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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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 ในวันที่ 9 เมษายน ของทุก ๆ ปี เป็นวันสถาปนาเป็นกองทัพอากาศ โดยถือเอาวันนี้เป็น วันกองทัพอากาศ 
(ตามประกาศสำานกันายกรัฐมนตร ีเมือ่ 26 มนีาคม 2541) ซึง่เปน็วนัทีส่ำาคญัของพวกเราชาวทหารอากาศทกุคน โดย 
เม่ือวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 กรมทหารอากาศ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “กองทัพอากาศ” มียศและเครื่อง 
แต่งกายเป็นของตนเอง โดยมีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก 

 ในปัจจุบันกำาลังทางอากาศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เราจำาเป็นจะต้องก้าวตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านความรู้ต่าง ๆ ที่จะต้องติดตามค้นคว้าทั้งในอดีตและปัจจุบัน วารสารการสงครามทางอากาศก ็
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ให้กับท่านผู้อ่าน โดยจะเน้นเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านให้มาก 
ยิง่ขึน้ ซึง่ในฉบบันีท่้านผูอ้า่นจะไดติ้ดตามเรือ่งทีน่่าสนใจหลายเรือ่งตอ่จากฉบบัท่ีแลว้ รวมทัง้เรือ่งข้อมลูขนาดมหาศาล 
กับกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางตอนจบ อีกด้วย

 สดุทา้ยนี ้กองบรรณาธกิารฯ หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ บทความในเรือ่งตา่ง ๆ  ของวารสารการสงครามทางอากาศ
คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านได้บ้างไม่มากก็น้อย และขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ และได้ส่ง
แบบสำารวจความพึงพอใจมายังกองบรรณาธิการฯ  เพื่อที่จะได้นำาข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงวารสารฯ ให้ดียิ่ง ๆ  
ขึ้นต่อไป

บรรณาธิการ
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ศูนย์การสงครามทางอากาศ ครบรอบ 21 ปี

 ในโอกาสวันสถาปนาศูนย์การสงครามทาง
อากาศ (ศกอ.) ครบรอบ 21 ปี (7 มี.ค.59) คณะผู้จัดทำา
วารสารการสงครามทางอากาศ ไดน้ำาภาพผูบั้งคบับญัชา  
ประวัติ ภารกิจ และแนวความคิดในการพัฒนาหน่วย  
มาลงในวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับท่ี 60  
เพื่อให้ผู้อ่านวารสารฯ ได้ทราบความเป็นไปของ ศกอ. 
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

1. ประวัติ

  ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2538 พล.อ.อ. 
ม.ร.ว.ศิริพงษ์ ทองใหญ่ ผบ.ทอ. ได้ให้โอวาทในพิธีเปิด 
ศูนย์การสงครามทางอากาศ ณ บน.1 พล.บ.2 ใจความ

ตอนหนึ่งว่า “ศูนย์การสงครามทางอากาศแห่งนี้ จะเป็น
หน่วยที่ให้การอบรมบุคลากรของกองทัพอากาศให้มี
ความรู้ ความสามารถ เข้าใจในเทคโนโลยีและยุทธวิธี  
ในการทำาสงครามทางอากาศ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามแนวความคิด หลักนิยม ยุทธศาสตร์ และนโยบาย 
ของผู้บังคับบัญชา ในการใช้กำาลังทางอากาศในอนาคต 
ก็สามารถถ่ายทอดวิชาการเหล่านี้ให้กับข้าราชการ 
กองทัพอากาศ ได้ช่วยกันพัฒนากองทัพอากาศให้ 
ทันสมัยสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
ได้ตลอดเวลา”

ผู้บังคับบัญชา

พล.อ.ต.จิระศักดิ์ เรืองจวง
ผู้อำานวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ

น.อ.ปรเมษฐ์ กะสีวัฒน์
 รองผู้อำานวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ

น.อ.พิเศษศักดิ์  บุญรัตน์
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ
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 จุดเริ่มต้นของข้อความดังกล่าวมาจากแนว 
ความคิดของ พล.อ.อ.อมร แนวมาลี เสธ.ทอ. ที่ต้องการ
ให้มีหน่วยงานที่ทำาหน้าท่ีพิจารณา ศึกษา พัฒนา 
หลักนิยม แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และ
เทคโนโลยีการใช้อาวุธของ บ.ขับไล่ เพื่อฝึกบุคลากร 
ของ ทอ. ให้มีพื้นฐานในเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง และ
บน.1ฯ เป็นหน่วยงานท่ีสานต่อแนวความคิดนั้นโดย 
ได้ขออนุมัติโครงการจัดตั้ง “ศูนย์การบินขับไล่และ
เทคโนโลยีการใช้อาวุธของกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)” 
เมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2537 

 การดำาเนนิการดงักลา่วไดรั้บอนมุตัจิาก ผบ.ทอ. 
เมื่อ 7 มีนาคม พ.ศ.2538 ให้จัดตั้งเป็นศูนย์การสงคราม 
ทางอากาศ (เพื่อพลาง) เป็นหน่วยขึ้นตรง บน.1ฯ มี  
ผบ.บน.1ฯ  เปน็ผูอ้ำานวยการศนูยก์ารสงครามทางอากาศ
โดยตำาแหน่งอาคารสำานักงานใช้อาคารหมายเลข 1066 
ของบน.1ฯ (อาคารของกองทัพสหรัฐอเมริกาเก่า 
ใกล้ฝูงบิน 101) 

 ศูนย์การสงครามทางอากาศ มีการปรับเปลี่ยน
ภารกิจและโครงสร้างการจัดหน่วยมาตามลำาดับ 
จนกระทั่ง 1 เมษายน 2552 ได้ปรับเปลี่ยนภารกิจและ 
การจัดหน่วยใหม่อีกครั้งโดยเป็นหน่วยข้ึนตรง บก.ทอ. 
แต่อาคารสำานักงานยังคงอยู่ท่ีบน.1ฯ เช่นเดิม และเมื่อ 
23 ธันวาคม พ.ศ.2558 ศูนย์การสงครามทางอากาศได ้
รับมอบให้จัดการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารนักบิน 
แทน ยก.ทอ. อีกหน้าที่หนึ่ง

 นอกจากนัน้ศนูยก์ารสงครามทางอากาศยงัตอ้ง
บรรจุกำาลังพลส่วนหนึ่ ง เข้าปฏิบัติหน้าที่ ในสำานัก
ยุทธศาสตร์และหลักนิยม สำานักงานคลังสมองกองทัพ
อากาศ (เพื่อพลาง) ตามคำาสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ลับที่ 84/53 
เรื่อง จัดตั้งอัตราสำานักงานคลังสมองกองทัพอากาศ  
(เพื่อพลาง) อีกด้วย 

2. ภารกิจ

 ศูนย์การสงครามทางอากาศ มีภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติ 2 บทบาทคือ

 2.1 บทบาทหน่วยขึ้นตรง บก.ทอ.

  - มีหน้าที่ พิจารณา เสนอความคิดเห็น 
วางแผน อำานวยการ ประสานงาน ควบคุม กำากับการ

พัฒนา และดำาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ 
หลักนิยม ของกองทัพอากาศ มีผู้อำานวยการศูนย์การ
สงครามทางอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

  - จัดการฝึกและศึกษาของเหล่าทหาร
นักบิน

 2.2 บทบาท สยน.สคม.ทอ. (เพื่อพลาง)

  - มีหน้าท่ีดำาเนินการรวบรวม ศึกษา 
วเิคราะห ์ประเมนิ ใหข้อ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางด้าน
ยทุธศาสตร ์ยทุธศาสตรช์าต ิยทุธศาสตรท์หาร ยทุธศาสตร์
กองทัพอากาศ ยุทธศาสตร์ทหารต่างประเทศ หลักนิยม 
บทเรียนจากสงคราม การปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่
สงคราม และการฝึกทางทหาร

3. แนวความคิดการพัฒนา

  เพื่อให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ศูนย์การ
สงครามทางอากาศ จึงกำาหนดแนวทางการพัฒนาองค์
ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

 3.1 ด้านกำาลังพล ใหค้วามรู้ในเร่ืองทีจ่ำาเปน็ตอ่
การปฏิบัติภารกิจเพ่ือให้กำาลังพลมีขีดความสามรถตรง
ตามความต้องการด้วยการใหศ้กึษาด้วยตนเอง การอบรม
ทางวชิาการและการส่งเขา้รบัการศกึษาจากสถาบนัต่าง ๆ   
ทั้งภายในและภายนอกกองทัพ

 3.2  ด้านการทำางาน ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการภาครัฐร่วมกับการนำานโยบายของ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ มาแปลงสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำางานด้วยการทบทวนภารกิจและ
ขอบเขตของงานใหม่ กำาหนดความรู้และสมรรถนะ 
ของแต่ละงาน กำาหนดวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติราชการ
รวมทั้ง ให้มีการจัดทำาแผนและปฏิทินการทำางานเพื่อใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติและติดตามผลการทำางาน

 3.3 ด้านอาคาร สถานท่ี ได้วางแผนปรับปรุง
อาคาร สถานทีท่ำางาน รวมทัง้ภมูสิถาปตัยท์ัง้ภายในและ
ภายนอกอาคาร เพื่อให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
เอื้อต่อการทำางาน



สง
คร

าม
ที่เ

ข้า
ใจ

แต
กต

่าง
กัน

PA
RA

DO
XE

S 
O

F 
W

AR

วารสารรายไตรมาสประจำาเด ือน เม.ย. - มิ.ย. 59 ปีท ี ่ 16 ฉบับที ่ 60 5

สงครามที่เข้าใจแตกต่างกัน

PARADOXES OF WAR

กองเทคโนโลยี ศูนย์การสงครามทางอากาศ

 จากฉบบัทีแ่ลว้ ไดก้ลา่วถงึภาพลกัษณข์องสงคราม

ในอดีตและในอนาคตที่เข้าใจแตกต่างกัน จำานวน 6  

ภาพลักษณ์ ได้แก่ ความขัดแย้งกับการแข่งขัน ความเข้มแข้ง 

ทางกายภาพกับความสามารถทางสติปัญญา พ้ืนที่  

กับเวลา การทำาลายกับการสร้างสรรค์ การโจมตีทาง 

กายภาพกับการทำาลายขวัญ และเครื่องมือกับความรู้สึก  

ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสงครามที่เข้าใจ 

แตกต่างกันในส่วนสำาคัญท่ีว่า การทำาสงครามในอดีต

เป็นการใช้กำาลังทางทหารกระทำาสงครามต่อกันโดยตรง 

อันนำามาซ่ึงความสูญเสียตอ่ชวิีตและทรพัย์สนิของคูส่งคราม 

แต่สงครามในปัจจุบันและอนาคต จะไม่นำากำาลังทหาร 

มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำาสงครามโดยตรงต่อกัน 

อีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนบทบาทเป็นเพียงเครื่องมือในการ

เจรจาต่อรองเพ่ือให้ได้ข้อยุติของความขัดแย้งมิให้เกิด

สงคราม อนัจะเป็นการหลกีเลีย่งความสญูเสยีจากการทำา

สงครามต่อกัน โดยฉบับนี้จะได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ของ 

สงครามทีเ่ขา้ใจแตกตา่งกนั อกีจำานวน 5 ภาพลกัษณ ์เพือ่

สร้างความเข้าใจในภาพลักษณ์ของสงครามให้มากยิ่งขึ้น

ภาพลักษณ์ของสงคราม (Paradoxes of War)

ภาพลักษณ์ในอดีต

1. ความขัดแย้ง

2. ความเข้มแข็ง

 ทางกายภาพ

3. พื้นที่

4. การทำาลาย

5. การโจมตีทางกายภาพ

6. เครื่องมือ

7. รูปธรรม

8. Hardware

9. ชนะด้วยการรบ

10. ชนะสงคราม

11. ชนะโดยการสู้รบ

ภาพลักษณ์ในอนาคต

1. การแข่งขัน

2. ความสามารถ

 ทางสติปัญญา

3. เวลา

4. การสร้างสรรค์

5. การทำาลายขวัญ

6. ความรู้สึก

7. นามธรรม

8. Software

9. ชนะด้วยการเตรียมกำาลัง

10. ไม่แพ้สงคราม

11. ชนะโดยการ

 ไม่ต้องสู้รบ

รูปธรรม กับ นามธรรม

 การวัดผลสำาเร็จของการทำาสงครามในอดีต 

นั้น ประกอบไปด้วย การยึดครองอาณาเขต การทำาลาย

โครงสร้างพื้นฐานและการทำาลายทรัพย์สิน อันนำามาซึ่ง

ความสูญเสีย การบาดเจ็บ และเสียชีวิต ซึ่งทำาให้เกิด 

คำาถามที่ว่า การทำาสงครามในปัจจุบันและอนาคตยัง 

จำาเป็นต้องวัดผลสำาเร็จของการทำาสงครามเช่นเดียวกับ 

การทำาสงครามในอดีตที่นำามาซึ่งความสูญเสียต่อ 

คู่สงครามอีกต่อไปหรือไม่ อย่างไร 

ภาพลักษณ์ของสงคราม

 การทำาสงครามในปัจจบุนัและอนาคต อาจกลา่ว

ได้ว่าจะเป็นการวัดผลสำาเร็จของการทำาสงครามในเชิง

นามธรรมมากขึน้ โดยมตีวัแปรกำาลังรบ (Force multipliers) 

ที่สำาคัญ ได้แก่ ความจงรักภักดี ความเชื่อ การอุทิศตน 

แรงจูงใจ ความกล้าหาญ ความรับผิดชอบ ความผูกพัน  

ความมุ่งมั่น ความชอบธรรม เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้

เป็นพลังทางนามธรรมที่ใช้วัดความเข้มแข็งทางทหาร  

จนบางคร้ังกำาลงัทีด่อ้ยกวา่อาจจะสามารถทำาสิง่ทีเ่หนอืกวา่ 

และได้รับชัยชนะกำาลังที่เหนือกว่าได้ ดังนั้น ตัวแปร 

กำาลงัรบ (Force multipliers) จงึเปน็เรือ่งทีพ่สิจูนไ์ด้ยาก

ในการทำาสงคราม โดยอาจมีความสำาคัญมากกว่าอาวุธ 



AIR WARFARE JOURNAL6

ตัวแปรกำาลังรบ

Hardware กับ Software

 การสงครามในปัจจุบันและอนาคต ได้มีปัจจัย

สำาคัญที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น กล่าวคือ “การทหาร กับ 

การเมอืง” ดงันัน้ ปรมิาณและขีดความสามารถของกำาลงั

ทหารและระบบอาวุธท่ีเคยใช้ในการเปรียบเทียบและ

วิเคราะห์อำานาจกำาลังรบในอดีตนั้น อาจมีความสำาคัญ 

รองลงไปจากแนวความคิด ขีดความสามารถ และความ 

เชื่อมโยงข้อมูลในยุคของเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร 

ในทุกระดับอย่างรวดเร็วและแม่นยำา ซ่ึงเป็นเร่ืองของ  

Software ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน แต่มีความถูกต้อง 

รวดเร็วและชัดเจนกว่าในอดีต จนอาจตัดสินผลแพ้ชนะ

ของสงครามได้ตั้งแต่ยังมิได้ทำาการรบ แนวความคิดเรื่อง  

จุดศูนย์ดุลของ เคลาสวิทซ์ นั้น อาจใช้ไม่ได้กับสงคราม 

ที่มีจุดศูนย์ดุลเชิงซ้อน การพิจารณาเป้าหมายที่มี 

ความละเอียดอ่อน ยุ่งยาก ซับซ้อนมากข้ึน ซ่ึงเป็นสิ่ง 

ที่สำาคัญและอาจมีความจำาเป็นมากกว่า hardware หรือ

ปริมาณและขีดความสามารถของกำาลังทหารและระบบ

อาวุธที่เคยใช้ในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์อำานาจ

กำาลังรบในอดีต จนอาจกล่าวได้ว่า “เครือข่ายสำาคัญกว่า

อาวุธ ความคิดสำาคัญกว่ากำาลัง”

ชนะด้วยการรบ กับ ชนะด้วยการเตรียมกำาลัง

 วิลเลียม เจมส์ นักปรัชญาชาวอเมริกัน ได้กล่าว

ไว้ว่า “กำาลังทหารนั้น มิได้มีไว้เพื่อการทำาสงคราม  

แต่มีไว้เพ่ือนำาไปสู่ชัยชนะ โดยการบังคับฝ่ายตรงข้าม 

ให้ยอมแพ้โดยไม่ตอ้งทำาการรบ ดงันัน้ ความสำาเรจ็ทีแ่ทจ้ริง

ในการเตรียมกำาลัง คือ การมีกำาลังรบโดยไม่ต้องใชก้ำาลัง” 

ซึ่งเป็นความจริงที่ว่า การเตรียมกำาลังเพื่อการทำาสงคราม 

อันได้แก่ การเตรียมกำาลังทหาร และการสะสมอาวุธ 

สามารถข่มขวัญฝ่ายตรงข้าม ให้เห็นผลเชิงประจักษ์หาก

มกีารทำาสงครามตอ่กันโดยตรง ซึง่จะสรา้งความเสยีหาย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสิ้นเปลืองงบประมาณและ

ทรพัยากรมากกวา่ การเปรยีบเทยีบกำาลงัรบจากการเตรียม 

กำาลังของแต่ละฝ่าย 

ชนะสงคราม กับ ไม่แพ้สงคราม

 ในยุคสงครามนิวเคลียร์ เบอร์นาด โบรดี้  

นกัยทุธศาสตรช์าวอเมรกินั ไดก้ลา่วไวว้า่ “วตัถุประสงค์หลกั 

ของการมีกำาลังทหารที่ผ่านมาคือ เพื่อการชนะ 

สงคราม แตจ่ากนีต้อ่ไป วตัถุประสงค์หลักของการมกีำาลงั

ทหาร คือ หลีกเลี่ยงการเกิดสงคราม เพื่อการไม่แพ้

สงคราม” ซึง่สนบัสนนุแนวคดิ “ชนะดว้ยการเตรยีมกำาลงั”  

กล่าวคือ ขีดความสามารถในการป้องปราม เพ่ือมิให้ 

เกิดการสู้รบ โดยการมีกำาลังที่เหนือกว่าฝ่ายตรงข้าม 

มากเพยีงใด ก็จะทำาใหเ้กิดความสญูเสยีตอ่ฝา่ยเราน้อยลง 

ตามสัดส่วน โดยมิได้หมายถึงความเหนือกว่าเชิงปริมาณ 

แตห่มายถงึความเหนอืกวา่เชงิคณุภาพ การมกีำาลงัทีม่าก

แต่ไม่มีประสิทธิภาพนั้น ไม่มีความจำาเป็นและสูญเปล่า  

กำาลังที่เหนือกว่าหมายถึงกำาลังที่มีประสิทธิภาพท่ี 

เหนอืกวา่ มขีดีความสามารถทีเ่หนอืกวา่ในการปอ้งปราม 

ข่มขวัญ โดยไม่ต้องทำาการสู้รบ จนอาจกล่าวได้ว่า  

“การข่มขวัญดีกว่าการรบ ความเหนือกว่าดีกว่าความ 

เท่าเทียมกัน ความเท่าเทียมกันดีกว่าความด้อยกว่า”  

ดังนั้น การไม่แพ้สงครามเพราะมิได้ทำาการรบ ย่อมดีกว่า

การชนะหรือแพ้ในการรบ เนื่องจากการรบไม่สามารถ 

หลีกเลี่ยงและกำาหนดระดับความสูญเสียของคู่สงครามได้
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พลวัต ที่ไม่สามารถกำาหนดความแน่นอน ไม่สามารถ 

คาดการณ์ หรือกำาหนดกฎเกณฑ์ที่ตายตัวได้ สงคราม 

ไมส่ามารถทราบรายละเอยีดหรอืวถิขีองสงครามท้ังกอ่น

ที่จะเกิดสงคราม การขยายตัวของสงคราม และการยุติ

สงคราม โดยสงครามจะอยู่เหนอืความควบคมุหากตอ้งมี 

การทำาสงคราม แต่สงครามจะอยู่ภายใต้การควบคุม 

หากมีการใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  

เพื่อทำาลายความตั้งใจในการทำาสงครามให้หมดสิ้นไป 

อ้างอิง

• วารสารการสงครามทางอากาศ รายไตรมาส ประจำา

เดือน ก.ค.- ก.ย.47 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

ชนะโดยการสู้รบ กับ ชนะโดยการไม่ต้องสู้รบ

 ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญประการหนึ่งในตำาราพิชัย 

สงครามซุนวู ได้กล่าวไว้ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง  

ชนะร้อยครั้ง” เป็นการรวมคำาพูด 2 ประโยค ที่ซุนวู 

ได้กล่าวไว้ เมื่อ 2,500 ปี มาแล้ว กล่าวคือ 1) “การชนะ

ร้อยท้ังร้อยมิใช่วิธีการอันประเสริฐแท้ในการรบ แต่การ

ชนะโดยไม่ต้องรบเลย ถือว่าเป็นวิธีการอันประเสริฐยิ่ง” 

และ 2) “หากรู้เขารู้เรา แม้รบกันร้อยครั้ง ก็ไม่มีอันตราย

อันใดต่อฝ่ายเรา หรืออาจมีอันตรายต่อฝ่ายเราน้อยที่สุด 

ถ้าไม่รู้เขาแต่รู้เพียงเรา แพ้ชนะย่อมกำ้ากึ่ง หากไม่รู้เขา 

และรู้เราเสียเลย ก็ต้องปราชัยทุกครั้งที่มีการรบ”  

กล่าวคอื ไมค่วรใชท้รพัยากรในการทำาลายคูต่อ่สู ้แตต่อ้ง 

ใช้ทรัพยากรในการสร้างฝ่ายเราให้แข็งแกร่ง ทั้งด้าน 

การพัฒนากำาลังคน เทคโนโลยี และยุทธวิธี โดยให้ 

ความสำาคัญเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ จึงถือได้ว่า

เปน็ปรชัญาในการเลีย่งมใิหเ้กิดสงคราม หรอืชนะโดยการ 

ไม่ต้องสู้รบ นั่นเอง

บทสรุป

 สงครามทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต มี 

จุดมุ่งหมายเดียวกัน กล่าวคือ เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม  

แต่วิธีการที่จะได้มาซ่ึงชัยชนะนั้นต่างกัน กล่าวคือ  

สงครามในอดตี เปน็การใชก้ำาลงัทางทหารกระทำาสงคราม

ต่อกันโดยตรง อันนำามาซ่ึงความสูญเสียต่อชีวิตและ

ทรัพยส์นิของคู่สงคราม แต่สงครามในปจัจบุนัและอนาคต 

เปน็การชกัจงูฝ่ายตรงขา้มใหย้อมรับหรือใหเ้ชือ่วา่การรบ 

มิใช่หนทางปฏิบัติที่ควรกระทำาต่อกัน เป็นการชักจูงฝ่าย 

ตรงขา้ม ใหเ้ชือ่วา่ฝา่ยเรามคีวามเหนอืกวา่หรอือยา่งนอ้ย 

มีความเท่าเทียมกันจนมิอาจคาดการณ์ผล แพ้ชนะ 

หากมีการทำาสงครามต่อกันได้ สงครามจึงเป็นทั้งศาสตร์

และศิลป์ การทำาความเข้าใจฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม 

ถงึแมว่้าจะเปน็เรือ่งทีย่ากแตก่มี็ความจำาเปน็ ทัง้นีเ้พ่ือปอ้งกัน

การหลอกตวัเองในการพจิารณาภาพลกัษณข์องสงคราม  

สาเหตุของการทำาสงคราม และผลที่จะตามมาหากมีการ

ทำาสงคราม สงครามไมใ่ชส่ิง่ตายตวัแต่สงครามมคีวามเป็น 

จุดศูนย์ดุลย์
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สงครามอาหรับ – อิสราเอล ปี 2510 (สงคราม 6 วัน)

น.อ.คณาธิป  วงษ์ประเสริฐ  นายทหารการสงครามทางอากาศ

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

 ตอนนีท้า่นผูอ้า่นคงไดท้ราบถงึสงครามระหวา่งชาต ิ

อาหรับกับอิสราเอลจากฉบับที่แล้วว่าสงครามดังกล่าว 

มีสาเหตุใหญ่ ๆ มาจากการอ้างสิทธิในการครอบครอง 

ดินแดน ความขัดแย้งที่กล่าวมากลายเป็นชนวนสงคราม

ทีย่าวนานนบัคร้ังใหญไ่ด ้4 ครัง้ และครัง้ย่อย ๆ  อกีหลาย

ครั้งนั้นมีภูมิหลังความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติอาหรับ

และอสิราเอลวา่เกดิขึน้มาไดอ้ยา่งไร ทำาไมตอ้งทำาสงคราม

กนั และทำาสงครามกนัไปเพ่ืออะไร ซ่ึงคงทำาให้ท่านผู้อา่น

ทราบถงึสาเหตุของความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ และเหตกุารณ์ 

ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ในฉบับนี้จะกล่าวถึงการเริ่มต้นของ

ในสงคราม 6 วัน ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีการปฏิบัติการ

อย่างไรในสงครามครั้งน้ีบ้าง และบทเรียนต่าง ๆ ท่ีเรา 

จะสามารถประยุกตม์าใชใ้นการปฏบิตักิารของกองทพัไทย

ได้อย่างไร 

การเริ่มต้นของ สงคราม 6 วัน

 2499 หลังวิกฤติการณ์คลองสุเอซ กองกำาลัง 

ของสหประชาชาติ (UNEF) เข้าประจำาการที่คาบสมุทร

ซนีาย เพือ่ใหแ้นใ่จวา่ทุกฝา่ยจะปฏบิตัติามสญัญาสงบศกึ

ในป ี2492 แมจ้ะมกีารสนบัสนนุอยา่งทว่มทน้ในทีป่ระชมุ

สมัชชาสหประชาชาติ แต่อิสราเอลปฏิเสธที่จะให้มี 

กองกำาลัง UNEF บนดินแดนของตน

 วันที่ 1 เมษายน 2510 ปืนใหญ่ของซีเรียยิงถล่ม

รถแทร๊กเตอร์ในนิคมของชาวยิวจนต้องหยุดทำางาน แต่

แล้วในวันที่ 9 เมษายน 2510 รถแทร๊กเตอร์ที่ติดเกราะ

กนักระสนุก็กลบัมาทำางานตอ่ ฝา่ยซเีรยีกเ็ปดิฉากยงิถลม่

รถแทร๊กเตอร์ของอิสราเอลเหมือนเคย คราวนี้อิสราเอล 

ส่งเครื่องบินรบโจมตีฐานปืนของซีเรีย ฝ่ายซีเรียก็ยิ่ง 

ยงิถลม่หนักขึน้กวา่เดมิ คราวนีอ้สิราเอลจงึสง่เครือ่งบนิรบ 

โจมตีที่ตั้งทางทหารของซีเรีย บริเวณที่ราบสูงโกลัน  

ตลอดแนวชายแดนยาว 76 กม. รวมถงึบนิไปโจมตีถงึกรุง

ดามสักสั ทำาใหเ้ครือ่งบนิ MiG-21 ของซเีรียพงัไป 6 เคร่ือง 

ไมน่บัรวมรถถงั, ปนืใหญ ่และเครือ่งยงิลกูระเบดิของซเีรยี 

อีกจำานวนมากที่ถูกทำาลาย สหประชาชาติต้องเข้ามา 

ไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายยุติการปะทะก่อนจะกลายเป็น

สงครามใหญ่ 

 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2509, ซีเรียลงนาม

ในข้อตกลงรว่มกนัปอ้งกนัร่วมกันกับอยิีปตวั์นที ่13 พฤศจกิายน  

2509 PLO (องคก์ารปลดปลอ่ยปาเลสไตน)์ ได้ทำาการโจมต ี 

ทำาให้ทหารของอสิราเอลสามนายเสยีชวีติ อสิราเอลตอบโต้

ด้วยการส่งกองกำาลัง (IDF) โจมตีเขตยึดครองเวสต์แบงก์ 

ซึ่งอิสราเอลเชื่อว่าเป็นฐานพักพิงให้กับ PLO เหตุการณ์

ในครัง้นัน้ทำาใหก้ษตัรยิฮุ์สเซนแหง่จอรแ์ดน วพิากษว์จิารณ์

ประธานาธิบดีอียิปต์ นัสเซอร์ ถึงความล้มเหลวที่จะ 

มาช่วยจอร์แดน 

ประธานาธิบดี นัสเซอร์

 19 พฤษภาคม 2509 ประธานาธิปดอียิีปต ์นัสเซอร ์

เริ่มเสริมกองกำาลังในคาบสมุทรซีนายใกล้ชายแดน 

ของอิสราเอล ก่อนจะขับไล่ UNEF ของสหประชาชาติ 

ออกจากฉนวนกาซาและไซนาย อิสราเอลประกาศยำ้าคำา
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วารสารรายไตรมาสประจำาเด ือน เม.ย. - มิ.ย. 59 ปีท ี ่ 16 ฉบับที ่ 60 9

ที่เคยพูดไว้เมื่อปี 2500 การปิดช่องแคบใด ๆ จะถือว่า

เป็นการเริ่มสงคราม หรือเป็นเหตุผลที่ดีพอสำาหรับการ

ทำาสงคราม

กองกำาลังสหประชาชาติถอนกำาลัง

จากคาบสมุทรซีนาย

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2509 นัสเซอร์ ประธานา 

ธบิดอียีบิต ์ไมส่นใจคำาเตอืน ประกาศปิดช่องแคบสกดักัน้

การขนสง่ของอสิราเอล อกี 7 วนัตอ่มา ในวนัที ่30 พฤษภาคม 

2509 จอรแ์ดนและอียปิตไ์ด้ลงนามในข้อตกลงการปอ้งกนั  

รว่มกนัวนัรุง่ขึน้ตามคำาเชิญของจอรแ์ดน กองทพัอริกักส็ง่ 

กองกำาลงัทหารเขา้มาในประเทศจอรแ์ดน นีเ่ปน็สัญญาณ

ไม่ดีสำาหรับอิสราเอลเลย ความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่ม

ขึ้นสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ สงครามใกล้จะมาถึงในทุกขณะไม่

เพียงแต่การปิดล้อมเท่านั้นที่บีบอิสราเอล นำ้าก็เป็นส่วน

หนึ่งที่ทำาให้เกิดสงคราม ในปี 2507 อิสราเอลเริ่มผันนำ้า

จากแมน่ำา้จอร์แดนเพ่ือสรา้งระบบชลประทาน ชาติอาหรบั

ตอบโต้โดยการวางแผนสร้างเขื่อนตรงต้นนำ้า ซ่ึงจะลด 

ปรมิาณนำา้ในแมน่ำา้จอรแ์ดนทีไ่หลมาสู่ทะเลสาบกาลลิี ่ซึง่

จะเป็นอุปสรรคต่อโครงการชลประทานของอิสราเอลได้ 

กองกำาลังป้องกันตนเองของอิสราเอลจึงโจมตีสถานที่

ก่อสร้างโครงการดังกล่าวที่อยู่ในซีเรียในเดือนมีนาคม, 

พฤษภาคม และสิงหาคม 2508 ทำาให้สถานการณ์ตาม

แนวชายแดนตึงเครียดตลอดเวลา ถือเป็นจุดหนึ่งที่เป็น

ตวัจุดชนวนสงครามคราวนีแ้ละในระหวา่งป ี2509 - 2510 

การกอ่การร้ายก็ไดเ้พิม่สงูขึน้ตามพรมแดนของอสิราเอล

โดยมซีเีรยีเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนนุ U Thant เลขาสหประชาชาติ

ในขณะนั้นได้ประณามซีเรียว่าการกระทำาเช่นนี้จะนำามา

ซึ่งอันตรายต่อความสงบสุข สหประชาชาติพยามเข้ามา

ไกล่เกลี่ยแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง

 

U Thant เลขาสหประชาชาติในขณะนั้น

 ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาพยายาม

ใชท้กุวถิทีางเพือ่ยบัยัง้การกระทำาของกลุม่ประเทศอาหรบั 

แตด่เูหมอืนไมเ่ปน็ผล เพราะตอนนีโ้ซเวยีตถอืหางขา้งฝา่ย

อาหรับอยา่งเตม็ที ่ทัง้โดยการสนบัสนนุดา้นอาวธุยทุธภณัฑ์

และด้านการทูต

 ก่อนเกิดสงคราม, อียิปต์มีกำาลัง 100,000 ถึง 

160,000 คน อยูใ่นคาบสมุทรซีนาย (4 กองพลทหารราบ, 

2 กองพลยานเกราะ และ 1 กองพลทหารราบยานยนต์) 

รถถัง 950 คัน, รถลำาเลียงพล 1,100 คัน ปืนใหญ่กว่า 

1,000 กระบอก ทั้งนี้ ไม่นับรวมทหารที่อยู่ทางด้านของ

เยเมน ซึง่ขณะนัน้กำาลงัมสีงครามกลางเมอืงอยู ่จอรแ์ดน 

มกีำาลงั 55,000 คน บางสว่นประจำาการอยูใ่นเยเมน ซเีรยี 

มีทหาร 75,000 คน อิสราเอล มีกำาลัง 264,000 คน ใน

จำานวนนี้เป็นทหารประจำาการ 50,000 คน นอกจากนั้น

เป็นกองกำาลังสำารอง กองกำาลังของชาติอาหรับที่กำาลัง

เผชญิหนา้กบักองกำาลงัของอสิราเอล ตอนนีถ้กูวจิารณว์า่ 
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เทียบชั้นกับทหารอิสราเอลไม่ได้ในทุก ๆ ด้าน หากไม่ได้

รับความช่วยเหลือจากโซเวียต ทหารช้ันดีของอียิปต์ 

50,000 คน รวมทั้งกำาลังทางอากาศ เวลานี้ประจำาการ

อยูใ่นเยเมน ซึง่กองกำาลงัฝา่ยอาหรบัเขา้ไปสนบัสนนุทหาร

รัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกบฎคองโก

 เยน็วนัที ่1 มถุินายน นายพล โมเช ่ดายนั รฐัมนตรี

กลาโหมอิสราเอล เรียกนายพล ยิสฮัค ราบิน ประธาน

เสนาธกิารทหาร (ตอ่มาไดเ้ป็นนายกรฐัมนตรคีนที ่5 ของ

อิสราเอล) พรอ้มกบันายทหารท่ีเกีย่วขอ้งเขา้พบเพ่ือหารอื

ถึงแผนการรบ

การปฏิบัติการการโจมตีทางอากาศ

 ในท่ีสุดสงครามก็เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 

2510 อสิราเอลเปดิฉากการรุกก่อนดว้ยการโจมตกีองทพั

อากาศอียิปต์ ที่ถือว่าเป็นกองกำาลังทางอากาศใหญ่ที่สุด 

และทันสมัยที่สุดของกลุ่มชาติอาหรับ อียิปต์มีเครื่องบิน

รบถึง 450 เคร่ือง ซึ่งท้ังหมดได้รับการสนับสนุนจาก

โซเวียต ฝ่ายอิสราเอลกังวลกับการที่ฝ่ายอียิปต์อาจจะใช้

เครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดกลางแบบ Tu-16 Badger ซึ่ง

มอียู ่30 เครือ่ง สามารถทำาความเสยีหายอย่างมากใหก้บั

ที่ตั้งทางทหารและพลเรือนของอิสราเอลได้

 

Tu-16 “Badger”เครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดกลาง

 เวลา 07.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) ของวนัที ่5 มถินุายน 

เสยีงไซเรนดงักอ้งขึน้ทัว่ทกุทอ้งถิน่ของอสิราเอล กองทพั

อากาศอิสราเอล เริ่มเปิดยุทธการ Operation Focus  

( Moked ) เครือ่งบนิของกองทพัอสิราเอลเกอืบทกุเครือ่ง 

(รวมที่เข้าปฏิบัติการนี้ทั้งหมด 196 เครื่อง) ทะยานขึ้นสู่

ท้องฟ้า เครื่องบินรบส่วนใหญ่ของอิสราเอลมุ่งหน้าออก

ไปทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนบนิตำา่เพือ่หลกีเลีย่งการตรวจจับ

เรดารแ์ละหลบระบบปอ้งกนัภยัทางอากาศของฝา่ยอยีปิต ์

ที่มีอาวุธหลักคือ จรวดต่อสู้อากาศยานแบบ SA-2 ของ

โซเวียต ขณะที่ลำาอื่น ๆ บินอยู่เหนือทะเลแดง เครื่องบิน

ขบัไล่อกี 12 เครือ่งเทา่นัน้ทีไ่ม่ไดร้ว่มเข้าโจมต ีเพราะตอ้ง

ทำาหน้าที่คุ้มกันน่านฟ้าของอิสราเอล ซึ่งก็ประจวบ 

เหมาะกับวันนั้น ท่านจอมพล อาเมอร์ และพลตรี  

ซิดกิ มาหมุด เดินทางโดยเครื่องบินไปตรวจเย่ียม 

ผู้บัญชาการทหารในแนวหน้าที่ประจำาการ เตรียมพร้อม

อยู่ที่ซีนาย หน่วยต่อสู้อากาศยานจึงถูกสั่งให้ปิดระบบ

ปอ้งกันภัยทางอากาศชัว่คราว เพราะเกรงวา่จะมใีครเกดิ

กดปุ่มจรวดยิงเครื่องบินของท่านแม่ทัพ

 

SA-2 ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่ทำาในโซเวียต

 เมือ่ใกลถ้งึเปา้หมาย เครือ่งบนิอสิราเอลกบ็นิเรีย่

พื้นเพื่อหลบเรดาร์ตรวจการณ์ของฝ่ายอียิปต์ เป้าหมาย

แรกเป็นฐานทพัอากาศของอียปิต ์11 แห่ง นักบินอิสราเอล

พบว่า เครื่องบินรบของอียิปต์จอดเป็นแถวอยู่บนสนาม

บินโดยไม่มีที่กำาบังเลย เครื่องบินของอิสราเอลประเคน

อาวธุแทบทุกอยา่งเขา้ใส่เครือ่งบนิรบอียปิตท่ี์จอดเป็นเปา้

นิ่ง ผลก็คือถูกทำาลายไม่เหลือ จากนั้นนักบินอิสราเอลก็

รีบนำาเคร่ืองกลับ ใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงและติดอาวุธใหม่

เพยีง 7 นาท ี45 วนิาท ีแลว้กบ็นิขึน้มาโจมตรีะลอกทีส่อง 

เมือ่เวลา 09.30 น. เปา้หมายคราวนีเ้ปน็ฐานบนิของอยีปิต์
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อีก 14 แห่ง คราวนี้เครื่องบินอิสราเอลมีการสูญเสียบ้าง  

เพราะฝ่ายอียิปต์รู้ตัวแล้ว เครื่องบินอิสราเอลรีบบิน 

กลับฐาน เติมเช้ือเพลิงและติดอาวุธอย่างรวดเร็ว และ 

บินขึ้นมาโจมตีเที่ยวที่ 3 ต่อเมื่อเวลา 12.15 น. ในคราวนี ้

กองกำาลังฝ่ายอาหรบัเริม่ตอบโต้เครือ่งบนิรบของจอร์แดน, 

ซเีรยี และอริกั บนิเขา้มาโจมตอีสิราเอล ซึง่เปา้หมายส่วน

ใหญ่เป็นที่ตั้งของพลเรือน ทำาให้เครื่องบินส่วนหน่ึงของ

อสิราเอลตอ้งเปลีย่นเปา้หมายไปโจมตฐีานบนิของจอรแ์ดน

และซีเรีย เครื่องบินบางส่วนบินสนับสนุนกองกำาลังภาค

พื้นของอิสราเอล 

 ในวันแรกของสงคราม 6 วันกองทัพอากาศ

อิสราเอลสามารถครองน่านฟ้าเหนือที่ราบสูงโกลาน, 

คาบสมุทรซีนาย และฝั่งตะวันตกของแม่นำ้าจอร์แดนได้

อยา่งเดด็ขาด เครือ่งบนิของกองทพัอากาศอยีปิต์ถกูทำาลาย

เกือบหมด ถึงแมว้า่เรดารจ์อรแ์ดนที ่Ajloun จะตรวจพบ

คลื่นของอากาศยานใกล้อียิปต์และรายงานรหัสสำาหรับ 

“สงคราม” แต่ทว่าการประสานงานกันของทั้งสองก็มี

ปัญหามาตั้งแต่เริ่ม สิ่งเหล่าน้ีทำาให้อียิปต์พบกับความ

ย่อยยับ อิสราเอลทิ้งระเบิดผสมกับการยิงเคร่ืองบินที่ 

จอดบนพื้นดินได้ตามสบาย ทิ้งระเบิดที่สร้างมาเพื่อ 

ทำาลายรนัเวยโ์ดยเฉพาะ โดยระเบดินีพั้ฒนารว่มกบัฝรัง่เศส

ทำาให้เครื่องบินที่รอดจากการโจมตีไม่สามารถที่จะขึ้น 

บินได้เพราะรันเวย์ถูกทำาลาย 

การรบภาคพื้นดินในฉนวนกาซ่าและคาบสมุทร

ซีนาย

 ที่ซีนาย, มีทหารอียิปต์ประจำาการอยู่ 7 กองพล 

ประกอบด้วย 4 กองพลยานเกราะ, 2 กองพลทหารราบ 

และหนึ่งกองพลทหารราบยานยนต์รวม 100,000 นาย 

รถถังราว 900-950 คัน ยังมีรถหุ้มเกราะลำาเลียงพลอีก 

1,100 คัน ปืนใหญ่อีก 1,000 กระบอก ทั้งหมดวางกำาลัง

ตั้งรับแนวลึกตามหลักนิยมของโซเวียต ที่ให้ทหารราบ

คอยปะทะกับข้าศึกเป็นส่วนหน้า, หน่วยยานเกราะที่มี

อำานาจการยิงสงูและไกลกวา่อยูเ่บือ้งหลงัเปน็สว่นสนับสนุน

 อิสราเอลวางกำาลัง 3 กองพล แบ่งเป็น 6 กรม

ยานเกราะ, หน่ึงกรมทหารราบ, หนึง่กรมทหารราบยานยนต์, 

3 กรมทหารพลร่ม และรถถังอีก 700 คัน รวมกำาลังพล 

ทั้งหมดราว 70,000 คน แผนของอิสราเอล คือการโจมตี

แบบทีฝ่่ายอยีปิตค์าดไม่ถงึดว้ยการโจมตีฐานบนิของอยีปิต ์

พร้อมกับทางภาคพื้นดินจะโจมตีโดยเปิดแนวรุก 2 แนว 

คือ ด้านเหนือและแนวกลาง อย่างที่ฝ่ายอิสราเอล 

เคยใช้ในสงครามปี 2499 (วิกฤตกาลคลองสุเอซ) ส่วน

กองทัพอากาศจะโจมตแีนวกลางและแนวดา้นใต ้ยทุธวธิี

การรบจะใช้แบบกองกำาลังผสมทำาการตีโอบมากกว่าจะ

ใชห้นว่ยรถถงัเขา้ตตีรงๆ (ยทุธวิธีการรบตามแบบโซเวยีต

นั้น เป็นการประยุกต์มาจากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ง

โซเวียตถูกหน่วยรถถังของเยอรมันบุก รถถังของเยอรมัน

มีประสิทธิภาพสูงกว่าของโซเวียต ดังน้ันการปะทะกัน

ระหว่างรถถังกับรถถัง โซเวียตจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ จึง

นำาการรบร่วมระหว่างทหารราบกับรถถังมาใช้)

 เครื่องบินที่ถูกทำาลายในสงครามวันแรกระเบิดที่สร้างมาเพื่อทำาลายรันเวย์
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 อิสราเอลเชื่อว่าถ้าอียิปต์ประสบความล้มเหลว 
ทหารสหประชาชาติที่เตรียมพร้อมอยู่จะเคลื่อนที่เข้ามา
เพื่อการดำาเนินการหยุดยิง (ก่อนหน้าสงคราม โซเวียตซึ่ง
เปน็หน่ึงในหา้ชาติสมาชกิถาวรไดป้ระกาศอยูข่า้งอาหรบั) 
และอสิราเอลจงึตอ้งยดึพืน้ทีใ่หไ้ดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาได้ 
ดังนั้น ในระยะเวลาที่ส้ันที่สุดอิสราเอลต้องจัดการกับ
กองทัพที่ปิดช่องแคบให้ได้โดยเร็วก่อนที่กองกำาลัง
สหประชาชาติจะเคลื่อนเข้ามาเพื่อสั่งให้หยุดยิง เพราะ
ต้องการความเร็วในตอนต้น การต่อสู้ในซีนาย อิสราเอล
จงึไมม่กีารสนบัสนุนทางอากาศเพราะ IAF (กองทัพอากาศ
อิสราเอล) ยังคงโจมตีกองทัพอากาศอียปิตอ์ยู ่ขณะทีก่อง
เรือรบก็กำาลังโจมตีป้อม Rafah / El Arish บริเวณใกล้
ชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน ดงันัน้ อสิราเอลจึงตอ้งสรา้ง
ความประหลาดใจให้กับอียิปต์ซ่ึงประกอบไปด้วยเวลาที่
โจมตี (ซึ่งสอดคล้องพอดีกับตอนท่ีกองทัพอากาศโจมตี 
สนามบินของอียิปต์), สถานที่ (โจมตีผ่านภาคเหนือและ
ภาคกลางของเส้นทางไซนาย ซึ่งอียิปต์คาดการไว้ว่า 
อิสราเอลจะโจมตีทางเส้นทางเดิมเหมือนเมื่อปี 2499 ซึ่ง
ตอนนัน้อสิราเอลโจมตผีา่นเสน้ทางภาคกลางและภาคใต)้ 
และวิธีการ (ใช้รวมกองกำาลัง โจมตีขนาบข้างมากกว่าชน
กบักองกำาลงัทีต่ัง้รบัโดยตรง) ซึง่หลกัการโจมตแีบบสรา้ง
ความประหลาดใจนี้ยังคงยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน

 หลังจากการที่อิสราเอลสามารถครองอากาศได้
ตั้งแต่ช่วงแรกของสงครามทำาให้การปฏิบัติการภาคพ้ืน
สามารถปฏบิตักิารไดโ้ดยงา่ย โดยชว่งตอ่มาของสงคราม
นัน้จะเปน็การใชก้ำาลงัของทางภาคพืน้เปน็สว่นมากในการ
ยึดและสถาปนาดนิแดนซงึสามารถสรปุในภาพรวมไดด้งันี้

วันแรก จันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2510

 กองทัพอากาศอิสราเอลเปิดฉากโจมตีฐานทัพ
อากาศของอียิปต์ ซีเรีย อิรัก จอร์แดน พร้อมกันอย่าง
รุนแรง โดยเครื่องบินของอิสราเอลสามารถหลบหลีก 
เรดาร์ของอียิปต์ไปได้และเข้าโจมตีในทิศทางท่ีไม่มีใคร
คาดคิด อียิปต์เสียเครื่องบินไป 280 เครื่อง ฐานทัพของ
ประเทศอืน่ๆทีถ่กูโจมตกีย็อ่ยยบั กองทพัรถถงัของอสิราเอล
ตะลุยเข้าไปในแหลมซนีายเพือ่ตัดฉนวนกาซาใหข้าดออก
จากอียิปต์

วันที่สอง อังคารที่ 6 มิถุนายน 2510

 ในวนัทีส่อง กองทพัอากาศของอสิราเอลยงัโจมตี
ฐานทัพอากาศต่าง ๆ ของฝ่ายอาหรับอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
สามารถครองน่านฟ้าได้เกือบสมบูรณ์ เครื่องบินรบและ
เครือ่งบนิทิง้ระเบดิของอสิราเอลกส็ามารถสนบัสนนุการ
รุกของรถถังและทหารราบบนภาคพื้นดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วันที่สาม พุธที่ 7 มิถุนายน 2510

 กองทพัจอร์แดนไดถ้กูผลักดนัออกจากเวสตแ์บงก์
ข้ามแม่นำา้จอรแ์ดนกลบัไปยงัเขตแดนของตน สหประชาชาติ
ได้จัดให้อิสราเอลกับจอร์แดนหยุดยิงกันโดยมีผลในเย็น
วันนั้น และในวันนี้กองทัพอิสราเอลยึดคลองสุเอซได้

วันที่สี่ พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2510

 เครือ่งบนิของอิสราเอลกถ็ลม่ทหารอียิปต์ท่ีแตก
รน่และใกลจ้ะบกุถงึกรงุไคโร อยีปิตย์อมหยดุยงิทนัท ีพอ
ควบคมุแหลมซนีายไดแ้ลว้ อิสราเอลกห็นัเปา้ไปสูท่ีร่าบสงู
โกลัน

วันที่ห้า ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2510

 อิสราเอลต้องรุกขึ้นที่สูงชันไปสู้กับทหารซีเรียที่
มแีนวหลมุเพลาะเปน็ชัยภมูอิย่างด ีโดยอสิราเอลสง่ทหาร
มา้ยานเกราะขึน้ไปรบกบัแนวหนา้ของซเีรยี ขณะทีท่หาร
ราบก็รายล้อมที่ตั้งต่าง ๆ ของทหารซีเรียไว้

วันที่หก เสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2510

 อสิราเอลยดึพืน้ทีท่างยทุธศาสตรส์ำาคญัจากซเีรยี
ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะเนินสูงข่มที่ซีเรียใช้ตั้งปืนยิงเข้ามา
ในดินแดนอิสราเอล ในเวลา 18.30 น.ของวันที่ 10 
มิถุนายน อิสราเอลกบัซเีรียกต็กลงหยุดยิงกนั โดยอิสราเอล
เข้าควบคุมที่สูงโกลันไว้ทั้งหมด

 ผลการรบ อียิปต์ จอร์แดน ซีเรีย อิรัก สูญเสีย
กองทัพอากาศไปท้ังหมด ทหารอสิราเอลเสยีชวีติไป 679 
คน จอร์แดนประมาณสองหมื่นคน อียิปต์ประมาณหนึ่ง
หมื่นคน อิสราเอลได้ดินแดนเพิ่มประมาณ 4 เท่าตัวของ
ที่เคยมีอยู่
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เบื้องหลังชัยชนะในสงคราม 6 วันของยิว

 จากการที่อิสราเอลกับประเทศอาหรับยังไม่ 

บรรลุในข้อตกลงสันติภาพร่วมกัน จึงมีความชัดแย้งกัน

เรื่อยมา กระทั่งระเบิดเป็นสงครามหลังจากแพ้อิสราเอล

ในวิกฤตการณ์คลองสุเอซ หรือบางทีก็เรียกว่าสงคราม 

สเุอซ-ซนีาย (Suez-Sinai War) ในป ี2499 ประธานาธบิดี

กา มาล อบัเดล นสัเซอร์ ของอยิีปตก์ป็ระกาศจะลา้งแค้น 

และสนับสนุนขบวนการชาตินิยมของชาวปาเลสไตน์  

พร้อมกับลงมือจัดตั้งพันธมิตรอาหรับที่รายรอบประเทศ

อสิราเอล และระดมสรรพกำาลงัเตรียมทำาสงคราม อสิราเอล

ไม่อยากรอให้ถูกเล่นงานจึงเป็นฝ่ายชิงโจมตีก่อน ณ วัน

ที่ 5 มิถุนายน 2510 ซึ่งในวันต่อ ๆ มาก็สามารถรุกไล่

กองทัพอาหรับออกไปจากดินแดนต่าง ๆ  ข้างต้นได้ แล้ว

เข้ายึดครองเอาไว้

 ยุทธศาสตร์ในการทำาสงคราม

 เรามองเหน็ถงึยทุธศาสตรใ์นการทำาสงครามของ

อิสราเอลในการตัดสินใจของผู้ที่มีอำานาจในขณะนั้นถึง

ความจำาเป็นในการทำาสงครามในแบบไหน ด้วยเหตุผล

หลายอย่างทั้งเหตุผลทางการเมือง ประชาคมโลก และ

สภาพทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งยากท่ีจะตัดสินใจว่า 

จะดำาเนนิยทุธศาสตร์ไปอย่างไร ซงึการตดัสนิใจน้ัน จะเหน็ 

ไดว้า่เปน็การตดัสนิใจจากขอ้มลูทีเ่พยีงพอและมีความนา่

เชื่อถือ รวมทั้งการตัดสินใจเป็นการตัดสินใจร่วมกันของ

การทำางานของผู้เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ สามารถ

ทำาให้การตัดสินใจมีความเด็ดขาดและถูกต้อง ซึ่งการ

ตัดสินใจในระดับยุทธศาสตร์นั้นมีความสำาคัญมาก ใน

ขณะที่คนทั่วไปจะมองถึงเหตุการณ์ในสงคราม การสู้รบ 

การแพช้นะ แต่สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุในการรบคอื การวางแผน

ในระดับยุทธศาสตร์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายใน

สงครามในทุกรายละเอียดซึ่งจะเป็นผลต่อเนื่องในการ

ปฏบิติัการในระดบัรองลงไปมคีวามงา่ยและเกดิประสทิธภิาพ

อย่างแท้จริง 

 

 ระบบอาวุธ

 การใช้อาวุธที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

อิสราเอลท้ิงระเบดิท่ีสรา้งมาเพือ่ทำาลายรนัเวย์โดยเฉพาะ 

โดยระเบดิน้ีพัฒนารว่มกับฝรัง่เศสทำาให้เครือ่งบินท่ีรอด

จากการโจมตไีมก่ส็ามารถทีจ่ะขึน้บนิไดเ้พราะรนัเวยถ์กู

ทำาลาย ขณะท่ีสนามบิน Arish ไม่ได้รับความเสียหาย

เพราะอิสราเอลตั้งใจว่าจะใช้มันเป็นสนามบินเครื่อง

ลำาเลยีงของฝา่ยตน ซึง่ทำาใหเ้หน็ถงึการพฒันาเทคโนโลยี

ของอาวธุทีท่นัสมยั และการปฏบัิติตามแผนทางยุทธศาสตร์

ในการโจมตี

 การดำาเนินกลยุทธ

 การดำาเนนิกลยทุธทีข่า้ศกึคาดไมถ่งึในการโจมตี

ทางอากาศในวนัแรกนัน้ ฝงูบนิโจมตขีองอสิราเอลทะยาน

ออกสู่ทะเลเมดิเตอเรเนียนก่อนวกกลับมาอียิปต์ ทั้งนี้

เพื่อหลบระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายอียิปต์ที่มี

อาวุธหลักคือ จรวดต่อสู้อากาศยานแบบ SA-2 ของ

โซเวียต รวมทั้งการโจมตีทางภาคพื้นที่ซีนายที่อียิปต์ได้

สร้างแนวป้องกัน โดยการออกแบบเหล่านี้มีพื้นฐานอยู่

บนสมมติฐานว่า การโจมตีของอิสราเอลจะมาตามถนน

ซ่ึงมีเพยีงไม่ก่ีเสน้มากกวา่ผา่นจะภูมิประเทศทะเลทราย 

ซึง่ผา่นไปไดย้าก แตท่วา่อสิราเอลทำาสิง่ทีไ่มม่ใีครคาดคดิ 

พวกเขาเลือกที่จะไม่เส่ียงต่อการป้องกันของอียิปต์  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอล 

Moshe Dayan หัวหน้าเสนาธิการ Yitzhak Rabin
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ทหาร IDF ของอิสราเอล มีประสบการณ์ขับรถผ่านเนิน

ทรายนุม่ใน Negev และพบว่า ยานพาหนะจะไดร้บัความ

คล่องแคล่วมากขึ้นในภูมิประเทศทะเลทรายถ้ายางถูก

ปล่อยลมออกบางส่วน เป็นผลให้พวกเขาสามารถเลือก

มุมทิศทางการโจมตีผ่านพื้นที่ชาวอียิปต์ซึ่งคาดว่าแทบ 

จะเป็นไปไม่ได้ซึ่งสร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมาก 

ในวันที่เกิดสงครามการดำาเนินกลยุทธ์ที่ข้าศึกคาดไม่ถึง

นั้นทำาให้ฝ่ายข้าศึกไม่สามารถเตรียมการป้องกันได้อย่าง

ทันถ้วนที 

 การดำาเนินการฝึก

 การดำาเนินการฝึกที่เข้มงวดและจริงจังทำาให้ได้

รับผลที่ดี ก่อนสงคราม นักบินอิสราเอลและเจ้าหน้าที่

ภาคพื้นดินได้รับการฝึกอบรมอย่างหนักในการซ่อมแซม

จนไปจนถึงการติดอาวุธอย่างรวดเร็วให้กับเครื่องบินที่

กลับมาจากการปฏิบัติงานทำาให้เครื่องบินสามารถบินได้

ถึงสี่ครั้งต่อวัน (เมื่อเทียบกับมาตรฐานในกองทัพอากาศ

อาหรบัซึง่ทำาไดห้น่ึงหรอืสองเทีย่วบนิตอ่วนั) เรือ่งนีท้ำาให้

แค่เพียงวันแรกกองทัพอากาศอิสราเอล (IAF) เป็นฝ่าย 

ไดช้ยัตอ่ กองทพัอากาศอยิีปตแ์ละตดักองทพัอากาศของ 

อียิปต์ จากกองทัพอากาศอาหรับอื่น ๆ  นักบินอิสราเอลได้รับ 

การศึกษาเกี่ยวกับเป้าหมายของพวกเขาและถูกบังคับ 

ให้ต้องจดจำาทุกรายละเอียดและซักซ้อมการดำาเนินการ

หลายครัง้ในหุน่จำาลองของรนัเวย ์ซึง่ทัง้หมดนีเ้ปน็ความลบั

 การส่งกำาลังบำารุง

 ในการส่งกำาลังบำารุงการรบทางภาคพื้นนั้น 

เพือ่ทีจ่ะใหไ้ดป้ระสทิธภิาพการทำางานของทหารอสิราเอล 

ในความร้อนของทะเลทราย กองทัพอิสราเอลออกคำาสั่ง

ให้ทหารได้นำ้า 1 ลิตรของทุกช่ัวโมงหรือมากกว่าต่อวัน 

เป็นผลให้ทหารสามารถที่จะรบได้ดีกว่าอียิปต์

 การเตรียมพร้อมในแนวหลัง

 การเตรยีมพรอ้มในแนวหลงักถ็อืวา่มคีวามสำาคญั

ทีย่ิง่ใหญ่ไม่แพใ้นแนวหนา้เชน่เดยีวกนั ซึง่ในขณะทีว่างแผน

สำาหรับต่อสู้อยู่นั้น สังคมอิสราเอลก็เตรียมพร้อมสำาหรับ

สงคราม พลเรือนอิสราเอลขุดสนามเพลาะสร้างปราการ

ป้องกัน และการเตรียมการส่งเด็ก ๆ อพยพไปยังยุโรป 

14,000 เตียงของโรงพยาบาล ได้รับการตระเตรียม  

ยาแกพิ้ษสำาหรบัผูท้ีต่กเปน็เหยือ่กา๊ซพิษทีค่าดวา่จะมาถงึ 

บางคนบริจาคหน้ากากป้องกันแก๊ส หลุมฝังศพถูกขุด  

ผู้พลัดถิ่นชาวยิวมีบทบาทสำาคัญในการเตรียมพร้อมใน

ครั้งน้ี มีอาสาสมัครเข้ามาในจำานวนมาก มีการบริจาค

ขนาดใหญ่และกองทุนจากทั้งชาวยิวและชาวผู้ใจบุญซ่ึง

ไม่ใช่ยิว ชาวยิวในฝรั่งเศสแสดงความตั้งใจของพวกเขาที่

จะบริจาคเลือด บ้านอพยพสำาหรับเด็กอิสราเอล 

 

ภาพพลเรือนในหลุมหลบภัย
 

 การปฏิบัติการด้านข่าวสาร

 การปฏิบัติการด้านข่าวสารนับว่าเป็นอีกหนึ่ง

ปฏิบัติการที่สำาคัญมากท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ ดังเช่น

ปากคำาของนักบินอาหรับเก่ียวกับปัญหาของเครื่องบิน 

MIG ของตน ซึ่งอิสราเอลได้นำาเครื่องบิน MIG ที่ยึดได้มา

ทดสอบจนรูจ้ดุออ่น และนำาข้อมลูเหลา่น้ีมาฝกึนักบนิของ

ตนให้รับมือกับเครื่องบิน MIG ของฝ่ายอาหรับได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (อิสราเอลได้เครื่องบิน MIG-21 3 เครื่อง 

จากการทีน่กับนิอรัิกลกัลอบนำาเครือ่งมาลงอิสราเอล เพือ่

ลี้ภัยการเมือง ได้เครื่องบิน MiG-17 7 เครื่อง, 6 เครื่อง

จากนกับนิแอลจเีรยีทีล่ีภ้ยัทางการเมอืง และอกี 1 เคร่ือง

จากนักบินซีเรียท่ีต้องการขอลี้ภัยเช่นกัน ท้ังหมดขอไป

อยูใ่นสหรัฐอเมรกิา) เพือ่เตรยีมความพรอ้มสำาหรบัการทำา 

สงครามกับซเีรีย, มอสสาด (หนว่ยสืบราชการลับอสิราเอล) 

ได้ส่งสายลับแทรกซึมเข้าไปในรัฐบาลซีเรียที่เขาได้ใช้

ตำาแหน่งระดับสูงของเขาเพื่อให้ได้ความลับที่สำาคัญ และ
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เขาแกล้งทำาเป็นเห็นอกเห็นใจทหารซีเรีย โดยสั่งให้ปลูก

ต้นไม้ โดยอ้างว่าทหารของซีเรียจะได้รับประโยชน์จาก

ร่มเงาของต้นไม้ ต้นไม้เหล่านี้ภายหลังถูกนำามาใช้เป็น

เคร่ืองหมายการกำาหนดเป้าหมายโดยอสิราเอล หนว่ยสบื

ราชการลับได้สืบถึงความลับเพื่อใช้กำาหนดเส้นทางของ

การโจมต ีโดยหลกีเลีย่งกบัดกัรถถงัทีว่างไว ้ซ่ึงสรา้งความ

ประหลาดใจให้กับซีเรีย

  มอสสาดยังดำาเนินการเฝ้าระวังเก่ียวกับอียิปต์ 

มอสสาดเก็บข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยแค่ไหน  

ข้อมูลเหล่านี้บางครั้งก็ถูก

ใช้แบล็คเมล์เพื่อจะได้รับ 

การแจ้งข้อมูลใหม่ ๆ มอส

สาดสืบไปจนถึงพฤติกรรม

ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่และ

เพื่อนร่วมงานของพวกเขา

อีกด้วย อีกทั้งยังอิสราเอล

ส่งผ่านข้อมูลที่เป็นเท็จ 

ไปยงัอยีปิตผ์า่นทางสายลบั

สองหนา้วา่แผนของอสิราเอล

จะเปิดการโจมตีทาง 

ภาคพืน้ นีค่อืหนึง่ในเหตุผล

ท่ีชาวอียิปต์นำาเครื่องบิน

ของพวกเขาออกไปที่โล่ง

บนรนัเวยข์องฐานทพัอากาศ

ซึง่จะชว่ยใหค้นของอสิราเอล

ทำาลายเครื่องบินเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

 กลยุทธสำาคัญของอิสราเอลก็คือ ทำาลายเครื่อง 

บินมิกของอาหรับก่อนที่มันจะบินขึ้น ประการสำาคัญ 

อิสราเอลจำาเปน็จะตอ้งรู้ว่าสนามบนิของอาหรับอยูท่ี่ไหน

บา้ง โดยใชเ้คร่ืองบินสอดแนมซึง่บินไดสู้งเกนิทีจ่รวดของ

อาหรบัจะยงิถงึได ้หรอืใชส้ายสบืธรรมดา ทกุสนามบนิจะ 

ต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดโดยคนของอิสราเอล 

ตลอดระยะเวลา 18 เดือน ก่อนสงคราม 6 วันจะเกิดขึ้น 

นอกจากด้านสิ่งก่อสร้างแล้ว สายลับอิสราเอลทุกคนที่

เข้าไปทำางานในอาหรับจะต้องเสาะหารายละเอียดเกี่ยว

กับชีวิตของนักบินแต่ละคนรวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ

การดำาเนินชีวิตของนักบินภายในฐานบินนั้น และข้อมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาการฐานบิน

 จากข้อมูลเหล่านี้ทำาให้การกำาหนดเวลาที่เครื่อง

บนิอสิราเอลจะออกไปโจมตอียีปิตไ์ดแ้นน่อน เวลา 07.30-

07.45 น. เป็นช่วงที่ฐานบินและสถานีเรดาร์ของอียิปต์มี

โอกาสได้รับอันตรายมากที่สุด เจ้าหน้าที่เรดาร์กะกลาง

คนืจะออกเวรเวลา 08.00 น. หลงัจากนัง่เพง่หนา้จอเรดาร์

มาตลอดท้ังคนืแลว้ ความงว่งและความเหนือ่ยลา้กเ็ขา้มา

ครอบงำา สมาธิก็จะถดถอยลง ความกระตือรือร้นและ

จดจ่ออยู่กับงานจะลดลงด้วย เจ้าหน้าที่จะเตรียมตัวส่ง

มอบงานใหเ้จา้หนา้ทีก่ะตอ่ไปซึง่จะมารบัชว่งงานในไมช่า้

นัก ในขณะเดยีวกนั ในกรุงไคโรนายทหารระดบัสูงของกอง

ทัพบก ทัพเรือ และทัพอากาศก็เพิ่งจะออกจากบ้านผ่าน

การจราจรอันหนาแน่นของกรุงไคโรเพื่อมาให้ทันเวลา

ทำางาน 08.00 น. ถา้มอีะไรเกดิขึน้ในชว่งเวลานี ้ผูม้อีำานาจ

ตัดสินใจยังติดอยู่บนถนนของกรุงไคโรที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งการ 

ตัดสินใจในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะฉุกเฉิน 

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายทหารระดับสูงเท่านั้น

 จากจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างชนชาติ

กอ่ให้เกดิสงครามและความสญูเสยี ซึง่ในด้านการสงคราม

นั้นเราได้เรียนรู้ในหลาย ๆ  ด้านในหลักการสงครามต่าง ๆ  

ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างใหญ่ยิ่งในการนำามาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับกองทัพและประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทาง

ป้องกันประเทศของเรา ทั้งในด้านการวางแผนในระดับ

ยุทธศาสตร์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายในสงคราม 

ถึงความจำาเป็นในการการทำาสงครามด้วยการดำาเนิน

ยุทธศาสตร์จากการตัดสินใจจากข้อมูลที่เพียงพอและมี

ความน่าเชือ่ถือ รวมทัง้การตดัสนิใจเป็นการตดัสนิใจรว่ม

กันของการทำางานของผู้เก่ียวข้องและมีประสบการณ์

สามารถทำาใหก้ารตดัสนิใจมคีวามเดด็ขาดและถกูตอ้ง อกี

ทั้งการใช้อาวุธที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่งทำาให้

เหน็ถงึการพฒันาเทคโนโลยขีองอาวธุทีท่นัสมยั และการ

ปฏบิตัติามแผนทางยทุธศาสตรใ์นการโจมต ีทำาใหส้ามารถ

ดำาเนนิกลยทุธทีข้่าศกึคาดไมถึ่ง ทำาให้ฝา่ยข้าศกึไมส่ามารถ

เตรยีมการปอ้งกนัไดอ้ยา่งทนัถว้นท ีซึง่มาจากการดำาเนนิ

การฝึกที่เข้มงวดและจริงจังโดยการฝึกอบรมอย่างหนัก 

Aharon Yariv 

หัวหน้าหน่วยสืบราชการ

ลับมอสสาด (Mossad) 

ของอิสราเอล
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อกีทัง้การสง่กำาลงับำารุงในการรบทางภาคพืน้นัน้เพือ่ทีจ่ะ

ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพการทำางานของทหาร รวมถงึขวญัและ

กำาลังใจในการปฏิบัติการ และการเตรียมพร้อมในแนว

หลงัทีม่กีารเตรยีมพรอ้มในการรบัมอืกบัเหตกุารณต์า่ง ๆ

กถ็อืว่ามคีวามสำาคญัทีย่ิง่ใหญไ่มแ่พใ้นแนวหน้าเชน่เดยีวกนั

อกีสว่นทีส่ำาคญักค็อื การปฏบิตักิารดา้นข่าวสารนบัวา่เปน็ 

อีกหนึ่งปฏิบัติการที่สำาคัญมากทั้งในเชิงรุกและเชิงรับซึ่ง

มีผลอย่างมากในสงครามครั้งนี้ ในขณะที่อีกบทเรียน 

จากสงครามทีส่ำาคัญอย่างหน่ึงท่ีเราได้จากทุก ๆ  สงคราม

นัน้คอื ความสูญเสยีทีเ่กดิขึน้ไมว่า่จะในดา้นไหนกต็าม ไมม่ ี

ใครอยากจะทำาสงครามให้เกิดความสูญเสีย แต่บางครั้ง

เราก็มิอาจคาดกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เราควรเรียนรู้ใน

ดา้นการหลกัสงครามตา่ง ๆ  รวมทัง้บทเรยีนจากสงคราม

ทีผ่า่นมาเพือ่ใหส้ามารถเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัภยัคกุคาม

ทกุรปูแบบทีเ่กดิขึน้ได้ท้ังในปจัจบุนัและอนาคต ดงัเชน่ที ่

เลออน ทรอตสกีนักปฏิวัติและนักทฤษฎีมาร์กซิสต์  

ได้กล่าวไว้ว่า “คุณอาจไม่สนใจในสงคราม แต่สงคราม

กลับสนใจคุณ”

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

• 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. ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง

สมยัใหม ่= History of the modern Middle 

East : HI 495. กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2550.

• ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง = History of the 

Middle East : HI 395. กรุงเทพฯ : สำานัก

พิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2551.
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 เป็นที่ทราบกันว่า สงครามในยุคปัจจุบันเป็น

สงครามยคุใหมท่ีก่ารปฏิบัตกิารทางทหารมคีวามซบัซอ้น

มากขึ้น อันเนื่องมาจากลักษณะของภัยคุกคามสมัยใหม่ 

ทีเ่กดิจากการพฒันาแนวคิดในการปฏบิตักิารให้สอดคลอ้ง

กับสภาวะการปัจจุบัน ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สารเช่ือมโยงทกุสว่นในพืน้ทีก่ารปฏิบัต ิมกีาร

แบ่งปันข้อมูล การสร้างการหยั่งรู้สถานการณ์ร่วมกัน นำา

ไปสู่ความหยั่งรู้ทั้งมวลเพื่อสร้างผลกระทบต่อกลุ่มเป้า

หมายแล้วนำาไปสู่ชัยชนะในที่สุด การปฏิบัติในสงคราม

ยุคใหม่นี้จะต้องมีความอ่อนตัวเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 

สถานการณแ์ละสภาพแวดลอ้มของขอ้มลูขา่วสาร บทความ

นี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในสงครามยุคใหม่ 

ตั้งแต่เรื่องความหมายของสงครามยุคใหม่ การพัฒนา

เทคโนโลยกีบัแนวความคดิในการปฏบิตักิารของสงคราม

ยุคต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการทาง

ทหารในสงครามยุคใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

การปฏิบัติการในสงครามยุคใหม่ 

Operations in Modern Warfare

เรียบเรียงจากบทความของ น.อ.นิวัฒน์ เนียมพลอย

รองผู้อำานวยการกองนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

1. ความหมายของสงครามยุคใหม่

 สงครามยุคใหม่ (Modern Warfare) หมายถึง 

การสงครามทีใ่ชแ้นวความคดิ วธิกีาร และเทคโนโลยดีา้น

การทหารที่พัฒนาในห้วงตั้งแต่ท้ายสงครามโลกครั้งที่ 2 

และสงครามเกาหลเีปน็ตน้มาจนถงึปจัจบุนั โดยในระหว่าง

ท้ายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 แนวความคิด 

และวธิกีารทำาสงครามไดม้คีวามซบัซอ้นมากขึน้ เนือ่งจาก

มีภัยคุกคามที่ซับซ้อน และนำาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้น

สูงมาร่วมปฏิบัติ ดังน้ัน จึงทำาให้กองกำาลังทหารจำาเป็น

ตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุให้ทนัสมยั เพือ่รกัษาสภาพและคง

คณุคา่ในสนามรบไว ้และแมว้า่การทำาสงครามแบบเบ็ดเสรจ็ 

(Total War) จะไม่ได้กล่าวไว้ แต่การปฏิบัติของสงคราม

เบ็ดเสร็จได้ถูกเปลี่ยนไปอย่างมากด้วยความตระหนักใน

ข้อมูลสนามรบ (Battle’s Information Awareness) 

ทั้งระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี
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 ในหว้งระยะเวลาหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ไดยุ้ติ

ลง การพฒันาเทคโนโลยขีองมนษุยเ์ป็นไปอยา่งก้าวกระโดด 

และมนษุยไ์ดใ้ชเ้ทคโนโลยเีหลา่นีเ้ปน็เครือ่งมอืในการทำา

สงคราม เพื่อทำาให้เกิดความได้เปรียบเหนือฝ่ายตรงข้าม

ทีม่เีทคโนโลยีทีล่า้สมยั และการนำาเทคโนโลยสีมยัใหมม่า

ใช้นี้ทำาให้เกิดแนวความคิดในการสงครามแบบใหม่ 

(Modern Warfare) ขึ้นมา ตัวอย่างเทคโนโลยีที่พัฒนา 

เช่น การพัฒนาเครื่องบินขับไล่ไอพ่นยุคที่ 1 จนถึงยุคที่ 

5 และการพฒันาอาวุธ รวมทัง้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่ใช้ในการปฏิบัติทางทหาร

2. การพฒันาเทคโนโลยีกบัแนวความคดิการปฏบิตั ิ

ในสงครามยคุตา่ง ๆ  (Technology Development 

and Conceptual Practices) 

 จากการที่มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้าง

ความได้เปรียบด้านต่าง ๆ และนำามาใช้ในการสงคราม 

ดังนั้น แนวความคิดในการใช้งานเทคโนโลยี และความ

ต้องการเทคโนโลยีใหม่โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากผลของ

สงคราม โดยจะกล่าวในแต่ละช่วงของสงครามดังนี้

 ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (2488-2498) 

มแีนวความคดิในการใชเ้ครื่องบนิเริ่มมีบทบาทในการทำา

สงครามมากขึ้น จึงมีการพัฒนาเครื่องบินท่ีมีสมรรถนะ

สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินไอพ่น โดยมีข้อได้เปรียบ

ในด้านสมรรถนะท่าทางการบิน กำาหนดให้เป็นยุคที่ 1 

ของเครื่องบินขับไล่ จะนำามาใช้ในช่วงท้ายสงครามโลก

ครัง้ท่ี 2 และสงครามเกาหล ียงัคงมีทฤษฏใีนการสงคราม

โดยการแย่งชิงยึดครองพ้ืนที่ภาคพื้นดินเพื่อการเคลื่อน

ย้ายกำาลังเข้าสู่ที่หมาย เน้นการทำาลายทางกายภาพ 

(Physical Destruction) เป็นหลัก ให้ความสำาคัญกับ

อาวุธและยานรบ (Platform Centric) ทั้งนี้ การใช้กำาลัง

เปน็ในลกัษณะสงครามเบด็เสร็จ (Total War) และสงคราม

จำากัด (Limited War) มีศัตรูหรือเป้าหมายที่ชัดเจน

 หลงัสงครามเกาหล ี(2498-2508) โลกไดถ้กูแบง่

เป็น 2 ค่ายอย่างชัดเจน โดยฝ่ายเสรีนิยมหรือทุนนิยม  

มสีหรฐัอเมรกิาเปน็ผูน้ำา และฝา่ยสงัคมนิยมหรอืคอมมวินสิต์

มสีหภาพโซเวยีตเปน็ผูน้ำา ซ่ึงทัง้สองฝ่ายไดพั้ฒนาเทคโนโลยี

เครื่องบินขับไล่ของตนเองให้มีความเร็วมากขึ้น และได้

เริม่นำาจรวดนำาวถิดีว้ยความรอ้น (Tail-aspect IR Missile) 

มาใชง้าน เป็นยุคท่ี 2 ของเคร่ืองบินขบัไล ่ซ่ึง John Boyd 

ไดพ้ฒันาแบบจำาลองของการตดัสนิใจ (Decision Making 

Model) ของนักบินขับไล่ เรียกว่า OODA loop ซึ่งต่อ

มาไปพัฒนาเป็น See First Kill First ในยุคต่อมาแนว

ความคดินีถ้กูนำาไปประยกุตใ์นการออกแบบเครือ่งบนิขบั

ไล่จนถึงปัจจุบัน

 ในชว่งกลางของสงครามเวยีดนาม (2508-2518) 

เข้าสู่ยุคที่ 3 ของเครื่องบินขับไล่ มีการพัฒนาเทคโนโลยี

เป็นอยา่งมาก เนือ่งจากมีการใชค้อมพวิเตอร์เป็นอปุกรณ์

ทางทหารมากขึ้น ทำาให้เครื่องบินสามารถทำาความเร็วได้

มากขึ้น บินไกลขึ้น และบรรทุกได้มากขึ้น ซึ่งจำาเป็นต้อง

มีระบบบัญชาการและควบคุม ผ่านระบบส่ือสารท่ีดีใน

การดำาเนนิการปฏบิตั ิกำาลงัทางอากาศมแีนวความคดิใน

การชงิการควบคมุหว้งอากาศ (Control of the Air) และ

เริ่มมีการปฏิบัติการทางอากาศเพื่อสนับสนุนการรบของ

กำาลังทางบกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบเรดาร์และ

อาวุธอากาศสู่พื้น

 ช่วงหลังสงครามเวียดนาม (2513-2537) เป็น

ยุคที่ 4 ของเครื่องบินขับไล่ เป็นช่วงแรกที่เครื่องบินขับไล่ 

ทีอ่อกแบบโดยใชห้ลกัการของ OODA loop (F-14, F15, 

F16) เขา้ประจำาการ มกีารใชเ้รดาร์ในการตรวจจบัเครือ่ง

บินข้าศกึในระยะไกล และในขณะเดยีวกันไดพ้ยายามลด

การตรวจจบัจากเรดารข์องขา้ศกึ มกีารใชร้ะบบคอมพวิเตอร์

ในการควบคุมการบินทำาให้สามารถทำาท่าทางการบินได้

คล่องแคล่วมากยิง่ข้ึน ทัง้น้ี มกีารกำาหนดรปูแบบของการ

ปฏิบัติการทางอากาศชัดเจนมากขึ้น เช่น การโจมตีทาง

อากาศยุทธศาสตร์ ซ่ึงต่อมาได้ถูกพัฒนาเป็น 5 Ring 

Model และการทำาลายจุดศูนย์ดุล (Center of Gravity: 

COG) ของระบบข้าศึก
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   นอกจากนั้น ยังได้ใช้ในการวางแผนการรบใน

สงครามอา่วเปอร์เซยี ในช่วงเวลาน้ีระบบคอมพวิเตอรไ์ด้

นำาถูกมาใช้กับระบบบัญชาการและควบคุม (C2) ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติ

ของการรบ ตามหลักของ OODA loop ที่ถูกพัฒนาขึ้น

มาให้ใช้ในระดับองค์กร

 

  ในระหว่างสงครามเวียดนาม ฝ่ายเสรีนิยม

(สหรฐัอเมรกิา) ไดร้บัผลกระทบเปน็อยา่งมากจากสือ่มวลชน

ที่นำาเสนอภาพข่าวจากพื้นที่ปฏิบัติการอย่างเสรี (CNN 

Effect) จึงได้ศึกษาและกำาหนดการปฏิบัติการข่าวสาร 

(Information Operation: IO) ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของ

การปฏิบติัการจติวทิยา (PSYOP) เพ่ือพยายามปรบัความ

คิดของกลุ่มผู้ชมที่เป็นเป้าหมายให้เข้าใจและมีแนวโน้ม

ในการสนับสนุนปฏิบัติการ

 ในยุคปี 80 มีการนำา Semi-conductor และ 

Integrated Circuits (IC) ใชใ้นการผลติอปุกรณค์อมพวิเตอร์

ทำาใหม้ขีนาดเลก็ลงสามารถนำาขึน้ไปตดิตัง้ใชง้านบนยาน

รบ (platform) ต่าง ๆ ได้ ทำาให้เกิดการพัฒนาระบบ

บัญชาการและควบคุม (Command & Control and 

Communication System: C3) ซ่ึงสามารถรบั-สง่ขอ้มลู 

(Data) ระหว่างกลุ่มผู้ตัดสินตกลงใจ (Decision Maker) 

กับผู้ปฏิบัติ (Actor) โดยผ่านระบบสื่อสาร จากนั้นระบบ 

C3 ได้ถูกพัฒนาเป็นระบบ C3I (Command, Control, 

Communication, and Intelligence System) และ

ระบบ C4I (Command, Control, Communication, 

Computer, and Intelligence) จนกระทั่งเป็นระบบ 

C4ISR (Command, Control, Communication, 

Computer, Intelligence, Surveillance, and 

Reconnaissance) เครือ่งบนิขบัไลใ่นหว้งเวลานีจึ้งได้รบั

การปรับปรุงให้ติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี 

(Tactical Data Link: TDL) และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการตรวจจับและควบคุมการยิงของเรดาร์ รวมทั้งการ

ติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ มีขีดความ

สามารถในการปฏิบัติได้หลายภารกิจ (Multi Roles 

Fighter) จัดเป็น ยุคที่ 4.5 ของเครื่องบินขับไล่

  มีการประยุกต์ใช้การสงครามระบบบัญชาการ

และควบคุม (Command & Control Warfare: C2W) 

ซึ่งประกอบด้วย การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติ

การ (Operations Security: OPSEC), การลวงทางทหาร 

(Military Deception: MILDEC), การปฏบิตักิารจติวทิยา 

(Psychological Operation: PSYOP), การสงคราม

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare: EW) และการ

ทำาลายทางกายภาพ (Physical Destruction) ซึ่งภาย

หลังมีการกล่าวว่า C2W เป็นการประยุกต์ใช้งานของ 

Information Warfare (IW)

OODA loop

5 Ring Model

Command & Control Warfare
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 หลังจากสงครามอ่าวได้สิ้นสุดลงหลังจากท่ีฝ่าย
พันธมิตรได้ขับไล่ทหารอิรักออกจากประเทศคูเวตในปี 
1991 โดยไม่สามารถบรรลุหนึ่งในวัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญได้ มีการถกแถลงถึงการพิจารณา
โครงสร้างใหม่ของวิธีการในการทำาสงครามแบบอเมริกา 
(American way of war) จากการศกึษาคน้ควา้ของ U.S. 
Joint Force Command (J9) ได้เผยแผ่เอกสารชื่อว่า 
การปฏบิตักิารบนพืน้ฐานของผลกระทบ (Effects Based 
Operations: EBO) โดยเอกสารนี้กล่าวว่า “การปฏิบัติ
การบนพ้ืนฐานของผลกระทบเปน็ประหนึง่ความสามารถ
ของแนวความคดิในการปฏบิตักิารทีเ่ดด็ขาดและรวดเรว็” 
(…effects based operations as “an enabler of 
the Rapid Decisive Operations Concept.”…) และ 
ในสงครามบอสเนีย ระหว่างปี 2535-2538 แนวความ 
คดิใหมน้ี่ไดถู้กนำามาทดลองใชภ้ายใตช่ื้อว่า การปฏบิตักิาร
บนพืน้ฐานของผลกระทบ (EBO) ซึง่มวีธิดีำาเนนิการปฏบัิติ
มุ่งเน้นในการทำาให้เกิดผลกระทบที่ต้องการมากกว่า
วตัถุประสงคใ์นการทำาลายลา้งทางกายภาพของเปา้หมาย 
และใช้แนวความคิดในการปฏิรูปกำาลังทหารของสหรัฐ 
(Force Transformation)

 

Effects Based Operations

 การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (EBO) 
เป็นที่มาของการปฏิบัติการข่าวสาร (Information 
Operation: IO) โดยกำาหนดการปฏบิตัใินสภาวะแวดลอ้ม
ทางข้อมูลข่าวสาร (Information Environment) แบ่ง
การปฏบิตัเิปน็ 3 มติ ิได้แก ่มติกิระบวนการคดิ (Cognitive 
Dimension), มติขิอ้มลูขา่วสาร (Information Dimension), 
และมิติทางกายภาพ (Physical Dimension) ซ่ึงเชื่อม
โยงกันด้วยการแบ่งปันข้อมูล (Information sharing)

 

Information Environment

 สำานกังานการปฏรูิปกำาลงัทหาร (Office of Force 
Transformation) สหรฐัอเมรกิาไดก้ำาหนดองคป์ระกอบ
ของความขดัแยง้ในสภาวะแวดลอ้มให้อยูใ่น 4 กรอบใหญ ่
(Domain of Conflict) ได้แก่ กรอบสังคม (Social 
Domain), กรอบความคิด (Cognitive Domain), กรอบ
ข้อมูลข่าวสาร (Information Domain) และกรอบทาง
กายภาพ (Physical Domain) โดยเพิ่มเติมกรอบทาง
สงัคม (Social Domain) ขึน้มาครอบมติกิระบวนการคดิ 
(Cognitive Domain) ทั้งนี้ ได้ชี้ให้เห็นว่า การสงคราม
ในยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age Warfare) นั้น
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในทุก ๆ กรอบ หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า การสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
Network Centric Warfare (NCW)

 

Network Centric Warfare

 ทั้งนี้หากมองในมุมของเครือข่ายของกำาลัง 
(Networked Forces) ในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
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เป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations: NCO) 
จะเห็นว่ากรอบกระบวนการคิด (Cognitive Domain) 
และกรอบสังคม (Social Domain) สามารถแทนที่ด้วย
ระดับการบัญชาการและควบคุม (Info-C2 Layer) และ
กรอบข้อมูลข่าวสาร (Information Domain) สามารถ
แสดงอยู่ในรูปของระดับการตรวจจับ (Sensor Layer) 
ทั้งนี้ กรอบทางกายภาพ (Physical Domain) ถูกแสดง
ในรูปของระดับผู้สร้างผลกระทบ (Effecter Layer) และ
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของกำาลังโดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเครือข่าย (Networking Information 
Technology)

Network Centric Operations

 หลังจากมีการนำาเสนอแนวความคิดการปฏิบัติ
การที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ทำาให้เกิดความ
ต้องการในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างส่วนต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติการมากขึ้น ข้อมูลมีความซับซ้อนมากขึ้น จำาเป็น
ตอ้งมรีะบบบญัชาการและควบคมุทีร่องรบัจำานวนข้อมลู
ไดข้นาดใหญ่และครอบคลมุทุกพื้นที่การปฏิบัตกิาร และ
เพยีงพอครบถว้นทกุยานรบ (Platform) จงึทำาให้เกิดการ
พฒันาระบบเชือ่มโยงทางยุทธวธิทีีส่ามารถทำางานร่วมกนั
ได้ในทุกระดับและทุกเหล่าทัพ ส่งผลให้เครื่องบินขับไล่
ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้เกิดการแบ่ง
ปันความตระหนักและหย่ังรู้สถานการณ์ (Situation 
Awareness: SA) ที่เหมอืนกนั จดัเปน็เครือ่งบนิขบัไลย่คุ
ที่ 5

 ปี 2549 มีการเสนอแนวความคิดในระบบการ
ตดิตอ่สือ่สารเพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการของขอ้มลูขา่วสาร
ให้ครอบคลุมในทุกหน่วยงานและทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติการ โดยเรียกว่า “Global Information 
Grid: GIG” โดยใช้ระบบการบริหารข้อมูลข่าวสารเป็น
ตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่าง ๆ และแบ่งปัน
ข้อมูล

Global Information Grid (GIG)

 GIG เป็นการเชื่อมต่อทั่วโลกของกลาโหมสหรัฐ 
ในขีดความสามารถต่าง ๆ  ด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างจุด
ปลายทางทัง้สองดา้น โดยรว่มกบักระบวนการและบคุลากร
เพือ่การรวบรวม การดำาเนินการ การจัดเกบ็ การแจกจ่าย 
และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารบนความต้องการ
ของกองกำาลังร่วมและฝ่ายสนับสนุน GIG เป็นการใช้
ทรัพยากรของตนเองและที่หาจากแหล่งอื่นในการติดต่อ
สื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ บริการ โปรแกรม ข้อมูล การ
รักษาความปลอดภัย และบริการอื่น ๆ ที่จำาเป็น ดังนั้น 
GIG จงึถกูมองเปน็การแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารระหวา่ง
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ยานรบ (Platform) ท่ีควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ระบบ
อาวุธและเครื่องมือตรวจจับ โดยในระบบติดต่อสื่อสาร
บนพื้นฐานของการปฏิบัติการร่วมกัน มีฉับไว สามารถไว้
วางใจได้ และมีการแบ่งปันระหว่างกัน

3. ความสัมพนัธร์ะหวา่งการปฏบิตักิารทางทหาร 
ในสงครามยุคใหม่ (Relationships in the 
Military Operations) 

 จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการปฏิบัติการ 
ทางทหารเร่ิมมีความซบัซอ้นต้ังแต ่ปี 2533 เนือ่งจากเกิด
การล่มสลายของฝ่ายสังคมนิยม โดยสหภาพโซเวียต 
แตกตวัออกเปน็ประเทศเลก็ ๆ  และหนัมาใชร้ะบบเศรษฐกจิ
แบบทุนนิยมเป็นส่วนใหญ่ ภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
เริม่มกีารเปล่ียนแปลงจากทีม่รีปูแบบชดัเจนสามารถระบุ
ตวัตนได ้ไปเป็นภยัคกุคามทีมี่รูปแบบซบัซอ้นมากขึน้และ
ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ภัยจากผู้ก่อการร้าย ปัญหา
การแบ่งแยกดินแดน และความขัดแย้งทางเช้ือชาติและ
ความเชื่อ เป็นต้น ทำาให้การปฏิบัติการทางทหารต้องถูก
พัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
เหล่านี้

 หลงัจากมกีารนำาแนวความคดิของการปฏบิตักิาร
บนพ้ืนฐานของผลกระทบ (EBO) เข้ามาประยุกต์ใช้จน
เป็นที่ยอมรับ ได้มีการกำาหนดการปฏิบัติการทางทหาร
รูปแบบใหม่ข้ึนมามากมาย โดยส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ
การเหลา่นีไ้มไ่ดใ้ชอ้าวธุเปน็เครือ่งมอืหลกัในการทำาให้ได้
รบัชยัชนะหรอืความได้เปรียบเหนือข้าศกึ เช่น การปฏิบตัิ
การห้วงไซเบอร์ (Cyberspace Operations: CO), การ
ปฏบิตักิารรว่มพลเรอืน-ทหาร (Civil-Military Operations: 
CMO), และการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information 
Operations: IO) เป็นต้น

 ในปี 2538 ศูนย์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการบญัชาการ (The Center of Advance Command 
Concepts and Technology) ไดเ้ผยแพรห่นงัสอื “What 
is Information Warfare?” แต่งโดย Martin C. Libicki 
เพื่อเป็นการทำาความเข้าใจในการปฏิบัติการต่าง ๆ ภาย
ใต้การสงครามข้อมูลข่าวสาร (IW) ซึ่งขณะนั้นถือว่าเป็น
หนึ่งในกรอบใหญ่ของการปฏิบัติการทางทหาร และได้
อธิบายการปฏิบัติการอื่น ๆ ในลักษณะเป็นปฏิบัติการ

ยอ่ย เชน่ การสงครามระบบบญัชาการและควบคมุ (C2W), 
การสงครามขอ้มูลทางเศรษฐกจิ (Economic Information 
Warfare: EIW), การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW), การ
สงครามบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร (Information 
Based Warfare: IBW) และ การสงครามจิตวิทยา 
(Psychological Warfare: PSYW) เป็นต้น

 

ความสัมพันธ์ภายใน 

Information Warfare ของ Martin C. Libicki

  ตอ่มาในหว้งป ี2543 มีการพฒันาการปฏิบตักิาร
ทางทหารในหลายดา้น โดยมีการยกระดบัการปฏิบัตกิาร
ย่อยขึ้นมาเป็นการปฏิบัติการเฉพาะของตัวเอง เช่น การ
สงครามอเิล็กทรอนกิส์ (EW) ทีเ่คยอยูภ่ายใต้การสงคราม
ระบบบัญชาการและควบคุม (C2W) มีการพัฒนาขึ้นมา
แต่ยังคงมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง C2W และ EW

 ปจัจุบนั Joint Electronic Library (JEL) ไดเ้ผย

แพร่เอกสารหลักนิยมร่วมของกองทัพสหรัฐ โดยกำาหนด
หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมทางทหารไว้ทั้งหมด จำานวน 
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81 ฉบับ แบ่งเป็นด้านกำาลังพลร่วม (J1) 4 ฉบับ ด้านการ
ข่าวร่วม (J2) 5 ฉบับ ด้านยุทธการร่วม (J3) 55 ฉบับ 
ด้านส่งกำาลังบำารุงร่วม (J4) 12 ฉบับ ด้านการวางแผน
ปฏิบัติการร่วม 1 ฉบับ และด้านระบบติดต่อสื่อสารร่วม 
2 ฉบับ โดยมีหลักนิยมการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรงจำานวน 13 
ฉบับ ได้แก่

 • Joint Publication 2-0 Joint Intelligence

 • Joint Publication 3-12 Cyberspace 
Operations

 • Joint Publication 3-13 Information 
Operations

 • Joint Publication 3-13.1 Electronic 
Warfare

 • Joint Publication 3-13.2 Military 
Information Support Operations

 • Joint Publication 3-13.3 Operations 
Security

 • Joint Publication 3-13.4 Military Deception

 • Joint Publication 3-30 C2 for Joint Air 
Operations

 • Joint Publication 3-57 Civil-Military 
Operations

 • Joint Publication 3-61 Public Affairs

 • Joint Publication 5-0 Joint Operation 
Planning

 • Joint Publication 6-0 Joint Communications 
System

 • Joint Publication 6-01 Electromagnetic 
Spectrum Operations

 ในแต่ละการปฏิบัติการจะระบุขีดความสามารถ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร (Information Related 
Capabilities: IRC) ไว้เพื่อทำาให้เกิดความได้เปรียบใน
สภาวะแวดล้อมทางข้อมูลข่าวสาร (Information 

Environment) สง่ผลใหบ้รรลวุตัถุประสงคใ์นการปฏิบตัิ
ภารกิจนั้น

 “IRCs are the tools, techniques, or activities 
that affect any of the three dimensions of the 
information environment. The joint force (means) 
employs IRCs (ways) to affect the information 
provided to or disseminated from the target 
audience (TA) in the physical and informational 
dimensions of the information environment to 
affect decision making.” JP 3-13

 นอกจากนีใ้นเอกสารหลกันยิมรว่มยงัไดร้ะบคุวาม
สัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กันไว้โดยชัดเจน เช่น การปฏิบัติการข่าวสาร (IO), การ
สื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication: 
SC), และการปฏิบัติการห้วงไซเบอร์ (CO) เป็นต้น

บทสรุป

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ของการปฏิบัติการ
ทางทหารต่าง ๆ ในสงครามยุคใหม่ โดยการวิเคราะห์
ววิฒันาการของเทคโนโลยตีลอดจนการเปลีย่นแปลงแนว
ความคิดในการปฏิบัติการทางทหาร พบว่า การปฏิบัติ
การทางทหารนั้นมีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยง
ระหวา่งกนัมากขึน้ เนือ่งจากเปน็ไปตามคณุลกัษณะทีซ่บั
ซ้อนของภัยคุกคาม รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารทีม่สีว่นในการเช่ือมโยงการปฏบัิตกิารของ
ทุกสว่นที่ร่วมอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการเดียวกัน โดยการแบ่ง
ปนัขอ้มลู (Information Sharing) การสรา้งการหยัง่รูใ้น
สถานการณ์ (Situation Awareness) ร่วมกัน ไปจนถึง
การหยั่งรู้ทั้งมวล (Total Awareness)

 เปน็ทีป่ระจกัษว์า่ การใชก้ำาลงัทหารในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งนั้น ไม่สามารถทำาให้เกิดความสำาเร็จ
ได้โดยการใช้การปฏิบัติการแบบเดียว จำาเป็นต้องมีการ
ปฏิบัติการอื่น ๆ ควบคู่กันไป เพื่อทำาให้เกิดผลกระทบที่
ตอ้งการตอ่กลุม่เปา้หมายตา่ง ๆ  ทีก่ำาหนดไว ้และในสภาวะ 
เวลา และสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน การเลือกใช้การปฏิบัติใด 
เปน็ปฏบิตักิารหลกั การปฏบิติัใดเปน็การปฏบิตัสินบัสนนุ 
เปน็ส่ิงทีผู่บ้งัคับบญัชาจะตอ้งตัดสนิใจดว้ยความรอบคอบ 
และทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
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 ทั้งนี้จึงทำาให้การกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
การปฏบิติัการในสงครามยคุปจัจบุนัมคีวามออ่นตวั และ
เปล่ียนแปลงไปตามเวลา สถานการณ ์และสภาวะแวดลอ้ม
ดา้นข้อมูลข่าวสารในขณะนัน้ แตอ่ยา่งไรกต็ามสิง่ทีส่ามารถ
ระบุได้ชัดเจนคือ ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ขา่วสารทีจ่ะตอ้งปฏบิติัเพ่ือให้ได้มาในความได้เปรยีบดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร (Information Advantage) ซึง่เปน็ปจัจยั
สำาคัญต่อการแพ้-ชนะของสงครามยุคใหม่
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 Network Centric Warfare (NCW) คือ การ

สงครามทีใ่ชเ้ครอืขา่ยเปน็ศูนย์กลาง เปน็การเปลีย่นแปลง

จากยุคอุตสาหกรรม (Industrial Edge) สู่ยุคของข้อมูล

ขา่วสาร (Information Edge) จากการใหค้วามสำาคญัใน

การใช้กำาลังรบในพื้นที่การรบ (Engagement) มากที่สุด

ตามแนวคิดที่ว่า ใครมีกำาลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้ง

ในเชิงปรมิาณและคณุภาพทีเ่หนอืกวา่ยอ่มนำาไปสูช่ยัชนะ

โดยมิได้ให้ความสำาคัญกับการบัญชาการและควบคุม 

(Command and Control) และข้อมูลข่าวสาร 

(Information) มาเป็นการเฉลี่ยการให้ความสำาคัญกับ 

Engagement, Information และ Command and 

Control ในอัตราส่วนเท่าเทียมกัน

 เพราะความเช่ือทีว่า่ หากฝา่ยเรามีข้อมลูขา่วสาร

ที่เหนือกว่าข้าศึก (Information Superiority) จะทำาให้

เกดิความตระหนกัรูใ้นสถานการณ ์(Situation Awareness 

การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 

(Network Centric Operations)

โดย  นาวาอากาศเอก กฤษณัส  กาญจนกุล

  รองผู้อำานวยการกองนโยบายและแผน สำานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ

: SA) ร่วมกันในทุกระดับ ท้ังระดับยุทธศาสตร์ ระดับ

ยุทธการ และระดับยุทธวิธี ทำาให้การตัดสินตกลงใจจาก

สว่นบญัชาการและควบคมุทีส่ัง่การไปยงัหนว่ยรบเปน็ไป

ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำา ก่อให้เกิดความได้

เปรยีบเหนอืขา้ศกึมากมายมหาศาล ซึง่เปน็ปจัจยัทีส่ำาคญั 

ที่นำาไปสู่ชัยชนะในการทำาสงคราม โดย NCW นั้นมี 

องคป์ระกอบหลกัคอื Cognitive Domain (องคป์ระกอบ

ทางด้านความคิด), Social Domain (องค์ประกอบทาง

ด้านสังคม), Physical Domain (องค์ประกอบทางด้าน

กายภาพ) และ Information Domain (องค์ประกอบ

ทางดา้นขอ้มลูขา่วสาร) ทีต่อ้งสอดประสานกนัเพือ่ใหเ้กดิ

ความตระหนักรู้ในสถานการณ์ (SA) ร่วมกัน ทำาให้การ

สั่งการไปยังผู้ปฏิบัตินั้นกระทำาได้ถูกต้อง รวดเร็ว และ

แม่นยำา การใช้กำาลังทำาได้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกเป้าหมาย 

ก่อให้เกิดความได้เปรียบเหนือข้าศึก 
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Network Centric Warface

 การปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(Network Centric Operations : NCO) เป็นแนวคิดที่
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองทฤษฎีการสงครามที่ใช้ 
เครือข่ายเปน็ศูนยก์ลาง (NCW) เปน็การประยกุตใ์ช้ความ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง Sensor 
Layer , Decision Maker Layer และ Effector Layer 
โดยใชเ้ครอืขา่ย (Network)เปน็ศนูย์กลาง ทัง้ภายในและ
ระหว่างหน่วยทหารทั้งระดับยุทธวิธี ยุทธการ และ
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร ภาพสถานการณ์ และ
คำาสัง่ผา่นการสือ่สารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว แมน่ยำา และ 
ทั่วถึง ทำาให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินส่ังการไปยัง 
ผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ อันจะ 
ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการทำาสงคราม 

Network Centric Operation

  ซึ่งความได้เปรียบที่กล่าวมานั้น เกิดจากความ
กา้วหนา้ในเทคโนโลยทีางการทหาร รวมทัง้ความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยีเครือข่าย ท่ีทำาให้การเชื่อมต่อและการ
สือ่สารระหวา่ง Layer ตา่ง ๆ  เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
แนวความคิดการทำาสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนยก์ลาง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางทหาร ด้วยการ 
บูรณาการระบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันแบบ System of 
Systems เชน่ ระบบตรวจหาขอ้มลูขา่วสาร (Intelligence 
sensors) ระบบควบคุมบังคับบัญชา (command and 
control systems) ระบบอาวุธท่ีแม่นยำา (Precision 
weapons) และระบบต่าง ๆ ในส่วนของเครือข่าย 
(Network) เป็นต้น ซึ่งการรวมกันนี้ทำาให้เกิดการขยาย
ศกัยภาพในการรับรู้ถึงภาพสถานการณ์ การประเมินเปา้
หมายทีร่วดเรว็และการใช ้อาวธุทีถ่กูตอ้ง จากประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลของพัฒนาระบบดังกล่าว ทำาให้แนวคิด
ในการทำาสงครามโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางเป็นท่ี
ยอมรบัจากหลายประเทศในการนำาแนวคดินีม้าเปน็หลกั
ในการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบตรวจจับ 
ระบบอาวุธ และระบบการสื่อสารของกองทัพ 

 นอกจากเทคโนโลยทีีไ่ดร้บัการพฒันา เพือ่นำามา
ซึ่งการ Implement และการ Developmentต่าง ๆ  ให้
สอดรบักบัแนวคิดการปฏบิตักิารทีใ่ชเ้ครอืขา่ยเปน็ศนูยก์ลาง 
(NCO) ปัจจัยที่สำาคัญที่สุดที่ลืมไม่ได้คือ “มนุษย์ปัจจัย” 
หรือ Human Factor ที่มุ่งเน้นในเรื่อง Leadership 
เพราะแนวคิด Network Centric Operations เสริม
สร้างขีดความสามารถการ Orientation ในวงรอบของ 
OODA Loop ไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม แตข่อ้มลูทีไ่ดร้บัในระดับ 
Superiority นั้น ต้องการการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และสั่ง
การโดยผูม้อีำานาจตดัสนิใจหรอืผูบั้งคบับญัชาซึง่หมายถงึ
มนษุยน์ัน่เอง ดงันัน้ในทกุประเทศทีม่กีารพฒันาตนเองสู่
การปฏบัิตกิารทีใ่ชเ้ครอืข่ายเป็นศนูยก์ลาง (NCO)ในการ 
Implementation นอกจากระบบฯ ทีไ่ด้รบัการ Implement 
และ Development เพื่อตอบสนองแนวคิดการปฏิบัติ
การที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ได้มุ่งเน้นในการ
พัฒนามนุษย์ปัจจัยให้มีวิสัยทัศน์มีความเฉลียวฉลาด  
มีความสามารถที่จะตัดสินตกลงใจในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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อย่างเฉียบคม ด้วยการคัดสรรและการฝึกฝนให้สามารถ
ใช้ความคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) และความคดิเชงิตรรกะ 
(Logical Thinking) มาใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการตดัสนิตกลง 
ใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำาไปสู่การ 
สัง่การไปยงัหนว่ยรบใหส้ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูท่ี ถูกเวลา 
ถูกเป้าหมาย นำามาซึ่งความได้เปรียบในการทำาสงคราม
ของฝา่ยเราและการพฒันาหลกันยิม (Doctrine) เนือ่งจาก
หลักนิยมเป็นสิ่งที่กองทัพยึดถือเป็นความเชื่อในการ 
ทำาศกึทีผ่า่นการหลอ่หลอมจนตกผลกึออกมาเปน็แบบแผน 
ให้ยึดถือปฏิบัติของเหล่าทัพในการเปลี่ยนแปลงกองทัพ
เข้าสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 
จึงต้องมีการพัฒนาหลักนิยม (Doctrine) เป็นอันดับแรก
เพือ่นำาไปสู่การพฒันา Hardware, Software, Peopleware, 
Organization และ Training ได้อย่างถกูทศิทาง สามารถ
สร้างปัจจัยทวีกำาลัง (Force Multiplier) ในการรบ อันนำา 
ไปสู่ความได้เปรียบในการทำาสงครามได้อย่างแท้จริง

 การสงครามยุคใหม่ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
ในการปฏิบัติภารกิจ เป็นส่วนสำาคัญที่ผลักดันให้กองทัพ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยี แนวคิด  
หลักการ โครงสร้างการจัดหน่วย และกระบวนการทำางาน โดย 
การนำาการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางมาใช้
งานนั้น ทำาให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้มีอำานาจ
ในการตดัสนิใจกบัผูป้ฏบิตัใินพืน้ท่ีการรบทำาใหม้กีารหยัง่
รู้สถานการณ์ร่วมกัน (Shared Situation Awareness)
ก่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการตัดสินใจ สร้าง
ความเปน็หนึง่เดยีวในการปฏบิตั ิสามารถกำาหนดจงัหวะ
ของการปฏิบัติการท่ีถูกต้อง (Tempo of Operation)  
มีการปฏิบติัทีส่อดประสานกนั (Self Synchronization) 
สง่ผลใหก้ารปฏบิตัมิปีระสทิธภิาพสงูขึน้ ทำาใหอ้ำานาจการ
ทำาลาย (Lethality) และความอยู่รอด (Survivability) 
มากขึ้น นำาไปสู่ชัยชนะในสงครามได้ในที่สุด
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 ตัง้แตว่ารสารการสงครามทางอากาศ ฉบบัที ่54 

ถึงฉบับท่ีแล้วคือฉบับที่ 59 ผู้เขียนได้นำาเสนอเกี่ยวกับ 

เร่ืองของ ข้อมูลขนาดมหาศาลกับกองทัพอากาศที่ใช้ 

เครอืขา่ยเปน็ศนูยก์ลาง (Big Data and Network Centric  

Air Force) มาตลอด โดยตัง้หวัขอ้หลกัไวส้ามหวัขอ้ไดแ้ก ่

1.Big Data คืออะไร 2.ความเกี่ยวข้องของ Big Data 

กบั Network Centric Air Force และ 3.กองทพัอากาศ

ต้องทำาอย่างไรกับ Big Data จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

แต่มีบางฉบับ คือฉบับที่ 57 ได้นำาเสนอเรื่อง Big Data  

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ 

สหรัฐอเมริกาอย่างไร เพื่อให้เห็นความสำาคัญของเรื่องนี้

ต่อในกองทัพอากาศระดับแนวหน้าของโลก ส่วนในฉบับ

นีค้อืฉบบัท่ี 60 จะไดน้ำาเสนอหวัข้อหลกัหวัขอ้สดุทา้ย คือ

หัวข้อที่ 3.กองทัพอากาศต้องทำาอย่างไรกับ Big Data 

จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีสองหัวหัวข้อย่อยได้แก่ 

ข้อมูลขนาดมหาศาลกับกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

Big Data and Network Centric Air Force

น.ท.สำาราญ ชอบใจ รองหัวหน้ากองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

1.อพัเดทขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกบั Big Data ถงึสิน้ไตรมาส

แรกของป ี2559 และ 2.กองทพัอากาศตอ้งทำาอยา่งไรกับ

เรื่อง Big Data ส่วนสาเหตุที่ต้องกล่าวถึงหัวข้อย่อยที่ 1 

ก่อนเพราะข่าวสารใหม่ ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ Big Data จะมีมา

ตลอดเวลา ซ่ึงจะส่งผลต่อหวัขอ้ยอ่ยท่ี 2 วา่กองทัพอากาศ

จะต้องทำาอย่างไรกับเรื่อง Big Data ดี อันเป็นการจบ

สมบรูณข์องบทความเรือ่ง ขอ้มลูขนาดมหาศาลกับกองทพั

อากาศท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Big Data and 

Network Centric Air Force) ในฉบับนี้เลย

1. อัพเดทข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Big Data ถึง

สิ้นไตรมาสแรกของปี 2559

 1.1 โอบาม่าประกาศหางบ 4 พันล้านเหรียญ

สหรฐัฯ ดนัหลกัสตูร Computer Science ตัง้แตร่ะดบั

อนุบาล 

Big Data กับเครื่องบิน F-35 [1][2][3]
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ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า [4]

 Dante D’Orazio ได้เสนอข่าวเรื่องนี้ในเว็บไซต์ 

TheVerge.com [4] เมือ่ 30 มกราคม 2559 วา่ ประธานาธบิดี

บารัค โอบามา ได้ประกาศท่ีจะให้มีการสอนหลักสูตร 

Computer Science ท่ีมคีณุภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย [5] หากอ่านจาก

ข่าวนี้แบบคนธรรมดาที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ 

มาก่อนคงไม่มีอะไรน่าสนใจ เนื่องจากเป็นที่รู้ ๆ กันดีว่า

ประเทศสหรัฐ ฯ นั้นจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าในระดับ

โลกโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ด้วย แต่การท่ีต้องการให้สอนหลักสูตร 

Computer Science ต้ังแต่ระดบัอนบุาลนัน้แสดงวา่ผู้นำา

ของชาติต้องการวางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาพื้นฐาน

ทาง Computer Science ให้ดีที่สุดเพื่อผลต่อคุณภาพ

ของประชากรชาวสหรัฐ ฯ ทั้งที่เป็นทหารและพลเรือน

ในระยะยาว เมือ่จะไปเรยีนตอ่ในระดบั ป.ตร ีป.โท ป.เอก 

หรือออกไปปฏิบัติงานตามองค์กรต่าง ๆ ในประเทศ 

หรอืตา่งประเทศ เนือ่งจากวชิา Computer Science น้ัน

จะเป็นการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกับทฤษฎกีารคำานวณสำาหรบั

คอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ 

ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเครือข่าย [6] ซึ่งเมื่อ

พิจารณาในมิติของ Big Data ท่ีจะต้องมีปริมาณ 

เพ่ิมมากขึ้น ๆ ในอนาคตอย่างแน่นอน ประชากรของ

ประเทศสหรฐัฯ ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากการบรหิาร 

จัดการ หรือแก้ปัญหาอันเน่ืองมาจาก Big Data ได้ใน

ระดับเดียวกันหรือดีกว่าประเทศอื่น ๆ ในระยะยาว

 1.2 การปฎิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 กำาลังจะ

เกิดขึ้น

การปฎิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 [7]

 

สิ่งที่จะพบเห็นมากขึ้นจากการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมในยุคที่ 4 [8]

 Gartner เปดิเผยวา่ โลกกำาลงัจะเขา้สูก่ารปฏวิตัิ

อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เข้ามาทุกที เพราะในปัจจุบันมี

สัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่ากำาลังจะเป็นเช่นนั้นจริง ทั้งในเรื่อง

การพฒันาดา้นขอ้มลู ความกา้วหนา้ในการพฒันาหุน่ยนต์

(Robot) และความกา้วหนา้ในการวเิคราะหแ์ละคาดการณ ์

ต่าง ๆ โดยมีปัจจัยสำาคัญหลายประการ [9] ได้แก่

 1. มจีำานวนผูค้นเขา้เกีย่วขอ้งใชง้านในโลกดจิทิลั 

มากขึ้น 
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 2. ปจัจบุนัม ีSmart Phone ท่ีมคีวามสามารถ

มากยิ่งกว่า Super Computer ในอดีต 

 3. มีอุปกรณ์สวมใส่ท่ีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้

ใช้งาน

 4. ประชากรของโลกเขา้สูย่คุทีก่ารคำานวณและ

การประมวลผล และสามารถจะเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง

(Ubiquitous Computing)

 5. ที่เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์จะมีราคาถูก

ลงมาก จนมีการคาดการณ์กันว่าข้อมูลที่เก็บเกือบ 90% 

จะอยู่ในที่เก็บที่มีขนาดไม่จำากัดและไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 6. อุปกรณ์ IoT (Internet of Things) จะมีใช้

อยา่งแพรห่ลาย และในทศวรรษหนา้จะมอีปุกรณเ์ซน็เซอร์

ทีต่อ่กบัอนิเตอรเ์นต็มากกวา่หนึง่ลา้นชิน้ ซึง่อปุกรณ์น้ีจะ

ก่อให้เกิดข้อมูลจำานวนมหาศาล (Big Data)

 7. เราจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data 

มากขึ้น 

 8. บ้านจะเปลี่ยนเป็นบ้านอัจฉริยะ (Smart 

Home) และก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

 9. หุ่นยนต์จะถูกนำามาทำางานแทนมนุษย์ 

หลาย ๆ ด้าน

 จากปจัจยัท้ัง 9 ประการน้ัน จะทำาให้เกดิมกีารนำา 

Big Data มาวิเคราะห์ (Analytics) นำาเสนอด้วยภาพ 

(Visualization) เพือ่ใชป้ระโยชนม์ากขึน้ จะมีการเปลีย่นแปลง 

ในอนาคต คือ จะมีการนำาหุ่นยนต์มาใช้งานแทนมนุษย์

มากขึ้น สำาหรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) นั้น จะมี

การเปลี่ยนถ่ายจากฝ่าย IT ที่ต้องทำาทุกอย่างไปเป็น

บุคลากรในองค์กรท่ัวไปจะต้องสามารถรอบรู้ท้ังงาน 

ที่เกี่ยวกับงานของตนเองและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

สามารถดงึขอ้มลูตา่ง ๆ  มาใชง้านได ้โดยไมต่อ้งแปลงเค้า

ร่างของข้อมูล (Schema) อีกต่อไป บุคลากรจะสามารถ

สร้างเนื้อหา (Content Authoring) โดยไม่พึ่งพาฝ่าย IT 

และมีการแบ่งปันผลการวิเคราะห์ให้แก่กันมากขึ้น [10]

 (หมายเหตุ 1 : การปฏิวัตอุตสาหกรรมยุคที่ 1 

เกดิขึน้ในชว่งป ี1784 เมือ่เกดิการคดิคน้เครือ่งจกัรไอนำา้ 

ทำาให้เกิดโรงงานผลิตสินค้า และมีระบบการขนส่งที่ดีขึ้น 

ยุคที่ 2 เกิดในช่วงปี 1870 เมื่อมีการคิดค้นไฟฟ้า ทำาให้

เกิดโรงงานอุตสาหหรรมที่ผลิตสินค้าได้จำานวนมาก ยุค 

ที่ 3 เกิดขึ้นในช่วงปี 1969 เมื่อมีการนำาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช ้ทำาให้ระบบตา่ง ๆ  มีการทำางานไดร้วดเรว็ 

และเป็นอัตโนมัติมากขึ้น [9])

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคต่าง ๆ [11]

 (หมายเหต 2 : อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (อังกฤษ : 

Internet of Things) หรือ ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่าย 

ของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของ  

อื่น ๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และ

การเช่ือมต่อกับเครือขา่ยฝงัตัวอยู่ และทำาให้วัตถเุหลา่นัน้

สามารถเกบ็บนัทกึและแลกเปลีย่นข้อมลูได ้อนิเทอรเ์นต็

ของสรรพสิ่งทำาให้วัตถุสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและ

ถูกควบคุมได้จากระยะไกล ผ่านโครงสร้างพื้นฐานของ

เครอืขา่ยทีม่อียูแ่ลว้ ทำาใหเ้ราสามารถผสานโลกกายภาพ

กับระบบคอมพิวเตอร์ได้แนบแน่นมากขึ้น ผลท่ีตามมา

คอืประสทิธภิาพ ความแมน่ยำา และประโยชนท์างเศรษฐกจิ

ที่เพิ่มมากขึ้น [12])
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ภาพแสดงการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IoT [13]

 1.3 ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในปัจจุบันและ

อนาคตจะมีความรุนแรงและหลากหลายทำาให้การ

ออกแบบสถาปัตยกรรมและการใช้งานเทคโนโลยีด้าน 

Big Data ต้องคำานึงถึงเรื่องนี้มากขึ้น

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวเกี่ยวกับ

เรื่องภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ [14] 

การดำาเนินการเกี่ยวกับภัยคุกคาม

ทางด้านไซเบอร์ของสหรัฐฯ [15]

 จากการที่หน่วยงานด้านข่าวกรองสหรัฐฯ ได้

ชี้แจงว่าภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นภัยคุกคามที่สำาคัญ

ทีส่ดุของประเทศ ลกัษณะจะไมใ่ชก่ารโจมตีระดับมหภาค

ทีพุ่ง่เปา้ไปทีร่ะบบคอมพวิเตอรท์ัง้ประเทศ หรอืการแฮก

เขา้ไปทำาลายระบบสาธารณปูโภคใหญ ่ๆ  อยา่งระบบไฟฟา้

เพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก แต่เป็นการโจมตีในระดับ

กลางถึงระดับตำ่าที่จะโจมตีซำ้า ๆ บ่อย ๆ ทำาให้ส่งผลต่อ

ศกัยภาพในการแขง่ขนัดา้นเศรษฐกจิและความมัน่คงของ

ประเทศ [16] ตัวอย่างเช่น มีการโจมตีและการแฮ็คมาก 

กว่า 300 ล้านคร้ังต่อวัน ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 

ยูทาห์ทางตะวันตกของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์

คอมพิวเตอร์ของสำานักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ

[17], การแฮ็กข้อมูลของบริษัทโซนี่พิกเจอร์ส, การแฮ็ก

ทวติเตอรแ์ละเฟซบุก๊ของศนูยบ์ญัชาการกองทพัสหรฐัฯ, 

การแฮ็กระบบของแซนด์กาสิโนในเมืองลาสเวกัส [16] 

เป็นต้น

 ในการโจมตรีะบบคอมพวิเตอรข์องรฐัยทูาห์ทาง

ตะวันตกของสหรัฐฯ นั้น คาดว่าส่วนใหญ่เป็นการโจมตี

ประเภท Botnet ซึ่งการโจมตีประเภท Botnet นั้น ก็คือ

การโจมตีท่ีทำาให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ 

เป้าหมายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้หลักการง่าย ๆ 

ดังนี้ [18]

 อนัดับแรก ผู้โจมตจีะสง่พวกมัลแวร ์(Mulware) 

ต่าง ๆ เข้าไปในเครื่องของผู้ใช้งานทั่วไป 

 อันดับสอง เม่ือเครือ่งของผู้ใชง้านทัว่ไปทีติ่ดมลัแวร์

มีจำานวนมาก ๆ แล้ว ผู้โจมตีจะสั่งให้เครื่องของผู้ใช้งาน

ทั่วไป ทำาการยิงโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย

 ผลทีเ่กดิขึน้คอื หากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูถ้กู

โจมตีมีความเร็วอินเตอร์เน็ตตำ่า อินเตอร์เน็ตจะใช้งานไม่

ได้ เพราะข้อมูลจำานวนมากจะถูกส่งเข้ามา จนทำาให้การ

จราจร (Traffics) ในระบบอินเตอรเ์น็ตน้ันเตม็ แล้วใช้งาน

ไม่ได้ตามภาพในหน้า 32
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ภาพแสดงวิธีการโจมตีประเภท Botnet [19]

 จากภาพด้านบน สมมุติว่าผู้โจมตีอยู่ในประเทศ

อนิเดยีไดส้ง่มลัแวร์ประเภทต่าง ๆ  เข้าไปยังเครือ่งผูใ้ชง้าน

ทัว่ไปท่ีอยูใ่นประเทศ ไทย สหรฐัอเมรกิา และสาธารณรฐั 

เกาหลี เมื่อเครื่องผู้ใช้งานท่ัวไปทั้งสามประเทศนั้น 

ตดิมลัแวร์มาก ๆ  เปน็ทีพ่อใจแลว้ ผูโ้จมตกีจ็ะสง่ขอ้มลูไป

โจมตีเครือ่งเป้าหมายในประเทศใดประเทศหนึง่ จนทำาให้

เครือ่งเปา้หมายน้ันใชง้านไมไ่ด ้หรอืเพ่ือเปา้หมายอ่ืน เชน่

การขโมยข้อมูลจากเครื่องเป้าหมาย

ผลลัพธ์หรือเป้าหมายของการโจมตีแบบ Botnet [20]

 นอกจากการโจมตีแบบ Botnet แล้ว ยังมีการ

โจมตีแบบ Social Engineering (เช่น Phishing), การ

โจมตีแบบ Man-in-the-Middle, การโจมตีแบบ Web-

based Attacks (เชน่ SQL/Command Injection) และ

การโจมตีรหัสผ่าน (Password Attacks) เป็นต้น

 

การโจมตีรหัสผ่าน (Password Attacks) [21]

 การโจมตีรหัสผ่านเป้าหมายของการโจมตีคือ  

การทราบรหสัผา่นของระบบงานในองคก์รทีต่อ้งการ โดย

ไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย แลว้ใชร้หสัผา่นนัน้เขา้ไปควบคมุ 

ทำาลายระบบ ขโมยข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตาม

ความต้องการของผู้โจมตี

 ดงันัน้เพือ่ปอ้งกันความรนุแรงในเรือ่งภยัจากระบบ

ไซเบอรน้ั์น จะตอ้งมกีารออกแบบทางสถาปตัยกรรมเพ่ือ

ป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งต้องมีการกำาหนด

มาตรการปฏบิตัอ่ืิน ๆ  ดว้ย เชน่เดยีวกนัการออกแบบทาง

สถาปัตยกรรมของระบบ Big Data ได้มีการออกแบบ

สถาปัตยกรรมรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร 

(Information Security Architecture) อยู่ในนั้นด้วย 

ตามภาพ

Big Data Architecture [22]
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 สำาหรบัสาเหตทุีต่อ้งสนใจในเรือ่งความปลอดภยั

ของข้อมูลข้อข่าวสาร เพราะข้อมูลขององค์กรเป็นสิ่งที่

สำาคญั และถ้าเปน็ขอ้มลูทีผ่า่นการวิเคราะห ์เปรยีบเทยีบ 

แสดงผลด้วยภาพจนได้ข้อสรุปเป็นความรู้อย่างใดอย่าง

หน่ึงแล้ว หากสิ่งนั้นตกไปถึงผู้ที่ไม่สมควรจะรู้หรือ 

ฝ่ายตรงข้าม ย่อมทำาให้การวางแผนการดำาเนินกลยุทธ

หรือตัดสินในด้านการปฏิบัติการ หรือการทำางานต่าง ๆ 

ไม่ประสบผลสำาเร็จ

 นอกจากการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของ

ระบบให้มีความปลอดภัยแล้ว การวางแนวทางหรือ

มาตรการเพื่อจัดการกับรหัสผ่านต่าง ๆ ก็มีความสำาคัญ

เช่นกัน ดังที่ Gartner แนะนำาให้องค์กรทำาสิ่งสำาคัญ 5 

ประการ เพือ่ลดปญัหาขอ้มลูสำาคญัรัว่ไหลออกจากองคก์ร

[23] ประกอบด้วยวิธีการดังนี้

 1. รวบรวมและตรวจสอบ Account และสิทธิ

ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอ 

 2. ห้ามไม่ให้บุคลากรในองค์กรทำาการแชร์ 

Account และ Password กัน รวมถึงห้ามมี Account 

กลางสำาหรับใช้งานร่วมกันด้วย

 3. ลดจำานวน Account ทั้งที่เป็น Account 

ส่วนตัว และ Account ที่ใช้ร่วมกันให้เหลือน้อยที่สุด 

 4. สร้างกระบวนการและควบคุมการใช้งาน 

Account ที่มีการใช้งานร่วมกัน 

 5. ใช้วิธีการยกระดับสิทธิแต่ละคนเป็นการ

ชั่วคราว แทนการกำาหนดสิทธิเปิดกว้างแบบถาวร 

 สว่นมาตรการอ่ืน ๆ  เพือ่ลดปญัหาในเร่ืองนีไ้ดแ้ก ่

ควรพจิารณาการนำาเครือ่งคอมพิวเตอรส่์วนตัวของบคุลากร  

เช่นเครื่อง Notebook หรือ Laptop มาใช้งานในที่ 

ทำางาน เพราะอุปกรณ์ส่วนตัวเหล่านี้เมื่อนำากลับไปอาจ

สูญหาย และอาจจะมีไฟล์จำานวนมากขององค์กรท่ีมีท้ัง

ตัวเลขที่เป็นความลับองค์กร ประวัติบุคลากร เงินเดือน 

ระบบงานสำาคญั ๆ  หรอืแมแ้ต ่Email ทีไ่มต่อ้งใส ่Password 

ในการเข้าถึง เป็นต้น องค์กรที่มีข้อมูลภายในที่สำาคัญอยู่

ในเครือ่งคอมพวิเตอรส่์วนตัวพวกน้ี จะต้องทำาการประเมนิ

สถานการณ ์และกำาหนดระเบียบในการนำาอปุกรณเ์หลา่นัน้

ไปใช้งานภายในหรือนอกองค์กร และจัดมาตรการต่าง ๆ

ที่ทำาให้เกิดการสูญเสียต่อข้อมูลให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 

เพราะถา้ผูไ้มป่ระสงคด์มีขีอ้มลูเหลา่นัน้กอ็าจจะสามารถ

เจาะระบบที่สำาคัญ ๆ  ขององค์กรได้อย่างไม่ยากนัก และ

ถ้าอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นของผู้บริหารองค์กร หรือข้อมูล 

Big Data ที่ผ่านการวิเคราะห์และนำาเสนอด้วยภาพแล้ว

ก็จะยิ่งมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นไปอีก [24]

 1.4 องค์ประกอบทางดา้นขอ้มูลของระบบ Big 

Data และชื่อของ Software ที่ใช้ทำางานในแต่ละองค์

ประกอบเหล่านั้น

 

องค์ประกอบทางด้านข้อมูลของระบบ Big Data [25]

 องคป์ระกอบทางดา้นขอ้มลูของระบบ Big Data 

ซ่ึงจะทำาใหก้ารทำางานในเรือ่งนีส้ำาเรจ็ ตัง้แตก่ระบวนการ

รับข้อมูลเข้ามา การคัดกรองข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผล การนำาเสนอด้วยภาพ 

เพื่อให้ได้ความรู้หรือสารสนเทศที่จะนำาไปใช้ปฏิบัติงาน

ได้ (Actionable Knowledge) จะมีขั้นตอนการทำางาน

ตามภาพด้านบน ดังนี้

 เมื่อมีข้อมูล Big Data ซึ่งมาจากหลายแหล่ง 

ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำาเข้าระบบ (Data Ingestion) โดย

ข้อมูลจะไปทั้งสองทิศทางได้แก่ ไปทาง Fast Data Path 

และไปทาง Big Data Path 

 ทาง Fast Data Path จะเป็นข้อมูลที่มักจะต้อง

ประมวลผลแบบ Real Time เพื่อช่วยให้ระบบสามารถ

ตอบสนองกับเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที
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 ทาง Big Data Path จะเป็นข้อมูลที่ต้องเก็บ

รวบรวมไวใ้หไ้ดข้นาดใหญ ่ๆ  กอ่น หลงัจากน้ันจงึประมวล

ผลทหีลงั เรยีกการประมวลผลแบบนีว่้า Batch Processing 

เช่นการจัดกลุ่ม การคำานวณเชิงสถิติ การวิเคราะห์ชั้นสูง

ด้วย Machine Learning เป็นต้น

 เมื่อประมวลผลทั้งสองทางแล้ว จะนำาข้อมูลที่

ประมวลผลแลว้นัน้มาสรา้งเป็นภาพ (Data Visualization) 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าข้อมูลนั้นกำาลังบอกอะไรแก่่เรา

นำาไปใชเ้ปน็ขอ้มลูในการปฏบัิตงิาน หรอืใช้ในการตดัสนิใจ

สำาหรับผู้บริหาร

 ซึ่งภาพรวมในการทำางานแต่ละเรื่องนั้น จะต้อง

ใช้เทคโนโลยี Big Data ในด้าน Software มาช่วยจัดการ

ใน 4 เร่ืองสำาคัญได้ ได้แก่ การเก็บข้อมูล (Storage)  

การวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 

Science) การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)  

การแสดงผลด้วยภาพ (Data Visualization) [26]  

ตามภาพต่อไปนี้

  1.4.1 Software จดัการเรือ่งการเกบ็ขอ้มลู 

(Storage) ประกอบด้วยชื่อเรียก Software ที่ใช้ในการ

จัดการข้อมูลประเภท RDMMS, NOSQL และ Object 

Storage ได้แก่

ชื่อ Software ซึ่งใช้จัดการระบบฐานข้อมูลประเภทระบบ

ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ RDBMS

ชื่อ Software ซึ่งใช้จัดเก็บระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ทั้งแบบ

ไม่มีโครงสร้าง และแบบกึ่งโครงสร้าง 
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ชื่อ Software ซึ่งใช้จัดเก็บข้อมูลแบบวัตถุ 

(Object Storage)

ชื่อ Software ซึ่งใช้จัดเก็บข้อมูลที่พัฒนา

ต่อยอดมาจากโปรแกรม Hadoop HDFS

  1.4.2 Software เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล สำาหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) 

  1.4.3 Software เพ่ือใชใ้นการประมวลผล

ข้อมูล (Data Processing)

  1.4.4 Software เพื่อใช้แสดงผลข้อมูลท่ี

ผ่านการวิเคราะห์แล้วด้วยภาพ (Data Visualization)

 

 1.5 การพัฒนาบุคลากรทางด้าน Big Data 

 การพฒันาบคุลากรทางดา้น Big Data ของหนว่ย 

งานต่าง ๆ สามารถทำาได้หลายวิธี เช่น ผู้ท่ีปฏิบัติงาน 

ตามหน่วยงานที่ใช้ Big Data อยู่แล้ว หรือผู้ที่อยู่ใน 

หน่วยงานอื่นที่หน่วยงานมีโครงการจะประยุกต์ใช้ Big 

Data มากข้ึน สามารถทำาได้โดยส่งไปเรียนต่อในระดับ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ Big Data ส่งไป

ฝกึอบรม เขา้รว่มสมัมนาแลกเปลีย่นความรูก้บัหนว่ยงานอืน่

ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการและไม่ใช่ราชการ ทั้งที่เป็น

ทหารและพลเรือน เพือ่ใหม้คีวามรู้และประสบการณม์ากขึน้ 

หรือเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่เป็นบทความ หรือมีการสอน
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โดยตรง มีทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมี

เว็บไซต์ที่แนะนำาดังนี้

 http://www.somkiat.cc/big-data-tools-

in-2016/

 http://www.datasciencecentral.com/

profiles/blog/show?id=6448529%3ABlogPost% 

3A334512

 https://www.techtalkthai.com/the-road-

to-big-data/

 https://www.youtube.com/watch?v=87_

MwdOxDjg&feature=youtu.be

 https://www.youtube.com/watch?v= 

1uPd66l_92M

 ฯลฯ

 ซึ่งเมื่อบุคลากรได้เรียนรู้และมาปฏิบัติงานด้าน 

Big Data จนเกดิความเชีย่วชาญแลว้ เราจะแยกบคุลากร

เหล่านี้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์

ขอ้มลู (Data Science) และวศิวกรขอ้มูล (Data Engineer) 

ซึ่งแต่ละฝ่ายจะต้องมีความรู้ ความสามารถต่าง ๆ  หรือมี

ทักษะตามภาพต่อไปนี้

 

ความสามารถของ Data Science และ 

Data Engineer [27]

 จากภาพข้างต้น มีความรู้บางอย่างท่ีบุคลากร 

ทั้งสองประเภทจะต้องมีทักษะเหมือนกัน ได้แก่ ความรู้

ด้านการเขียนโปรแกรม (Programming) ความรู้ด้าน

คณิตศาสตร์ (Mathematics) และสถิติ (Statistics) 

นอกจากน้ัน Data Science จะต้องมีความสามารถ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย

 

งานด้านวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ทำาหน้าที่เป็น 

Data Science [28]

 สำาหรับผู้เขียนเองมีประสบการณ์ทางด้าน Big 

Data ได้แก่การทำาวิทยานิพนธ์ระดับ ป.โท โดยใช้เครื่อง

มือประเภท Data Mining ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้เข้า

ร่วมงาน Thailand Big Data Charlenge #3 ที่ กทม.  

ในงานเป็นการแข่งขันฝึกการแก้ปัญหาเป็นทีมด้วยการ 

ระดมสมอง โดยใช้ข้อมูลประเภท Big Data ที่เป็น 

ขอ้มลูบนัทกึการขึน้ลงของเครือ่งบนิพาณชิยใ์นสนามบิน

ต่างประเทศมาวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องระยะเวลา

การรอบน Taxi Way ก่อนบินข้ึน (Take Off) ให้ 

เหมาะสม แลว้นำาผลการวเิคราะหน์ัน้มาแสดงผลด้วยภาพ

และตัวเลข เล่าเร่ืองจากผลการวิเคราะห์เพ่ือเช่ือมโยง 

ไปสู่วิธีการแก้ปัญหา จากนั้นนำามาเสนอกระบวนการ

ทัง้หมดตอ่คณะกรรมการตัดสิน เพือ่หาทีมทีช่นะเลิศจาก

ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด เมื่อ 9-11 พ.ย.58 ได้เข้า

รบัการฝกึอบรมหลักสตูร Configuring and Implementing 

with Big Data : Hands-On ที่บริษัทอเมริกันอินฟอร์- 

เมชั่นซิสเต็มจำากัด โดยทุน ทอ. ตามโครงการศึกษา ทอ. 

ปี 2559 ซึ่งเป็นการฝึกติดตั้งระบบ Software Big Data 

ดว้ยโปรแกรม VMWare, Linux CentOS, Hortonworks 

ฯลฯ บนเครื่อง Server สมรรถนะสูงของบริษัท นอกจากนั้น 
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เมื่อ 19-20 ธ.ค.58 ได้เดินทางไปฝึกอบรมการวิเคราะห์

ขอ้มูล โดยใช ้Software Big Data ชือ่ R-Hadoop (Open 

Sourece) ท่ีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีใช้งานทั่วไป

และสมรรถนะของเครื่องไม่สูงมาก รายละเอียดดังนี้ 

RAM: อย่างน้อย 4 GB
Hard drive space: อย่างน้อย 10 GB
Processor: อย่างน้อย Core i5
OS: Windows7 หรือ Windows8

 

 ซึง่สมรรถนะของเครือ่งคอมพวิเตอรข์า้งตน้ ทำาให้

หน่วยงานทั่วไปสามารถเรียนรู้เรื่อง Big Data โดยไม่ติด

ปัญหาเรื่องสมรรถนะของ Hardware ไม่ถึงเกณฑ์ ส่วน

เรือ่ง Software กม็ใีหใ้ช้งานมาก ทัง้แบบ Open Source 

และแบบมีลิขสิทธิ์

 ผู้เขียนขอจบการอัพเดทข่าวสารเก่ียวกับ Big 

Data ไว้เพียงเท่าน้ี ท้ังน้ีเพื่อให้ท่านผู้อ่านท่ีรู้เร่ือง Big 

Data มาบ้างจะได้มีความรู้มากขึ้น ส่วนคนที่ยังไม่เคยรู้

เรื่อง Big Data มาก่อนเลยก็จะรู้ว่า Big Data ว่าคืออะไร 

สำาคัญแค่ไหน และมีประโยชน์อย่างไร

2. กองทพัอากาศตอ้งทำาอยา่งไรกบัเรือ่ง Big Data 

จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

 จากหวัขอ้ย่อยเก่ียวกับการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร

เรื่อง Big Data ถึงสิ้นไตรมาสแรกของปี 2016 ที่เสนอไป

แล้ว ได้แก่หัวข้อ

 - โอบาม่าประกาศหางบ 4 พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ดันหลักสูตร Computer Science ตั้งแต่ระดับ

อนุบาล

 - การปฎวิตัอิตุสาหกรรมยคุที ่4 กำาลงัจะเกดิ

ขึ้น

 - ภยัคกุคามดา้นไซเบอรใ์นปจัจบุนัและอนาคต

จะมีความรุนแรงและหลากหลาย ทำาให้การออกแบบ

สถาปตัยกรรมและการใชง้านเทคโนโลยทีางดา้น Big Data 

ต้องคำานึงถึงเรื่องนี้ด้วย

 - องค์ประกอบทางด้านข้อมูลของระบบ Big 

Data และชือ่ Software ทีใ่ชท้ำางานในแตล่ะองคป์ระกอบ

เหล่านั้นและ

 - การพัฒนาบุคลากรทางด้าน Big Data 

 และจากบทความทีเ่ขียนเกีย่วกบั Big Data ลงใน 

วารสารการสงครามทางอากาศ ตั้งแต่ฉบับที่ 54 เป็นต้น

มา และได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ Big Data มาโดยตลอด 

ผู้เขียนมีความเห็นว่า ทอ.จะต้องทำาอย่างไรกับเรื่อง Big 

Data ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้

 2.1 ดา้นนโยบายในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับ Big Data 

 พจิารณาหนว่ยงานท่ีปฏบิตังิานเก่ียวกับขอ้มลูที่

เป็น Big Data โดยตรงอยู่แล้ว เช่น หน่วยงานที่ทำางาน

กับระบบบัญชาการและควบคุม การแปลความภาพถ่าย

ทางอากาศ การรักษาความปลอดภัยของสนามบินและ

สถานที่สำาคัญ ฯลฯ ให้ดูว่าข้อมูล Big Data ที่เกิดขึ้น ได้

ถกูนำามาใชป้ระโยชนอ์ยา่งเพยีงพอหรอืไม ่ข้อมูลทีว่เิคราะห ์

ได้ สามารถตอบสนองต่อภารกิจของ ทอ. หรือไม่ ยังมี

เรื่องอะไรบ้างที่ยังไม่สามารถตอบสนองภารกิจ ทอ.ได้ 

และเรื่องนั้นต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ถ้าจะให้

ตอบสนองภารกจิ ทอ. ไดจ้ะตอ้งใชข้อ้มลูอะไรเพ่ิมเติมบา้ง 

ข้อมูลนั้นจะได้มาจากหน่วยงานตนเองที่ยังไม่ได้ใช้งาน 

หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ไม่ว่าจะเป็น 

กองบัญชาการกองทัพไทย กองทับบก กองทัพเรือ ฯลฯ 

และเมื่อได้มาแล้วจะใช้งานอย่างไร จะใช้เครื่องมือหรือ 

Software อะไรในการวิเคราะห์บ้าง จะส่งใครจำานวน

เท่าใดไปเรียนรู้ เพื่อมาทำางานที่ต้องการนี้ หากต้องใช้ 

งบประมาณเพิม่เตมิ จะเกิดความคุม้คา่ในสิง่ท่ีจะทำามาก

น้อยพียงใด

 พิจารณาว่าควรจะมีการเรียนการสอนในเรื่อง 

Big Data หรือการวิเคราะห์ข้อมูลในสถาบันการศึกษา 

ทอ. ใดเพิ่มขึ้นหรือไม่ (ชื่อวิชาอาจไม่ใช่ Big Data แต่ใน

เนื้อหาวิชาให้รู้กระบวนการทำางาน การวิเคราะห์ การ

แสดงผลดว้ยภาพ การแปลผล และการนำาไปใช้งาน) เชน่

สถาบัน วทอ. รร.สธ.ทอ. รร.นอส. รร.นฝ. รร.นม. หรือ

หลักสูตรในสายวิทยาการ ทอ. ต่าง ๆ เช่นสายวิทยาการ 

นกับิน งบประมาณ การเงิน สือ่สาร ชา่งอากาศ ฯลฯ หาก
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จะให้มีการเรียนการสอนควรจะให้มีการเรียนการสอน

สอนแบบปกต ิแบบ e-Learning หรอืแบบผสมผสาน จงึ

จะเกิดประโยชน์สูงสุด

 2.2 ด้านการเตรียมการรองรับกับการพัฒนา 

อุตสาหกรรมยุคที่ 4 ที่จะมาถึงเร็ว ๆ นี้

 เนือ่งจากการพัฒนาอตุสาหกรรมยุคที ่4 จะทำาให้

เกิดข้อมูลจำานวนมาก ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็น IoT 

(Internet of Things) ตา่ง ๆ  และอปุกรณน์ัน้อาจจะเปน็

อาวุธยุทโปกรณ์ ของ ทอ. เช่น เครื่องบิน เครื่องบินไร้คน

ขบั ฯลฯ หรอืสิง่ทีใ่ชป้ฏิบัตงิานและพบเห็นอยูเ่ป็นประจำา 

เช่นรถยนต์ ประตูอัตโนมัติ กล้องวีดีโอ แว่นตา ปากกา 

ฯลฯ มีสิง่ใดทีเ่ปน็ของทางราชการจดัหามา มสีิง่ใดท่ีบุคคล

ทั่วไปสามารถมีได้ อุปกรณ์ที่ทำาให้เกิดข้อมูลเหล่านั้นจะ

นำามาใชป้ระโยชนด้์านใด อย่างไร และอุปกรณ์ของบคุคล

ทัว่ไปทีส่ามารถมไีด้จะทำาอยา่งไรจะไม่ใหเ้ป็นสิง่ทีน่ำาขอ้มลู

สำาคัญออกไปจาก ทอ. ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว เพื่อรักษา

ความลบัของทางราชการ สว่นในทางสรา้งสรรคจ์ะจดัซือ้

จัดหาอุปกรณ์ IoT มาใช้งานอะไรบ้าง และจะนำาข้อมูลที่

เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องใด

 นอกจากนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคท่ี 4 

จะนำามาซ่ึงการใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้แทน

แรงงานคนจำานวนมาก และเกิดความก้าวหน้าในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ จำานวน

มาก ต้องพิจารณาว่าจะใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติที่

จะนำามาใช้แทนแรงงานบคุลากรใน ทอ. ในภารกิจใดบ้าง 

และจะเกดิผลดผีลเสียอย่างไร และมกีารเตรยีมการอยา่งไร 

ส่วนความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์

เหตการณ์ต่าง ๆ จะใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

 2.3 ดา้นภัยคกุคามดา้นไซเบอร์ในปจัจบุนัและ

อนาคต

 พิจารณาหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาด้าน

ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ตามคำาแนะนำาที่กำาหนดไว้ใน  

ข้อ 1.3 เรื่องภัยคุกคามด้านไซเบอร์ฯ หน้าที่ 31-33

 2.4 ด้านการนำาวิธีการที่ใช้ Big Data ในการ

แก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพงานในองค์กร

 ใน ทอ. สามารถนำาวธิกีารแกป้ญัหาโดยใชข้อ้มลู 

Big Data มาประยุกต์ใช้งานได้หลาย ๆ ระบบงาน 

สารสนเทศ ถึงแม้ขนาดของข้อมูลระบบงานสารสนเทศ

บางอย่างน้ันข้อมูลยังมีขนาดไม่มากถึงเป็น Big Data  

(มีขนาดเป็นเทราไบท์หรือหลาย ๆ เทราไบท์) วิธีการที่

รวดเร็วที่สุดก็คือ นำาวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องเดียวกันที่

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นทำาสำาเร็จมาแล้ว มาเลียนแบบ

หรือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพ

งานของเรา หรอืดตูวัอยา่งวทิยานพินธร์ะดบั ป.โท ป.เอก

จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ทำาเรื่อง Big Data นำามา

เป็นแนวทาง แต่หากไม่มีตัวอย่างจากองค์กรหรือจาก

วทิยานพินธ ์กต็อ้งทำาการวจิยัแกป้ญัหาหรอืเพิม่ประสทิธิภาพ

งานโดยบุคลากรของกองทัพอากาศเอง ทั้งนี้โดยใช้ 

บคุลากรทีท่ำางานเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ซึง่จะตอ้งรูจั้กธรรมชาติ

ของข้อมูลเป็นอย่างดี ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค

ของ Big Data ประกอบกัน โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับ

ต่าง ๆ เป็นผู้สนับสนุน

สรุป

 ขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงการ Big Data จะ

มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ส่วนมากเป็นเรื่องเทคนิคต่าง ๆ ใน

วธิกีารใชง้าน และแนวทางในการนำาไปประยกุต์ใชใ้นเรือ่ง

ต่าง ๆ ให้ประสบผลสำาเร็จ ซึ่งจะมีมากขึ้น ๆ เนื่องจาก

ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องนี้ตลอดเวลา แต่การ

พัฒนาซึ่งจะต้องทำาไปพร้อมกันคือการพัฒนาบุคลากร 

องค์กรที่ไม่นำา Big Data มาประยุกต์ใช้งานจะทำาให้เกิด

การเสียเปรียบในการแข่งขัน การวางแผน หรือการวาง

กลยทุธข์องหนว่ยขาดประสทิธภิาพ ทอ. ซึง่เปน็เหลา่ทพั 

ที่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอาวุธยุโธปกรณ์ ที่ 

ทนัสมยั และก่อใหเ้กิดขอ้มลูจำานวนมากในการปฏบิตังิาน 

หากนำาข้อมูลทั้งที่เป็น Big Data และไม่เป็น Big Data 

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นโดยการวิเคราะห์

นำาเสนอดว้ยภาพ เพ่ือมองใหเ้หน็ขอ้มูลอยา่งลกึซึง้วา่กำาลงั
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บอกอะไรแก่เรา เราก็จะนำาสิ่งที่เห็นนั้นมาใช้เป็นข้อมูล

ในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพงาน

ต่อไป

 ทัง้นีก้เ็พือ่ใหก้องทพัอากาศกา้วทนัความกา้วหนา้

ทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับ Big Data และสามารถ

นำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็น

ศูนย์กลางได้อย่างสมบูรณ์ เพ่ือเริ่มก้าวสู่ความเป็น 

กองทัพอากาศชั้นนำาในอาเซียนต้ังแต่ปี 2559 ได้อย่าง

มั่นใจ
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