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ความเป็นมา
 วารสารการสงครามทางอากาศเป็นวารสารทางวิชาการรายไตรมาส เดิมใช้ชื่อ “วารสารศูนย์การสงครามทางอากาศ”  

วารสารฉบับแรก ถือกำาเนิดเมื่อเดือนมกราคม 2544 โดยมีแนวความคิดจากการที่กองทัพอากาศยังไม่มีวารสารที่มุ่งเน้นให้สาระความรู ้

ในด้านการทหารและกำาลังทางอากาศโดยเฉพาะ ประกอบกับ ศกอ.บยอ. (โครงสร้างเดิม) มีภารกิจในการให้ความรู้แก่กำาลังพล 

กองทพัอากาศในเรือ่งกำาลงัทางอากาศ โดยมขีอ้มูลวิชาการดา้นการทหารและกำาลงัทางอากาศสะสมอยู่เปน็จำานวนมาก จงึได้รวบรวม

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ ผลิตเป็นรูปเล่มออกแจกจ่ายแก่หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ต่อมากองบัญชาการยุทธทางอากาศ 

ได้เล็งเห็นความสำาคัญในการจัดทำาวารสารการสงครามทางอากาศ จึงได้อนุมัติงบประมาณในการจัดทำาวารสารฯ 

 ในปจัจบุนั ศกอ. เปน็หนว่ยขึน้ตรงกองบญัชาการกองทพัอากาศยงัคงไดร้บังบประมาณในการจดัทำาวารสารฯ อยา่งตอ่เนือ่ง

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องกำาลังทางอากาศ การสงครามทางอากาศ หลักนิยม แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธวิธี รวมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการบินและการใช้อาวุธทางอากาศ 

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในด้านการทหาร การสงคราม และการบินให้แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ

 3. เพื่อเผยแพร่กิจการศูนย์การสงครามทางอากาศ

** บทความ สารคดี และความคิดเห็นของผู้เขียนไม่มีส่วนผูกพันกับกองทัพอากาศแต่อย่างใด ** 
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สวัสดีปีใหม่ครับ ท่านผู้อ่านวารสารการสงครามทางอากาศทุกท่าน

 ในวาระดิถีข้ึนปีใหม่นี้ กองบรรณาธิการวารสารการสงครามทางอากาศ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 
และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีทุกท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ  
มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็งและสดใส พร้อมรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ เรื่อง

  วารสารการสงครามทางอากาศฉบับนี้ได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปเล่ม หน้าปก  
หรือการจัดวางภายใน แต่ที่ยังเหมือนเดิมคือ เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านยังอยู่ครบเช่นเดิม  
โดยในฉบับนี้ประกอบไปด้วยเรื่อง สงครามที่เข้าใจแตกต่างกัน สงครามอาหรับ - อิสราเอล ซึ่งเป็นสงครามระหว่างชาติ 
อาหรับกับอิสราเอลที่มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ การพัฒนาเคร่ืองบินรบยุคที่ 5 ของจีน รวมทั้งบทความ เร่ืองข้อมูล 
ขนาดมหาศาลกับกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
ท่านผู้อ่าน กองบรรณาธิการจึงได้จัดทำาแบบสำารวจความพึงพอใจของท่านผู้อ่านแนบมาพร้อมกับวารสารนี้ และ 
ขอได้โปรดส่งแบบสำารวจฯ ให้กับกองบรรณาธิการต่อไปด้วย

 อกีประการหนึง่เพือ่เปน็การเพ่ิมอรรถรสและสาระทีมี่ประโยชนย์ิง่ขึน้ กองบรรณาธกิารจงึขอความอนเุคราะห์
ขอบทความจากท่านที่เขียนบทความทั้งหลายร่วมส่งผลงานมาเผยแพร่ เพื่อจะได้นำามาลงในวารสารฯ ฉบับต่อ ๆ  ไป 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจอีกด้วย  

 สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างย่ิงว่า บทความที่นำาเสนอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน และ 
ขอขอบคุณล่วงหน้ามายังทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงวารสารการสงคราม 
ทางอากาศในฉบับต่อ ๆ ไป พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

บรรณาธิการ
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การพัฒนาเครื่องบินรบยุคที่ 5 ของจีน 19

ข้อมูลขนาดมหาศาลกับกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 26

แนะนำาผู้บังคับบัญชา 37

กิจกรรมศูนย์การสงครามทางอากาศ 38

ปฏิทินการสงครามทางอากาศ ปี พ.ศ.2559 40
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สงครามที่เข้าใจแตกต่างกัน

PARADOXES OF WAR

กองเทคโนโลยี ศูนย์การสงครามทางอากาศ

 การทำาสงครามในอดีตเป็นการใช้กำาลังทางทหารกระทำาสงครามต่อกันโดยตรง อันนำามาซึ่งความสูญเสีย 

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของคู่สงคราม แต่สงครามในอนาคตจะไม่นำากำาลังทหารมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำาสงคราม

ต่อกันโดยตรงอีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนบทบาทเป็นเพียงเครื่องมือในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อยุติความขัดแย้งมิให้

เกิดสงครามเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียหากมีการทำาสงครามระหว่างกันข้ึน เนื่องจากสงครามในอดีตทั้งสงคราม

นิวเคลียร์และสงครามอ่าวเปอร์เซีย ได้นำามาซึ่งความสูญเสียให้กับท้ังสองฝ่าย ท้ังผู้แพ้และผู้ชนะสงคราม 

เป็นอย่างมาก

 ภาพลักษณ์ของสงครามที่เกิดขึ้นกว่า 100 ปีที่ผ่านมา มีความชัดเจนว่าเป็นลักษณะของการรบที่ประเทศ 

คู่สงครามใช้กำาลังทางทหารกระทำาต่อกันโดยตรงอันนำามาซึ่งความสูญเสียที่ยากจะลืมเลือนไปในหน้าประวัติศาสตร์

ของมนุษยชาติ เพียงเพื่อความต้องการในการสร้างประเทศและเป็นผู้นำาในการจัดระเบียบโลก ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์

ดังกล่าวในปัจจุบันจะลดลงอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์สงครามในอดีตก็มิได้ถูกหยิบยกนำามาพัฒนา 

แนวความคิดในการกำาหนดนโยบายด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ทหารของทุกประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

โดยจะเห็นได้ว่า แต่ละประเทศยังคงเตรียมกำาลังทางทหารบนพื้นฐานของความหวาดระแวงกัน เพ่ือเตรียมพร้อม 

หากมีการทำาสงครามต่อกัน 

การทำาความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของการทำาสงครามน้ัน มีความสำาคัญเป็นอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลง

ภาพลักษณ์ของสงครามในอดีตไปสู่ภาพลักษณ์ของสงครามในอนาคต โดยหากแต่ละประเทศมีความเข้าใจในเร่ือง

ของการทำาสงครามที่แตกต่างกัน สงครามในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะต่อสู้กันด้วยยุทธศาสตร์ วิธีการ และระดับการ

ทำาสงครามที่แตกต่างกัน อันจะนำามาซึ่งความสูญเสียที่ใหญ่หลวงกว่าผลจากการทำาสงครามในอดีตเป็นอย่างมาก
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ภาพลักษณ์ของสงคราม

 ภาพลักษณ์ของสงครามในอดีตที่เป็นการต่อสู้กันโดยการใช้กำาลังทางทหารนั้น เป็นภาพลักษณ์ที่มีความ 

ผิดพลาดอย่างมหันต์ เนื่องจากภาพลักษณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียจากผลกระทบที่ตามมาอย่างมหาศาล  

การทำาสงครามในอดีตเป็นการใช้ทรัพยากรและชีวิตที่ไม่จำาเป็น ไม่สามารถคาดคะเนผลกระทบได้ มีความ 

สิ้นเปลืองทรัพยากรสูง สงครามในอดีตเป็นเพียงเครื่องมือสนองความต้องการของมนุษย์ต่อความอยากในการเป็น

ผูน้ำาการจดัระเบยีบโลก ความอยากในการเปลีย่นแปลงโลก แตแ่ทจ้รงิแลว้เปน็เพยีงความตอ้งการในการสรา้งประเทศ 

ของตนโดยไม่คำานึงว่า ในขณะเดียวกันก็เป็นการทำาลายประเทศอื่นด้วย 

 สงครามในอนาคต ควรทำาความเขา้ใจเรือ่งวตัถุประสงคใ์นการทำาสงครามและกำาหนดวิธกีารในการทำาสงคราม

เพือ่ใหบ้รรลวัุตถปุระสงคโ์ดยมผีลกระทบนอ้ยทีส่ดุ โดยควรมกีารทำาความเขา้ใจกบัความขดัแยง้ตา่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่

ในยามสงบ เพื่อให้สามารถแบ่งแยกระดับของการทำาสงครามให้มีความชัดเจนในยามสงคราม โดยวัตถุประสงค์ 

ที่กำาหนดจากความขัดแย้งนั้นมีหลายประการ เช่น ความต้องการบีบบังคับในเรื่องของอาณาเขต ผลประโยชน์  

หรือทรัพยากร ที่ควรกำาหนดวิธีการจัดการความขัดแย้งที่แตกต่างกันออกไปจากที่เคยใช้เพียงกำาลังทางทหาร 

กระทำาต่อกันโดยตรง เพื่อแก้ไขความขัดแย้งทุกประเภทเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซ่ึงจะทำาให้สงครามในปัจจุบัน 

และอนาคตอาจจะไม่จำาเป็นต้องใช้กำาลังทางทหาร โดยอาจจะเป็นเพียงสงครามข่าวสารหรือการต่อสู้กันด้วย 

ระบบข้อมูลข่าวสาร และการต่อสู้กันทางความคิดในการเตรียมกำาลังและปรับกำาลังเพื่อป้องปราม หลีกเลี่ยงการ 

ทำาสงครามที่จะนำามาซึ่งความสูญเสีย โดยกำาลังทางทหารอาจต้องมีการปรับตัวท้ังยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ปริมาณ 

และวิธีการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความขัดแย้งต่าง ๆ 

ภาพลักษณ์ของสงคราม (Paradoxes of War)

ภาพลักษณ์ในอดีต

1. ความขัดแย้ง

2. ความเข้มแข็งทางกายภาพ

3. พื้นที่

4. การทำาลาย

5. การโจมตีทางกายภาพ

6. เครื่องมือ

7. รูปธรรม

8. Hardware

9. ชนะด้วยการรบ

10. ชนะสงคราม

11. ชนะโดยการสู้รบ

ภาพลักษณ์ในอนาคต

1. การแข่งขัน

2. ความสามารถทางสติปัญญา

3. เวลา

4. การสร้างสรรค์

5. การทำาลายขวัญ

6. ความรู้สึก

7. นามธรรม

8. Software

9. ชนะด้วยการเตรียมกำาลัง

10. ไม่แพ้สงคราม

11. ชนะโดยการไม่ต้องสู้รบ

จากตาราง เปน็การสรปุความแตกตา่งระหวา่งความเขา้ใจในเรือ่งภาพลกัษณข์องสงครามในอดตีและอนาคต 

ที่จะได้นำามาเป็นขอบเขตในการอธิบายเพื่อทำาความเข้าใจในเรื่องสงครามที่แตกต่างกันระหว่างในอดีตและอนาคต 
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 ภาพลักษณ์ของสงครามดังกล่าว มิได้มุ่งหวังให้ทำาความเข้าใจเพียงกรณีใดกรณีหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 

หมายถึงไม่ควรเลือกทำาความเข้าใจภาพลักษณ์ของสงครามเพียงหนึ่งภาพลักษณ์โดยตัดภาพลักษณ์อ่ืน ๆ ออกไป 

และในทางตรงกนัขา้มควรตอ้งพจิารณาทำาความเขา้ใจในเรือ่งภาพลกัษณข์องสงครามในทกุมติ ิเพือ่กำาหนดวตัถุประสงค์

และวิธีการในการทำาสงครามต่อกัน

 ภาพลักษณ์ของการทำาสงครามในอนาคตน้ัน ซุนวู ปราชญ์แห่งพิชัยยุทธ์ได้เคยกล่าวถึงไว้กว่า 2,500 ปี  

มาแล้วว่า สงครามขึ้นอยู่กับการลวง และสุดยอดในการชนะสงคราม คือ การเอาชนะโดยไม่ต้องทำาการรบ แต่ผล

จากการทำาการรบจนได้รับความพ่ายแพ้หรือชัยชนะจากสงครามในอดีต อาจทำาให้เกิดความลังเลสงสัยที่จะยอมรับ

ความจริงตามวาทะกรรมดังกล่าว เนื่องจากการได้รับความพ่ายแพ้หรือชัยชนะจากสงครามในอดีตได้นำามาซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลง ทั้งที่ดีขึ้นและแย่ลง ความสมหวัง และความผิดหวัง รวมทั้งความสูญเสียอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ใน

วาทะกรรมดังกล่าว ข้อเท็จจริงในภาพลักษณ์ของสงครามเมื่อพิจารณาแบบองค์รวมในทุกประเด็นแล้ว จะเห็นว่า 

เป็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของสงคราม เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างคำาว่า ชนะสงคราม กับ ไม่แพ้สงคราม 

ความขัดแย้ง กับ การแข่งขัน

 เมื่อเกิดความขัดแย้งจนถึงขั้นเกิดสงครามโดยใช้กำาลังทางทหารนั้น การประเมินทางทหารในยามสงบก่อน

ท่ีจะเกดิสงคราม อาจเป็นตวัชีว้ดัผลแพ้ชนะของสงครามได ้โดยสามารถประเมนิไดจ้ากการแขง่ขนัในการเตรยีมกำาลงั

ทางทหาร การจัดหาและออกแบบอาวุธยุทโธปกรณ์ การพัฒนายุทธศาสตร์และยุทธวิธี รวมทั้งการพัฒนากำาลังพล 

และการฝึกซ้อมรบต่าง ๆ ดังนั้น สงครามในอนาคตจึงสามารถที่จะประเมินผลแพ้ชนะได้ตั้งแต่ในยามสงบ ถึงแม้ว่า

บางประเทศอาจมีความเช่ือว่าความเป็นผู้นำาทางทหาร เทคโนโลยี และโชคชะตา อาจจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของ

สงครามได้ก็ตาม แต่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมักจะไม่เกิดขึ้นและไม่ใช่สิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีในการ

ประเมินอย่างสมเหตุสมผลต่อผลแพ้ชนะของสงครามในอนาคต

 

 บทความเรื่อง “The Moral Equivalent of WAR” ของ Willam James ได้เขียนไว้ว่า “การแข่งขันกัน

อย่างรุนแรงในการเตรียมการเพื่อทำาสงครามของชาติ เป็นสงครามที่แท้จริง ถาวร ไม่หยุดยั้ง การรบเป็นเพียง

การตัดสินผลลัพธ์ที่ได้รับในระหว่างยามสงบ” นั่นก็คือ สงคราม นั้น ไม่ใช่สงครามที่แท้จริง ที่มีเพียงชัยชนะหรือ

ความพ่ายแพ้ แต่ก่อนหน้านั้นคือ ความขัดแย้ง หรือการแข่งขัน และการต่อสู้หรือการหลีกเลี่ยง ซึ่งอยู่ในขั้นการเตรียม 

การในยามสงบ โดยในยามสงบก็ต้องมีการประเมินความขัดแย้ง ต้องมีการแข่งขันกันในการเตรียมการและวางแผน 

เพื่อแสดงแสนยานุภาพ และขีดความสามารถในการรบ หากเพียงเฝ้ารอทำาสงครามเพื่อทดสอบความเข้มแข็งโดย 
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 ไม่มีการเตรียมการอาจทำาให้แพ้สงครามได้ เพราะอาจสายเกินไปที่จะรวบรวม ทุนทรัพย์ กำาลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ 

ตลอดจนขวัญและกำาลังใจ เพื่อให้ได้รับชัยชนะในสงคราม

ความเข้มแข็งทางกายภาพ กับ ความสามารถทางสติปัญญา

 ถ้าใครสามารถกำาหนดว่าเป็นผู้ชนะล่วงหน้าได้ ก็ไม่จำาเป็นต้องแข่งขันเพื่อให้ได้ผลตามที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว 

แต่ไม่มอีะไรเป็นท่ีแนน่อนวา่จะไดร้บัชยัชนะ ซ่ึงเปน็เหตผุลเดยีวกบัทีน่กักฬีาใหค้วามสำาคญักบัสนามแข่งขนั ในทำานอง

เดียวกับสนามรบในการทำาสงคราม โดยถ้าฝ่ายใดรู้ว่าใครคือคู่ต่อสู้ และเจตนาของฝ่ายตรงข้าม มีความเข้าใจใน

วัฒนธรรม ภาษา บุคลิกภาพ และขอบเขตความคิดของฝ่ายตรงข้าม และกำาหนดหนทางเลือกของฝ่ายตรงข้ามได้  

ก็อาจจะบีบบังคับการปฏิบัติและตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ต้องใช้กำาลังได้ ถ้าสุดยอดของสงครามคือการบังคับฝ่าย

ตรงข้ามโดยไม่ต้องสู้รบดังคำากล่าวของ ซุนวู นั้น จึงควรต้องลงทุนในเรื่องความสามารถทางสติปัญญา มิใช่ 

ลงทุนเพียงแต่สร้างความเข้มแข็งทางกายภาพ ซึ่งหมายความว่า การข่าวกรอง การลวง การทูต และมาตรการอื่น ๆ 

กจ็ะมคีวามสำาคญัสูง ความรู้เกีย่วกบัวฒันธรรมของฝา่ยตรงขา้ม ศาสนา และขอบเขตความคดิ กจ็ะมคีวามสำาคญัเชน่

เดียวกับการฝึก การจัดหน่วย และการพัฒนาอาวุธ เช่นเดียวกัน โดยจะต้องกระทำาด้วยความจริงจัง ความหลงใหล 

ในวิธีการทางเทคนิค ส่วนมากจะทำาให้เรามองข้ามความรู้พื้นฐานธรรมดาไป การศึกษาอาจมีความสำาคัญต่อความ

สำาเร็จในสงคราม เช่น การรวบรวมข่าวสารภาพถ่ายจากดาวเทียม เป็นต้น

พื้นที่ กับ เวลา

 

 ภาพลกัษณข์องสงคราม มกัตอ้งการผลคือ การทำาลายขา้ศกึ การควบคมุทรพัยากร การรกัษาอำานาจอธปิไตย 

และการจัดเขตแดนใหม่ สงครามนั้นจะชนะหรือแพ้ จะเริ่มต้นหรือยุติ ขึ้นอยู่กับการกระทำาในเวลาและพื้นที่ในการ

ทำาสงคราม โดยเวลาอาจเป็นปัจจัยที่สำาคัญกว่า เช่น ถ้าเยอรมันสามารถเอาชนะรัสเซียได้เร็วกว่าเดิมโดยไม่ต้องทำา

สงครามต่อในฤดูหนาว ถ้าเครื่องบินของอเมริกันที่มิดเวย์ไม่พบกองเรือญี่ปุ่นก่อนที่จะเดินทางกลับ และถ้าอิสราเอล

ไม่ได้เรียนรู้ที่จะโจมตี SAMs ในสงครามคิบปูแล้ว ผลของสงครามเหล่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมหันต์ นั้นคือปัจจัย

ดา้นเวลา และจากการคน้ควา้ของ John Boyd อาจทำาใหเ้ขา้ใจ บทบาทของเวลาทีม่คีวามสำาคัญตามวงรอบของเวลา

ในการทำาสงครามมากยิ่งขึ้น
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 ความสามารถในการยึดครองพื้นที่ได้นั้น อาจลดบทบาทน้อยลงกว่าปัจจัยเรื่องเวลาในการเอาชนะสงคราม

ในอนาคต ซึง่เกีย่วขอ้งกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละสภาพแวดล้อม แต่ชว่งเวลาในการยดึครองพ้ืนที ่ชว่งเวลา

ในการโจมตี ช่วงเวลาในการรับส่งข้อมูลข่าว ช่วงเวลาในการสนับสนุน และช่วงเวลาในการยิงสนับสนุน อาจมีความ

สำาคัญต่อความสำาเร็จ หรือความล้มเหลวมากกว่าปัจจัยเรื่องพื้นที่ การยึดครองพื้นที่หรือการสูญเสียพื้นที่ที่ยึดครอง

เป็นเพียงการยืนยันความสำาคัญของจังหวะเวลาเท่านั้น Nathan Bedfored Forest ได้กล่าวสั้น ๆ อย่างเข้าใจง่าย 

ไว้คือ การเอาชนะ นั้นคือ การไปถึงท่ีหมายก่อน ด้วยจำานวนมหาศาล การไปถึงท่ีหมายท่ีถูกต้องมีความสำาคัญ

เท่ากับการไปถึงที่หมายในเวลาที่ถูกต้อง

การทำาลาย กับ การสร้างสรรค์

 เมือ่มีการสรา้งสรรคก์ต็อ้งมกีารทำาลาย ไมว่่าใครกต็ามทีจ่ะกอ่สรา้งตกึขนาดใหญแ่ละจดัพืน้ท่ีใหม ่ในระหว่าง

ดำาเนินการออกแบบของใหม่ ของเดิมซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือมีความคิดที่จะ

เปลี่ยนแปลงสมมุติฐาน ความสัมพันธ์ และ ความเข้าใจ จะต้องทำาลายของที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้หมดรากเง้าต่าง ๆ  

ท่ีผิด ๆ มาจากในอดีต เพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การทำาลายอย่างมีเหตุผลเป็นสิ่งแรกที่จำาเป็นในการเรียนรู้  

การสรา้งสรรคข์ึน้อยูก่บัวสิยัทศัน์ประกายของความคดิ หรอืการคาดการณจ์ากความคดิ และจากสิง่ท่ีทำาให้เกดิความ 

เป็นไปได้แบบใหม่ การสร้างสรรค์ ยังต้องใช้การสนธิ ระหว่างจินตนาการและนวัตกรรม ผู้สร้างสรรค์จะต้องใช้ความคิด 

ที่ก้าวเกินไปกว่าขอบเขตของความรู้เดิม ในการทบทวน การผสมผสานใหม่ และการจัดระเบียบของความรู้  

จะต้องอธิบายสิ่งที่ยังไม่มีการเรียนรู้ให้ชัดเจน และทิ้งวิธีการของการจัดระเบียบ ข่าวสารแบบเดิม และจัดระเบียบ

ขา่วสารใหม ่เพือ่ทีจ่ะพจิารณาสิง่ตา่ง ๆ  ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ ความสามารถทางดา้นสตปิญัญา ดงักล่าว หรอืความสามารถ

ในการพิจารณาจากสภาพที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นแก่นแท้ของสงคราม ทั้งการทำาลายและการสร้างสรรค์ เป็น 

กระบวนการตามธรรมชาติของสงคราม

 สิ่งต่าง ๆ มักไม่ได้เกิดขึ้นตามที่วางแผนไว้เสมอ และลำาดับขั้นตอนของการแพ้สงครามหรือการทำาลายเกิน

ความจำาเป็นตามกระบวนการนั้น เป็นการเสี่ยงทั้งในการเตรียมกำาลังและการใช้กำาลังในการทำาสงคราม ความเข้าใจ

ถึงความจำาเป็นในการทำาลาย เพื่อสร้างสรรค์ เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ ความคิดใหม่ ที่สามารถจัดระเบียบขึ้นมาใหม่ได้

 สงครามไมว่่าจะเปน็ความเช่ือทีว่่าเปน็การแข่งขนักนัสะสมอาวธุและการปอ้งปราม ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการ

สร้างสรรค์ และการทำาลายทางความคิด ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการสร้างสรรค์และทำาลายทางกายภาพ ดังนั้น สงครามจึง

เปน็การสรา้งสรรค์และทำาลายทางดา้นสตปัิญญา มใิช่เปน็เพยีงการทำาลายทางกายภาพ เปน็การตอ่สูเ้พ่ือวตัถปุระสงค์

ในการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดสถานภาพหรือเงื่อนไขใหม่ (New end - state) ซึ่งแตกต่างจากเดิม ในการที่จะเอาชนะ

จะตอ้งสรา้งสรรค์สิง่แวดลอ้มใหม ่ความสำาเร็จหรอืลม้เหลวในการทีจ่ะไมต่อ้งทำาการรบ รวมทัง้การทำาสงครามนัน้ขึน้

อยู่กับขีดความสามารถในการสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ดังกล่าวอาจนำามาใช้โดยการรอมชอมหรือการใช้

กำาลังการข่มขู่หรือการป้องปราม และยุทธศาสตร์ Counter – value หรือ counter – force สิ่งที่สำาคัญที่สุด คือ 

สงครามถึงแม้จะเป็นการทำาลายแต่จะต้องมีการสร้างสรรค์เสมอ

การโจมตีทางกายภาพ กับ การทำาลายขวัญ
 สงครามในอนาคตเปน็เร่ืองของวตัถปุระสงคท์างดา้นขวญัมากกวา่เปน็เพยีงการโจมตทีางกายภาพ ซึง่สะทอ้น

ถึงการสร้างแรงจูงใจ ขวัญและกำาลังใจของทั้งผู้นำาประเทศ ผู้นำาทางทหาร กำาลังพล และประชาชนในประเทศ
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 ความสำาคัญของการโจมตีทางกายภาพปรากฏให้เห็นในสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง เช่น การโจมตีเรือลูซิตาเนีย 

และ การโจมตีอ่าวเพิร์ล ซึ่งไม่อาจถือได้ชัดเจนว่าเป็นสาเหตุให้สหรัฐฯ เข้าสู่สงคราม เนื่องจากยังมีเหตุผลอื่น ๆ อีก 

เชน่ ความหวาดระแวงตอ่ฝา่ยขวาจัด (Fascist) ความจำาเปน็ทีต่อ้งชว่ยบริเทน และสิทธิเสรีภาพในการเดนิเรือ เปน็ต้น  

ส่วนการที่สหรัฐฯ มีส่วนร่วมในสงครามเกาหลี และสงครามเวียดนาม เนื่องจากสหรัฐฯ ยึดติดกับความรู้สึกเกลียดชัง 

คอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง ต้องการมีบทบาทเป็นผู้นำา และเป็นพันธมิตรในการป้องกันผลประโยชน์หรือภัยคุกคาม 

ทางทหาร อีกทั้งในสงครามอิรักที่เป็นภัยคุกคามต่อเส้นทางลำาเลียงนำ้ามัน ของประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ

 

 สงครามอา่วเปอรเ์ซยียตุลิงโดยมกีารพจิารณาทบทวนดา้นขวญัมากเทา่ๆ กับผลของการทำาลายทางกายภาพ 

และในสงครามโลกครั้งที่ 1 เยอรมันเรียกร้องสันติภาพตาม Wilson’s Fourteen Points และได้รับ article 231 

ตามสนธิสัญญาแวร์ซายร์ สิ่งที่เลวร้ายที่สุด คือ ประเด็นการเป็นอาชญากรรมสงคราม และจากการที่ไม่มีคำาจำากัด

ความของชัยชนะในการรบ ทำาให้เกิดยุควิกฤต ซึ่ง E.H.Carr เรียกว่า The Twenty Years Crisis ระหว่าง ค.ศ.1919 

– 1939 ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นถูกโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์ ก็ยังไม่ยอมแพ้เนื่องจากมีขวัญและกำาลังใจที่ดี 

เนื่องจากได้รับการยืนยันว่าจักรพรรดิยังคงอยู่ ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องขวัญที่สำาคัญที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งไม่สามารถที่

จะรอมชอมได้แม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงก็ตาม

 ในสงครามเกาหลี การเจรจาสงบศึกชะงักงันเกือบ 2 ปี ในประเด็นการส่งกลับเชลยสงคราม ในสงคราม

เวียดนาม คำาว่า “สันติภาพอย่างมีเกียรติ” เป็นวลีที่ว่างเปล่า การตัดสินใจยุติสงครามอ่าวเปอร์เซียเนื่องจากการที่

ไม่มีความจำาเป็นต้องทำาให้เกิดการทำาลายล้าง หรือที่เรียกว่า “Highway of death” 



สง
คร

าม
ที่เ

ข้า
ใจ

แต
กต

่าง
กัน

PA
RA

DO
XE

S 
O

F 
W

AR

วารสารรายไตรมาสประจำาเด ือน ม.ค. - มี.ค. 59 ปีท ี ่ 16 ฉบับที ่ 59 9

เครื่องมือ กับ ความรู้สึก

 เครื่องมือในการทำาสงครามและการเปรียบเทียบกำาลังรบระดับต่าง ๆ  มีความสำาคัญมาก แต่ก็มีกระบวนการ

หรือขั้นตอนต่าง ๆ  ที่สลับซับซ้อน หรือเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่ต้องนำามาพิจารณาให้มากกว่านี้ สงครามอาจเกิดขึ้นได้ทั้งโดย

ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจ ความเข้าใจผิด หรือคาดการณ์ความตั้งใจของฝ่ายตรงข้ามที่ผิดพลาดจากความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่จะ

เป็นคู่สงคราม ซึ่งมีความสำาคัญเท่า ๆ กับเครื่องมือที่จะทำาสงคราม ความรู้สึกนึกคิดนั้นมีความสำาคัญมากกว่าความ

สามารถ เป็นความจริงที่ว่าถ้าใครก็ตามมีความกลัว หรือห่วงใยในสิ่งใดก็ตาม จะต้องจัดลำาดับความสำาคัญในการ 

ป้องกันหรือการโจมตีฝ่ายตรงข้าม ซ่ึง Geoffrey Blarney ได้อธิบายแนวความคิดของการแข่งขันสะสมอาวุธ  

(arms race) ไว้ว่า

 “เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีความตั้งใจเตรียมกำาลังและการแข่งขันเพื่อการสงครามนั้น อาจทำาให้สงครามเกิด

เร็วขึ้น แต่สงครามก็อาจเกิดช้าลงได้ เนื่องจากความพยายามที่จะใช้อำานาจที่เหนือกว่าเพื่อความได้เปรียบใน

สงคราม สงครามจะไมเ่กดิขึน้โดยอบุตัเิหตแุละการเขา้ใจผดิ แตจ่ะขึน้อยูก่บัสิง่ทีส่ำาคญัทีสุ่ด คอื ความรูส้กึนกึคดิ

ของชนในชาติ ที่คิดว่าตนเองมีกำาลังเข้มแข็งที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้”

 การพิจารณาความรู้สึกนึกคิดของคู่สงครามเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก โดยการลวงหรือการทำาให้คู่สงครามหลงผิด 

การลวงให้คู่สงครามคิดว่าไม่ใช่ผลประโยชน์ของตน การลวงให้คู่สงครามไม่ให้กระทำาตามหนทางปฏิบัตินั้น ๆ  นับว่า

เป็นศิลปะสูงสุดของการทหารและการทูต น่ันก็คือ การเอาชนะโดยไม่ต้องทำาการรบ แต่ยุทธศาสตร์น้ีจะสำาเร็จ 

ก็ต่อเมื่อคู่สงครามมีความไม่รู้เท่าทัน ดังน้ัน องค์ประกอบท่ีสำาคัญของสงครามคือความเข้าใจท่ีจะปฏิบัติ หรือการ

หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติ การพิจารณาความเข้าใจหรือ ความรู้สึกนึกคิดจึงมีความสำาคัญเทียบเท่ากับการพัฒนาขีดความ

สามารถ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ จะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 ในฉบับต่อไป จะไดก้ลา่วถงึภาพลักษณ์ของสงครามในเรือ่งของความเป็นรูปธรรมกบันามธรรม การเอาชนะ

สงครามดว้ยการรบกับการเอาชนะสงครามด้วยการเตรยีมกำาลงั การเปรยีบเทยีบวาทะกรรมระหวา่งการไดร้บัชยัชนะ

กับการไม่พ่ายแพ้ และการเอาชนะสงครามโดยการรบกับการไม่ต้องสู้รบ เพ่ือสร้างความเข้าใจในภาพลักษณ์ของ

สงครามให้มากยิ่งขึ้น

(โปรดติดตามต่อฉบับหน้า)

อ้างอิง

- วารสารการสงครามทางอากาศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 47

____________________
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สงครามอาหรับ - อิสราเอล ปี 1967 (สงคราม 6 วัน)

น.อ.คณาธิป วงษ์ประเสริฐ นายทหารการสงครามทางอากาศ 

 สงคราม 6 วัน เป็นสงครามระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอล มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อคือ สงครามอาหรับ -

อิสราเอล ปี 1967, สงครามอาหรับ - อิสราเอลครั้งที่ 3, สงครามเดือนมิถุนายน ชาติอาหรับ 3 ชาติที่เป็นเพื่อนบ้าน

ของอิสราเอลคือ อียิปต์, จอร์แดน และซีเรีย และยังมีชาติอาหรับอื่น ๆ  อีกที่ร่วมถล่มอิสราเอลในคราวนี้ ทั้งที่ส่งทหาร 

มาร่วมและที่สนับสนุนทางการเงินคือ อิรัก, ซาอุดิอาระเบีย, คูเวต และอัลจีเรีย ซึ่งสงครามดังกล่าวมีสาเหตุใหญ่ ๆ

มาจากการอ้างสิทธิในการครอบครองดินแดน ความขัดแย้งที่กล่าวมากลายเป็นชนวนสงครามที่ยาวนานนับครั้งใหญ่

ได้  4 ครั้ง และครั้งย่อย ๆ อีกมากมายสืบมาจนถึงปัจจุบัน แต่ครั้งที่นำาความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของกลุ่มชาติ

อาหรับได้แก่การทำาสงครามยิว - อาหรับ ครั้งที่ 3 ปี 1967 ซึ่งเป็นการใช่เวลาเพียงแค่ 6 วัน แต่นำาความสูญเสียอย่าง

มากมาย อนัเกดิจากการใชก้ำาลงัทางอากาศของอิสราเอล ซึง่มมีมุมองตา่ง ๆ  ทีน่า่สนใจมากมายใน การท่ีจะนำาประยกุต์

ใช้กับการปฏิบัติการต่าง ๆ ของกองทัพไทย แต่ก่อนหน้าน้ันเราควรเข้าใจถึงสาเหตุและต้นเหตุของความขัดแย้ง  

ดังกล่าวก่อนเพ่ือจะได้เข้าใจถึงภูมิหลังว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติอาหรับและอิสราเอลเกิดขึ้นมาได้อย่างไร  

ทำาไมต้องทำาสงครามกัน และทำาสงครามกันไปเพื่ออะไรก่อนหน้าจะกล่าวถึง  สงครามยิว - อาหรับ คร้ังที่ 3 นั้น  

ขอย้อนให้เห็นถึงสงครามใหญ่ ๆ  ระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอลว่า ในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นมีเหตุการณ์และผลที่เกิดขึ้น 

เป็นอย่างไร ซึ่งจะทำาให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงสงครามระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอลได้ดียิ่งขึ้น

สงครามยิว - อาหรับ 

สงครามยิว - อาหรับ ครั้งที่ 1 ปี 1948 

 วันที่ 14 พ.ย. 1948 ยิวประกาศความเป็นชาติโดยจัดตั้งรัฐอิสราเอล สร้างความไม่พอใจให้กับชาวอาหรับ 

อีก 2 วัน ต่อมา กองทัพอาหรับ 6 ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ (ผู้นำา) ซีเรีย เลบานอน จอร์แดน อิรักและซาอุดิอาระเบีย

เข้าโจมตีอิสราเอล สงครามครั้งนี้อิสราเอลเป็นฝ่ายชนะ ยึดดินแดนได้มากกว่าที่สหประชาชาติให้ และถือว่าเป็น

สงครามเพื่ออิสรภาพของชาวยิว แต่ฝ่ายอาหรับสามารถยึดกรุงเยรูซาเลมฝั่งตะวันตกและเขตเวสแบงค์ได้ 
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สงครามยิว - อาหรับ ครั้งที่ 2 ปี 1956 

           อิสราเอลเป็นฝ่ายโจมตีอียิปต์  เพราะอียิปต์ได้เสริมกำาลังเพื่อล้มล้างอิสราเอลอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังยึด

คลองสุเอชแต่เพียงผู้เดียว สงครามครั้งนี้อังกฤษและฝรั่งเศสเข้าแทรกแซงเพราะไม่พอใจที่อียิปต์ยึดครองคลองสุเอส 

และยังสร้างความวุ่นวายต่อไปอีกคือ รัสเซียยื่นคำาขาดต้องการให้อังกฤษกับฝรั่งเศสถอนตัว ซึ่งอเมริกาเห็นด้วยกับ

รัสเซีย เรียกสงครามครั้งนี้ว่า “วิกฤตการณ์คลองสุเอส” ผลคือ อิสราเอล อังกฤษ ฝรั่งเศสถอนตัวออกจากดินแดน

อียิปต์ อิสราเอลได้ผลประโยชน์คือ สิทธิในการใช้น่านนำ้าอากาบาดังเดิม และได้รับความคุ้มครองในฉนวนกาซ่าจาก

กองกำาลังสหประชาชาติ  

         

สงครามยิว - อาหรับ ครั้งที่ 3 ปี 1967 

 อียิปต์ปิดอ่าวอากาบา ห้ามไม่ให้เรือสินค้าของอิสราเอลผ่าน สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจอิสราเอล 

อียิปต์ร้องให้กองกำาลังสหประชาติถอนกำาลังจากฉนวนกาซาและพรมแดนระหว่างอียิปต์กับอิสราเอล เมื่อกองกำาลัง

สหประชาชาติถอนตัว กองทัพอียิปต์เคลื่อนพลเข้ามาแทนที่เข้ายึดฉนวนกาซา สงครามจึงเกิดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 

1967  สงคราม กินเวลาเพียง 6 วัน ครั้งนี้อิสราเอลยึดดินแดนอาหรับได้มากมาย เช่น ฉนวนกาซา คาบสมุทรไซนาย 

ฝั่งตะวันตกของแม่นำ้าจอร์แดนหรือเขตเวสต์แบงก์ทั้งหมด และยึดเยรูซาเลมกลับมาได้ อีกทั้งยังยึดที่ราบสูงโกลาน

ของซีเรียได้อีกด้วย ทำาให้ดินแดนของอิสราเอลขยายตัวออกไปถึง 4 เท่า นับว่าเป็นความสูญเสียมากที่สุดของชาติ

อาหรับ เรียกสงครามครั้งนี้ว่า “สงคราม 6 วัน”
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สงครามยิว - อาหรับ ครั้งที่ 4 ปี 1973 

 ฝ่ายอาหรบัเริม่บกุใน “วันยมคิปเปอร”์ ซึง่เปน็วนัหยดุงานของชาวยวิ ฝา่ยอาหรบันำาโดยอยีปิตร์กุขา้มคลอง

สุเอซ ขณะท่ีซีเรียบุกทางเหนือ การบุกอย่างรวดเร็วแบบศึกสองด้านนี้เพราะการได้เปรียบบนโต๊ะประชุมที่มีการ 

เจรจากันก่อนหน้านี้, กลัวอิสราเอลจะเริ่มสงครามก่อนเพราะต้องแก้แค้นที่ถูกโจมตีครั้งใหญ่ถึง 3 ครั้ง, ต้องการได้

ดินแดนที่เสียไปคืนมาอย่างรวดเร็ว, ชาติอาหรับต้องการล้างอายในสงครามครั้งท่ีผ่าน ๆ มา ในครั้งแรกอิสราเอล 

เป็นฝ่ายถอย แต่ก็สามารถตีโต้อาหรับกลับไปทั้งสองด้าน และยังสามารถยึดฝั่งตะวันออกของคลองสุเอซไว้ได้อีก

สงครามครั้งนี้เกิดความวุ่นวายไปท่ัวโลก อเมริกาเข้าช่วยฝ่ายอิสราเอล รัสเซียเข้าช่วยอาหรับ อาหรับใช้นำ้ามันเป็น

เครื่องต่อรอง เกิดวิกฤตการณ์นำ้ามันไปทั่วโลก การปะทะกันเป็นไปอย่างรุนแรงจนจะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์ 

สหประชาชาติส่งทหารเข้ามาระงับเหตุ ทั้งสองฝ่ายจึงลงนามหยุดยิง

 

จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่าง ชาวยิว - อาหรับ

 หากจะเริ่มต้นอธิบายเหตุการณ์ความขัดแย้งของชนชาติยิว และกลุ่มชาวมุสลิม คงต้องอธิบายย้อนยาวไป

จนถงึยคุของ “สงครามครเูสด” หรอื สงครามไมก้างเขน ซึง่เปน็สงครามศาสนาท่ีกินเวลายาวนานท่ีสดุในประวัติศาสตร์

โลก โดยการจะอธบิายปมความขดัแยง้ทัง้หมดในปจัจบุนัตอ้งเริม่ทีต่น้เหตขุองปญัหา ซึง่กค็อืการแยง่ชงินครศกัดิส์ทิธิ ์

“เยรูซาเล็ม” นั่นเอง
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 ในโลกของเรานั้น ศาสนา ที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกก็คือ “ศาสนาเอบราฮัม (Abrahamic religion)” 

หรือ ศาสนาที่นับถือพระเจ้าพระองค์เดียวกัน ซึ่งหลัก ๆ  คือ ศาสนาใหญ่ 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนายูดาย (ยิว), ศาสนา

คริสต์ และศาสนาอิสลาม โดยในปัจจุบันศาสนาเอบราฮัม มีผู้นับถือรวมกันกว่า 3.8 พันล้านคน ถือว่าเป็นศาสนา 

ที่มีประชากรโลกนับถือมากที่สุดและเนื่องด้วยมีรากเหง้าเดียวกันของทั้ง 3 ศาสนา นี้นั่นเอง ที่ทำาให้กรุงเยรูซาเล็ม

ซึ่งเป็นนครศักดิ์สิทธิ์โบราณ กลายเป็นชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่างศาสนายูดาย คริสต์ กับ ศาสนาอิสลาม

 นครเยรซูาเลม็ นบัไดว้า่เปน็หนึง่ในเมอืงท่ีมอีายุเก่าแก่ท่ีสุดในโลก คือ มอีายุมากกวา่ 3,000 ปี มปีระวติัศาสตร์

เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและศาสนามายาวนาน ถือเป็นเมืองที่มีความสำาคัญต่อรากเหง้าวัฒนธรรมและศาสนา 

ของหลายชนชาติ เคยถูกปกครองโดยหลายอาณาจักร หลายชนชาติ นับตั้งแต่ อิยิปต์ ยิว เบบีลอน เปอร์เซีย อาหรับ 

โรมนั ออตโตมัน องักฤษ จนถงึอสิราเอลในปจัจบัุน ในแง่มมุของการเมอืงและศาสนานัน้ ต้องอธบิายวา่กรงุเยรซูาเลม็

เป็นเมืองที่มีความสำาคัญทางการเมืองเนื่องจากเป็นเมืองที่มีความสำาคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวคือ ในยุคที่

นครเยรูซาเล็มมีความสำาคัญจนกลายเป็นรากเหง้าแห่งความขัดแย้งระหว่างศาสนาจนเกิดเป็นสงครามครูเสดนั้น 

เนื่องจากความสำาคัญในเชิงศาสนาและความเชื่อ

 ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นว่า ศาสนาเอบราฮัม ทั้ง 3 ล้วนแต่ให้ความสำาคัญกับนครเยรูซาเล็มเป็นอย่างมาก 

โดยศาสนายูดายของชาวยิวนั้น ถือกำาเนิดขึ้นที่นครเยรูซาเล็มแห่งนี้ สำาหรับศาสนาคริสต์ พระเยซูคริสต์ ได้ถูกตรึง

กางเขนและฝังพระศพไว้ที่เมืองจูเดอี (Judae) ซึ่งอยู่ในนครเยรูซาเล็ม ส่วนศาสนาอิสลามก็เชื่อว่านครเยรูซาเล็ม 

แห่งน้ีเป็นสถานที่ซึ่งพระศาสดามูฮัมหมัดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เช่นกัน นอกจากนี้นครเยรูซาเล็มยังเป็นที่ตั้งของสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของทั้ง 3 ศาสนาอีกด้วย เช่น โดมทองแห่งเยรูซาเล็ม (Dome of the rock) ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ ์

ท่ีสุดของศาสนายูดายของยิว และอิสลามร่วมกัน โดยชาวยิวเชื่อว่าโดมแห่งน้ีสร้างขึ้นทับพื้นที่วิหารที่กษัตริย์  

โซโลมอนแห่งฮิบรูสร้างไว้ในเยรูซาเล็มซึ่งถูกโรมันทำาลาย นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนายูดายของยิว ส่วน

ชาวมุสลมิเชือ่วา่เปน็สถานทีซ่ึง่ศาสดามฮูมัหมดัเสด็จขึน้สูส่วรรค์และไดส้ร้างโดมแห่งน้ีขึน้ในช่วงทีอ่สิลามครอบครอง

เยรูซาเล็มช่วง ค.ศ.685 - 691 นับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างของศาสนาอิสลามที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
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 นอกจากโดมทองแหง่เยรูซาเลม็แลว้ ยังมีกำาแพงรอ้งไห้ หรอื Wailing Wall ซึง่เป็นสถานทีส่ำาคญัและศกัด์ิสทิธิ์

ของชาวยิวอีกด้วย โดยกำาแพงแห่งนี้เป็นสถานที่รำาลึกถึงการที่วัดแห่งโซโลมอน (ที่กล่าวไว้ว่าถูกทำาลายและสร้างทับ

ด้วยโดมทองแห่งเยรูซาเล็ม ในข้างต้น) ถูกจักรวรรดิโรมันทำาลาย ชาวยิวที่มาที่กำาแพงแห่งนี้มักจะร้องไห้หลั่งนำ้าตา

ให้กับอดีตของการสูญเสีย อาณาจักร แผ่นดิน และศาสนาของชนชาติตนเอง ที่กล่าวมานี้เองที่ทำาให้เยรูซาเล็มเป็น 

ต้นเหตุแห่งความขัดแย้งหลักของชาวยิว และชาวมุสลิมมาหลายศตวรรษ

 นครเยรูซาเลม็ซึง่เปน็ดนิแดนทีเ่ปน็ศนูยก์ลางของชาวยวิ ซ่ึงถูกบกุรกุหลายครัง้จากทัง้อียปิต ์และอาณาจกัร

ไบแซนไทน ์(กรกี) ทำาใหช้าวยวิในดนิแดนเยรซูาเลม็ (อสิราเอล) ถกูสงัหารและตอ้งกระจดักระจายออกไปจากถิน่ฐาน

เดิมของตนเองนานหลายศตวรรษ โดยชาวยิวได้กระจัดกระจายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ทั่วโลกทั้งในยุโรป แอฟรกิา เปอร์เซีย 

แหลมอารเบีย และอเมริกาในยุคหลัง ๆ  แต่ชาวยิวก็เป็นชนชาติที่มีความเก่าแก่และยึดถือเรื่องศาสนาวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ของชนชาติตนเองเสมอ จุดนี้เองที่ทำาให้มีการก่อตั้งองค์กรไซออนิสต์ขึ้น
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 “ขบวนการไซออนิสต์” คือ องค์กรของชาวยิวที่มีแนวคิดในเรื่องของความเชื่อและความมุ่งมั่นที่จะสถาปนา

รัฐของชาวยิวขึ้นอีกครั้งในดินแดนอิสราเอล (Eretz of Israel หรือดินแดนปาเลสไตน์) ซึ่งมีแนวคิดมาจากความเชื่อ

เดมิทีว่า่ “เมือ่ใดทีช่าวยวิ กลบัมาครอบครองถิน่เดิม ความเจริญรุ่งเรืองเชน่ในยคุกษตัริยเ์ดวิด (ราชอาณาจักรอสิราเอล) 

จะกลับคืนมาสู่ชาวยิว” และแนวคิดนี้ได้พัฒนาและถูกสนับสนุนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหมู่ชาวยิวที่กระจายอยู่ทั่วโลก

 สำาหรบัขบวนการไซออนสิตย์คุใหมน้ั่นเริม่ตน้ขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 โดยธโีอดอร ์เฮริซ์ (Theodore 

Harzl) ซึง่รเิริม่พัฒนาแผนการก่อตัง้รฐัอิสระเหนอืดนิแดนปาเลสไตน ์(ดนิแดน Eretz of Israel ในยคุกอ่นตัง้ประเทศ

อิสราเอลตั้งแต่ปี 632 ประชาชนส่วนใหญ่ในดินแดนนี้คือชาวปาเลสไตน์ ในยุคปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ดินแดน

เหลา่นีอ้ยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของสหราชอาณาจักร) ต่อมาแผนการกลับสู่ดนิแดนอิสราเอลของชาวยิวกไ็ดร้บัการสนบัสนนุ

จากอังกฤษ ภายใต้สนธิสัญญา บอลโฟร์ (Baifour Declaration) ในปี ค.ศ.1917 (หลังสงครามโลกครั้งที่ 1) โดยมี

เง่ือนไขว่าการก่อตั้งรัฐของชาวยิวจะต้องไม่ทำาให้ประชาชนที่มิใช่ชาวยิวในพื้นที่ Eretz of Israel เสียสิทธิ์ในการ 

ครอบครองและอยู่อาศัย
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 ตอ่มาในชว่งสงครามโลกครัง้ที่ 2 ป ี1939 - 1945 ชาวยวิในยโุรปโดยเฉพาะในเขตทีถ่กูนาซเียอรมนัยดึครอง

ไดถ้กูสงัหาร ลา้งเผา่พนัธุ ์และทำารา้ยอยา่งทารณุโหดเหีย้ม แตท่ัง้นีช้าวยวิทีก่ระจายอยูท่ัว่โลกกไ็ด้เข้าร่วมกบักองทพั

สัมพันธมิตรในการสู้รบกับฝ่ายอักษะในสมรภูมิสงครามโลกครั้งท่ี 2 นี้ อีกท้ังชาวยิวเป็นชนชาติที่มีทุนทรัพย์และ 

ความรู้สูงจึงมีอิทธิพลในชาติมหาอำานาจหลายประเทศเช่น อเมริกา และยุโรป หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยุติการ 

จัดตั้งประเทศอิสราเอลจึงได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำานาจอย่างสหรัฐอเมริกา

 โดยในปี 1947 สหประชาชาติได้มีมติแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ให้กับชาวยิว รวมทั้งแบ่งเอาดินแดนบางส่วน

ของอียิปต์และซีเรียให้กับชาวยิวด้วย ซึ่งการลงมติดังกล่าวไม่ได้มีการขอความเห็นชอบจากชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ใน 

ดนิแดนดงักลา่วเลย และในวนัที ่14 พฤษภาคม 1948 กม็กีารประกาศจดัตัง้รฐัยวิขึน้บนดนิแดนปาเลสไตนอ์ยา่งเปน็

ทางการโดยมีเดวิด เบนกูเรียน (David Ben-Gurion) เป็นผู้นำาคนแรก โดยใช้ชื่อว่า “ประเทศอิสราเอล” ทำาให้

อิสราเอลเกิดเป็นประเทศบนแผนที่โลก ทั้งที่ก่อนหน้านี้ชาวยิวไม่มีแผ่นดินที่ตนเองครอบครองเลย
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เดวิด เบนกูเรียน นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอิสราเอล

 แน่นอนว่าการก่อตั้งประเทศอิสราเอลนี้ถูกสนับสนุนโดยคนกลุ่มเดียว คือ ได้รับความเห็นชอบจาก 

สหประชาติ หากแต่ดินแดนที่ก่อตั้งประเทศอิสราเอลนั้นมีผู้อยู่อาศัยคือชาวปาเลสไตน์ อีกทั้งดินแดนบางส่วนยังถูก

สหประชาชาติขอแบ่งมาจากอียิปต์ และซีเรีย จึงยิ่งเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับชาวอาหรับโดยเฉพาะ 

ชาวปาเลสไตน์ เพราะนี่คือการรุกรานดินแดนของพวกเขาโดยท่ีพวกเขาไม่มีโอกาสตอบโต้เลย การกระทำาที่ไร้ 

ความเป็นธรรมของที่ประชุมสหประชาชาติในคร้ังนั้น จึงถือเป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง ความรุนแรงที่ยาวนาน 

ในดินแดน Eretz of Israel หรือดินแดนปาเลสไตน์จนถึงปัจจุบัน

 ถึงตอนนี้ท่านผู้อ่านคงได้ทราบถึงสงครามระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอลว่าสงครามดังกล่าวมี 

สาเหตุใหญ่ ๆ มาจากการอ้างสิทธิในการครอบครองดินแดน ความขัดแย้งท่ีกล่าวมากลายเป็นชนวนสงคราม 

ที่ยาวนานนับครั้งใหญ่ได้ 4 ครั้ง และครั้งย่อย ๆ อีกหลายครั้งนั้น มีภูมิหลังว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติอาหรับ

และอิสราเอลเกิดข้ึนมาได้อย่างไร ทำาไมต้องทำาสงครามกัน และทำาสงครามกันไปเพื่ออะไร ซึ่งคงทำาให้ท่านผู้อ่าน

ทราบถึงสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ในฉบับหน้าจะกล่าวถึงการเริ่มต้นของ

ในสงคราม 6 วัน ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีการปฏิบัติการอย่างไรในสงครามครั้งนี้บ้าง และบทเรียนต่าง ๆ ท่ีเราจะ

สามารถประยุกต์มาใช้ในการปฏิบัติการของกองทัพไทยได้อย่างไร ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านและพบกันใหม่ 

ในฉบับหน้าครับ 

อ้างอิง
Straits of Tiran - Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Straits_of_Tiran

http://en.wikipedia.org/wiki/Jordan_River

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Focus
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http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Abu-Ageila_%281967%29

http://en.wikipedia.org/wiki/Six-Day_War 

http://www.sixdaywar.org/war.asp

http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2007/06/K5478136/K5478136.html

http://www.israeli-weapons.com/history/six_day_war/sixdaywar.html

http://joshuapundit.blogspot.com/2013/06/the-anniversary-of-one-of-g-ds-miracles.html

นันทนา เตชะวณิชย์.  ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางสมัยใหม่ = History of the modern Middle East 

: HI 495. กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2550.

ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง = History of the Middle East : HI 395. กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง, 2551.
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การพัฒนาเครื่องบินรบยุคที่ 5 ของจีน 

Shenyang J-31 Stealth Fighter

 บทบาท  Stealth Multirole Fighter Aircraft

 ต้นกำาเนิด People Republic’s of China

 ผู้สร้าง  Shenyang Aircraft Corporation

 ผู้ออกแบบ Shenyang Aircraft Corporation

 บินเที่ยวแรก 31 ตุลาคม 2555

 กำาหนดเปิดตัว ราวปี 2561 - 2562

 สถานะ  ยังอยู่ระหว่างทดสอบ

 จำานวนสร้าง ต้นแบบ 1 เครื่อง

 Shenyang J-31 (หรือ FC-31 หรือเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ยุคที่ 5) รู้จักกันในชื่อ “Gyrfaloon” หรือ 

“Falcon Hawk” โดยมีหน่วยทหารบางหน่วยที่สนใจใช้เป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่นยุคที่ 5 ขนาดกลาง 2 เครื่องยนต์ 

ปัจจุบันอยู่ภายใต้การพัฒนาของบริษัท Shenyang Aircraft Corporation และยังเรียกกันว่า “F-60” หรือ “J-21 

Snow Owl” 

ภาพตา่ง ๆ  และคลปิวดิโีอของสมรรถนะเครือ่งบนิตน้แบบ F-60 ไดถ้กูนำามาเผยแพรใ่นอนิเตอรเ์นต็เมือ่เดอืน

กันยายน 2011 พอถึงเดือนมิถุนายน 2012 เริ่มถูกเผยแพร่ต่อไปในอินเตอร์เน็ตที่อาจจะเป็นเครื่องบินต้นแบบ F-60 

ที่ถูกหุ้มห่ออย่างมิดชิด และขนย้ายไปตามไฮเวย์ มีฉายาว่า “Zongzi Plane” ในหมู่ชาวจีน แม้จะมีความสงสัยว่า

อาจเป็น L-15 Training Aircraft ภาพต่าง ๆ  ของเครื่องบินที่ประกอบเรียบร้อยแล้ว จอดอยู่บนสนามบินถูกเผยแพร ่

ออกมาเมื่อวันที่ 15 - 16 กันยายน 2555 F-60 มีรายงานว่า เป็นแบบเครื่องบินสำาหรับส่งออก แต่ J-31 เป็นเครื่องบิน 

แบบเฉพาะสำาหรับประจำาการในกองทัพจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินของจีน Xu Yongling เรียก J-31 รุ่นส่งออกนี้ว่า 

“low-end generation war plane” 
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Shenyang J-31 Stealth Fighter

 Shenyang J-31 Stealth Fighter อาจจะเป็นคู่แข่งกับ J-20 Stealth Fighter หรือไม่ และยังไม่ทราบว่า 

J-31 จะเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ประจำาการในกองทัพอากาศจีน หรือจะเป็นเครื่องบินที่ประจำาการบนเรือบรรทุกเครื่องบิน  

Liaoning ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินในอนาคตของกองทัพเรือจีน

หัวหน้าคณะผู้ออกแบบ J-31 Sun Cong กล่าวว่า “เขาหวังว่าเครื่องบินจะสามารถดำาเนินรอยตาม J-15 

ของเขาในการเปน็เครือ่งบนิประจำาเรือบรรทกุเครือ่งบนิของจนี” ข่าวจากวงการอตุสาหกรรมแจ้งวา่ การพฒันา J-31 

ได้รับการจัดการโดย PLAAF โดยไม่มีข้อมูลในแผนงาน หมายถึงแผนของกองทัพอากาศที่จะใช้เป็นเครื่องบินแบบ

ล่องหน (Stealth Fighters) ทั้งสองแบบ ในภารกิจที่แตกต่างกัน เหมือนกับกองทัพอากาศสหรัฐฯ ที่มีทั้ง F-22 

Raptor และ F-35 Lightning II และ J-20 ที่มีนำ้าหนักตัวมากกว่า อาจถูกใช้งานส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินรบประชิดตัว  

(dogfight) ที่ระยะสูงส่วน J-31 จะปฏิบัติภารกิจที่ระยะสูงปานกลาง และระยะตำ่าได้ดีกว่า (นอกเหนือจากการรบ 

อากาศสู่ - อากาศ) รวมทั้งการสนับสนุนโดยใกล้ชิด (close air support) การสกัดกั้นทางอากาศ (air interdiction) 

การทิ้งระเบิดทางอากาศ (aerial bombing) และกดดันการต่อต้านทางอากาศของข้าศึก (suppression of enemy 

air defense) 

 
Shenyang J-31 Stealth Fighter

 วันที่ 30 ธันวาคม 2556 บริษัท Sina Corp. รายงานว่า J-31 จะได้รับการออกแบบให้มีความสามารถใน

การโจมตีภาคพื้นดิน ทำาหน้าที่เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธวิธี ล่องหนได้ สามารถเติมเต็มช่องว่างในการสนับสนุน 

โดยใกล้ชิดของจีนระหว่าง Xian JH-7 กับ Xian H-6 เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่มีราคาแพงมาก PLAAF 
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ยังใช้งาน Sukhoi Su-30MK2 ในภารกิจนี้ แต่เรดาร์ยังสามารถตรวจจับได้ การทำาให้ J-31 ลดความสามารถในการ

เป็นเครื่องบินขับไล่ จะสามารถเพิ่มพิสัยบิน นำ้าหนักบรรทุก และประสิทธิภาพทางล่องหนเพิ่มขึ้น 

ระหว่าง Sukhoi Airshow ผู้เชี่ยวชาญทางทหารกล่าวว่า J-31 จะใช้ประจำาการทั้งในกองทัพจีนและส่งออก

ให้ลูกค้าต่างประเทศ นานาประเทศรู้จักกันในชื่อ FC-31 และมีความตั้งใจจะให้เป็นคู่แข่งกับ F-35 ของอเมริกัน และ 

Sukhoi SU-35 ของรัสเซีย ความเป็นไปได้ในการส่งออกจะมีการสำารวจอีกครั้ง เมื่อเครื่องยนต์ที่จะติดต้ังมีการ

ออกแบบมาให้มีกำาลังเพียงพอและเชื่อถือได้ คาดว่ากองทัพจีนจะใช้ J-20 เป็นเครื่องบินขับไล่ และ J-31 จะใช้เป็น 

เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีและกองทัพเรือจีนจะใช้ J-31 สำาหรับลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินทำาหน้าที่เครื่องบินขับไล่ 

ทดแทน J-15 จากนิตยสาร Janes มีรายงานว่าปากีสถานวางแผนจะจัดซื้อ 30 - 40 เครื่อง 

 J-15 J-20

นัยยะทางยุทธศาสตร์

 การปรากฏตัวของ J-31 ทำาให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปได้ในการแข่งขันกันสะสมอาวุธใน

เอเชีย และเพื่อนบ้านของจีนบางประเทศอาจคิดที่จะซื้อ F-35 ของอเมริกันหรือซื้อเครื่องบินยุคที่ 5 ของจีนที่พัฒนา

แล้ว 

  F-35 SU-35
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 แบบย่อส่วนขนาด ¼ ของ J-31 ถูกนำามาแสดงในงาน China International Aviation & Aerospace 

Exhibition 2012 (งานแสดงการบินของจีน) เป็นนัยว่าเป็นความต้องการที่จะเสนอเครื่องบินนี้สำาหรับการส่งออก 

อันเป็นทางเลือกสำาหรับประเทศ เหล่านั้นที่ไม่สามารถจัดซื้อ F-35 ได้ Stephen Biddle จากคณะกรรมการความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Council for Foreign Relations) คาดการณ์ว่าการออกแบบ J-31 มีความประสงค์เพื่อใช้ 

ในประเทศ การส่งออกจึงเป็นเป้าหมายรอง ประธานบริษัท AVIC Lin Zuoming ยืนยันว่าบริษัทของเขาตั้งใจจะ 

เสนอ J-31 ในการส่งออกแก่ประเทศท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อ F-35 ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวในการเสนอขาย 

เครื่องบินขับไล่มาแข่งกับ F-35 

 วงการอุตสาหกรรมทางทหารของสหรัฐฯ เชื่อว่าเมื่อ J-31 เข้าประจำาการแล้ว จะเป็นการแข่งขันกันโดย

อัตโนมัติกับเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 4 ที่ยังประจำาการอยู่เช่น F-15 Eagle, F-16 Falcon และ F/A-18 Superhornet  

พวกเขาคาดว่า ความสามารถของ J-31 เมื่อเทียบกับเคร่ืองบินขับไล่รุ่นล่าสุดเช่น F-22 และ F-35 ของอเมริกัน 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น ระบบอาวุธ คุณภาพของนักบิน ความสามารถของระบบเรดาร์และระบบตรวจจับอื่น ๆ  

 F/A-18E Superhornet F-22 Raptor

 ขณะที่ J-31 ถูกโน้มน้าวให้เป็นคู่แข่งกับ F-35 ของอเมริกาในตลาดการส่งออก แต่อาจมีไม่กี่ประเทศที่สนใจ

หรือสามารถสั่งซ้ือเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าของจีนได้ สหรัฐอเมริกามีคำาสั่งสร้าง F-35 ที่แน่นอนแล้วจาก

พนัธมติรในยโุรปและบางประเทศในเอเชยีข้ึนอยูกั่บความสามารถทีจ่ะส่ังซือ้ เพือ่สานตอ่ความรว่มมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ

กับสหรัฐฯ เกี่ยวกับสถานการณ์ทางทหารที่มีความขัดแย้งกันอยู่หลายฝ่าย อย่างไรก็ดี จีนไม่มีพันธมิตรที่มีความ 

สัมพนัธท์างยทุธศาสตรท์ีใ่กลช้ดิหรอืมีความแขง็แกรง่ทางดา้นเศรษฐกจิ แมป้ากสีถานจะแสดงความสนใจ แตส่ว่นใหญ่ 

ของประเทศอื่น ๆ ที่น่าจะมีความเป็นไปได้ก็ยังไม่สามารถสั่งซื้อล่วงหน้า หรืออาจเป็นเพราะราคาแพงเกินไป  

และหันไปหาผู้จัดหารายอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอเมริกา แต่จีนมีความสัมพันธ์ทางทหารที่ใกล้ชิดดีพอกับ 

ประเทศอื่น ๆ ที่จะเพิ่มยอดขายบนข้อมูลที่สามารถรายงานร่วมกันได้กับการทหารของจีนความสามารถ 

ของ F-35 ข้ึนอยู่กับระบบท่ีติดต้ังเพิ่มเติมขึ้นมา เช่นเครื่องมือตรวจจับ ระบบสื่อสารที่สามารถทำางานร่วมกับ 

อุปกรณ์อื่น ๆ เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนในสนามรบ ไม่มีสัญญาณบอกว่า J-31 มีอุปกรณ์เหล่านั้น แต่ในอนาคตเมื่อ 

มีการพัฒนาอุปกรณ์อื่น ๆ  ก็สามารถที่จะส่งออกพร้อมกับลำาตัวของเครื่องบินได้ เมื่อมีความต้องการและการสั่งสร้าง

ในอนาคต
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การบินทดสอบ 

 เครื่องบินต้นแบบทำาการทดลองขับเคลื่อนบนพื้นดินด้วยความเร็วสูงและลอยตัวระยะสั้น ๆ เมื่อวันที่ 31 

ตุลาคม 2555 เครื่องต้นแบบหมายเลข 31001 บินทดสอบเที่ยวแรก ติดตามด้วย J-11 อีก 2 เครื่องในการบินทดสอบ 

10 นาที ด้วยการกางฐานการบินทดสอบหมายเลข 31001 ถือว่าจีนเป็นชาติที่ 2 หลังปี 2534 ที่ผลิตเครื่องบินขับไล่ 

ทางยุทธวิธีที่ทันสมัยขึ้นสำาเร็จ และมีการออกแบบเครื่องบินขับไล่ล่องหน 2 แบบ (J-31 และ J-20 Stealth Fighter) 

ในการทดสอบในเวลาไล่เลี่ยกัน เคร่ืองบินดำาเนินการบินทดสอบที่จำากัดสภาพการบิน ข้อมูลส่วนใหญ่ของเที่ยวบิน

ต่อมาเริ่มเปิดเผยในเดือนกุมภาพันธ์ 2013

 ต้นเดือนเมษายน 2557 ภาพใหม่ ๆ  ของ J-31 เริ่มปรากฏขึ้นในอินเตอร์เน็ต มีภาพหนึ่งที่บินด้วยเครื่องยนต์ใหม่  

ดูคล้ายกับ WS-13 ที่ติดตั้งกับ JF-17 Thunder Fighter ของ PAF 

 ต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 J-31 Fighter บินมาถึง Zhuhai China และเตรียมการเพื่อบินสาธิต เชื่อว่า

เป็นการเปิดตัวต่อสาธารณชนใน Zhuhai Airshow 2557 

 
 Shenyang J-31 Stealth Fighter J-11 Fighters

 J-31 เปิดตัวต่อสาธารณชนในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2014 ระหว่างการสาธิต J-31/FC-31 แสดงถึงการ 

ด้อยสมรรถนะทางอากาศพลศาสตร์ เคร่ืองบินต้องใช้กำาลังเครื่องยนต์มากและนักบินบังคับให้เครื่องบินรักษามุม

ปะทะได้ยากลำาบากขณะเลี้ยวและการทำาท่าทางอื่น ๆ  ต้องจุดสันดาปท้ายเพื่อเพิ่มแรงขับ การบินนี้ทำาเมื่อเครื่องบิน 

เก็บฐานและแฟลป ไม่มีการติดตั้งอาวุธ (clean) และอาจจะลดประสิทธิภาพลงมากกว่านี้เมื่อมีการติดตั้งอาวุธต่าง ๆ  

อยา่งไรกด็ ีJ-31 ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึการเปลีย่นแปลงสมรรถนะทางอากาศพลศาสตรอ์นัเนือ่งมาจากโครงสรา้งภายนอก

ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินต้นแบบ 

การออกแบบ 

 J-31 เป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่น 2 เครื่องยนต์ขนาดกลางติดตั้งหางเสือเลี้ยว 2 หาง ลักษณะทั่วไปคล้ายกับ 

เครื่องบินขับไล่ ยุคที่ 5 แบบอื่น ๆ  เช่น Sukhoi T-50 มีลักษณะล่องหน เช่น ช่องรับอากาศเข้าเครื่องยนต์ลู่ไปด้านหน้า 

และไม่สามารถปรับทิศทางได้ Divertless supersonic inter (DSI) ปีกรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezodial Wings) 

ฝาครอบที่นั่งนักบินมี 2 ชั้น 
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J-31 ทีล่อกแบบมาจาก F-35 ซึง่มสีองเครือ่งยนตข์องสหรฐัฯ นัน้มรีปูรา่งเลก็กวา่และคลอ่งตวักวา่ Chengdu 

J-20 Bill Sweetman วิจารณ์ว่า จีนอาจได้แผนแบบและการพัฒนาของ F-35 ไป และที่คล้ายกับ F-35 คือ J-31 มี

ห้องบรรทุกอาวุธภายในลำาตัว 2 ห้อง ที่แต่ละห้องสามารถบรรทุกขีปนาวุธพิสัยปานกลางไปได้ 2 นัด มีจุดติดต้ัง 

อาวุธหนัก 2 จุด และขนาดเบา 1 จุด บนปีกแต่ละข้าง ที่มากกว่า F-35 แต่ขาดคุณสมบัติ เช่น F-35 คือจุดติดตั้งปืน

หรือกระเปาะรบกวนสัญญาณที่กลางลำาตัวส่วนล่าง 

Vladimie Barkovsky แห่ง Russian Aircraft Corporation MiG (เดิมชื่อ Mikoyan-Gurevich Design 

Bureau) แถลงว่า “แม้การออกแบบบางอย่างจะมีข้อด้อย แต่ J-31 ยังดูเป็นเครื่องบินที่ดี แม้จะมีรูปแบบเหมือนกับ

ที่ใช้ในการออกแบบเคร่ืองบินขับไล่ในยุคที่ 5 ของสหรัฐฯ มันไม่ใช่การลอกแบบกันมา แต่เป็นการออกแบบที่ใช้

ภูมิปัญญาเป็นอย่างดี” Barkovsky ยืนยันว่า เครื่องยนต์ของเครื่องบินต้นแบบ คือ Rd-93s หรือ Guizhou WS-13  

ที่ติดตั้งกับ JF-17 เมื่อเร็ว ๆ  นี้ ซึ่งมีขนาดและแรงขับเท่ากับ RD-93 ของรัสเซีย จีนกำาลังพัฒนาเครื่องยนต์อีกแบบหนึ่ง 

คือ WS-13A ที่มีแรงขับ 100 kN เพื่อใช้กับ J-31 Lin Zuoming ประธานบริษัท AVIC ของจีนกล่าวว่า เขาหวัง 

ที่จะนำาเอาเครื่องยนต์ที่ผลิตในประเทศมาติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่

 Sukhoi T-50 JF-17 Thunder fighter 

 ขณะทีจี่นสรา้งความเชือ่มัน่ในการผลติเครือ่งยนตใ์หมใ่นประเทศทีน่า่เชือ่ถอืมากกวา่และใหแ้รงขบัมากกวา่ 

ทำาให้ J-31 บินได้เร็วกว่า J-20 ที่มีขนาดใหญ่กว่า พลอากาศโท Charles Davis แห่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ กล่าวว่า 

ขณะที่เครื่องบินขับไล่ ยุคที่ 5 ของจีน อาจได้ข้อมูลจากโครงการ F-35 แต่ไม่สามารถเทียบเคียงกับเครื่องบินของ

อเมริกันได้ ไม่เหมือนกับ F-35 ที่ใช้ Fiber-Matstealth J-31 ใช้ระบบ Stealth coating 

J-31 มีลำาตัวที่แบนกว่า F-35 ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพเหนือกว่า F-35 เพราะลำาตัวที่แบนทำาให้ห้องบรรทุก

อาวุธเล็กลง ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ลดลงตาม ทำาให้ความเร็วได้มากขึ้น เนื่องจากแรงต้านทางอากาศพลศาสตร์

ลดลง 

ความแตกต่างของเครื่องต้นแบบและเครื่องประจำาการของ J-31 

 แบบยอ่สว่นทีแ่สดงในงานแสดงการบนิเปิดเผยใหเ้หน็แบบท่ีแตกต่างจากเคร่ืองต้นแบบ 31001 ท่ีบนิไปแลว้ 

รวมทัง้ห้องนักบนิทีม่คีวามสามารถในการลอ่งหนมากกวา่ หมวกบนิทีต่ดิศนูยเ์ลง็ ในเครือ่งบนิยคุตอ่ไป จอแสดงภาพ

แบบใหม่ในห้องนักบิน EOTS และเครื่องยนต์ที่ให้แรงขับมากขึ้น 
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อนาคตการส่งออก 

 รัฐบาลปากีสถานเจรจากับรัฐบาลจีนที่จะซื้อ J-31 พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางทหารอื่น ๆ รวมทั้งเรือดำานำ้าและ

เฮลิคอปเตอร์โจมตีกองทัพอากาศปากีสถานต้องการสั่งซื้อประมาณ 30 - 40 เครื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจัดหา

อาวุธสงคราม Rana Tanveer Hussain อ้างว่าเรื่องนี้กำาลังเจรจากับตัวแทนรัฐบาลจีนในการซื้อ J-31 และยังกล่าว

เสริมว่าปากีสถานยังสนใจเฮลิคอปเตอร์โจมตีของจีนแบบ CAIC Z-10 อีกด้วย 

Shenyang J-31 Stealth Fighter

อ้างอิง
- นิตยสารแทงโก ฉบับที่ 277 หน้า 18 - 24

____________________      
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ข้อมูลมหาศาลกับกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
Big Data and Network Centric Air Force

น.ท.สำาราญ ชอบใจ รองหัวหน้ากองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

Big Data and Network Centric Air Force [1] [2]

 ในวารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่แล้ว ได้กล่าวถึงเรื่องความเกี่ยวข้องของ Big Data กับ Network 
Centric Air Force เป็นอย่างไรบ้างไปบางส่วน โดยยกตัวอย่างกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ที่มีความเป็น Network 
Centric Air Force ระดบัแนวหนา้ ไดน้ำา Big Data มาประประยกุตใ์ชเ้พือ่ใหเ้กดิการรูเ้ทา่ทนัสถานการณ ์(Situation 
Awareness) ในการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างประสบผลสำาเร็จ รวดเร็ว และปรับตัว 
ให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกได้ดีกว่าประเทศอ่ืน สำาหรับหน่วยงานหลักท่ีดำาเนินการเรื่องนี้ 
คือหน่วยงานด้าน C4ISR ของกองทัพ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาต่อไปทั้งในเรื่องการปรับปรุงเครือข่ายรองรับการปฏิบัติ
งานในอนาคต ที่เรียกว่า JIE (Joint Information Environment) และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำางานของบุคลากร
ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเครือข่าย JIE กล่าวเลยไปถึงเครื่องบิน F-35 ท่ีได้ออกสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data  
Architecture) ของเครื่องบินให้สอดคล้องกับเครือข่าย JIE ด้วย รวมทั้งได้ยกตัวอย่างระบบตรวจจับ (Sensor) 
ประสิทธิภาพสูงระดับโลก ชื่อว่า ARGUS-IS (Autonomous Real-Time Ground Ubiquitous Surveillance 
Imaging System) ซึ่งใช้กับเครื่องบินไร้คนขับ MQ-Reaper ไปบางส่วนก็ต้องจบบทความไปก่อน เนื่องจากมีเนื้อที ่
จำากัด ซึ่งจะได้นำาเสนอ ARGUS-IS ในฉบับนี้ต่อไปจนจบ เพราะเป็นระบบตรวจจับที่มีความสำาคัญสำาหรับงานด้าน 
การข่าวกรองมาก จากนั้นจะขอนำาเข้าประเด็นเลย คือกล่าวถึงความเกี่ยวข้องของ Big Data กับ Network Centric 
Air Force เป็นอย่างไร จึงส่งผลให้กองทัพอากาศสหรัฐฯ ค้นพบแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการนำา Big 
Data ไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพ และจบด้วยความเกี่ยวข้องของ Big Data กับ Network Centric 
Air Force ของกองทัพอากาศไทย เป็นหัวข้อสุดท้าย

ระบบตรวจจับ ARGUS-IS

 ในส่วนของสมรรถนะของ ARGUS-IS เพิ่มเติมจากวารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ 58 ได้แก่ การใช้
เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบนอากาศที่ให้ความคมชัดสูงมาก มีความละเอียดมากถึง 1.8-gigapixel 
เนื่องจากใช้ Image Sensor จาก Smartphone เป็นร้อย ๆ ตัวประกอบกันเป็นตัวกล้อง ซึ่งที่ระดับความสูง 6,100 
เมตร สามารถบันทึกภาพวีดีโอได้ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7.2 ตารางกิโลเมตร โดยให้ความละเอียดของภาพได้คมชัดที่
ประมาณ 6 นิ้ว [3]
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ภาพกราฟิกของ ARGUS-IS ขณะบันทึกข้อมูลภาพและการเคลื่อนไหวต่าง ๆ บนพื้นดิน (Image: DARPA) [4]

ภาพจริงที่บันทึกจาก ARGUS-IS ณ หน่วยนาวิกโยธิน Quantico มลรัฐ Virginia 

แสดงรายละเอียด 2 เป้าหมาย [5]

จะเห็นไดว้่า ARGUS-IS นัน้มีขีดความสามารถสงูมากในด้านการเป็นระบบตรวจจับสำาหรบับันทึกข้อมูล Big 

Data จากนั้นจะนำาข้อมูลที่ได้ส่งไปยังระบบ Command & Control ของหน่วยงาน C4ISR ซึ่งหน่วยงานนี้ถือเป็น

หัวใจของระบบ Network Centric Air Force

Big Data กับ Network Centric Air Force เกี่ยวข้องกันอย่างไร 

 ท่านผู้อ่านที่เป็นทหารอากาศคงเป็นที่ทราบกันดีว่า คำาว่า Network Centric Air Force นั้นเป็นจุดเน้นตาม

ทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศไปสู่วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนำาในอาเซียน” ในปี พ.ศ.2562 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 

2555 - 2558) ซึ่งระยะนี้ต้องการให้กองทัพอากาศมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่

การรบตอบสนองตอ่ภยัคุกคาม ในทกุรปูแบบ รวมถงึภัยคกุคามรปูแบบใหมใ่นยคุสงครามทีใ่ชเ้ครอืขา่ยเปน็ศนูยก์ลาง 

(Network Centric Warfare : NCW) ได ้ทัง้จะตอ้งสามารถประยกุตแ์นวคดิการปฏบิตักิารทีใ่ช้เครอืขา่ยเปน็ศนูยก์ลาง  

(NCO) ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ง Big Data นั้น จะเกี่ยวข้องตรงที่เป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) เมื่อนำาไปวิเคราะห์ เทียบเคียง 
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กับข้อมูลในอดีตแล้ว จะทำาให้ได้สารสนเทศ (Information) หรือความรู้ (Knowledge) สำาคัญที่ก่อให้เกิดการ

รู้เท่าทันสถานการณ์ (Situation Awareness) นำาไปสู่การทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

ตามภารกิจต่าง ๆ  ได้ เนื่องจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการรบนั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจตาม OODA-Model  

(Observe, Orient, Decide and Act) ทีเ่รว็กวา่ หรอืมปีระสทิธภิาพสงูกวา่จงึจะชนะฝา่ยตรงขา้มได ้สว่นการปฏบิตัิ

การที่มิใช่การรบ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  ก็จะทำาให้เข้าใจความเป็นไปของสถานการณ์ได้อย่างลึก

ซึ้งขึ้น ทำาให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และลดการสูญเสียได้มาก

 เพื่อให้เข้าใจตามที่กล่าวว่า Big Data นั้นจะเป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่จะทำาให้ได้สารสนเทศหรือความรู ้

สำาคัญซึ่งก่อให้เกิดการรู้เท่าทันสถานการณ์เป็นอย่างไร ขอยกตัวอย่างตามภาพต่อไปนี้

ภาพกราฟิกประกอบภาพจริงแสดงถึง UAV ขณะบันทึกข้อมูลรวมทั้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Big Data [5]

จากภาพด้านบน สมมุติว่าเป็นการบินลาดตระเวนเพื่อหาตำาแหน่งที่ตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้าม ภาพนิ่ง  

(Images) หรอืภาพเคลือ่นไหว (Motion Images) ทีเ่กดิจากการบนิถา่ยภาพและบนัทกึไปตลอดเวลาน้ันจะเปน็ขอ้มลู  

Big Data เมื่อส่งไปยังหน่วยวิเคราะห์ และนำาไปเปรียบเทียบกับภาพที่ได้จากการบันทึกไว้ ณ จากสถานที่เดียวกัน

ครั้งก่อน ๆ จะทำาให้ทราบที่ตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้าม หากต้องการทำาลายก็สามารถทำาลายได้ทันที หรือ

เมือ่มโีอกาสเหมาะสม กอ่นท่ีฝ่ายตรงข้ามจะนำาอาวธุยทุโธปกรณน้ั์นมาใชท้ำาลายฝา่ยเรา ซึง่หากกองทพัใดไมม่กีารนำา

ข้อมูล Big Data มาวิเคราะห์เพื่อหาตำาแหน่งอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้ทันท่วงที อาจทำาให้ฝ่ายตรงข้าม

โจมตีก่อน และทำาให้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการรบได้



ขอ้
มลู

มห
าศ

าล
กบั

กอ
งท

พัอ
าก

าศ
ทีใ่ช้

เคร
อืข

า่ย
เปน็

ศูน
ยก์

ลา
ง

Bi
g D

at
a a

nd
 N

et
w

or
k C

en
tri

c A
ir 

Fo
rc

e

วารสารรายไตรมาสประจำาเด ือน ม.ค. - มี.ค. 59 ปีท ี ่ 16 ฉบับที ่ 59 29

ภาพดินโคลนถล่ม [6]

สว่นภาพตอ่มาเปน็การนำาภาพทีไ่ดจ้ากระบบตรวจจบับนเครือ่งบนิหรอืดาวเทยีม มาวเิคราะห์เพือ่ให้รูค้วาม

เป็นไปของสถานการณ์ที่เกิดข้ึน เพื่อหาวิธีการช่วยเหลือบุคคล/บรรเทาความเดือดร้อนในพื้นท่ีที่ประสบภัยพิบัติ 

(โคลนถล่ม) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ในทำานองเดียวกันข้อมูล ปูมบันทึกการใช้งานเว็บไซต์ (Web Log) ของบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและนอก

องค์กร ก็เป็นข้อมูล Big Data เช่นเดียวกัน หากนำามาวิเคราะห์ก็จะทำาให้ทราบรูปแบบต่าง ๆ ของผู้เข้ามาใช้งาน  

หรือทราบลักษณะการเข้ามาโจมตีของฝ่ายตรงข้าม ก็จะสามารถหาวิธีป้องกัน หรือตอบสนองต่อภัยคุกคามทางด้าน

ไซเบอร์นั้นได้ เช่นเดียวกัน

การวิเคราะห์ Web Log [7]

ภาพด้านบนแสดงถึงการวิเคราะห์ Web Log จากเว็บไซต์หนึ่งที่แสดงสถิติการเข้ามาเยี่ยมชมรายการต่าง ๆ  

ของเว็บไซต์ ในช่วงระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่ 8 - 14 ธ.ค. 2550 โดยเข้าไปที่หน้าโฮมเพจมากที่สุด และในช่วง 7 วันนั้น  

มีแนวโน้มการคลิกเข้าไปชมเนื้อหาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ order ได้รับความสนใจสูงสุด  

(การวิเคราะห์นี้ไม่พบความผิดปกติ) 
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การวิเคราะห์ Web Log อีกรูปแบบหนึ่ง [8]

ส่วนภาพต่อมาแสดงถึงการวิเคราะห์ Web Log จากเว็บไซต์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพบผู้ใช้งาน
คนหนึง่เขา้ไปเยีย่มชมเวบ็ไซตม์ลีกัษณะทีผ่ดิปกต ิคอื เยีย่มชมใชเ้วลามากถงึ 2 ชัว่โมงเศษ มกีารเขา้ไปชมหนา้เว็บเพจ
ต่าง ๆ  เป็นเวลานาน และเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Product2.exe) ซึ่งหากวิเคราะห์ต่อไปเรื่อย ๆ  โดยเทียบกับ
ลักษณะการให้บริการที่แท้จริงของเว็บไซต์ อาจบ่งบอกว่า นี่คือลักษณะของผู้ใช้งานที่ไม่ประสงค์ดีต่อเว็บไชต์ ก็จะ
หาวิธีการป้องกัน หรือสร้างมาตรการ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ (Web Security) ต่อไปในอนาคต

(หมายเหตุ ถ้าการให้บริการของเว็บไซต์ เป็นการให้บริการดาวน์โหลดวีดีโอความจุสูง หรือโปรแกรมขนาด
ใหญ่ การเข้าเยี่ยมชมซึ่งใช้เวลามากอาจเป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้ต้องพิจารณารายการอื่น ๆ ประกอบด้วย) 

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ซึ่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ นำา Big Data มาประยุกต์ใช้งาน

เมือ่ทราบความเกีย่วขอ้งของ Big Data กับ Network Centric Air Force รวมทัง้ประโยชนจ์ากการประยกุต์
ใช้ Big Data แล้ว ผู้เขียนขอนำาตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ซึ่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ นำา Big Data 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากองทัพได้อย่างเป็นรูปธรรม (แปลและเรียบเรียงจากบทความเรื่อง “7 Best Practices 
How Big Data Can Help the Air Force” เขียนโดย Mark van Rijmennam [9] ) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
สำาคัญของ Big Data ได้มากขึ้น

1. ใช้ข้อมูล Big Data จาก Social Media ค้นหาที่อยู่ของฝ่ายตรงข้าม

 Social Media Analysis [10]
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 ตั้งแต่การปรากฏตัวขึ้นของกลุ่ม IS ได้ทำาให้ชาวโลกตกตะลึงถึงการที่กลุ่มนั้นใช้ Social Media ในการรับ

สมัครสมาชิกใหม่ หรือเผยแพร่ภาพต่าง ๆ เมื่อได้รับชัยชนะ แต่การแชร์ภาพเหล่านั้นกลับส่งผลลบต่อกลุ่ม IS เอง 

ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนของปี 2558

 ภาพต่าง ๆ ที่กลุ่ม IS เผยแพร่ออกไปนั้นจะไปอยู่ในข้อมูล Big Data ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 

Media) ซึ่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ สามารถวิเคราะห์เพื่อระบุตำาแหน่งได้ว่าภาพนั้นอยู่ที่ใด หรือช่วยให้ค้นพบท่ีตั้ง

อาคารกองบัญชาการต่าง ๆ ทำาให้สามารถใช้กำาลังไปโจมตีได้ในเวลาที่เหมาะสม

 2. การใช้ Knowledge Management เพื่อพัฒนาองค์กร

 จากแนวความคิดที่ว่า “ข่าวสารที่ถูกต้องจะใช้ประโยชน์ได้กับ คนที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง

ที่เหมาะสม ในทุกเวลาและสถานที่” ซึ่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้นำาแนวความคิดนี้ไปประยุกต์ใช้งาน กำาลังอยู่ใน

ระหว่างการดำาเนินการต่าง ๆ ดังนี้

กองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้ใช้ซอฟต์แวร์ด้าน Big Data พัฒนาจากบริษัท Modus Operandi สำาหรับใช้งาน

ในกระทรวงกลาโหมสหรฐัฯ และหนว่ยงานดา้นการขา่วกรอง ขดีความสามารถของซอฟตแ์วรน์ีช้ว่ยใหผู้ใ้ชง้านคน้พบ 

รูปแบบ (Pattern) ภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล Big Data ได้ โดยให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยี Semantic ใน 

ยุคต่อไปเป็นอย่างมาก ซึ่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ จะนำาเครื่องมือที่เรียกว่า Wave Exploitation Framework มา

ช่วยระบุความคิดรวบยอด/กรอบความคิด และสร้างความสัมพันธ์จากข้อมูล Big Data ชนิดท่ีไม่มีโครงสร้างได้  

โดยสารสนเทศเหล่านี้จะได้รับการวิเคราะห์ สร้างเป็นมโนภาพ และนำาเข้าสู่ Semantic Wiki ซึ่งบุคลากรทุกคนใน

กองทัพอากาศสหรัฐฯ จะได้รับสิทธิเข้าใช้สารสนเทศที่ทันสมัยที่สุดนั้นในการปฏิบัติงาน

ในขัน้ตอ่ไปกองทพัอากาศสหรฐัฯ จะตอ้งทดสอบระบบและจดัเตรยีมสารสนเทศให้เรียบรอ้ยกอ่นทีจ่ะส่งให้

ผู้ปฏิบัติงานตามช่องทางที่เหมาะสม

ตัวอย่างลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็น Semantic Wiki ของต่างประเทศ [11]
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ตัวอย่างลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็น Semantic Wiki ของไทย [12]

(หมายเหต ุTotsawat Kullabootploenpit ได้โพสต์ใน blogspot.com บอกความหมายของ Semantic 
Wiki  ไว้ว่า คือรูปแบบการเปรียบเทียบที่บอกถึงคุณลักษณะคำา ๆ หนึ่ง คล้ายกับพจนานุกรม (Dictio- 
nary) ทำาใหเ้ราสามารถสบืคน้ความหมายในขอ้มลูต่าง ๆ  ได้ครอบคลุมและถกูต้องมากขึน้ ตัวอยา่งทีพ่บเหน็กนับอ่ย 
ได้แก่ เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมข้อมูลและเว็บไชต์ดิกชั่นนารีต่าง ๆ ) 

3. ใช้ระบบ Cloud ช่วยแก้ปัญหาผู้ใช้งานในกองทัพที่มีมากถึงแปดแสนคน

กองทพัอากาศสหรัฐฯ ร่วมมือกับบริษัท Lockheed Martin พัฒนาระบบ Cloud ภายในองค์กร เพื่อใช้งาน
กับบุคลากรของกองทัพจำานวนประมาณแปดแสนคน ระบบนี้มีชื่อว่า The Global Combat Support System – 
Air Forces (GCSS-AF) ข้อดีของระบบนี้ คือ ก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อการจัดเก็บข้อมูลขณะกำาลังให้บริการ 
ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน

โปรแกรมนี้ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการกำาลังพล และสามารถตอบสนองได้เกือบจะทันที 
แทนที่เมื่อก่อนจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์ในการประมวลผล ยิ่งไปกว่านั้นสภาวะแวดล้อมของระบบ Cloud ใหม่นี้จะม ี
ความสามารถเพิ่มขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ในการพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ ๆ  ได้

Ann Mitchell บรรยายสรุปเกี่ยวกับความคล่องตัวของระบบ GCSS - AF ให้แก่ผู้นำานายทหารในฐานทัพอากาศ Malmstrom [13] [14]
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 4. ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบแนวทางในการลดความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานภายในฐานทัพ

ทั่วโลกจะมีฐานทัพต่าง ๆ อยู่ประมาณ 900 ฐานทัพ และมีฐานทัพในกองทัพบกจำานวนหนึ่งที่สามารถ 
เอาชนะในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ สิ่งนีเ้ป็นเหตุให้ฐานทัพอากาศ Eglin ในมลรฐัฟลอรดิา ได้ทดลองใช้ระบบ 
Internet Of Things ในการลดความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานภายในฐานทัพ

ฐานทัพอากาศ Eglin มลรัฐฟลอริดา [15]

 การทดลองจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์จำานวนเป็นร้อย ๆ ตัวตามตึกต่าง ๆ ทั้งหมดในฐานทัพอากาศ Eglin ซึ่ง
เซ็นเซอร์เหล่านั้นจะรวบรวมข้อมูลจากสวิตช์เปิด - ปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องวัดอุณหภูมิ และแหล่งอื่น ๆ 
ไปรวมเป็นข้อมูล Big Data ทำาให้กองทัพอากาศสหรัฐฯ สามารถทราบลักษณะของการใช้อาคาร และนำาข้อมูลที่
วิเคราะห์ได้ไปใช้วางแผนในการควบคุมการระบายอากาศร้อน/เย็นเข้าออกตลอดปี ทำาให้สามารถประหยัดพลังงานได้  
ยิ่งไปกว่านั้นยังใช้ตรวจจับการทำางาน ของอุปกรณ์ต่าง ๆ และทำาแผนการซ่อมบำารุงรักษาเชิงป้องกันต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ  
นั้นได้ โดยใช้โปรแกรม Splunk วิเคราะห์ข้อมูล แล้วเสนอแผนการประหยัดพลังงานต่อกองทัพอากาศสหรัฐฯ ให ้
ได้ 2.5 ล้านดอลลาร์ทุก ๆ ปี 

 5. ปรับปรุงและพัฒนาการวิเคราะห์สนามรบเพื่อลดผลกระทบข้างเคียงจากการรบ

 เนื่องจากข้อดีของโปรแกรมทางด้าน Big Data ทำาให้กองทัพอากาศสหรัฐฯ สามารถเฝ้าสังเกต ตรวจสอบ 
ติดตามการปฏิบัติงานในสนามรบได้อย่างต่อเนื่อง ทำาให้เข้าใจความเป็นไปในสนามรบได้ดียิ่งขึ้น โปรแกรมที่ใช้นี้ 
เรียกว่า Processing Exploitation and Analysis of Large Data Set (PEALDS) ซึ่งจะช่วยให้ผู้สังเกตการณ ์
ตรวจสอบข้อมูลจำานวนมากจากระบบตรวจจับได้อย่างรวดเร็ว เพื่อจัดเตรียมสารสนเทศให้แก่เครื่องบินรบ

บริษัท Logos Technologies ทำาการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ AFRL’s multisensor tracking and data extraction [16]
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 เนือ่งจากเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะหก์ารทำางานจะเปน็การผสมผสานกนัระหวา่ง Google Earth กบั Vivo 
จึงทำาให้กองทัพอากาศสามารถสังเกตการณ์ในสนามรบได้ตามเวลาจริง รวมทั้งสามารถจัดเก็บ และย้อนดูภาพวีดีโอ 
ได้ในจังหวะสำาคัญ ๆ ซึ่งวีดีโอนี้ประกอบด้วยข้อมูลจาก Sensor Data ท่ีใช้อัลกอริทึมในการตรวจสอบแนวโน้ม  
มันจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สังเกต ติดตาม และทำานายแนวทางการปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้ามที่จะเป็นไปได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ 
พฤติกรรมของฝ่ายตรงข้าม

 ระบบสามารถเก็บรวบรวมภาพได้เป็นมุม 360 องศา ตลอด 24 ชม. เหนือพื้นที่ขนาดใหญ่ ผลผลิตที่ได้จะ
มีขนาดเป็นเทราไบท์/ชั่วโมง การวิเคราะห์จะเป็นแบบอัตโนมัติ และเมื่อใดก็ตามที่ซอฟต์แวร์ตรวจพบสิ่งผิดปกต ิ
ผู้วิเคราะห์สามารถย้อนกลับไปดูได้เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์มากขึ้น และสิ่งนี้ยังช่วยให้ทหารบกเข้าใจเหตุการณ์ว่า 
เป็นอย่างไร ทำาไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น มีใครบ้างที่ต้องเกี่ยวข้องและติดตามเหตุการณ์เหล่านั้นถ้ามีความจำาเป็น

 เมื่อทราบแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ที่กองทัพอากาศสหรัฐฯ นำา Big Data มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากองทัพอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จากนี้จะกล่าวถึงความเกี่ยวข้องของ Big Data กับ Network Centric Air 
Force ของกองทัพอากาศไทย และตัวอย่างในการนำาไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

ความเกี่ยวข้องของ Big Data กับ Network Centric Air Force ของกองทัพอากาศไทย

 ความเกี่ยวข้องของ Big Data กับแนวทางการพัฒนา Network Centric Air Force ของกองทัพอากาศไทย 
ที่เห็นเด่นชัดตอนนี้ได้แก่ มีการใช้เครื่องบินบินปฏิบัติการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอเพื่อปฏิบัติงานด้านการข่าวกรองทหาร
เป็นประจำา นอกจากนั้นมีการใช้ระบบกล้องวีดีโอวงจรปิดบันทึกข้อมูลตามเวลาจริง (Real Time) สำาหรับการรักษา
ความปลอดภยัของกองทัพอากาศ โดยระบบระบบกลอ้งวดีโีอวงจรปดินีจ้ะช่วยตรวจจบัเมือ่มพีฤตกิรรมการเคลือ่นไหว
ที่ไม่ปกติ/ไม่เหมาะสม เช่น คนเดิน บนทางวิ่ง (Runway) ของเครื่องบิน แต่ไม่สนใจพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่เป็น
ปกติ เช่น เครื่องบินบินขึ้นหรือบินลง เนื่องจากมีกล้องจำานวนมากติดตั้งอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ และสามารถตรวจจับ
ได้ตลอดเวลา โดยระบบจะส่งสัญญาณฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อพบสิ่งผิดปกติ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความจริงที่ว่า มนุษย์เราไม่สามารถจะดูภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวได้ตลอดเวลา

Sensor ของระบบกล้องวีดีโอวงจรปิด [17]

 จากตัวอย่างการใช้ประโยชน์ Big Data ในการปฏิบัติงานด้านการข่าวกรองทหาร และการใช้ประโยชน์กับ

ระบบกล้องวีดีโอวงจรปิดเพ่ือการรักษาความปลอดภัยแล้ว กองทัพอากาศไทยควรพิจารณาให้มีการใช้ข้อมูล Big 

Data มากขึน้ เพือ่เพิม่ความรวดเร็วและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นอืน่ ๆ  ซึง่จะสง่ผลดตีอ่การพฒันา Network 

Centric Air Force ต่อไป
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บทสรุป

 ARGUS-IS เป็นระบบตรวจจับประสิทธิภาพสูงระดับโลกที่ให้ความคมชัดและรายละเอียดสูงมาก เกิดจาก

การใช้ Image Sensor ของ Smartphone เป็นร้อย ๆ ตัวประกอบกัน ใช้ติดตั้งกับเครื่องบิน MQ-Reaper และ

เครื่องบินอ่ืน ๆ ระบบตรวจจับชนิดนี้หากกองทัพใดนำามาใช้จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการ 

ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) อันเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการพัฒนา Network Centric Air Force 

สำาหรับ Network Centric Air Force นั้น เป็นทิศทางทางการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ

ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2555 - 2558) เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์กองทัพอากาศชั้นนำาในอาเซียน ในปี พ.ศ.2562 ซึ่งความเป็น 

Network Centric Air Force นั้นจะต้องมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบเพื่อ

จดัการตอ่ภยัคกุคามทกุรปูแบบรวมถงึ ภยัคกุคามรปูแบบใหมใ่นยคุสงครามทีใ่ชเ้ครือขา่ยเปน็ศนูยก์ลางได ้ในสภาวะ

ปัจจุบันภัยจากการรบการสงครามมีโอกาสเกิดขึ้นไม่มากนัก แต่ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากคือ ภัยจากการก่อการร้าย  

ภัยจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ฝนแล้ง นำ้าท่วมแผ่นดินไหว ไฟไหม้ หมอกควันปกคลุม ส่วนภัยคุกคาม

อื่น ๆ เช่น ภัยจากระบบไซเบอร์ เป็นต้น 

ในการปฏิบัติงานประจำาหรือการปฏิบัติงานพิเศษบางภารกิจจะมีข้อมูลขนาดมหาศาล (Big data) เกิดขึ้น 

การนำา Big Data มาใช้ประโยชน์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงมีความจำาเป็นเพราะ Big Data จะเป็นข้อมูลดิบที่เมื่อ

นำาไปวิเคราะห์แล้ว จะทำาให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อข้อมูลเหล่านั้นว่าสอดคล้องกันอย่างไร เกิดอะไรขึ้น หรือ

ข้อมูลต้องการจะบอกอะไรแก่เรา ก็จะสามารถทราบวิธีการจัดการต่อภัยคุกคามนั้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการตัดสินใจจากการใช้ประสบการณ์หรือคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียว 

สำาหรับกองทัพอากาศต่างประเทศนั้นกองทัพอากาศสหรัฐฯ จะมีประสบการณ์ในการนำาข้อมูล Big Data 

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่ากองทัพอากาศประเทศอื่น ๆ  เช่น การนำาข้อมูล Big Data จาก Social Media 

มาวิเคราะห์หาที่อยู่ของฝ่ายตรงข้าม, นำามาใช้ในระบบ Knowledge Management เพื่อพัฒนาองค์กร, ใช้ในระบบ 

Cloud กองทัพเพื่อแก้ปัญหาผู้ใช้งานที่มีมากถึงแปดแสนคน ใช้วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการลดความส้ินเปลือง 

การใช้พลังงาน และใช้พัฒนาการวิเคราะห์สนามรบ เพื่อลดผลกระทบข้างเคียงจากการรบ

ส่วนกองทัพอากาศไทยนั้นก็มีการนำามาประยุกต์ใช้งานเช่นเดียวกัน เช่น ใช้ในงานด้านการข่าวกรองทหาร
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