดຌวย dirt bomb ฿นบริวณทีไปนหลง
ชุมชน dirt bomb จะคลຌายกับระบิดทีไท้า฿หຌกิดความ         
ปรอะปอนชนิดอืไน ตจะตางกันทีไ ท้า฿หຌบริวณทีไกิดการ
ปรอะป อนเมสามารถ฿ชຌปนทีไอยู อาศัยเดຌปนวลานาน       
หลายป หรือหลายสิบป
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ระบิดคบอลต ิCobalt bombsี
 ระบิดคบอลต จะท้าการบรรจุคบอลตเวຌทีไสวน
ปลอืกดຌานนอก มืไอกดิการระบิดจากปฏกิริิยานวิคลยีรฟຂวชนั
นิวตรอนจะท้า฿หຌคบอลตธรรมดา กลายปนคบอลต ู ๆเ 
ซึไงปนเอซทปรังสีทีไ฿หຌรังสีกมมา ดยมีครึไงชีวิต 5 ป         
ดยทัไวเปอาวุธชนิดนีๅจะบรรจุดຌวยกลือของธาตุ เดຌหลายชนิด 
ดยเมจ้าปนตຌองปนคบอลต มืไอระบิดลຌว จะท้า฿หຌกิด 
fallout ตามชนิดเอซทปของธาตุทีไบรรจุอยู ธาตุทองจะท้า 
฿หຌกิด fallout ทีไมีอายุสัๅน พียงเมกีไวัน ธาตุทนทาลัมละ
สังกะสี ท้า฿หຌกิด fallout ทีไมีอายุยาวปานกลาง฿นชวงปน
ดือน สวนคบอลตจะท้า฿หຌกิด fallout ทีไมีการปนปอนรังสี
ยาวนานปนป 

ระบิดคบอลต

 จุดประสงคของการ฿ชຌอาวุธชนิดนีๅ คือการท้า฿หຌกิด 
fallout ของสารกัมมันตรังสี จนท้า฿หຌ฿ชຌปนทีไอยูอาศัยเมเดຌ
ปนบริวณกวຌาง ปจจุบันยังเมมีการสรຌางหรือการทดลอง    
อาวุธชนิดนีๅ

ระบิดนิวตรอน ิNeutron bombsี
 อาวุธบบทอรมนิวคลียรอีกบบหนึไงทีไ฿หຌรังสี
ปริมาณมากออกมา รียกวา ระบิดชนิดรังสีสูง ิenhanced 
radiationี คือ ระบิดนวิตรอน ซึไงปนระบดิทอรมนวิคลยีร
ขนาดลใก มืไอกิดการระบิดจากปฏิกิริยาฟຂวชัน จะ฿หຌ      

นิวตรอนออกมา ดยตัวระบิดเดຌรับการออกบบมาเม฿หຌถูก
ดูดกลนืนิวตรอนจากวสัดุภาย฿นของระบดิอง ดยการหุຌมดຌวย
ลหะครมียมหรือนิกกิล ท้า฿หຌรังสีนิวตรอนถูกปลอยออกมา
ภายนอกเดຌงาย 

 การทดลองระบิดนิวตรอน

 ระบิดบบนีๅจะท้า฿หຌกิดความรຌอนละคลืไนกระทก
นຌอยกวาระบิดทอรมนิวคลียรบบปกติ ตรังสีนิวตรอน
พลังงานสูงทีไมีความขຌมมากนีๅ มีอ้านาจทะลุทะลวงผานวัตถุเดຌ
มากกวารังสีกมมา จึงปนอันตรายตอสิไงมีชีวิตมากกวา           
อาวธุชนดินีๅจึงมจุีดประสงค ฿นการทา้ลายชวีติผูຌคน ตจะยงัคง
รักษาสิไงกอสรຌางอาเวຌ ดยมีบางสวนทานัๅน ทีไถูกท้าลาย
จากรงกระทก ละความรຌอนจากการระบิด รังสีนิวตรอน                 
ทีไกิดขึๅนจะมีปริมาณสูง ฿นชวงทีไมีการระบิดทานัๅน ดยเมมี
รังสีตกคຌางปริมาณมาก ดังชน฿นกรณีของการระบิดบบ 
fallout
ผลของระบดินวิคลยีร ิ Effects of a nuclear explosionี
 พลังงานทีไ฿หຌออกมาจากอาวุธนิวคลียร บงออกปน     
ไ ประภทหลัก โ เดຌก 
 แ. รงของคลืไนกระทกจากการระบิด ิBlastี ไเ ู  ๆ เ ั
ของพลงังานทัๅงหมด
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 โ. รังสีความรຌอน ิThermal radiationี ใเ  5เ ั 
ของพลังงานทัๅงหมด
 ใ. รังสีบบเอออเนซ 5 ั ของพลังงานทัๅงหมด
 ไ. รงัสตีกคຌางจาก fallout  5  แเ ั  ของพลงังาน
ทัๅงหมด
 ปริมาณรังสีตละประภทอาจจะมากหรือนຌอยขึๅนกับ
ลักษณะการออกบบละสิไงวดล ຌอมทีไ กิดการระบิด                    
รังสีตกคຌางจาก fallout ปนพลังงานทีไ฿หຌออกมา฿นภายหลัง 
ขณะทีไพลงังานอกี ใ ประภท ฿หຌออกมา฿นทนัทีทีไกิดการระบิด
 ผลของการระบิดจากอาวุธนิวคลียร คือรงของ      
คลืไนกระทกละรังสีความรຌอน ชนดียวกับระบิดบบ
ธรรมดาสิไงทีไตกตางกัน คือ อาวุธนิวคลียรปลดปลอย
พลังงานออกมามากกวาความสียหายทีไกิดขึๅน สวน฿หญเมเดຌ
ปรผันดยตรง กับพลังงานทีไปลดปลอยออกมาอยางดียว     
ตขึๅนกับต้าหนงทีไกิดการระบิดดຌวย
 ความสียหายทีไกิดขึๅนจากการระบิด นืไองจากการ
ปลดปลอยพลังงานออกมา ท้า฿หຌกิดผลกระทบ ใ บบคือ  
ผลของรังสีความรຌอนทีไ฿หຌออกมาตอระยะทาง จะปนสวนทีไ
ออกมาชຌาทีไสุด ดยอาวุธทีไมีขนาด฿หญจะท้า฿หຌกิดความรຌอน
มากกวา ผลของรังสีทีไท้า฿หຌกิดการเอออเนซ จะถูกดูดกลืน 
มืไอผานอากาศ จึงมีผล฿นระยะ฿กลຌ สวนผลของรงนืไองจาก
คลืไนกระทก ิblastี จะลดความรงลงตามระยะทางรใวกวา
รังสีความรຌอน ตชຌากวารังสีทีไท้า฿หຌกิดการเอออเนซ

 การระบิดจากอาวุธนิวคลียร

 มืไออาวุธนิวคลียรกิดการระบิด วัตถุระบิดจะถึง
อุณหภูมิสูงสุด฿นวลาประมาณ แ มิลลิวินาที ทีไจุดนีๅ ็5 ั    
ของพลังงานทีไปลดปลอยออกมา จะปนรังสีความรຌอน ละ
รังสีอกซ ิsoft Xูrasี พลังงานสวนหนึไงจะปนพลังงานจลน        
ทีไสง฿หຌสวนประกอบของระบิดกระจายออกอยางรวดรใว 
ปฏิกิริยาระหวางรังสีอกซละสวนประกอบของระบิดกับ
สิไงวดลຌอมจะสดงถึงพลังงานของการระบิด฿นรูปของ
รงกระทกกับสงสวางทีไกิดขึๅน ดยทัไวเปถຌาวัสดุหอหุຌม
ระบิดมีความหนานนสู งขึๅน  จะท้า฿ห ຌ กิดคลืไนชใอค                 
ิshockaeี เดຌมากขึๅน

 ภาพจําลองคลืไนชใอค

 มืไอกดิการระบดิ฿นอากาศ฿กลຌกบัพืๅนดิน รังสคีวามรຌอน
ละรังสีอกซจะเปเดຌเมกีไฟุตกอนจะถูกดูดกลืนพลังงาน          
บางสวนจะ฿หຌออกมา฿นรูปของรังสีหนือมวง สง ละ
อินฟรารด ตพลังงานสวน฿หญ฿หຌออกมา฿นรูปของรังสี         
ความรຌอนผออกเป฿นอากาศปนลูกเฟทรงกลม
 ถຌากิดการระบิดทีไระดับความสูงมาก ซึไงอากาศมี 
ความหนานนต้ไา รังสีอกซ จะเปเดຌเกลกอนจะถกูดูดกลนื ละ
มีผลท้า฿หຌพลังงานมีความหนานนนຌอยกวา จึงมีรงกระทก
นຌอยกวา พลังงานจึงกระจายออกเป฿นรูปของคลืไนความรຌอน
มากกวา
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ความสียหายจากระบิดนิวคลียร

คลืไนกระทก ิBlast effectsี

คลืไนกระทกจากระบิดนิวคลียร

 อาคารสวน฿หญทีไอยู฿นรัศมีของคลืไนกระทก ทีไเมเดຌ
ออกบบ฿หຌต ຌานทานรงกระทก จะกิดความสียหาย          
อย างหนัก คลืไนกระทกจะท้า฿ห ຌกิดลมรงหลายร ຌอย           
กิลมตรตอชัไวมง ผลของคลืไนกระทกมีคาสูงขึๅน฿นระบิด  
ทีไมีขนาด฿หญขึๅน
 คลืไนกระทก฿นอากาศจะท้า฿หຌกิดผลลัพธทีไชัดจน       
โ อยาง
 แ. Static oerpressureุ ปนความกดดันสูงขึๅน
นืไองจากคลืไนชใอก ิshock aeี ความกดดันจะมีคาสูง
ปรผันตามความหนานนของอากาศ
 โ. Dnamic pressuresุ ปนความกดดันสูงทีไคลืไอน
เปตามรงลมนืไองจากคลืไนกระทก ท้า฿หຌกิดรงผลักละ   
ดึงวัตถุ฿หຌลຌมหรือหลุดออก
 ความสียหายทีไกิดขึๅน สวน฿หญปนผลมาจากทัๅง 
ความกดดันสงูจาก Static oerpressure ละรงลมนืไองจาก
คลืไนกระทก ความกดดันสูงจากคลืไนกระทก จะท้า฿หຌ
ครงสรຌางอาคารลຌา ละจะถูกรงลมดึง฿หຌหลดุออก ความกดดัน

จะท้า฿หຌกิดสูญญากาศ ซึไงจะดึงสิไงรอบขຌางขຌามา฿นวลา
เมกีไวินาที รงนีๅจะสูงกวาพายุฮอริคนทีไรงทีไสุดหลายทา

รังสีความรຌอน ิThermal radiationี
 อาวธุนวิคลยีร฿หຌรังสีมหลใกเฟฟງาออกมาจ้านวนมาก 
ชน สง รังสีอินฟรารด รังสีหนือมวง อันตรายสวน฿หญของ
รงัสีหลานีๅ คือ การผาเหมຌ ท้า฿หຌปนอันตรายตอดวงตา ฿นวนัทีไ
สภาพอากาศดี มทีຌองฟງาจม฿ส อนัตรายจากสวนนีๅจะกดิเดຌสงู
ละเปเด ຌเกลกว าระยะของคลืไนกระทก ผลของรังสี              
ความรຌอน จะเปเดຌระยะทางเกลมากขึๅน ปรตามขนาดของ
ระบิด
 รงัสคีวามรຌอนดินทางปนสຌนตรงออกจากลกูเฟ ตจะ
มีการกระจิง ถຌามีวัตถุทึบตันขวางอยู ซึไงจะท้า฿หຌกิดงาขึๅน 
ถຌาอยู฿นบริวณทีไมีมฆหรือหมอก จะทา้฿หຌความรຌอนกระจายออก
ทุกทิศทาง ละจะท้า฿หຌวัตถุทีไขวางอยูกัๅนรังสีเดຌนຌอยลง

รังสีความรຌอนจากระบิดนิวคลียร

 ถຌารังสีความรຌอนกระทบกับวัตถุ บางสวนจะกิดการ
สะทຌอน บางสวนจะทะลุผานเป ละบางสวนจะถูกวัตถุนัๅน      
ดูดกลืน ปริมาณรังสีทีไถูกดูดกลืนขึๅนกับ สี รูปราง ละชนิด
ของวัตถุ ถຌาปนผนบางจะทะลุผานเปเดຌมากกวา ถຌามีสีออน
จะสะทຌอนรังสีเดຌดีท้า฿หຌกิดความสียหายนຌอยลง การดูดกลืน
รังสีความรຌอน จะท้า฿หຌผิวของวัตถุมีอุณหภูมิสูงขึๅนจะกิดการ
เหมຌกรียม หรืออาจถูกผาเหมຌ ถຌาปนเมຌ กระดาษ หรือผຌา        
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ตถຌาวัตถุนัๅนเมน้าความรຌอน จะท้า฿หຌอุณหภูมิสูงอยูฉพาะทีไ
ผิวดຌานนอก
 การติดเฟของวัตถุจะขึๅนกับระยะวลา฿นการเดຌรับ    
ความรຌอน ความหนา ละความชืๅนภาย฿นวัตถุ ทีไระดับพืๅนดิน 
ซึไงสงมีความขຌมมากทีไสุด ทุกอยางสามารถผาเหมຌเดຌ สวนทีไ
ระยะเกลออกเป จะมีฉพาะวัตถุทีไติดเฟเดຌงายทีไจะถูกผาเหมຌ 
การกิดพลิงเหมຌสวน฿หญ จะปนผลมาจากคลืไนกระทก
฿นตอนระบิดเปท้า฿หຌวัตถุหรืออุปกรณอืไน ติดเฟขึๅนมา ชน 
ตาเฟหรือตาอบ
 ทีไฮิรชิมา กิดพลิงเหมຌเปทัไวมืองอยูนาน โเ นาที 
หลังจากการระบิด ความรຌอนจากปลวเฟท้า฿หຌกิดลมพายุ
พัดจากทุกทิศทางขຌาสู ศูนยกลางของกองพลิง ซึไงเม฿ช         
ลักษณะทีไกิดนืไองจากระบิดนิวคลียร ตมีลักษณะดียวกับ
กรณีทีไเฟเหมຌปຆาปนบริวณกวຌาง หรือการทิๅงระบิดจมตี
ระหวางสงครามลกครัๅงทีไ โ

รังสีมหลใกเฟฟງา Electromagnetic pulse ิEMPี
 

ภาพจําลองรังสีมหลใกเฟฟງา

 รงัสีกมมาจากระบดินิวคลยีร จะทา้฿หຌกดิอิลใกตรอน
พลังงานสูง นืไองจากปฏิกิริยาการกระจิงบบคอมปຊตัน 
อิลใกตรอนหลานีๅ จะถูกกักดยสนามมหลใกลก ท้า฿หຌกิด
การสะทຌอนเปมาทีไระดับความสูง โเ  ไเ กิลมตร ท้า฿หຌกิด
การสัไนของกระสเฟฟງา ละท้า฿หຌกิดคลืไนมหลใกเฟฟງา
฿นชวง แ มิลลิวินาทีสุดทຌาย

 คลืไนมหลใกเฟฟງานีๅ มีก้าลังสูงจนท้า฿หຌลหะทงยาว 
อาจจะกลายปนสาสงเฟฟງารงสูง มืไอคลืไนมหลใกเฟฟງา
คลืไอนทีไผานเป เฟฟງารงสูงนีๅ สามารถท้าลายครืไองมือ
อิลใกทรอนิกส ทีไเม มีระบบปງองกัน ตยังเมมีข ຌอมูลถึง            
ผลกระทบของคลืไนมหลใกเฟฟງานีๅตอสิไงมีชีวิต ซึไงอากาศ            
ทีไตกตัวปนเอออนนืไองจากคลืไนมหลใกเฟฟງานีๅ สามารถ
รบกวนการสงสัญญานวิทยุ ทีไสะทຌอนจากบรรยากาศชัๅน         
เออนสฟยร
 การปງองกันระบบอิลใกทรอนิกส สามารถท้าเดຌดย     
การบรรจุเวຌภาย฿นตาขายลหะทีไนา้เฟฟງา ิ conductie meshี 
หรอืวสัดุอืไนทีไปน Farada cage ตอปุกรณนัๅนกใจะเมสามารถ
฿ชຌงานเดຌ นืไองจากคลืไนวิทยุเมสามารถผานขຌาเปเดຌ
 การระบิดกลางอากาศทีไระดับความสูงทีไพอหมาะ 
สามารถท้า฿หຌกิดผลกระทบลักษณะนีๅเป฿นบริวณกวຌาง       
ผลกระทบชนิดนีๅ จึงปนวัตถุประสงคหนึไงของการ฿ชຌอาวุธ
นิวคลียร

รังสี Radiation

ผนภาพสดงขัๅนตอนของการกระตุຌน฿หຌนิวคลียสธาตุเนตรจน

ปลดปลอยรังสีกมมา

 พลังงานของระบิดนิวคลียร ทีไจุดระบิด฿นอากาศ 
ประมาณ 5 ั จะอยู฿นรูปของรังสีนิวตรอนละรังสีกมมา 
นิวตรอนปนรังสีทีไกิดจากปฏิกิริยานิวคลียรฟຂชชันละ        
ปฏิกิริยานิวคลียรฟຂวชันทานัๅน สวนรังสีกมมากิดจาก
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ปฏิกิริยานิวคลียรชนกัน ละมาจากการสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสีทีไกิดจากปฏิกิริยานิวคลียรฟຂชชันดຌวย
 ความขຌมของรังสีนิวคลียร฿นตอนรก จะลดลง
อยางรวดรใว ตามระยะทางจากจุดทีไมีการระบิด นืไองจาก
การกระจายออกเปรอบทศิทาง ดยสวนหนึไงจะถกูดูดกลืน ละ
กระจิงออกเป฿นบรรยากาศ
 ระยะทางจากจุดระบิดทีไตางกัน จะทา้฿หຌลกัษณะของ
การเดຌรบัรังสเีมหมอืนกนั ถຌาอยู฿กลຌกับจุดระบิด รงัสนิีวตรอน
จะมีความขຌมมากกวารังสีกมมา ตมืไอระยะทางพิไมขึๅน
สัดสวนของรังสีนิวตรอนตอรังสีกมมาจะมีคาลดลง ละ
สุดทຌายจะหลือตรังสีกมมา ระดับความรงของรังสีตอนตຌน 
เมเดຌพิไมตามความรงระบิด ตอาจจะมีผลตอความสียหาย
นຌอยลงมืไอความรงของระบิดสูงขึๅน 

ฝุຆนรังสีนิวคลียร ิNuclear falloutี

การพรกระจายของฝุຆนรังสีนิวคลียร

 อันตรายจากการปรอะปอนสารกัมมันตรังสี จาก
ระบิดนิวคลียร ฿นรูปบบของฝุຆนกัมมันตรังสี ิradioactie 
falloutี ละกัมมันตภาพรังสีทีไกิดจากนิวตรอนจากการ 
ระบิดท้าปฏิกิริยากับวัตถุ ท้า฿หຌมีรังสีสูงขึๅน฿นรูปบบดังนีๅ
 แ.ผลผลติของปฏกิิรยิาฟຂชชนั ิ Fission –roductsี มืไอ
นิวคลยีสของธาตุทีไมขีนาด฿หญ ชน ยูรนยีมหรอืพลูตนียม 
ตกออกดยปฏิกิริยาฟຂชชัน กลายปนเอซทปของธาตุ 

ขนาดกลาง มีอกาสทีไจะกลายปนเอซทปรังสี ฿นรูปของ      
ผลผลิตฟຂชชัน ิfission productsี เดຌมากกวา ใเเ ชนิด        
สารกัมมันตรังสีหลานีๅ มีครึไงชีวิตตกตางกันเปหลายระดับ   
บางสวนมีครึไงชีวิตสัๅนมาก เมถึงวินาที บางสวนมีครึไงชีวิตยาว
ปนดือน หรือปนป ซึไงสามารถท้า฿หຌกิดอันตรายเดຌ
 โ. วสัดุนวิคลยีรทีไเมกดิปฏกิริิยาฟຂชชนั วสัดุนิวคลยีร 
ชน ยูรนียมละพลูตนียม ฿นระบิดนิวคลียรจะเมกิด        
ปฏิกิริยาฟຂชชันทัๅงหมด สวน฿หญจะยังอยู ตจะกระจาย       
ออกเปดยรงระบิด ซึไงจะคอยสลายตัวดย฿หຌรังสีอัลฟา          
ิalphaี ออกมา ซึไงมีกัมมันตภาพรังสีต้ไาจนเมมีความส้าคัญ
มากนัก
 ใ. กัมมันตภาพรังสีทีไถูกหนีไยวน้าดຌวยนิวตรอน          
ิNeutronูInduced Actiitี ถຌาวัตถุเดຌรับรังสีนิวตรอน   
ท้า฿หຌนิวคลียสของอะตอมจับนิวตรอน จะท้า฿หຌกลายปน        
สารกัมมันตรังสี ซึไงจะสลายตัวดยการ฿หຌรังสีบตาหรือ           
รังสีกมมาออกมา นิวตรอนทีไกิดขึๅน฿นขณะทีไระบิดจะท้า
ปฏิกิริยาท้า฿หຌชิๅนสวนของอาวุธกลายปนสารกัมมันตรังสี       
รวมทัๅงวัตถุทีไอยู ฿นบริวณดยรอบ ชน ดิน อากาศ น้ๅา             
อาจจะท้าปฏิกิริยากับนิวตรอนเปดຌวย ซึไงขึๅนกับระดับความสูง
ทีไกิดการระบิด ตัวอยางชน การระบิดทีไพืๅนดิน จะท้า฿หຌ  
รธาตุตาง โ ฿นดินเดຌรับนิวตรอน ชน ซดียม มงกานีส               
อลูมินียม ละซิลิกอน ตจะมีอันตรายเมมากนัก ถຌากิด฿น
พืๅนทีไจ้ากัดถຌากิดการระบิดหนือผิวดิน หรือผิวน้ๅา ความรຌอน
จากลูกเฟของการระบิด จะท้า฿หຌวัตถุถูกท้า฿หຌกลายปนเอ
ลอยขึๅนเปปนกลุมมฆกัมมันตรังสี วัตถุหลานีๅจะรวมขຌากับ
ผลผลิตฟຂชชันละวัสดุอืไน ทีไกลายป นสารกัมมันตรังสี 
จากการทา้ปฏกิริยิากบันิวตรอน อนุภาคทีไมีขนาด฿หญจะตกลงสู
พืๅนลกกอนภาย฿น โไ ชัไวมง ดยขึๅนกับกระสลมละสภาพ
อากาศ สวนอนุภาคขนาดลใก จะลอยขึๅนทีไบรรยากาศชัๅน 
stratosphere ละกระจายออกเปเกล ดยอาจจะ฿ชຌวลา                 
ปนสัปดาหหรือปนดือนกอนจะตกลงมา
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 การปรอะป อนฝุ ຆนกัมมันตรังสีอาจจะกระจายเป
ปนบริวณกวຌาง ขึๅนกับรงของคลืไนกระทกหรือความรຌอน         
ดยฉพาะกรณีทีไระบิดขนาด฿หญหนือพืๅนดิน สวนการ
ระบิดหนือพืๅนน้ๅา จะท้า฿หຌกิดอนุภาคทีไลใกละบากวา   
ท้า฿หຌกิดฝุ ຆนกัมมันตรังสีนຌอยกวา ตกินพืๅนทีไ฿นบริวณทีไ            
กวຌางกวา อนุภาคสวน฿หญจะปนน้ๅาทะลซึไงประกอบดຌวยน้ๅา
ละกลือ ซึไงจะท้า฿หຌกลายปนฝนของกัมมันตภาพรังสี          
ตกลงมา
 อันตรายจากรังสีของฝุຆนกัมมันตรังสีทีไมีผลกระทบเป
ทัไวลก ทีไส้าคัญกิดจากเอซทปรังสีทีไมีอายุยาว ช น
สตรอนชียม ู ้เ ิstrontium ู ้เี ละซีซียม ู แใ็ 
ิcaesium ู แใ็ี ซึไงสามารถขຌาเป฿นรางกายเดຌจากการ
กนิอาหารทีไมสีารกมัมนัตรังสีหลานีๅขຌาเป ตมืไอทยีบกันลຌว
อันตรายจากฝุຆนรังสีทีไกระจายเปทัไวลก นຌอยกวาอันตรายจาก
ฝุຆนรังสี ทีไตกลง฿กลຌกับจุดระบิดมาก
 จ้านวนผูຌทีไบาดจใบจากคลืไนกระทกละความรຌอน       
มีมากกวาจ้านวนผูຌทีไบาดจใบจากรังสี ตนืไองจากผลของรังสี
ท้า฿หຌกิดผลทีไซับซຌอนกวา จึงปนสาหตุทีไท้า฿หຌกิดขຌา฿จ
ผิดถึงผลกระทบหลักทีไกิดขึๅน การฉายรังสี฿หຌกับสัตวทดลอง        
อาจจะท้า฿หຌกดิการปลีไยนปลงทางชวีวทิยา ดยอาจจะทา้฿หຌ
ตายทันที ถຌาเดຌรับรังสีปริมาณมากทัไวทัๅงตัว หรือกิดการ
ปลีไยนปลง฿นภายหลังนืไองจากผลของรังสี ฿นบางคน
ทีไเดຌรับรังสีปนวลานาน
 จากการริไมพัฒนาอาวธุนิวคลยีรทีไผานมาของประทศ
ตาง โ ซึไงปนอาวุธทีไท้าลายลຌางสูง ละสงผลกับดุลอ้านาจ
ระหวางประทศละภมูภิาค สรຌางความเดຌปรยีบดຌานการทหาร 
ต฿นขณะดียวกันถຌาสถานการณมีความรุนรงจนถึงตຌอง฿ชຌ
อาวุธนิวคลียร฿นการท้าสงคราม ยอมสงผลกระทบตาง โ
ทีไจะกิดขึๅนอยางมากมาย ซึไงเมกิดผลดีตอประทศ฿ดรวมทัๅง
ลกอีกดຌวย

 ฿นฉบับหนຌาจะกลาวถึงผลกระทบตาง โ ทีไกิดขึๅนจาก
การ฿ชຌอาวุธนิวคลียร รวมทัๅงถຌาน้าอาพลังงานนิวคลียรมา฿ชຌ
฿นทางสันติ จะสรຌางสรรคสิไง฿ดทีไดี฿หຌกประทศละลกของ
รา ปรดติดตาม฿นฉบับตอเปครับ ขอบคุณครับ
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พลอากาศตรี จิระศักดิ่  รืองจวง  ผูຌอ้านวยการศูนยการสงครามทางอากาศ
฿นฐานะผูຌอ้านวยการส้านักงานยุทธศาสตรละหลักนิยม ส้านักงานคลังสมองกองทัพอากาศ ิพืไอพลางี

ดินทางเปศึกษาดูงานรวมกับส้านักงานคลังสมองกองทัพอากาศ ิพืไอพลางี
ณ ส้านักงานพัฒนาทคนลยีอวกาศละภูมิสารสนทศ ิGISTDAี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มืไอวันทีไ ใเูใแ มีนาคม โ5ๆเ

กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ
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นาวาอากาศอก สุพจน ฒาทอง นายทหารฝຆายสนาธิการศูนยการสงครามทางอากาศ 
น้าขຌาราชการละพนักงานราชการ ศูนยการสงครามทางอากาศ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ประจ้าป ๆเ 

ณ รงพยาบาลกองบิน แ มืไอวันทีไ โๆ มษายน โ5ๆเ

กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ
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