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ความปนมา
 วารสารการสงครามทางอากาศปຓนวารสารทางวิชาการรายเตรมาส ดิม฿ชຌชืไอ “วารสารศูนยຏการสงครามทางอากาศ” 
วารสารฉบับรก ถือก้านิดมืไอดือนมกราคม 2544 ดยมีนวความคิดจากการทีไกองทัพอากาศยังเมมีวารสารทีไมุงนຌน฿หຌสาระความรูຌ
฿นดຌานการทหารละก้าลังทางอากาศดยฉพาะ ประกอบกับ ศกอ.บยอ. (ครงสรຌางดิม) มีภารกิจ฿นการ฿หຌความรูຌกก้าลังพล
กองทพัอากาศ฿นรืไองกา้ลังทางอากาศ ดยมขีຌอมลูวิชาการดຌานการทหารละกา้ลังทางอากาศสะสมอยูปຓนจ้านวนมาก จงึเดຌรวบรวม
ขຌอมูลทีไปຓนประยชนຏหลานีๅ ผลิตปຓนรูปลมออกจกจายกหนวยตาง โ ของกองทัพอากาศ ตอมากองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เดຌลใงหในความส้าคัญ฿นการจัดท้าวารสารการสงครามทางอากาศ จึงเดຌอนุมัติงบประมาณ฿นการจัดท้าวารสารฯ 
 ฿นปจจุบนั ศกอ. ปຓนหนวยขึๅนตรงกองบญัชาการกองทพัอากาศยงัคงเดຌรบังบประมาณ฿นการจดัทา้วารสารฯ อยางตอนืไอง

วัตถุประสงคຏ
 1. พืไอพิไมพูนความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองก้าลังทางอากาศ การสงครามทางอากาศ หลักนิยม นวความคิดทางยุทธศาสตรຏ 
ยุทธวิธี รวมทัๅงนวัตกรรมทคนลยีดຌานการบินละการ฿ชຌอาวุธทางอากาศ 
 2. พืไอลกปลีไยนความคิดหในละขຌอมูล฿นดຌานการทหาร การสงคราม ละการบิน฿หຌกบุคลากรของกองทัพอากาศ
 3. พืไอผยพรกิจการศูนยຏการสงครามทางอากาศ

** บทความ สารคด ีละความคิดหในของผูຌขียนเมมีสวนผูกพันกับกองทัพอากาศตอยาง฿ด ** 
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 สวสัดคีรบั ทานผูຌอานวารสารการสงครามทางอากาศทุกทานวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับทีไ 63 นีๅปຓน
ฉบับรกของปงบประมาณ 60 (ม.ค. - มี.ค.60) ปຓน ปทีไ 17 ตัๅงตริไมจัดท้า ถึงมຌขณะนีๅอยู฿นชวงถวายอาลัย฿น                   
พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยดช ตวารสารการสงครามทางอากาศของรายังคงนืๅอหาสาระทีไปຓนประยชนຏ
หมือนดิม ฿นฉบับนีๅราเดຌรับกียรติจากนักศึกษา วทอ. 2 ทานเดຌกรุณาบงปนความรูຌละประสบการณຏด ีโ พิไมติมท้า฿หຌ
บทความทัๅง 5 บทความของรามคีวามหลากหลายดงัจะหในเดຌจาก บทความรก “ววิฒันาการครืไองบนิขบัเล” จะท้า฿หຌทราบ
ถงึพัฒนาการของครืไองบินขบัเลตัๅงตริไม฿ชຌครืไองยนตຏลกูสูบจนกระทัไงถึงครืไองยนตຏเอพนยคุตาง โ บทความทีไ 2 “มองกองทัพ
อากาศผานยุทธศาสตรຏละนยบาย” ซึไงเดຌรับกียรติจาก น.อ.นิทัศนຏ ยูประพัฒนຏ นักศึกษา วทอ.รุนทีไ 50  ทานเดຌวิคราะหຏ
฿หຌหในถึงความสมัพนัธຏของนยบายผูຌบญัชาการทหารอากาศ (ประจา้ป 2558) กบัยุทธศาสตรຏกองทพัอากาศ 12 ป (51 – 62) 
วามคีวามสมัพันธຏสอดรบักันพียง฿ด บทความทีไ 3 “Cyber Threats ภยัคกุคามระบบครอืขายทรคมนาคมละคอมพิวตอรຏ 
กับความมัไนคงของกองทัพอากาศ” ชนดียวกันครับบทความนีๅกใเดຌรับกียรติจาก น.อ.ณัฐวุฒิ  อจลบุญ นักศึกษา วทอ.รุนทีไ 50 
ทานเดຌมาชีๅ฿หຌราหในวายิไงทคนลยีทันสมัยขึๅนมากทาเรกใยอมจะมีภัยคุกคาม฿นรูปบบ฿หม โ กิดตามมามากทานัๅน 
บทความทีไ 4 “พืๅนฐานการปฏิบัติการดຌานอวกาศของกองทัพ” ผูຌขียนเดຌน้าพืๅนฐานการปฏิบัติการดຌานอวกาศของประทศ
สหรัฐอมริกาบางสวนมาบงบนัซึไงกนัละกัน ละบทความทีไ 5 เดຌนา้สนอรืไอง “นานทคนลยี” ซึไงปຓนคลืไนลูก฿หมทีไจะ
ปลีไยนฉมหนຌาของวงการวิทยาศาสตรຏละทคนลยีทัๅงหมด ล้าดับตอจากนีๅขอรียนชิญทานติดตามสาระทีไปຓนประยชนຏ
ภาย฿นลมเดຌลยครับ
 ชนดมิครบักองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณทุกทานทีไกรุณา฿หຌความสน฿จติดตามวารสารฯ ของราตลอดมา ทาง
กองบรรณาธกิารจะดา้นินการอยางตใมความสามารถพืไอพฒันาคณุภาพของบทความ฿หຌทนัสมยัตรงตามความตຌองการของ
ทกุทาน (ตามทีไ฿หຌขຌอสนอนะเวຌ฿นบบสา้รวจความพงึพอ฿จ) ละ฿นวาระดถิขีึๅนป฿หมนีๅกองบรรณาธกิารทกุคนขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยละสิไงศักด่ิสิทธิ่ทัๅงหลายทีไทุกทานคารพนับถือจงบันดาล฿หຌทานละครอบครัวพบกับความสุข ความ
สมหวัง ปราศจากความทุกขຏตลอดเป

บรรณาธิการ

บทบรรณ ธก ร
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 ครืไองบินขับเล ปຓนอากาศยานทางทหาร           
ทีไถูกออกบบมาพืไอการตอสูຌทางอากาศกับอากาศยาน
ล้าอืไนปຓนหลัก มันตรงกันขຌามกับครืไองบินทิๅงระบิด      
ทีไถูกออกบบมาพืไอจมตีภาคพืๅนดินดยการทิๅงระบิด
ปຓนหลัก ครืไองบินขับเลนัๅนมีขนาดลใก รวดรใว ละ
คลองคลว ครืไองบินขับเลมากมายจะมีความสามารถ
รอง฿นการจมตีภาคพืๅนดิน ละบຌางกใมีสองบทบาทดย
รียกวาครืไองบนิขบัเลทิๅงระบดิ บางครัๅงคา้วาครืไองบนิ
ขบัเลกใถกู฿ชຌรวมกับครืไองบนิจมตีภาคพืๅนดิน ครืไองบนิ
ขับเลดยหลักลຌวจะหมายถึงครืไองบินติดอาวุธทีไยงครอง
ความปຓนจຌาวทางอากาศหนือขຌาศึก฿นสมรภูมิ ตัๅงต
สงครามลกครัๅงทีไสอง ความส้ารใจละความหนือกวา
ทางอากาศเดຌกลายมาปຓนปจจัยส้าคัญ฿นชัยชนะของ
สงคราม 
 คา้วา“เฟตอรຏ” (องักฤษ: Fighter) เมเดຌปຓนค้า
ทีไ฿ชຌภาษาอังกฤษอยางทางการจนกระทัไงหลงัสงครามลก
ครัๅงทีไหนึไง ฿นกองบินของสหราชอาณาจักรครืไองบิน
หลานีๅถกูรียกวา “ครืไองบินสอดนม”(องักฤษ: Scout) 
จนถึงชวงตຌนป พ.ศ.2463 กองทัพบกสหรัฐอมริกา 
รียกครืไองบินขับเลวา “Pursuit” อันหมายถึงครืไองบิน
ติดตาม(การ฿ชຌชืไอน้าหนຌาครืไองบิน฿นยุคนัๅนจึงปຓน
ตัว P) ตัๅงตป พ.ศ.2459 จนถึงปลายป พ.ศ.2483 ฿น
ภาษาฝรัไงศสละภาษายอรมนีจะ฿ชຌค้าทีไหมายความ
วา “นักลา” สิไงนีๅถูก฿ชຌตามมากมาย฿นภาษาอืไน โ         
ยกวຌน฿นภาษารัสซียซึไงครืไองบินขับเลถูกรียกวา 
“и еби ель” (ออกสียงวา “อสิตรบิตล”), 
ซึไงหมายความวา “ผูຌท้าลาย”

การพัฒนาการของครืไองบินขับเลครืไองยนตຏลูกสูบ
ชวงสงครามลกครัๅงทีไหนึไง
 ค้าวาครืไองบินขับเลหรือเฟตอรຏนัๅนถูก฿ชຌครัๅงรก
พืไอบรรยายถึงครืไองบิน 2 ทีไนัไงพรຌอมความสามารถ฿น
การขนปน ครืไองบินขับเลรก โ นัๅนกใคือ “กันบัส”        
ทีไปຓนบบทดลองของบริษัทวิกกอรຏส฿นอังกฤษมีรุนดีสุด

ทีไรียกวา วิกกอรຏส อฟ บี 5 กันบัส ฿นป พ.ศ.2457      
จดุดຌอยของครืไองบนิชนดินีๅคอืมนัชຌา ทา้฿หຌผูຌผลติริไมรูຌวา
ครืไองบินนัๅนจะตຌองรวดรใวพืไอเลตามคูตอสูຌ฿หຌทัน

วิกกอรส อฟ บ ี5 กันบัส (Vickers FB.5 Gunbus)

 หลังจากชวงสงครามริไมตຌน นักบินครืไองบิน
สอดนมริไมติดอาวุธ฿หຌตัวองปຓนปนพก ปนยาว ละ
ระบิดมือพืไอจมตีครืไองบินของศัตรู มันปຓนสิไงทีไหลีกลีไยง
เมเดຌพราะอาวธุส้าหรับครืไองบินสอดนม฿นตอนนัๅน
ยังเมมี อีกวิธีหนึไงคือการสรຌางครืไองบินสอดนมขับเล
อยาง อรຏค ดีอช 2 ทีไมี฿บพัดอยูดຌานหลังของนักบิน 
ขຌอสียของมันคอืรงฉุดทีไมากของครงสรຌางบบดังกลาว 
ซึ ไงท ้า฿ห ຌม ีความร ใวช ຌากว าคร ื ไองบินที ไเล หล ังอยู
บบตอมาจึงมีการติดปนกลบนครืไองบินขับเลทีไสามารถ      
ยิงออกนอกวงคຌงของ฿บพัดเดຌ

อรค ดีอช 2 (Airco DH.2)

 ววฒน ก ร ครองบนขบไล
น.อ.คณาธิป  วงษຏประสริฐ หัวหนຌากองทคนลยี ศูนยຏการสงครามทางอากาศ
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 ความตຌองการที ไจะติดอาวุธ฿หຌกับครื ไองบิน
ตดิตามทีไยงิเปทางดຌานหนຌาดยทีไกระสุนจะผาน฿บพัด
กิดขึๅนอยางชัดจนกอนสงครามจะริไมขึๅน  ละ                      
นักประดิษฐຏทัๅงฝรัไงศสละยอรมนีกใริไมสรຌางระบบ
กลเกทีไจะยงิกระสนุออกเป฿นวลาดยีวกันกบัทีไกดิ
ชองวาง฿นการหมุนของ฿บพัด ฟรานซຏ ชเนดอรຏวิศวกร
ชาวสวิตซอรຏลนดຏเดຌจดสิทธิบัตรอุปกรณຏดังกลาว฿นยอรมนี
มืไอป พ.ศ.2456 ตงานตຌนบบของขากใเมเดຌปรากฏตวั 
ออกมา 
 นักออกบบครืไองบินชาวฝรัไงศสชืไอ คยຏมง ซูลนีย 
เดຌจดสิทธิบัตรระบบการยิงกระสุนผาน฿บพัด฿นดือน
มษายน พ.ศ.2457 ตการทดสอบกใเมประสบผลส้ารใจ
พราะความนຌมอียงของปนกลท้า฿หຌความมนย้านัๅน        
เมนาชืไอถือ
 

มคอง-ซลูนีย (Morane-Saulnier)

 ฿นดือนธันวาคม พ.ศ.2457 นักบินชาวฝรัไงศส
ชืไอคลอง การຏคอส เดຌขอ฿หຌซูลนียติดตัๅงอุปกรณຏ            
ดังกลาว฿นครืไองมคอง-ซูลนียของการຏคอส ชครຌาย
ทีไปนกลฮอทชຏคิสทีไ฿ชຌระบบกຍสนัๅนยังปຓนวงกลมซึไง
ท้า฿หຌกระสุนออกจากปนชຌากินเปจนกิดการขัดขຌอง             
ตออุปกรณຏของซูลนีย พราะวาสิไงนีๅอง฿บพัดจึงตຌอง     
ติดกราะปງองกัน ละชางทคนิคของการຏคอสชืไอ จูลสຏ ฮิว 
เดຌท้าการติดหลใกขຌาเปทีไ฿บพัดพืไอปງองกันนักบินจากสิไงทีไ
อาจสะทຌอนกลับขຌามาดนนักบิน ครืไองบินปกชัๅนดียว
ทีไถูกดัดปลงของการຏคอสเดຌท้าการบินครัๅงรก฿นดือน
มีนาคม พ.ศ.2458 ละขาเดຌริไมท้าการตอสูຌเมนาน
หลังจากนัๅน ดຌวยการ฿ชຌกระสุนทองดงขนาด 8 ม.ม.การຏคอส
กใเดຌรบัชัยชนะสามครัๅง฿นสามสัปดาหຏรกกอนทีไขาองจะ
ถูกยิงตก฿นวันทีไ 18 มษายน พรຌอมกับครืไองบินของขา 
ท้า฿หຌสิไงประดิษฐຏทัๅงหมดถูกยึดดยยอรมนี

 อยางเรกใตามอุปกรณຏดังกลาวเดຌมีการคิดคຌนขึๅน฿หม
ดยวิศวกรรมของ อนธนีไ ฟอกกอรຏ ปຓนอุปกรณຏรก
ทีไตดิตัๅงขຌากบัครืไองบนิอยางปຓนทางการ ละสิไงนีๅทา้฿หຌ
กิดการสรຌางครืไองบินปกชัๅนดียวบบ ฟอกกอรຏ เอนຏ
ดกกอรຏ ของยอรมัน ถงึมຌวามันปຓนการน้าอปุกรณຏจาก
ครืไองบินขงขันกอนสงครามของฝรัไงศสมา฿ชຌกใตาม ซึไง
มรีะบบอาวุธปຓนระบบกลเลการยิงทีไตรงจังหวะกับ฿บพัด 
ปนกลพาราบลลัม อใมจี 14 บบระบายความรຌอนดຌวย
อากาศ ความส้ารใจของเอนຏดกกอรຏท้า฿หຌคูตอสูຌอืไน โ ฿น
สนามรบตຌองพายพຌ บางมุมกใมองวานีไคอืชยัชนะครัๅงรก
อยางทຌจรงิ฿นประวัตศิาสตรຏการบินของครืไองบินขบัเล
 

ฟอกกอร เอนดกกอร (Fokker Eindecker)

ชวงสงครามลกครัๅงทีไสอง
 กอนชวงสงครามลกครัๅงทีไ 2 การพัฒนาครืไองบิน
ขับเลปຓนเปอยางชຌา โ มีการปลีไยนปลงทีไส้าคัญ
คืออาวุธของครืไองบินกใริไมถูกน้ามาติดทีไดຌาน฿นปก         
นอกรัศมขีอง฿บพดั ถงึมຌวาการออกบบสวน฿หญจะ
ยัง฿ชຌปนกล 2 กระบอกดยติดตัๅงเวຌหนือครืไองยนตຏ
ละการออกบบครืไองบินปกชัๅนดียวทีไท้าจากหลใก           
ดຌวยครงสรຌางของปกทีไขใงรง ตงบประมาณทีไมี 
อยางจ้ากัดของทางกองทัพอากาศตละประทศ ท้า฿หຌ
ครืไองบินปก 2 ชัๅนยังคงเดຌรับความนิยมอยู฿นหมูนักบิน        
จากความรใวละจ้านวนทีไมาก ทา้฿หຌยงัคงขຌาประจ้าการ
อยูจนถึงปลายป พ.ศ.2458
 ชวงวลาดังกลาวนวความคิดทีไตกตาง            
฿นการรบทางอากาศริไมกิดขึๅน สงผล฿หຌกิดการพัฒนา
ครืไองบินปกชัๅนดียวทีไตกตางกัน ฿นญีไปุຆนละอิตาลียัง
คงมีความชืไอวาครืไองบินขับเลทีไมีอาวุธขนาดบาละ
ความวองเวสูงจะปຓนบทบาทหลัก฿นการตอสูຌทางอากาศ
ครืไองบนิอยางนากาจิมา คเอ-27, นากาจมิา  คเอ-43 ,
มิตซูบิชิ อ 6 อใม ซีร฿นญีไปุຆน, ฟยท จี.50 ละ
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มกชิ ซี.200 ฿นอิตาลีปຓนตัวอยางชัดจน฿นนวคิดนีๅ
 

มิตซูบิชิ อ 6 อใม ซีร (Mitsubishi A6M Zero)

 อีกความคิดหนึไ งซึไ งมี ฿นอังกฤษ ยอรมนี          
สหภาพซวียต ละสหรัฐอมริกาปຓนหลักคอื ความชืไอ
วาความรใวสูงละมีความขใงกรงทนตอรงจีเดຌดีจะ
ปຓนบทบาทหลัก฿นการตอสูຌทางอากาศ ครืไองบินขับเล
อย าง  มสซอรຏสมิต บีอฟ 109, ซูปอรຏมาร ีน 
สปຂตเฟรຏ ,  ยาคอฟลฟ ยัก-1 ละคอรຏติส พี-40 
วอรຏฮอวຏค ทัๅงหมดลຌวนถกูออกบบ฿หຌมคีวามรใวสงู อาวุธ
ขนาดหนักละอัตราการเตระดับทีได ีมีความคลองตัว

ซูปอรมารีน สปຂตเฟร (Supermarine Spitfi re)

 บทรยีน฿นการรบทางอากาศนา้เปสูการพัฒนา
ครืไองบินขับเลอีกหตุการณຏนัๅนกใคือการรบทางอากาศ
บนผนดินอังกฤษ ท้า฿หຌนักบินยอรมันตຌองพบกับขีด
จา้กัดกีไยวกับน้ๅามันชืๅอพลิงของครืไองบิน ชน ครืไองบนิ
มสซอรຏสมิท บ ีอฟ 109 (Messerschmitt  Bf 109) 
ของยอรมันทีไปຓนครืไองบินขับเลหลักของยอรมัน฿น
การจมตีกาะอังกฤษ ครื ไองบินชนิดนี ๅมีสมรรถนะ
เมดຌอยเปกวาครืไองบินสปຂตเฟรຏละฮอรຏริคนของ
อังกฤษลย พราะมันถูกออกบบมา฿หຌมีครงสรຌางทีไ
ลใก คลองตัว มีครืไองยนตຏทีไทรงพลัง มีอัตราความรใว          

฿นการบินด้าดิไง รใวกวาครืไองบินขับเลของอังกฤษทุกชนิด 
นอกจากนีๅยังติดปนกลขนาด 7.9 มิลลิมตร บบ อใมจี 17      
(MG 17) ทีไจมูกของครืไองบินจ้านวนสองกระบอกดย
ท ้าการย ิงลอด฿บพัด ส วนป น฿หญอากาศขนาด 
20 มิลลิมตร บบอใม จี อฟ อฟ (MG FF) อีก 2 
กระบอกติดทีไปกทัๅงสองขຌาง ขຌางละหนึไงกระบอก 

 

มสซอรสมิท บ ีอฟ 109(Messerschmitt Bf 109)

มຌจะมีประสิทธิภาพสูงพียง฿ดกใตาม ตครืไองบิน         
บีอฟ 109 กใสามารถบินสดงสนยานุภาพหนือกาะอังกฤษ
เดຌพียง 30 นาทีทานัๅน พราะเมชนนัๅนจะเมมีน้ๅามัน
หลือพียงพอ฿นการบินกลับฐาน นอกจากนีๅกองทัพอากาศ
ยอรมันยังมีครืไองบินจมต ี(Battle Destroyer) 
2 ครืไองยนตຏทีไนากลวัอกีรุนหนึไงคอื ครืไองบนิจมตีบบ 
มสซอรຏชมิท บี อฟ 110 (Messerschmitt Bf 110) 
ทีไคยสรຌางผลงานอันนาประทบั฿จ฿นสมรภูมยิุรปมาลຌว
มากมาย ตัๅงตการรบ฿นปลนดຏ บลยีไยม ฝรัไงศส 
นืไองจากปຓนครืไองบนิทีไถกูออกบบมาพืไอปຓนครืไองบิน
จมตีความรใวสูง มีอ้านาจการยิงสูง ดยติดปนกลขนาด 
7.92 มิลลิมตรบบ MG 17 จ้านวน 4 กระบอกบริวณ
ตอนบนของจมูกครืไองบิน ละปน฿หญอากาศขนาด 
20 มลิลิมตรบบ MG FF/M อกี 2 กระบอกบริวณตอนลาง
ของจมูกครืไองบิน รวมทัๅงยังสามารถบรรทุกระบิดพืไอ
฿ชຌจมตีปງาหมายบนพืๅนดินเดຌอีกดຌวย

มสซอรสมิท บ ีอฟ 110 (Messerschmitt Bf 110)



AIR WARFARE JOURNAL6

 มຌครืไองบนิบบ บีอฟ 110 จะมคีวามรใวสูงสุด 
547 กิลมตรตอชัไวมงมากกวาครืไองบินขับเลบบ 
ฮอรຏริคนละสปຂตเฟรຏของอังกฤษกใตาม ตขาดความ
คลองตัว฿นการรบติดพนัทางอากาศ นืไองจากปกมขีนาด
฿หญละยาวถึง 25.6 มตร ปนกลขนาด 7.92 มลิลิมตร  
ทีไ ติดอยู฿นหຌองนักบินตอนทຌายพียงกระบอกดียว                      
กใเมมีอานุภาพพียงพอทีไจะยับยัๅงครืไองบินขับเลของ
องักฤษทีไขຌาจมตีจากทางดຌานหลังของครืไองเดຌ สงผล฿หຌ
มันกลายปຓนปງาคลื ไอนที ไ฿หຌกับนักบินอังกฤษ ที ไม ี
ความคลองตัวสูงกวาอยางมาก จึงท้า฿หຌครืไองบิน
บบนีๅของยอรมันประสบกับความสูญสียอยางมาก                           
จากสถิติพบวายอรมัน฿ชຌครืไองบบ บีอฟ 110 ฿นสมรภูมิ
หนอืกาะอังกฤษปຓนจา้นวนทัๅงสิๅน 237 ลา้ ตถกูยงิตก
ถึง 223 ล้า

 

ซูปอรมารีน สปຂตเฟร อใกวีเอ
(Supermarine Spitfi re Mk XVIe)

 นว คิด ค รืไ อ ง บินขับ เล ขนาดหนักบบ                            
2 ครืไองยนตຏจึงถูกมองวาปຓนความลຌมหลว มืไอครืไอง
มสซอรຏสมติ บีอฟ 110 กองทพัอากาศยอรมนันัๅน 
ขาดความคลองตวัละตกปຓนปງาเดຌงายตอครืไอง
ฮอรຏริคนละสปຂตเฟรຏ บีอฟ 110 จึงถูกลดขัๅนมาปຓน
ครืไองบินขับเลกลางคืนละครืไองบินขับเลทิๅงระบิด  
ซึไงพบวามันหมาะมากกวา นอกจากนัๅน บีอฟ 109 
ของกองทัพอากาศยอรมันปฏิบัติการ฿นบบทีไสุดระยะ
ของมันละเมสามารถท้าการรบเดຌนานนัก มืไอครืไองบิน
ทิๅงระบิดขาดการบินคุຌมกัน ยอรมนีกใสูญสียครืไองบิน
฿นจ้านวนทีไมากขึๅน

 

 

พ-ี38 เลทนิไง (P-38 Lightning)

 อยางเรกใตามฝຆายสัมพันธมิตรเมเดຌรียนรูຌถึง
สิไงนีๅจนกระทัไงพวกขาสูญสียครืไองบินทิๅงระบิดปຓน              
จ้านวนมากขณะท้าภารกิจ มຌกระทัไง บี-17 ฟลายอิง
ฟอรຏทรส ละบี-24 ลิบอรຏรตอรຏ ของกองทัพอากาศ
สหรัฐฯ กใสูญสียอยางหนัก฿หຌกับครืไองบินขับเลละปน฿หญ
ตอตຌานอากาศยานของยอรมนั จากการสญูสยีครืไองบนิ
ทิๅงระบิดทีไเรຌการคุຌมกันจนกระทัไงมีครืไองบินคุຌมกันพิสัยเกล
เดຌก พี-38 เลทຏนิไง พี-47 ธันดอรຏบลทຏ ละพี-51         
มัสตง การ฿ชຌถังบบปลดริไมปຓนทีไนิยมซึไงท้า฿หຌครืไองบิน
มีชืๅอพลงิมากพอทีไจะทา้การ฿นระยะเกล ชืๅอพลงิพิไมติม
ถกูติดตัๅง฿นถงัอะลมูินยีม฿ตຌครืไองบนิ ละถงัจะถกูปลด
ออกมืไอหมดชืๅอพลิง นวัตกรรม฿หมนีๅทา้฿หຌครืไองบินขับเล
ของอมริกาบินถึงยอรมนีละญีไปุຆนเดຌ฿นป  พ.ศ.2487
 การ฿หຌความส้าคัญของก้าลังครืไองยนตຏลูกสูบ
พิไมขึๅนนีๅอยางมาก฿นชวงสงคราม พี-36 ฮอวຏค ฿ชຌครืไองยนตຏ
ทีไลูกสูบรียงกัน ปຓนวงกลมทีไมีก้าลัง 900 รงมຌา       
฿นวลาตอมากใถูกออกบบ฿หม฿หຌปຓน พ-ี40 วอรຏฮอวຏค
ทีไมีครืไองยนตຏลูกสูบถวรียงทีไ฿หຌก้าลัง 820 รงมຌา
 ฿นป พ.ศ.2486 พ-ี40 อใน รุนลาสุดมีครืไองยนตຏ
อัลลิสัน ทีไ฿หຌก้าลัง 1,300 รงมຌา มื ไอสิ ๅนสุดสงคราม
ครื ไองฟอก-วัลฟຊ ทีอ 152 ของยอรมันสามารถ฿หຌก้าลังเดຌ 
2,050 รงมຌาละ พี-51 มัสตง มีครืไองพใคคารຏด 
ว-ี1650-9 ทีไ฿หຌก้าลัง 2,218 รงมຌา ครืไองซูปอรຏมารีน 
สปຂตเฟรຏ มารຏค 1 ฿นป พ.ศ.2482 มีครืไองยนตຏ มอรຏลิน 2 
ของรสຏรอยซຏทีไ฿หຌกา้ลัง 1,030 รงมຌา รุนตอมาของมนัคือ
สปตเฟรຏ อฟมารຏค 21 มีครืไองยนตຏ กริฟฟอร 61 ของ
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รสຏรอยซຏทีไ฿หຌก้าลัง 2,035 รงมຌา นอกจากนีๅครืไองยนตຏ
ลกูสบูวงกลมปຓนทีไชืไนชอบ฿นครืไองบนิขบัเลจา้นวนมาก
ซึไง฿หຌก้าลังตัๅงต 1,100 รงมຌาจนถึง 2,090 รงมຌา

การพัฒนาการของครืไองบินขับเลครืไองยนตຏเอพน
ครืไองบินขับเลครืไองยนตຏเอพนยุครก   
(กลางป พ.ศ.2483 ถึงกลางป พ.ศ.2493)
 ครืไองบินขับเลพลังเอพนยุครกริไมจาก
การออกบบครืไองบินเอพนทีไปรากฏตัว฿นชวงทຌาย
ของสงครามลกครัๅงทีไ 2 ละตຌนชวงหลังสงคราม                   
ยงัคงมีความตกตางเมมากจากครืไองยนตຏลกูสบู ฿นดຌาน
รูปลักษณຏ ปนยังคงปຓนอาวุธหลัก สิไงทีไปຓนรงผลักดัน 
฿นการพัฒนาครืไองยนตຏเอพนนัๅนกใคอืพืไอ฿หຌเดຌความรใว
สูงสุด ซึไงความรใวสูงสุดของครืไองบินขับเลเดຌพิไมมากขึๅน
ตลอดสงครามลกครัๅงทีไสอง ชนดียวกับครืไองยนตຏ
ลูกสูบทีไเดຌรับการพัฒนาเปดຌวย ละริไมขຌาสูการบิน
หนือสียงซึไงครืไองยนตຏลูกสูบเมสามารถท้าเดຌ
 ครืไองบินเอพนลา้รกถูกสรຌางขึๅน฿นสงครามลก
ครัๅงทีไ 2 ละตอสูຌ฿นปสุดทຌาย มสซอรຏสมิต เดຌพัฒนา
ครืไองบินจใทขับเลล้ารกคือ อใมอี 262 มันรวดรใวกวา
ครืไองบินลูกสูบล้าอืไน โ ทีไประจ้าการอยู ละมืไอนักบิน 
ทีไมากประสบการณຏ฿ชຌ฿นการปฏิบัติภารกิจกใจะปຓน
รืไองยากทีไนักบินฝຆายสัมพันธมิตรจะอาชนะเดຌ ตจาก
การทีไขาดคลนชืๅอพลิง การสูญสยีนกับนิ ละความยุงยาก
ทางทคนิคตาง โ ท้า฿หຌกระทบตอการรบ฿นสงคราม
ถึงกระนัๅน อใมอี 262 เดຌท้า฿หຌวงการการออกบบครืไองบินรบ
ขຌาสูครืไองบินเอพนอยางตใมรูปบบ

มสซอรสมิต อใมอ ี262 (Messerschmitt Me 262)

 ประทศมหาอ้านาจตาง โ ริไมมีการพัฒนา
ละผลิตครืไองบินขับเลเอพนออกมาอยางตอนืไอง 
สหรัฐอมริกาปຓนหนึไง฿นผูຌรกทีไริไม฿ชຌครืไองบินขับเล
เอพน พี-80 ชูຌทติๅงสตารຏ (ตอมาถูกปลีไยนชืไอปຓน อฟ-80) 
มีความสวยงามนຌอยกวาอใม 262 ตกใมีความรใว฿นการรอน 
660 กิลมตร/ชัไวมง สวนอังกฤษเดຌออกบบครืไองบิน
เอพนมากมายทีไรวมทัๅง ดอ ฮาวิลลนดຏ วมเพรຏ 
(de Havilland Vampire) ซึไงถูกขาย฿หຌกับกองทัพ
อากาศของหลายประทศ

ดอ ฮาวิลลนด วมเพร (De Havilland Vampire)

฿นขณะทีไสหภาพซวียต เดຌพัฒนา มิคยัน-กูรวิชคຏ 
มิก-15 ทีไลຌ้าหนຌาของพวกขา ซึไงปຓนครืไองบินปกลูหลัง
บบรกทีไขຌารบ ซึไงจากการออบบบ ท้า฿หຌการบิน
฿กลຌคียงกบัความรใวสียงเดຌมากกวาปกตรงของ อฟ-80 
ความรใวสูงสุดทีไมิคยัน-กูรวิชคຏ มิก-15 ท้าเดຌคือ          
1,075 กิลมตร/ชัไวมง ซึไงสรຌางความประหลาด฿จ฿หຌกบั
นักบินอฟ-80 ของอมริกัน฿นสงครามกาหลีปຓนอยางมาก            
มิคยัน-กูรวิชคຏ มิก-15 ติดตัๅงอาวุธปຓนปน฿หญขนาด        
23 ม.ม. 2 กระบอกละ 37 ม.ม. 1 กระบอก 
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ครืไองบินขับเลครืไองยนตຏเอพนยุคทีไ 2              
(กลางป พ.ศ.2493 ถึง ตຌนป พ.ศ.2503)
 การพัฒนาครืไองบินขับเลยุคทีไ 2 มาจาก
การพัฒนาของทคนลยี ปຓนบทรียนทีไเดຌรับมาจาก
สงครามกาหลีละนຌนเปทีไการปฏิบัติการ฿นสภาพการ
ของสงครามนิวคลียรຏ ความกຌาวหนຌาของทคนลยีดຌาน
อากาศพลศาสตรຏ การขับคลืไอน ละวัสดุกอสรຌางท้า฿หຌ
นักออกบบท้าการทดลองครืไองบิน฿หม โ อยาง ปกลูหลัง 
ปกทรงสามหลีไยม มกีาร฿ชຌครืไองยนตຏพรຌอมสันดาปทຌาย
อยางกว ຌางขวางซึ ไงท ้า฿หຌพวกมันสามารถบินทะลุ
กา้พงสียงเดຌ ละความสามารถ฿นการบินดຌวยความรใวสียง
กใกลายมาปຓนความสามารถดยทัไวเปของครืไองบินขับเล
฿นรุนนีๅ

อฟ-100 ซูปอรซบอร (F-100 Super Sabre)

 การออกบบครืไองบินขับเลยังเดຌประยชนຏ
จากทคนลยีทางเฟฟງาบบ฿หม ซึไงท้า฿หຌกิดรดารຏ
ทีไมปีระสิทธิภาพทีไมขีนาดลใกพอทีไจะติดตัๅงกบัครืไองบิน
ขนาดลใกเดຌ รดารຏบนครืไองบินจะตรวจจับครืไองบิน
ศัตรูทีไอยูนอกหนือการมองหใน ละเดຌมีการคิดคຌน
ขีปนาวุธน้าวิถีซึไงกลายมาปຓนอาวุธหลัก฿นครัๅงรกของ
ประวัติศาสตรຏครืไองบินขับเล ขีปนาวุธอากาศสูอากาศ
พิส ัยกลางละเกล ท้า฿หຌม ันสามารถยิงเด ຌดยที ไ
ปງาหมายเมอยู฿นระยะมองหใน ละท้า฿หຌกิดการ
พัฒนาทคนลยีบบนีๅมากขึๅน ซึไงท้า฿หຌครืไองบินสกัดกัๅน
ถูกออกบบ฿หຌบรรทุกขีปนาวุธเดຌมากละมีรดารຏทีไมี
ประสิทธิภาพ ดຌวยบทบาท฿นการปງองกันทางอากาศ        
ปຓนหลัก ความส้าคัญจึงอยูทีไความสามารถ฿นการขຌา

สกัดกัๅนคร ื ไ องบินทิ ๅ งระบิดที ไบ ินอยู  ฿นระดับสู ง         
ครืไองบินขับเลทิๅงระบิดสามารถสับปลีไยนบทบาท
ระหวางครองนานฟງากับจมตีภาคพืๅนดิน ละมัก
ออกบบมา฿หຌมีความรใวสูง ความสามารถ฿นการบิน
ระดับตา้พืไอทิๅงระบิด ขีปนาวุธน้าวิถีดຌวยรดารຏถูกน้ามา฿ชຌ 
ละมีบางรุนทีไสามารถ฿ชຌระบิดนิวคลียรຏเดຌ

ครืไองบินขับเลครืไองยนตຏเอพนยุคทีไ 3
(ตຌนป พ.ศ.2503 ถึงป พ.ศ.2513)
 ยุคทีไ 3 นัๅนคือการพัฒนาทีไยิไง฿หญของครืไองบิน
ขับเลยุคทีไ 2 ตสวน฿หญลຌวนຌนเปทีไความคลองตัว
ละการจมตีภาคพืๅนดิน ฿นป พ.ศ.2503 มีการ฿ชຌ
ขีปนาวุธน้าวิถีมากขึๅน฿นการตอสูຌทางอากาศ ระบบ
อิลใกทรอนกิสຏทางอากาศริไมปຓนทีไรูຌจกัละขຌามาทนทีไ
มาตรวัดบบกา฿นหຌองนักบิน 
 ดຌานการตอสูຌทางอากาศนัๅนมีการ฿ชຌขีปนาวุธ
อากาศสูอากาศ ระบบรดารຏ ละระบบอิลใกทรอนิกสຏ
อากาศทีไพัฒนาขึๅนอยางรวดรใว ฿นขณะทีไปนยังคงปຓน
อุปกรณຏพืๅนฐาน ขีปนาวุธอากาศสูอากาศกลายมาปຓน
อาวุธหลักของครืไองบินขับเล 

 
อฟ-4 ฟนทอม 2 (F-4 Phantom II)

 ฿นยุคนีๅยงัหในการพิไมความสามารถ฿นการจมตี
ภาคพืๅนดิน ดยฉพาะ฿นการ฿ชຌขปีนาวธุน้าวถิ ีละระบบ
อิลใกทรอนิกสຏทางอากาศที ไมีประสิทธิภาพ ส้าหรับ
การจมตีทีไดีขึๅน รวมทัๅงระบบหลบหลีกภูมิประทศ 
ขีปนาวุธอากาศสูพืๅนทีไมีตัวหาปງาอยาง อจีอใม-65      
มาวอรຏริก เดຌกลายมาปຓนอาวุธหลัก ละระบิดน้าวิถี
ดຌวยลซอรຏเดຌกลายมาปຓนทีไพรหลายดຌวย การน้าวิถี
ของระบิดมนย้านัๅน฿ชຌกระปาะหาปງาทีไตดิอยูทีไสวนปลาย 
ซึไงถูกคิดคຌนละน้ามา฿ชຌงาน฿นกลางป พ.ศ.2503



วิว
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วารสารรายไตรมาสประจําเด ือน ม.ค.-มี.ค 60  ปีท ี ่ 17 ฉบับที ่ 63 9

อจีอใม-65 มาวอรริก (AGM-65 Maverick)

รวมถึงการพัฒนาอาวุธอัตนมัติทีไ฿ชຌครืไองยนตຏเฟฟງา
พืไอขับคลืไอนกลเกของปน฿หญ มันท้า฿หຌอาวุธหลายล้ากลຌอง 
(อยางอใม 61 วัลคนขนาด 20 ม.ม.) สามารถท้า                
อัตราการยิงสูงละมีความมนย้า 

ครืไองบินขับเลครืไองยนตຏเอพนยุคทีไ 4
(ประมาณป พ.ศ.2513 ถึงกลางป พ.ศ.2533)
 ครืไองบินขับเลยุคทีไสีไยังคงปຓนบบหลาย
ภารกิจละติดตัๅงระบบอาวุธละระบบอิลใกทรอนิกสຏ
ทางอากาศทีไซับซຌอน ครืไองบินขับเลเดຌรับอิทธิพลจาก
ทฤษฎีพลังงาน-ความคลองตัว (Energy-Maneuver-
Ability Theory) ทีไคิดดย พันอกจอหຏน บอยดຏ ละ
นักคณิตศาสตรຏชืไอ ธมัส คริสตีๅ ดยมีพืๅนฐานมาจาก
ประสบการณຏรบของบอยดຏ฿นสงครามกาหลีละ฿น
ฐานะครูสอนยุทธวิธีมืไอป พ.ศ.2503 ทฤษฎีดังกลาว
นຌนเปทีไคาของพลังงานฉพาะของครื ไองบินที ไจะสรຌาง    
ความเดຌปรียบ฿นการตอสูຌ อกลักษณຏตามทฤษฎีถูกริไม฿ชຌ
฿น อฟ-15 อีกิล ซึไงปຓนครืไองบินน้ๅาหนักบาทีไมีปก
ขนาด฿หญทีไ฿หຌรงยกมาก ฿นขณะทีไการกระจายน้ๅาหนกั
พิไมขึๅน ซึไงมีนวนຌมทีไจะลดความรใวละพิสัย ตกใ
พิไมความจุละน้ๅ ามันทีไจะท้า฿หຌ ครืไองบินสมัยนีๅ              
บินเดຌเกลขึๅนปຓนการชดชย 

อฟ-15 อีกิล (F-15 Eagle)

 ทฤษฎีพลังงาน-ความคลองตัว (Energy-       
Maneuverability theory) เดຌถูกน้ามา฿ชຌอยางตใมรูป
บบ฿นอฟ-16 เฟทຏติๅงฟอลคอน ความคลองตัวของ อฟ-16 
เดຌพัฒนาขึๅนเปอีกขัๅนดຌวยการทีไมันถูกออกบบมา฿หຌมี
การลดความเมสถียรของอากาศพลศาสตรຏ ทคนิคดังกลาว
ท้า฿หຌกิดระบบควบคุมการบิน (Flight Control System) 
ขึๅนมา ซึไงตามล้าดับสามารถท้าเดຌดยการพัฒนา
คอมพิวตอรຏละระบบรวมตาง โ  ระบบอิลใกทรอนิกสຏ
ทางอากาศตຌอง฿ชຌระบบควบคุมการบินบบ Fly-By-Wire 
นอกจากนัๅนลຌวยงัมีระบบควบคุมครืไองยนตຏดຌวยดิจติอล
บบตใมรูปบบ (Full Authority Digital Engine          
Controls) ส้าหรับจัดการการท้างานของครืไองยนตຏ
ทอรຏบฟน พรททຏ อนดຏ วิทนียຏ อฟ-100 

 

อฟ-16 เฟทติๅงฟอลคอน (F-16 Fighting Falcon)

 นวัตกรรมอืไน฿นครืไองบินขับเลยุคทีไ 4 ยังรวมทัๅง
รดารຏ จอสดงผลบบอชดี คันบังคับ ละหนຌาจอ                
สดงผล ที ไหลากหลาย ทั ๅงหมดนั ๅนเดຌกลายมาปຓน
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อุปกรณຏทีไส้าคัญ วัสดุผสมทีไมีครงสรຌางอลูมินียมบบ
รวงผึ ๅง ละผิวกราเฟทຏถูก฿ชຌสรຌางครื ไองบินพื ไอ    
ลดน้ๅาหนัก ซในซอรຏหาละติดตามอินฟรารดกลายมา
ปຓนทีไพรหลาย ส้าหรับการ฿ชຌอาวุธอากาศสูพืๅน ละ฿น
อากาศสูอากาศชนดียวกัน ระบบน้าวิถีดຌวยอินฟรารด
กลายปຓนอาวุธพืๅนฐาน ซึไงท้า฿หຌการขຌาปะทะท้าเดຌหลายมุม 
ขีปนาวุธน้าวิถีดຌวยอินฟรารดพิสัยเกลบบรกทีไขຌา
ประจ้าการคือ อเออใม-54 ฟนิกซຏ ซึไงติดตัๅงกับ อฟ-14 
ทอมคท ซึ ไงมีความมนย้า ดูลรักษางาย รวมถึง
การลดจ้านวนของผงละลดชิๅนสวนทัๅงหมดทีไซับซຌอน
อยางครืไองยนตຏ ครืไองบินขับเลครืไองยนตຏเอพน
รุนรก โ นัๅนตຌอง฿ชຌวลา 50 ช.ม.ของคนงานตอทุก ช.ม. 
ของครืไองบิน฿นอากาศ ฿นครืไองบินขับเลรุนตอมา              
ลดวลาท้างานละพิไมทีไยวบิน฿หຌมากขึๅน ครืไองบิน         
ทางทหารทีไทันสมัยบางรุนตຌองการพียงค  10 ช.ม.ตอ 
1 ช.ม. บินทานัๅน 
 ครืไองบินขบัเลยคุทีไ 4 สวนมากนัๅนถูกออกบบมา
฿หຌคลองตัว฿นการตอสูຌทางอากาศ (ยกวຌน มิคยัน 
มิก-31 ละ พานาวีย ทอรຏนาด อดีวี) มຌวาราคาของ
ครืไองบินขับเลจะสูงขึๅนอยางตอนืไอง ตกใยังคงนຌน
ความสา้คัญเปทีไความสามารถหลายภารกจิอยู ครืไองบนิ
ขับเลทิ ๅงระบิดยุคที ไ 4 สวน฿หญ อยาง อฟ/อ-18 
ฮอรຏนใทละดสซอลทຏมิราจ 2000 ปຓนครืไองบินทวิบทบาท
ของทຌ มีการออกบบมา฿หຌสามารถปฏิบัติเดຌหลาย
ภารกิจ ซึไงมีสวนมาจากระบบอิลใกทรอนิกสຏทางอากาศ
ซึไงสามารถสับปลีไยนการจมตีระหวางอากาศกับพืๅนเดຌ

 อฟ/อ-18 ฮอรนใท (F/A-18 Hornet)

ครืไองบินขับเลครืไองยนตຏเอพนยุคทีไ 4.5                        
(ป พ.ศ.2533 ถึง ปจจุบัน)
 มืไอสงครามยในสิๅนสุดลง฿นป พ.ศ.2532 ท้า฿หຌ
หลายรัฐบาลลดการ฿ชຌจายทางกองทัพพืไอสนัต ิครงการวิจยั
ละพัฒนา ทีไจะพัฒนาสิไงทีไคาดวาจะปຓน“ครืไองบิน
ขับเลยุคทีไ 5” หลายครงการถูกยกลิก฿นครึไงรกของ
ป พ.ศ.2533 อยางเรกใตามการคิดคຌนละออกบบ฿น
การสรຌางคอมพิวตอรຏ ระบบอิลใกทรอนิกสຏทางอากาศ 
ละระบบการบินอืไน โ ยังคงมีการพัฒนาอยางตอนืไอง 
 นืไองจากการพัฒนาการสรຌางทคนลยีเมครชิป
ละซมิคอนดักตอรຏยังคงพัฒนาอยูอยางตอนืไอง       
ท้า฿หຌน ักออกบบพัฒนาบบตอจากยุคที ไ 4
หรือออกบบ฿หม การออกบบพัฒนาหลานีๅกลายมาปຓน
“ครืไองบินขับเลยุคทีไ 4.5” บงบอกวาครืไองบินยุคนีๅ 
ปຓนสวนกลางระหวางยุคทีี ไ 4 กับยุคทีไ 5 ละดຌวย
ทคนลยีเมครชิปละซมิคอนดักตอรຏ ทีไกຌาวหนຌา
ท้า฿หຌกิดการพัฒนาเปเกลยิไงกวา฿นทคนลยีของยุคทีไ 5

อฟ/อ-18อี/อฟ ซูปอรฮอรนใท (F/A-18E/F Super Hornet)

 อกลักษณຏฉพาะของยุคกึไง โ นีๅคือการ฿ชຌงาน
ทางดຌานดิจติอลละวสัดุอวกาศ ละมีระบบรวมกบัอาวธุ
ทีไดียีไยม ครืไองบินขบัเลหลานีๅถกูออกบบมา฿หຌทา้งาน
ดยมีครอืขายศูนยຏกลางละปຓนครืไองบินทวิบทบาท
ทีไหลายภารกิจ ทคนลยีดຌานอาวุธมีทัๅงขีปนาวุธระยะเกล
อาวุธน้าวิถีดຌวยจีพีอส รดารຏ หมวกสดงผล ละมี       
ความปลอดภัย฿นการปฏิบตัภิารกจิสูง มกีารบงขຌอมูลทีไ
ปງองกันการรบกวน การออกบบดຌานรงขับคลืไอนบางสวน
ท้า฿หຌครืไองบินบางบบสามารถบินบบซูปอรຏครูซ
(supercruise) เดຌ อกลักษณຏ฿นการลองหน฿ชຌทคนิค
ทางดຌานวัสดุทีไลดการสะทຌอนละรูปรางทีไเมธรรมดา 
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บบหลานีๅปຓนการสรຌางครงสรຌางจากดิมทีไมีอยู
ลຌวหรือเมกใดัดปลงหรือสรຌางขึๅนมา฿หมตามทฤษฎี 
อยางเรกใตามการดัดปลงหลานีๅปຓนการ฿ชຌวัสดุผสม
สรຌางครงสรຌางพืไอลดน้ๅาหนัก พิไมชืๅอพลิงพืไอ ระยะ
ทีไพิไมขึๅน ตวัอยางชน อฟ/อ-18อ/ีอฟ ซูปอรຏฮอรຏนใท          
ทีไพัฒนาการมาจาก อฟ/อ-18 ฮอรຏนใทละ มิคยัน 
มิก-29/มิคยัน มิก-35 

ครืไองบินขับเลครืไองยนตຏเอพนยุคทีไ 5  
(ปพ.ศ.2548 ถึงปจจุบัน)
 ส้าหรับครืไองบินขับเล฿นยุคทีไ 5 บบรกคือ 
อฟ-22 รใพตอรຏ ของ ลใอกฮีด มารຏติน ซึไงปรากฎ
ครัๅงรก฿นปลายป พ.ศ.2548 ครืไองบินขับเลยุคทีไ 5 มี
อกลักษณຏปຓนการทีไถูกออกบบตัๅงตรก฿หຌท้างาน
฿นระบบอิลใกทรอนิกสຏ ละ฿ชຌวัสดุ฿นการสรຌางละ             
รูปรางทีไ฿ชຌทคนิคสูง มีรดารຏ AESA ละความสามารถ
฿นการสงขຌอมลูทีไยากทีไจะถูกสกดักัๅน ซในซอรຏคຌนหาละ
ติดตามอินฟรารด฿ชຌ฿นการตอสูຌทางอากาศละอากาศสูพืๅน 
ซในซอรຏหลานีๅมืไอชืไอมตอกับระบบอิลใกทรอนิกสຏ
ทางอากาศ รวมกับหຌองนักบินทีไทันสมัย มีการรวบรวม
ขຌอมูล฿นการรบทีไรวดรใว฿นขณะทีไท้า฿หຌนักบินท้างาน
นຌอยลง ระบบอิลใกทรอนิกสຏนัๅน฿ชຌทคนลยีทีไลຌ้าสมัย 
ดยรวมการผสมผสานปจจัยทัๅงหมดสรຌางความสามารถ
ทีไยอดยีไยม฿หຌกับครืไองบินขับเลยุคทีไ 5  

 

อฟ-35 เลทนิไง 2 (F-35 Lightning II)

 ความคลอง ตัวยั งคงปຓนรืไ อง ส้า คัญละ             
การพัฒนารงขับคลืไอน ซึไงยังชวยลดระยะ฿นการขึๅนละ 
ลงจอด สามารถบินหนือสียงเดຌดยทีไเมตຌอง฿ชຌสันดาป
ทຌาย ซึไงสันดาปทຌายปຓนสิไงทีไพิไมสัญญาณอินฟรารด
อยางมากมืไอ฿ชຌครืไองยนตຏตใมพลัง

 หวั฿จของครืไองบินขบัเลยคุทีไ 5  คอืการลองหน 
มีการออกบบครงสรຌางละภาย฿นพืไอลดการสะทຌอน
ละถูกตรวจจับดยรดารຏ นอกจากนัๅนลຌวพืไอท้า฿หຌ
สามารถลองหนขณะท้าการตอสูຌ อาวุธหลกัจงึถกูบรรทุก
เวຌ฿นหຌองกใบ ทีไ฿ตຌทຌองครืไองบนิละจะปຂดออกมืไออาวธุ
ถ ูกย ิง ยิ ไงเปกวาน ั ๅนทคนลยีล องหนเดຌก ຌาวหนຌา
จนสามารถ฿ชຌดยเมตຌองสูญสียความสามารถ฿น
การบิน ละยังนຌนเปทีไการลดสัญญาณอินฟรารด                         
ซึไงรายละอียดของทคนิคการลดสัญญาณหลานีๅปຓน
ขຌอมูลลับ ตดยทัไวเปลຌวจะปຓนการ฿ชຌรูปทรงพิศษ 
วัสดุอยางพลาสติกทอรຏมซทละทอรຏมพลาสติก ครงสรຌาง
ผสมบบพิศษ วัสดุกันความรຌอน สายตาขายทีไปຂดบังสวนหนຌา
ของครืไองยนตຏละชองระบายความรຌอน ละ฿ชຌวัสดุ
ดูดซับรดารຏทัๅงดຌานนอกละดຌาน฿น
 จากสงครามลกทัๅงสองครัๅงทีไผานมาท้า฿หຌ
ทคนลยีของอากาศยานทางการทหารเดຌพัฒนา
กຌาวหนຌาอยางมาก฿นปจจุบันทคนลยีตาง โ เดຌถูกน้า
มา฿ชຌพืไอ฿หຌครืไองบินรบมีอ้านาจ฿นการท้าลายทีไพิไมขึๅน 
มีความปลอดภัยมากยิไงขึๅน สงผล฿หຌนวความคิด฿นการ
฿ชຌอากาศยาน฿นการปฏิบัติภารกิจมีความหลากหลาย 
อีกทัๅงตัวครืไองบินรบองกใมีบทบาทส้าคัญ฿นการปลีไยน
มมนตัมของสงครามเดຌทัๅง฿นระดับลใกละระดับ฿หญ 
การพัฒนาฝຄกฝนบุคลากร฿หຌมีความรูຌความสามารถทาทัน 
กับทคนลยีทีไปลีไยนเปจึงมีความส้าคัญทีไจะท้า฿หຌ
กองทัพมีศักยภาพ฿นการรบทีไขใงกรงละการมีก้าลัง
ทางอากาศทีไหนือกวา สามารถครองความปຓนจຌา       
ทางอากาศเดຌ จนทา้฿หຌการปฏิบตักิารทางทหาร฿ด โ ปຓน
เปเดຌกือบจะสรีนัๅน คอืสิไงบอกอนาคตวา ชยัชนะจะปຓน
ของผูຌทีไครองฟງา สามารถครองอากาศเดຌ

บรรณานุกรม

วิกิพีดียภาษาเทย.“ครืไองบินขับเล”. ขຌาถึงเดຌจาก
: https://th.wikipedia.org
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“ก้าลัง฿นอากาศ ปนลอันทຌจริงอยางดียว
ทีไจะปງองกันมิ฿หຌการสงครามมาถึงทามกลาง
ประทศของราเดຌทัๅงปนประยชนຏ฿หญยิไง

฿นการคมนาคมวลาปกติ”

จอมพล สมดใจพระจຌาบรมวงศธอจຌาฟງาจักรพงษภูวนาถ 
กรมหลวงพิศนุลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ

กลาวทัไวเป
 ค้ากลาวขຌางตຌนปຓนทีไพบหในเดຌสมอมืไอ            
ราหยิบหนังสือกีไยวกับกองทัพอากาศ ก้าลังทางอากาศ     
นภานุภาพ หรือมຌตการสืบคຌนขຌาเป฿นระบบ
อิลใกทรอนิกสຏ ละทีไส้าคัญทีไสุดทีไผูຌขียนยกมากลาว
อຌางนัๅนกใพราะ ณ ประตูทางขຌาวิทยาลัยการทัพอากาศ 
(สถาบันสูงสุด฿นระบบการศึกษาทหารอาชีพของ ทอ.) 
กใเดຌติดตัๅงขຌอความตือน฿จนีๅเวຌ฿หຌหในดนสงา

 
 

ขใมนภยาธิปตย (วิทยาลัยการทัพอากาศ)

 ผู ຌขียนซึ ไงก้าลังศึกษาอบรมอยู ฿นสถาบันนี ๅ
พบหในละหลียวมองทุกครัๅง฿นชวงชຌาของทุกวัน 
ขຌอความนีๅยຌา้ตือนความคิด฿หຌหในความส้าคัญของ
กองทัพอากาศ ตนอง฿นฐานะทีไปຓนสวนหนึไงของกองทพั
อากาศ จึงฝງาคิดอยูตลอดวลาวากองทัพอากาศทีไผมรัก            
฿นทุกวันนีๅนัๅนยังคงสามารถปฏิบัติภารกิจปຓนลปງองกัน
การสงคราม ละบ้าพใญประยชนຏ฿นดຌานการคมนาคม
฿นยามปกติเดຌดังค้ากลาวของพระบิดาหรือเม

 

JAS 39 Gripen

มองกองทพอ ก ศผ นยทธศ สตร ล น ยบ ย
น.อ.นิทัศนຏ  ยูประพัฒนຏ  นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนทีไ 49
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 จึงปຓนทีไมาทีไท้า฿หຌกิดความอยากรูຌ อยากศึกษา 
ละอยากขียนบทความ “มองกองทัพอากาศผาน
ยุทธศาสตรຏละนยบาย” ฿นบทความนีๅตຌองการตรวจสอบ
การท้าภารกิจทีไเดຌรับมอบของกองทัพอากาศดยดูจาก
ยุทธศาสตรຏกองทัพอากาศ ละนยบายผูຌบัญชาการ
ทหารอากาศ หตุทีไลือกตรวจสอบ฿นสองสิไงนีๅกใพราะ
วา ยุทธศาสตรຏจะปຓนตัวก้าหนดจุดมุงหมายทีไตຌองการ 
สมือนหนึไงปຓนการประกาศปງาประสงคຏวาตຌองการท้าอะเร
อยางเร ฿ชຌครื ไองมืออะเรบຌาง฿ชຌวลานานคเหน            
สวนนยบายมกัจะปຓนสิไงทีไออกมาจากนวความคดิของ
ผูຌบงัคบับัญชาทีไจะกา้หนดมา฿ชຌ฿นระยะสัๅน งานขยีนนีๅ
จะตรวจสอบความสอดคลຌองชืไอมยงกันของทัๅงยทุธศาสตรຏ
ทีไปຓนผนงานระยะยาวกับนยบาย ผบ.ทอ.ทีไก้าหนด
ปຓนผนระยะสัๅน วาทัๅงสองสิไงนีๅมีความสัมพันธຏกันมาก
นຌอยพียงพอทีไจะท้า฿หຌบรรลุภารกิจของกองทัพอากาศ 
หากยงัมจีดุบกพรองอยางเรกใจะเดຌบนัทกึเวຌปຓนขຌอสนอ
นะ฿หຌผูຌกีไยวขຌองทีไมีอกาสอานงานขียนนีๅเดຌน้าเป฿ชຌ
ประยชนຏ฿นอกาสตอเป

ภารกิจกองทัพอากาศ
 กองทัพอากาศปຓนหนวย฿นสังกัดของกองทัพเทย 
ซึไงตามพระราชบัญญัติจัดระบียบราชการกระทรวง
กลาหม พ.ศ.2551 ก้าหนด฿หຌ กองทัพอากาศมีหนຌาทีไ
ต รียมก้า ลังละ฿ชຌก้ าลั งปງอง กันราชอาณาจักร                 
ตามอ้านาจหนຌาทีไของกระทรวงกลาหม จึงกลาวเดຌ
วากองทัพอากาศจะตຌองท้าหนຌาทีไดังนีๅคือ การปกปງอง
สถาบันพระมหากษัตรยิຏ การปງองกันประทศ การปกปງอง
ผลประยชนຏหงชาติ การพิทกัษຏรกัษาความมัไนคงหงรฐั 
รวมถึงการมีสวนรวม฿นระบอบประชาธปิเตย การพฒันา
ประทศละการกຌเขปญหาสังคม 

 

นยบายรักษาความมัไนคงของรัฐ

 นอกหนือเปจากหนຌาทีไตามกฎหมายลຌว 
กองทัพอากาศยังมีหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายพิไมติม
จากรัฐบาลอีกมากมายซึไงหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบมานัๅน                 
มกัปຓนภารกิจทีไตຌอง฿ชຌขดีความสามารถของบุคลากรละ
ทรัพยากร฿นความครอบครองกองทัพอากาศทัๅงสิๅน ชน 
การปฏิบัติการพืไอสันติภาพ พืไอมนุษยธรรม หรือพืไอ
บรรทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติรวมกับนานาชาติ การปຓน
ศูนยຏกลางดຌานการบินดยการชวยหลือกิจการการบิน 
ก ิจการด ินอากาศ  ก ิจการอ ุตสาหกรรมการบ ิน 
การสนับสนุนการล้าลียงขนสงสินคຌากษตรกรรม ปຓนตຌน
 

การปฏิบัติการพืไอสนัติภาพ

 จากภารกิจทีไกลาวมาทัๅงหมดขຌางตຌน หากจะ
พิจารณา฿หຌละอียดลຌวกใคงบอกเดຌวาภาระหนຌาทีไ
ของกองทัพอากาศกิดขึๅนทัๅง฿นยามปกติละยามสงคราม 
(สอดคลຌองกับคา้กลาวของพระบดิาตามทีไอຌาง) ซึไงจะตຌอง
ท้าหนຌาทีไทีไส้าคัญทีไสุดคือการปกปງองประทศ฿หຌพຌนจาก
ภยัคุกคามตาง โ ทัๅงทีไปຓนภัยคุกคามรูปบบดิม (การ฿ชຌ
 ก้าลังตามบบ) ละรูปบบ฿หม (การ฿ชຌก้าลังทหารกຌ
ปญหายาสพติด ปญหาจังหวัดชายดน฿ตຌ ปญหาอดสຏ 
กຌเขความขัดยຌงของคน฿นชาติ) ตามสภาวะวดลຌอม
ดຌานความมัไนคง฿นภาวะปจจบุนั หากมอง฿นมุมของ
ยุทธศาสตรຏชาติดຌานความมัไนคงกับภารกิจเดຌรับมา
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มากมายนีๅกใมองเดຌวากองทัพอากาศปຓนครืไองมือ 
(Means) หนึไงทีไสา้คญัของชาติ฿นการด้านนินยบายหรอื
มาตรการ (Ways) พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏทีไตຌองการ
ของชาต ิ(Ends) ฿นหลายประดในลยทีดียว 

 ตําหนงชิงยุทธศาสตรของประทศเทย฿นวทีลก
                  

ยุทธศาสตรຏกองทัพอากาศ
 ปจจุบันกองทัพอากาศเดຌก้าหนดยุทธศาสตรຏ 
12 ปดยริไม฿ชຌมาตัๅงต พ.ศ.2551 ละจะครบก้าหนด
ตามปງาหมาย฿น พ.ศ.2562 การตรวจสอบยุทธศาสตรຏฯ 
฿นบทความฉบับนีๅกอนทีไจะน้าเปพิจารณาควบคูกับ
ภารกิจละนยบายผูຌบัญชาการทหารอากาศนัๅน จะ
ปຓนการตรวจสอบทัๅง฿นสวนนืๅอหาสาระทีไปຓนประดใน
ส้าคัญกีไยวขຌองควบคูเปกับการวิคราะหຏความหมาะสม
ของยุทธศาสตรຏ พรຌอมทัๅงขຌอสนอนะ฿นกรณีทีไพบ                 
จุดบกพรอง

 
 

F-16

 จากประดในทีไปຓนสาระส้าคัญ ยทุธศาสตรຏฉบับ
นีๅเดຌถูกบงออกปຓน 3 ชวงวลา คือ 1.กองทัพอากาศ
ดิจิตอล (พ.ศ.2551 – 2554) 2.กองทัพอากาศทีไ฿ชຌ        
ครือขายปຓนศูนยຏกลาง (พ.ศ.2555 – 2558) ละ 3.การปຓน 
กองทัพอากาศชัๅนน้า฿นภูมิภาค (พ.ศ.2559 – 2562) 
 ซึไงทีไผานมากองทัพอากาศกใเดຌด้านินการมา
อยางตอนืไองดยการปลีไยนปลงระบบละอุปกรณຏ
฿ชຌงาน฿หຌปຓนดิจิตอล฿นระยะรก ละเดຌจัดการ฿หຌมี
ทคนลยีครือขายละระบบชืไอมยงขຌอมูลทางยุทธวิธ ี
(Tactical Data Link ; TDL)  มาประยุกตຏ฿ชຌ฿นการปฏิบตัิ
การดย฿ชຌครือขายปຓนศูนยຏกลาง (Network Centric 
Operations : NCO)  ซึไงสามารถด้านินการเดຌด ีดังจะ
หในเดຌจากความส้ารใจของครงการจัดสรຌางระบบละ
ครงสรຌางพืๅนฐานตาง โ ทีไกิดขึๅนมากมาย ต฿นดຌาน
ความพรຌอม฿นการปฏบิตักิารทีไ฿ชຌครือขายปຓนศนูยຏกลางนัๅน
นาจะยังอยู฿นขัๅนตอนการฝຄกพืไอ฿หຌกิดความพรຌอม
ปຓนส้าคัญ ซึไงปງาหมายกใอยูทีไการสามารถ฿ชຌทคนลยี
ดิจิตอลละการปฏิบัติการครือขายฯ (NCO) เดຌอยาง
มีประสิทธิภาพทัๅงดຌานการรบละเม฿ชการรบบนพืๅน
ฐานของการพึไงพาตนอง฿หຌมากทีไสุด ทຌายทีไสุดกใจะถึง
สภาวะสุดทຌายทีไตຌองการ (End) คือ “การปนกองทัพ
อากาศชัๅนนา้฿นภมูภิาค” ตามผนงานระยะทีไ 3 ซึไงตาม
ทฤษฎีลຌวนีไกใคอืปງาประสงคຏทางยุทธศาสตรຏ (Strategic 
Goal) นัไนอง

]

การปฏิบัติการดย฿ชຌครือขายปนศูนยกลาง
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วารสารรายไตรมาสประจําเด ือน ม.ค.-มี.ค 60  ปีท ี ่ 17 ฉบับที ่ 63 15

 ส้าหรับการวิ คราะหຏความหมาะสมนัๅน 
ยทุธศาสตรຏฉบับนีๅเดຌดา้นนิการครบถຌวนตามกรอบทฤษฎี
ของ Bartlett Model มีการตรวจสอบสภาวะวดลຌอม
ดຌานความมัไนคง มีการประมินปจจัยสีไยงตาง โ มีการ
ประมินจุดขใง จุดออน อกาส ละภัยคุกคาม รวมถึง
การพิจารณาขຌอจ้ากัดตาง โ  นอกหนือเปจากนัๅนยังเดຌ
มีการน้ากรอบภารกิจของกองทัพอากาศมาบรรจุลง฿น
ผนทีไยทุธศาสตรຏ (Strategic Map) พรຌอมกบัประยกุตຏ฿ชຌ
หลักการกา้หนดยุทธศาสตรຏทีไตຌองมี Ends Ways Means 
มาปຓนกรอบนวคดิ ดย฿ชຌภารกจิมากา้หนดปຓนประดใน
ยทุธศาสตรຏ มีปງาหมายยทุธศาสตรຏ กลยทุธຏ วตัถปุระสงคຏ 
ตัวชีๅวัด ผูຌรับผิดชอบ ละมีกลยุทธຏยอยรองรับครบถຌวน
ตมีขຌอสังกตทีไจะสนอนะกใคือการทีไจะบรรลุ
ปງาประสงคຏตามยุทธศาสตรຏทีไจะปຓนกองทัพอากาศชัๅนน้า
฿นภูมิภาคดยการท้า฿หຌกิดความส้ารใจ฿น 5 ประดใน
ยทุธศาสตรຏนัๅนเมนาจะพียงพอ สิไงทีไสนอกใคอืการสรຌาง
ตวัชีๅวดัพิไมตมิสา้หรบัการจะปຓน 1 ฿น 3 กองทพัอากาศ
ชัๅนน้าละ/หรือพิไมติมการวัดปรียบทียบสมรรถนะ 
(Benchmarking) กับกองทัพอากาศประทศอืไน฿นกลุม
อาซียน

 

การวัดปรียบทียบสมรรถนะ (Benchmarking)

 ยทุธศาสตรຏฉบบันีๅเดຌถกู฿ชຌปຓนตวักา้หนดทิศทาง
ของกองทัพอากาศมาลຌว 7 ป ยุทธศาสตรຏฉบับนีๅปຓน
ยทุธศาสตรຏทีไดีละสมบูรณຏมาก การประมินสถานการณຏ
ปຓนเปอยางมนย้า ประดในยุทธศาสตรຏครอบคลุม       
ทกุภารกจิทีไเดຌรบัมอบ มกีารชืไอมยงยทุธศาสตรຏสูกลเก        
การปฏิบัติอยางชัดจน มีการติดตามละประมินผล
พืไอการปรับปรุง การด้านินการทีไผานมาเดຌปรากฏ฿หຌ
หในปຓนรูปธรรมลຌววากองทัพอากาศเดຌดา้นนิการตาม
นวทางทีไกา้หนดเวຌ ละ฿นวลาอกี 5 ปตอจากนีๅจะปຓน
หຌวงวลาทีไส้าคัญทีไกองทัพอากาศจะตຌองปฏิบัติ฿หຌบรรลุ
ตามวิสัยทัศนຏทีไก้าหนด฿นยุทธศาสตรຏ

นยบายผูຌบัญชาการทหารอากาศ
 ผูຌบังคับบัญชาสูงสุดทีไรับผิดชอบละมีอ้านาจ   
สัไง฿ชຌก้าลังของกองทัพอากาศกใคือ ผูຌบัญชาการทหารอากาศ 
ดังนัๅน การวิคราะหຏนยบายผูຌบัญชาการทหารอากาศ 
ป ຓนสิ ไงส ้าค ัญอีกประการหนึ ไงท ี ไจะสะทຌอน฿หຌห ใน  
นวความคิด฿นการตรียมก้าลังละการ฿ชຌก้าลังกองทัพ
อากาศอยางเมอาจหลีกลีไยงเดຌ รวมถึงสามารถน้ามา
วิคราะหຏเดຌวาจะมีความสอดคลຌองกับยุทธศาสตรຏทีไ
กองทัพอากาศก้าหนดเวຌ฿นระยะยาวหรือเม ส้าหรับ
บทความนีๅจะน้านยบายผูຌบัญชาการทหารอากาศประจ้าป 
2558 มาตรวจสอบรายละอียดทีไปຓนสาระส้าคัญละ
วิคราะหຏความหมาะสมสอดคลຌองกับยุทธศาสตรຏฯ           
ทีไกลาวเวຌกอนหนຌา รวมทั ๅงการ฿หຌขຌอสนอนะ
หากตรวจสอบพบประดในปญหาทีไควรเดຌรับการกຌเข
 นยบายผูຌบัญชาการทหารอากาศฉบับนีๅ ปຓน
นยบายฉบับรกของทาน พล.อ.อ.ตรีทศ  สนจຌง            
นืไองดຌวยทานพิไงขຌาด้ารงต้าหนงมืไอ 1 ต.ค.2557 ดังนัๅน
จึงมีความนาสน฿จปຓนอยางยิไงทีไจะ฿ชຌ฿นการวิคราะหຏ
ทศิทางดินของกองทพัอากาศทีไจะกຌาวดินตอเป฿นวาระ
การด้ารงต้าหนงของทาน นยบายทานจะบอกราเดຌวา
จะด้านินรอยตามนวยุทธศาสตรຏทีไก้าหนดเวຌหรือเม 
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 ดงันัๅนผูຌขียนจะริไมตรวจสอบ฿นสวนนืๅอหาของ
นยบายพบวา ฿นนยบายฉบบันีๅเดຌบงนืๅอหาปຓน 
3 สวนหลักคือ จตนารมณຏ สถานการณຏ ละนยบาย
 สวนทีไปຓนจตนารมณຏพบวา ผูຌบัญชาการทาน
นีๅ฿หຌความส้าคัญกับหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงของ
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ละยึดหลักการบริหาร
กิจการบຌานมืองทีไดี ดยถูกน้ามากลาวเวຌ฿นจุดริไมตຌน
ของจตนารมณຏ ประดในตอมากใเดຌกลาวถึงยุทธศาสตรຏ
กองทัพอากาศ  ดยยืนยันการสานตอนยบายดิมละ
พิไมจุดนຌนชิงนยบายทีไส้าคัญละรงดวนพืไอ฿หຌบรรลุ
ความส้ารใจตามยุทธศาสตรຏระยะทีไ 2 ละพรຌอมกຌาวสู
การปลีไยนผานขຌาสูระยะทีไ 3 พรຌอมทัๅงมองวาการจะ
ประสบความส้ารใจ฿นการ฿ชຌครือขายปຓนศูนยຏกลาง      
จะตຌองพัฒนาองคຏประกอบทัๅง 6 ดຌานอยางสมดุล เดຌก 
การบัญชาการละควบคุม ระบบตรวจจับ ผูຌปฏิบัติ/
หนวยปฏิบัติ ครือขาย ระบบสนับสนุนละบริการ 
ทรัพยากรมนุษยຏละองคຏการ พืไอปฏิบัติภารกิจการรบ
ละภารกจิทีไเม฿ชการรบเดຌส้ารใจจากภัยคุกคามทุกรูปบบ 
ตภาย฿ตຌขຌอจา้กดัดຌานงบประมาณ ทานกใจะลงทนุ฿นดຌาน
การพฒันาตวับุคคลทีไปฏิบตังิาน฿นกองทพัอากาศ฿หຌปຓน
บุคลากรคุณภาพปຓนล้าดับตຌน

หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง

 ฿นสวนสถานการณຏตามทีไหในจะปຓนการสรุป
ประดในสถานการณຏทีไปຓนประดในยอย โ เมหมอืนกับทีไ
คยประมนิเวຌ฿นยทุธศาสตรຏ ผูຌขยีนกใหในดຌวย฿นประดในนีๅ
พราะสถานการณຏ฿นนยบายจะปຓนพียงฉพาะสิไงทีไเมคย
ถูกกลาวถึงมากอนหรือปຓนประดในทีไปຓนสถานการณຏ    
ทีไมีนวนຌมจะกิดขึๅน฿นระยะ฿กลຌ ดังนัๅนสถานการณຏทีไ
ถูกประมินเวຌ฿นนยบายกใปຓนรืไองความทຌาทายทีไก้าลัง
จะกิดขึๅนจากการปຓนประชาคมอาซียน฿น 31 ธ.ค.2558 
ปญหาความเมสงบ฿น 3 จังหวัดชายดน฿ตຌ ปญหา
ภยัคกุคามรปูบบ฿หมมຌดจูะเมรนุรงตกใมผีลกระทบ
ปຓนบริวณกวຌาง ละปญหาภยัคกุคามทางเซบอรຏกใปຓน
ประดในหวง฿ยทีไกลาวถึง
 

ปญหาภัยคุกคามทางเซบอร

 สวนทีไปຓนนยบายเดຌมีการบงปຓน 2 สวน
คือ นยบายทัไวเปละนยบายฉพาะ ฿นนยบายทัไวเป
กใปຓนการกลาวทีไสอดคลຌองกับจตนารมณຏของทาน 
(หมือนอาจตนารมณຏมาขียนซຌ้าอีกรอบ) ดยมีการ      
พิไมติมกระสพระราชด้ารัส “ขຌา฿จ ขຌาถึง พัฒนา” 
มาปຓนกรอบการปฏิบตัริาชการของกองทัพอากาศ
สวนนยบายฉพาะกใปຓนการระบุทีไละอียดลงเป฿นตละ
ดຌานพืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จละงายตอการปฏิบัติ฿นดຌาน
นัๅน โ ชน กา้ลังพล ขาว ยทุธการละการฝຄก สงกา้ลังบา้รุง 
ละอืไน โ รวมทัๅงหมด 10 ดຌานซึไงกใดูหมือนจะครบถຌวน
฿นทุกสวนทีไตຌองด้านินการ 
 จากการวิคราะหຏพบวาการขยีนนยบาย
ผูຌบัญชาการทหารอากาศจะด้านินการปຓนหຌวงสัๅน โ 
ดังจะหในเดຌจากชืไอทีไก้าหนดเวຌวาประจ้าป สิไงนีๅถือปຓน
รืไองทีไดีพราะจะเดຌมคีวามทันสมยัละออนตัว
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฿นการปรับตัว฿หຌขຌากับสภาวะวดลຌอมดຌานความมัไนคง
ทีไมกีารปลีไยนปลงอยางรวดรใว฿นปจจบุนั พืไอจะเดຌมี
การทบทวนนวนยบายละการดา้นนิการ฿นตละดຌานวา
ตຌองมกีารปรับปรุง฿นสวน฿ดพืไอทีไจะขับคลืไอนกองทัพอากาศ
เปสูปງาหมายทีไตຌองการ สวนความสัมพันธຏชืไอมยง
กับยุทธศาสตรຏนัๅน ปຓนทีไประทับ฿จของผูຌขียนมาก
พราะการด้านินนยบายปຓนเปอยางตอนืไองมຌจะมี
การปลีไยนปลงผูຌบังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพอากาศ 
ตจตนารมณຏละนยบายของทานก้าหนดชัดจนวา
ตຌองดินหนຌาผนงานตามยุทธศาสตรຏทีไก้าหนด ฿หຌความส้าคัญ
กับการพัฒนาการปฏิบัติงานดยนຌนการ฿ชຌระบบ
ครือขายปຓนส้าคัญ ตสิไงทีไจะสนอนะพิไมติมกใคือ
การ฿ชຌประยชนຏจากสงครามเซบอรຏ ซึไง฿นการวิคราะหຏ
สถานการณຏกใกลาวถึง หากพิไมการปฏิบตักิารจมตีระบบ
เซบอรຏเวຌปຓนอกีหนึไงขีดความสามารถของกองทพัอากาศ
กใจะทา้฿หຌดทูนัสมัยขึๅนละจะพิไมความสามารถ฿นการปງองกนั
การจมตีทางเซบอรຏเดຌดยอัตนมัติ

บทสรุป
 ภารกิจของกองทัพอากาศเดຌถูกก้าหนดเวຌตาม
กฎหมาย฿หຌทา้ภารกิจทัๅง฿นยามปกติละยามสงครามละ
กองทัพกใเดຌปฏบิตัหินຌาทีไเดຌตามภารกิจทีไเดຌรบัมอบหมาย
มากบຌางนຌอยบຌางตามขຌอจ้ากัดดຌานทรัพยากร ตกใสดง
฿หຌหในวาค้ากลาวพระบิดาทีไเดຌคยกลาวเวຌตัๅงตอดีต
ยงัคงปຓนจริงละทันสมัยอยูสมือนปຓนอมตะวาจา
 ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับยุทธศาสตรຏของกองทัพ
อากาศ กในับเดຌวาปຓนยุทธศาสตรຏทีไขียนเวຌดีมากทีดียว 
ดูจากอกสารลຌวขัๅนตอนการจัดท้ายุทธศาสตรຏนาจะ
ครบถຌวนละสมบูรณຏมาก (ผูຌขียนเดຌน้าบบจ้าลองของ  
Bartlett มาปຓนกรอบ฿นการตรวจสอบ) สวนนืๅอหา
สาระกใบงบอกชัดจนถึงอกาสของการท้าภารกิจ
฿หຌสา้รใจเดຌอยางนนอน พราะเดຌจดักลุมภารกจิ
ทีไเดຌรบัมอบละนา้มา฿ชຌปຓนประดในยุทธศาสตรຏ 
มีการก้าหนดกลยุทธຏ วัตถุประสงคຏ ตัวชีๅวัด ผูຌรับผิดชอบ 
ละกลยุทธຏยอยเวຌมากมาย฿นตละประดในยุทธศาสตรຏ 
อีกทัๅง ยุทธศาสตรຏนีๅกใเดຌ฿ชຌปຓนกรอบก้าหนดทิศทาง
การปฏบิตังิานมาลຌวดยมกีา้หนดสิๅนสุด฿นป พ.ศ.2562

พืไอบรรลุปງาหมายทีไจะปຓนกองทัพอากาศชัๅนนา้฿นภมูภิาค 
ละผูຌขียนกใเดຌสนอนะ฿หຌพิไมติมกระบวนการท้า 
Benchmark กับกองทัพอากาศประทศอืไน฿นอาซียน
พืไอยืนยันความส้ารใจ
 ส้าหรับนยบายผูຌบัญชาการทหารอากาศกใปຓน
รืไองดีทีไมีการออกมาปຓนนยบายประจ้าป ละกใมี
ความสอดคลຌองปຓนอยางมากกับยุทธศาสตรຏทัๅง
จตนารมณຏของผูຌบัญชาการทหารอากาศทานปจจุบัน
ทีไพิไงกຌาวขຌาสูต้าหนงกใยืนยันทีไจะสรຌางความส้ารใจ฿น
ยุทธศาสตรຏระยะทีไ 2 พืไอการปลีไยนผานขຌาสูการริไมตຌน
ระยะทีไ 3 อยางสมบูรณຏ สถานการณຏทีไหยิบมากลาวอຌาง
กใปຓนการยกประดในทีไดนชัดทีไมีความทຌาทายละ
ผลกระทบดຌานความมัไนคงทีไกองทัพฯ ตຌองผชิญ฿นระยะสัๅน 
ตัวนยบายทีไก้าหนดเวຌฉพาะตละดຌานกใชัดจนพียง
พอทีไจะปຓนรายละอียดของการปฏิบตัทิีไสามารถรองรับ
ยทุธศาสตรຏ ตหากเดຌมกีารระบุ฿หຌมขีดีความสามารถ
ละนຌนการปฏิบัติการชิงรุกของสงครามเซบอรຏเวຌ฿น
นยบายดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารกใจะ
ปຓนการพิไมขีดความสามารถ฿หຌกกองทพัอากาศมากขึๅน
ละทันสมัยตอสถานการณຏปจจุบัน

 

การปฏิบัติการชิงรุกของสงครามเซบอร
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 ทัๅงยุทธศาสตรຏละนยบายของผูຌบัญชาการ
ทหารอากาศ มีความสอดคลຌองละสัมพันธຏกันตามทีไ
กลาว ดังนัๅนการจะบรรลุภารกิจของกองทัพอากาศเดຌ
ดีอยางเร กใคงปຓนรืไองของการปฏิบัติ฿หຌปຓนเปตาม
นยบายละยุทธศาสตรຏนัไนอง สุดทຌายผูຌขียนกใขอจบ
บทความดຌวยพระราชนิพนธຏค้าขวัญ พระบาทสมดใจ
พระจຌาอยูหวัรชักาลทีไ 6 ทีไพระราชทานมืไอ 6 พฤษภาคม 
พ.ศ.2554 ฿นการจัดตัๅงกองสือปຆา ความวา
     “มຌหวังตัๅงสงบ จงตรียมรบ฿หຌพรຌอมสรรพຏ 
        ศัตรูกลຌามาประจัญ จะอาจสูຌริปูสลาย” 
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 จากภัยคุกคามทีไมีสามารถบงออกเดຌปຓน 
ภัยคุกคามบบดัๅงดิม (Traditional Threats) ซึไงจะมี
ความหมายครอบคลุมถึงภัยคุกคามจากการ฿ชຌก้าลัง
ทางทหาร ขຌาท้าการรบ ละยงัรวมเปถงึการบอนทา้ลาย 
กอวินาศกรรม จารกรรม ทีไมีลักษณะทีไ รัฐท้ากับรัฐ กับ
ภัยคุกคามอีกบบหนึไงนัไนคือ ภัยคุกคามรูปบบ฿หม 
(Non-Traditional Threats) นั ไนคือภัยคุกคาม฿น
ทุก โ มิต ิทีไเม฿ชภัยคุกคามฉพาะมิติดຌานทางการทหาร
ทานัๅน ดังตัวอยางชน ปญหาลกรຌอนทีไกอ฿หຌกิด
การปลีไยนปลงทางสิไงวดลຌอมทีไมีผลกระทบตอความปຓนอยู
ของมวลมนุษยชาติละระบบนิวศนຏ หรือการคลืไอนยຌาย
ทนุจากบรรษัทขຌามชาติ การปດนหุຌนทีไสงผล฿หຌประทศเทย
ตຌองประสบภาวะศรษฐกิจฟองสบู หรือการกอการรຌาย
ละการกอความเมสงบทีไกระทา้ตอผูຌบรสิทุธิด่ຌวยความรนุรง 
ละความหวาดกลัว หรือการคຌามนุษยຏขຌามชาติ ปຓนตຌน 
 

การบงกลุมของภัยคุกคาม

           ตสิไงทีไผูຌขียนอยากจะกลาวถึงนีๅคือ Cyber
Threats ปจจุบันมนุษยຏเดຌกຌาวขຌาสูยุคลกาภิวัตนຏ 
(Globalization) ทีไสงผล฿หຌปลีไยนรปูบบการดา้นนิชวีติ
฿นสังคม ยุคหงขຌอมูลขาวสารละสารสนทศ 
(Information Technology/IT) ทีไเรຌพรมดนอยางตใม
รปูบบ ประกอบกับการกิดนวตักรรม฿หม โ ดยฉพาะ

อยางยิไงนวตักรรม฿นทคนลยสีารสนทศ ละการสืไอสาร 
(Information & Communication Technology : ICT) 
ทีไเดຌยอลกทัๅงลก฿หຌลใกลงรืไอย โ กิดการสงขຌอมูล
ขຌาหากัน ชวย฿หຌการสืไอสารเปมาระหวางบุคคลตอบุคคล 
บุคคลกับหนวยงาน ละหนวยงานกับหนวยงานปຓนเดຌ
ดຌวยความสะดวกรวดรใว จนสามารถกลาวเดຌวาลกบน
ละลใกลง เมมีอุปสรรคจากภูมิประทศทีไกวຌาง฿หญ
เพศาล ทกุสิไงทกุอยางถกูทา้฿หຌลใกลง ยอสวน จากขนาด
จอทีวีทีไ฿หญละหนัก กใพัฒนาจนบางละบาลง 
สวนสดงผลคอมพิวตอรຏกใลใกลงทาฝຆามอื จนกลายมา
ปຓนสมารຏทฟน฿นปจจุบัน ตอเป฿นอนาคตกใจะลใกทา
ขนาดนาิกาขຌอมือ ดังชน นาิกาของบริษัทอปปຂຕล 
(Apple Watch) ซึไงกใเดຌออกวางจ้าหนายลຌว 

ทคนลยีสารสนทศ ละการสืไอสาร

 จากหนังสือ “The World is Flat : A Brief 
History of the Twenty-First Century” ของ ธมัส 
อล เฟดຏมน (Thomas L Friedman, 2005) เดຌสรุป
ความหมายของ The World is Flat วา จากป ค.ศ.1492 
มืไอ คริสตฟอรຏ คลัมบสั(Christopher Columbus) 
ผูຌปຓนทัๅงนักดินรือละนักส้ารวจทางทะล เดຌดินรือ
พืไอหาสຌนทางเปทวีปอินดีย ดยขาชืไอวาลกนัๅนมี
รปูรางปຓนทรงกลม ละสามารถดนิทางเปอนิดียเดຌดย
การดนิรือเปทางทิศตะวนัตก ซึไงความชืไอนีๅปຓนทีไขดัยຌงกับ
นวความชืไอ฿นยุคนัๅนวาลกนัๅนมรีปูทรงบนมืไอดินรือ

Cyber Threats ภยคกค มร บบ ครอข ย ทรคมน คม ล คอมพว ตอร กบ
คว มมนคงของกองทพอ ก ศ

น.อ.ณัฐวุฒิ  อจลบุญ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนทีไ 50
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 ฿นชวงทีไสอง Globalization 2.0 ริ ไมจาก
ป ค.ศ.1800 ถึงป ค.ศ.2000 ฿นชวงทีไกิดสงครามลก
ครัๅงทีไ 1 ละครัๅงทีไ 2 ดยลกถูกยอจากขนาดกลางมา
ปຓนขนาดลใก มีกลเกคือ กิดบริษัทขຌามชาติทีไขຌามา
สวงหาตลาดขายสินคຌาละหารงงาน฿นลกตะวันออก 
ดยริไมรกจากบริษัทของประทศนธอรຏลนดຏ ละ
ประทศอังกฤษ เดຌท้าบริษัทรวมทุนกัน กิดการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ท้า฿หຌรายเดຌละจ้านวนประชากรดย
ฉลีไยริไมทีไจะขยายตัวอยางยัไงยืน฿นบบทีไเมคยปຓน
มากอน มกีารลดลงของคาการดนิทาง กดิครืไองยนตຏ
พลังเอน้ๅาละทางรถเฟ การลดลงของคาการติดตอ
สืไอสาร กิดระบบทรลข ทรศัพทຏ กิดคอมพิวตอรຏ
สวนบุคคล ดาวทียม การวางสายเฟบอรຏออฟติค ละ
ริไมมีการ฿ชຌงานอินตอรຏนใต (World Wide Web) มีการ
ท้างานรวมกันของชาติตาง โ ตกใยังมีขຌอจ้ากัดอีกมาก 
 ชวงสดุทຌาย Globalization 3.0 ริไมจากป ค.ศ.2000 
ทีไทคนลยีสารสนทศท้า฿หຌลกสมือนลดจากขนาด
ลใกปຓนขนาดจิ็วเดຌ ลกริไมบนขึๅน ทุกคนมีอกาส
ทาทียมกัน ดยกลเกคือคนทุกคนละทุกกลุม
จะสามารถขຌาถึงทคนลยี (Plug and Play) ละรวม฿น
กระสลกาภิวัตนຏนีๅเดຌดยเมจ้ากัดฉพาะชาวลกตะวันตก
อีกตอเป

Globalization 3.0

 ปจจุบันเดຌมีการพัฒนาครือขายอินตอรຏนใต 
ดยการชืไอมตอกันดຌวยระบบครือขาย฿ยกຌวน้าสง 
ละระบบสืไอสารดาวทยีม จนทา้฿หຌลกกดิการชืไอมตอ

ออกเปลຌวกใจะตกขอบลก จากความชื ไอของขา 
ขาจึงวางผนการดินทาง฿หมขึๅนมาซึไงตางจาก
นกัส้ารวจคนอืไนดยสิๅนชงิ ตดຌวยความผดิพลาดดย
บงัอญิขากลบัดนิรอืเปพบทวปีอมรกิา คลมับัสจึง ฿ชຌ
ประสบการณຏจากการดินทางครั ๅงนั ๅนมายืนยันวา
ลกกลม ต฿นปจจุบันยุคลกาภิวัตนຏ ทีไอินดียกลับปຓน
ศนูยຏกลางของ Business Process Outsourcing (BPO) 
฿หຌบริการตาง โ เมวาจะปຓนการรับขียน Software 
กรอกบบสยีภาษ ีวิคราะหຏผล X-ray ตดิตามกระปຉาดนิทาง
ทีไสูญหาย฿หຌกสายการบิน ดย฿หຌบริการกบริษัทตาง โ 
ทัไวลกผานทาง Internet สวนประทศจีนมีรงงานทีไ
สามารถพูดภาษาญีไปุຆนหลายพันคนก้าลัง฿หຌ บริการ BPO 
กบริษัทตาง โ ของประทศญีไปุຆน หรือมຌต฿นประทศ
ทีไก้าลังพัฒนาอง รูปปຕน Virgin of Guadalupe ทีไชาวมใกซิกนั
นับถือละวางขายอยู฿นประทศมใกซิกนัๅนขณะนีๅกใท้า
มาจากประทศจีน ประสบการณຏหลานีๅปรียบสมือนวา
ปจจบุนัราอยู฿นลกทีไตดิตอกันเดຌงายดาย หมอืนอยูขຌาง
ขຌางกัน หรือลกบนนัไนอง 

Business Process Outsourcing (BPO)

 ทางดຌานกระสลกาภิวัตนຏ (Globalization) 
ทีไผานมา฿นประวัติศาสตรຏเดຌบงออกปຓน 3 ชวง เดຌก 
Globalization 1.0 ริไมจากป ค.ศ.1492 ถงึป ค.ศ.1800  
มีการปลีไยนปลงคือ มืไอคลัมบัสออกดินรือพืไอปຂด
ลกการคຌาระหวางลกกา กับลก฿หม ท้า฿หຌลก
ถูกยอลงจากขนาดกวຌาง฿หญเพศาล กลายปຓนขนาดกลาง 
มีการพยายามลาอาณานิคม พยายามท้าลายสิไงกีดขวาง
ก้าพงตาง โ พืไอรวมลกขຌาดຌวยกัน 
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อยางสมบูรณຏ สามารถสงขຌอมูลถึงกันดຌวยความรใวทากับ
ความรใวสง ละยังมีนวนຌมทีไจะพิไมการชืไอมยง
฿หຌมากขึๅน สงผล฿หຌลกนับวันยิไงคบลง มนุษยຏทุกชาติ
ทุกภาษาสามารถสัไงซืๅอสินคຌาทุกชนิดจากทุกยานตลาด
การคຌาทีไดงดังเดຌ ราสามารถฝาก-ถอนงิน ละ/หรือทา้
ธุรกรรมดຌานการงินทุกประภทบนจออินตอรຏนใตจาก
ทุกหนทุกหงบนลก สามารถสมัครขຌารับการศึกษา฿น
ทกุระดับดยผานครือขายอินตอรຏนใตอยางทาทียมกัน 
มຌตการศึกษารงรียนสนาธิการ ละวิทยาลัยการทัพ
อากาศของประทศสหรัฐอมริกาอง กใมีการศึกษา
ผานทางระบบครอืขาย สามารถรบัคนขຌาศกึษาดຌวยการ
พิจารณาคุณสมบัติ ละทดสอบผานระบบอินตอรຏนใต 
ดยเมจ้าปຓนตຌองเปปรากฏตัว฿หຌหในตอยาง฿ด

 

ระบบครือขาย฿ยกຌวนําสง

 จากนยบายความมัไนคงหงชาติ ป พ.ศ.
2558-2564 ทีไจัดท้าดย ส้านักงานสภาความมัไนคง
หงชาต ิ฿นสวนทีไ 2 นยบายความมัไนคงหงชาติทัไวเป 
นยบายทีไ 10 สริมสรຌางความมัไนคงทางทคนลยี
สารสนทศละเซบอรຏ ฿นขຌอทีไ 10.1 ปกปງอง ปງองกัน 
ภัยคุกคามดຌานเซบอรຏ สงครามเซบอรຏ ละสริมสรຌาง
ความปลอดภัยระบบทคนลยีสารสนทศ ละขຌอทีไ 
10.3 พัฒนาศักยภาพทางดຌานทคนลยีสารสนทศ 
สรุปเดຌวา ฿หຌฝງาระวัง ละพัฒนาระบบปງองกัน การ
จมตีระบบสารสนทศ การพัฒนาความพรຌอมตอ
สงครามเซบอรຏ การปกปງองครงสรຌางพืๅนฐานส้าคัญดຌาน
สารสนทศ พัฒนามาตรฐานดຌานความปลอดภัย฿นทุก
ดຌาน วิจัยละพัฒนาพืไอความมัไนคงปลอดภัยเซบอรຏ 
การบูรณาการชืไอมยงระบบฐานขຌอมูลภาครัฐ การพัฒนา

ระบบรัฐบาลอิลใกทรอนิกสຏบบบูรณาการ ละการรักษา
ความมัไนคงปลอดภัยทางเซบอรຏ
 

สงครามเซบอร

 จากยทุธศาสตรຏกองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) กองทัพอากาศมุงหวังพัฒนา
สู “กองทพัอากาศชัๅนนา้฿นภมูภิาค” หรอื “One of the 
Best Air Forces in ASEAN” ซึไงอีกนัยหนึไง คือ ปຓน
กองทัพอากาศทีไมีขีดความสามารถ฿นทุกมิติอยู฿นระดับ 
1 ฿น 3 ของภูมิภาคอาซียน บนพืๅนฐานของการพึไงพา
ตนอง ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌมัไน฿จวาการกຌาวเปสูวิสัยทัศนຏ
กองทัพอากาศอยางปຓนระบบ ปຓนรูปธรรม ละมีความยัไงยืน 
กองทัพอากาศจึงเดຌกา้หนดจุดนຌนของทิศทางการพัฒนา
฿นตละระยะ ดังนีๅ

JAS 39 Gripen

 ระยะทีไ 1 พ.ศ.2551-2554 กองทัพอากาศ
ดิจิตอล (Digital Air Force : DAF) มีขีดความสามารถ
฿นการปฏิบัติการรบ ละการปฏิบัติการทีไมิ฿ชการรบพืไอ
ตอบสนองตอภยัคกุคาม฿นทกุรปูบบ ดยกองทพัอากาศ
ตຌองสามารถประยกุตຏ฿ชຌทคนลยดีจิติอลปຓนหลกั ละ
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บูรณาการทคนลยีก้าลังทางอากาศ ทคนลยีครือขาย 
ละทคนลยีสารสนทศ พืไอ฿หຌการปฏิบัติภารกิจ
ของกองทัพอากาศปຓนเปอยางรวดรใว หมาะสม
ทันตามความตຌองการ฿นทุกสถานการณຏ อันจะปຓน
พืๅนฐานการพัฒนาสูการปฏิบัติการทีไ฿ชຌครือขายปຓน
ศูนยຏกลาง (Network Centric Operations : NCO)

การปฏิบัติการทีไ฿ชຌครือขายปนศูนยกลาง

               ระยะทีไ 2 พ.ศ.2555-2558 กองทัพอากาศทีไ฿ชຌ
ครือขายปຓนศูนยຏกลาง (Network Centric Air Force 
: NCAF) มีขีดความสามารถ฿นการปฏิบัติการรบละ
การปฏิบตักิารทีไม฿ิชการรบ พืไอตอบสนองตอภยัคกุคาม
฿นทกุรปูบบรวมถงึภยัคุกคามรปูบบ฿หม฿นยุคสงคราม
ทีไ฿ชຌครือขายปຓนศูนยຏกลาง (Network Centric Warfare : 
NCW) ดยกองทัพอากาศตຌองสามารถประยุกตຏนวคิด
การปฏิบัติการทีไ฿ชຌครือขายปຓนศูนยຏกลาง (NCO)         
เดຌอยางสมบูรณຏ ละตຌองสามารถ฿ชຌทคนลยีครอืขาย
ละระบบชืไอมยงขຌอมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data 
Link) เดຌบนพืๅนฐานของการพึไงพาตนอง
 ระยะทีไ 3 พ.ศ.2559-2562 กองทัพอากาศขับ
คลืไอนเปสู “กองทัพอากาศชัๅนน้า฿นภูมิภาค” ดยสามารถ
฿ชຌทคนลยีดิจิตอลละนวคิดการปฏิบัติการ
ทีไ฿ชຌครือขายปຓนศูนยຏกลาง NCO ฿นการปฏิบัติการรบ 
ละการปฏิบัติการทีไมิ฿ชการรบ พืไอตอบสนองตอภัย
คกุคาม฿นทกุรูปบบ เดຌอยางมปีระสทิธภิาพบนพืๅนฐาน
ของการพึไงพาตนอง฿หຌมากทีไสุด

      

ภัยคุกคาม฿นระบบสารสนทศ

 ภัยคุกคามทางคอมพิวตอรຏ (Cyber Threat) 
ปຓนอาชญากรรมทางคอมพิวตอรຏ (Cyber Crime)         
ทีไสรຌางความปດนปຆวน ละความสียหาย฿หຌกับลก           
Cyber Space ฿หຌกบัพวกราเดຌอยางนา฿จหาย ดยฉพาะ
ถຌามากิดกับกองทัพอากาศ อาจจะสรຌางความสียหาย
อยางมาก มีตัวอยางทีไนาสน฿จ ชน ฿นป พ.ศ.2543 เดຌมกีลุม 
Attackers เดຌสงปรกรมขຌาจมตีระบบฐานขຌอมูล
ทางคอมพิวตอรຏ ฿นประทศสหรัฐอมริกาจนสรຌาง
ความสียหายปຓนงินถึงกวา 1,000 ลຌานหรียญสหรัฐฯ 
มืไอป พ.ศ.2541 รือรบชัๅน อจี ของ ทร.สหรัฐอมริกา 
(U.S.NAVY’S AEGIS CRUISER) ชื ไอ USS YORKTOWN 
(CG-48) กิดขຌอขัดขຌอง฿นระบบคอมพิวตอรຏ หรือทีไ
รียกกันวา Dead In The Water ตຌองสียวลากຌเข
ปຓนวลาหลายชัไวมง พียงพราะการ฿ชຌขຌอมูลปรกรมทีไ
ผิดพลาด ซึไงหตุทีไกิดนีๅนับวายังปຓนชคดีทีไกิดกับรือ 
ซึไงยังสามารถลอยล้าซอมเดຌ ตถຌาเปกิดกับครืไองบิน
หรือระบบการควบคุมการบินทีไกองทัพอากาศรับผดิชอบ 
ยอมจะหมายถึงความสียหายอยาง฿หญหลวง อีกกรณี
ศกึษาทีไส้าคัญอีกประการหนึไงคือ  ฿นดือน พฤษภาคม พ.ศ.2542 
Hackers เดຌจาะขຌาเปจมตีฮมพจ (Homepage) 
ของท้านียบขาว ละขຌาเปจมตีวใบเซดຏของ อฟบีเอ 
(FBI) ละของวุฒสิภาสหรัฐฯ   จนปຓนอมัพาต ซึไง฿นวลา
ตอมาทางการสหรัฐฯ สามารถจับฮกกอรຏเดຌ ทราบชืไอ
ภายหลังวาชืไอ นายซด ดวิส (Mr.Sad  David) ซึไงปຓน
ดใกหนุมวัยพียง 19 ปทานัๅน ฿นปจจุบันบางทีรากใจะ
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เดຌยินขาวกีไยวกับ Hackers ประทศหนึไง พยายามจะ
จาะขຌอมลูจากรฐับาลอกีประทศหนึไง กใหมอืนกบักลาย
ปຓนสงครามทางเซบอรຏกันดยเมปຓนทีไปຂดผย

อาชญากรรมทางคอมพิวตอร

 ดຌวยคุณลักษณะพิศษของ Cyber Threats       
ทีไงายตอการจมตี ราคาตຌนทุนต้า เมตຌองลงทุนอะเรสูงมาก 
ต฿หຌผลลัพธຏทีไมีประสิทธิภาพสูง ดยสามารถ฿หຌผลทีไ
รุนรงตอปງาหมายทีไลือกเวຌ ละท้าลาย฿นขอบขต
ทีไกวຌางขวาง สรຌางความสียหายอันยากทีไจะประมินคาเดຌ 
สงผล฿หຌกดิการลักลอบขมยขຌอมูล ละทา้ลายขຌอมูล
ของฝຆายตรงกันขຌามหรือดยผูຌทีไเมประสงคຏด ี บางกลุม
(Attacker/Hacker) ทีไรวมรียกวา ภัยคุกคามดຌาน
คอมพิวตอรຏ หรืออาชญากรรมทางคอมพิวตอรຏ            
(Cyber Threats/Cyber Crime) ซึไง฿นปจจุบัน
ภัยคุกคามคอมพิวตอรຏนีๅ ถือปຓนมิติ฿หมของภัยคุกคาม
ทีไรຌายรงกินกวาจะประมินคาของ ความสียหายเดຌ 
พราะอุปสรรคทีไส้าคัญส้าหรับการตอตຌานละปງองกัน
ภัยคุกคามนีๅ ทีไตกตางเปจากภัยคุกคามดຌานอืไน โ คือ 
ผูຌถกูจมตเีมสามารถทีไจะประมาณสถานการณຏ ละหรอื
รูຌวาผูຌจมต ีปຓน฿คร จมตีท้าเม จมตีอยางเร ละจมตี
จากทีไเหน ดยฝຆายทีไจมตีสามารถซอนตัวละควบคุม
การจมตีดยตรงผานทางระบบ Network ทีไหางเกลออกเป
นบัปຓนพันพนักิลมตร รวมทัๅงยังสามารถจมตจีากทัๅง฿น
ละจากตางประทศเดຌ นอกจากนีๅ ภัยคุกคาม
ทางคอมพิวตอรຏนีๅอาจสามารถด้านินการจากผูຌทีไปຓน
ศัตรูดยตรงจากหนวยขาวกรองตางชาติ หรือดยหนวย
กอการรຌายสากลกใเดຌ ตขณะดียวกัน กใอาจถูกจมตีจาก

บุคคลภาย฿นหนวยงาน ดยฉพาะหลาขຌาราชการหรือ
พนักงานทีไผิดหวังจากการลืไอนยศ ลืไอนต้าหนง หรือ
พืไอหาผลตอบทนทีไปຓนงิน ละสิไงของชดชยทีไคุຌมคา

Hacker

 ส้าหรับกลุม Attacker/Hacker ดยทัไวเปลຌว
จะตຌองปຓนผูຌทีไมีความรูຌความสามารถดຌานคอมพิวตอรຏ
ปຓนพิศษ ต฿นบางครัๅงอาจจะปຓนมอืสมคัรลนทีไมี
อายุนຌอย ตชอบทดสอบความสามารถของตนองดຌวย
การสงเวรัสคอมพิวตอรຏ ทีไคิดขึๅนองเปตามครือขาย 
Internet ดยเมหวังผลทีไปຓนรูปธรรมชัดจน ดย฿นทาง
ทคนิคลຌว ผูຌจมตีอาจจะจมตีปງาหมายจากรຌานกาฟ 
หรือรຌานอาหารทีไเหน฿นลกกใเดຌ 

เวรัสคอมพิวตอร

 กองทัพอากาศก้าลังกຌาวเปสูการปลีไยนปลง
ปຓน Network Centric Air Force (NCAF)  ฿นอนาคต
อัน฿กลຌ ระบบการควบคุมสัไงการ ระบบรายงานขຌอมูล 
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ระบบค้านวณละประมวลผล ระบบการตัดสิน฿จ฿ชຌอาวุธ
ตอฝຆายตรงขຌาม ฯลฯ กใจะกลายปຓนสิไงทีไมีความส้าคัญ 
฿นขณะดียวกัน การจมตีระบบคอมพิวตอรຏ หรือ
ภยัคกุคามทางคอมพิวตอรຏ จากฝຆายตรงขຌาม อาจจะรวมถึง
การ฿ชຌระบบ Cyber พียงพืไอการหาขาว฿นทางลับ 
นืไองจากฝຆายตรงขຌามอาจตຌองการรูຌขຌอมูลขาวสารพืไอ
น้าเป฿ชຌด้านินการ฿นผนการตางตาง หรืออาจตຌองการ
฿ชຌขຌอมลู พืไอการผยพรผลงานของตน ดงันัๅนถຌาราเมมี
ระบบปງองกนัทีไดพีอ กใอาจจะสงผล฿หຌระบบลม฿ชຌการเมเดຌ 
กใอาจจะสงผลถึงความมัไนคงของหนวยงาน ของ  
กองทัพอากาศ ตลอดจนมีผลเปถึงกระทรวงกลาหม 
ละรัฐบาลเดຌ ดยฉพาะถຌาอนาคต กองทัพอากาศ
อาจจะมีระบบควบคุมการยิง หรือบังคับอากาศยาน
ทีไเรຌนกับิน ทีไสามารถปลอยอาวุธเดຌจากระบบ Network 
฿นกองทัพ ลຌวระบบนีๅกิดถูกจมตี หรือขຌาบังคับทน 
ทา้฿หຌระบบการบงัคบั ระบบการปลอยอาวธุลຌมหลว กใจะ
สงผลสียหายทีไเมอาจคาดดาเดຌ จึงมีความจ้าปຓนอยางยิไง
ทีไทางกองทัพอากาศ ตຌองพัฒนาบุคลากร฿หຌมีความรูຌ
ทีไจะสามารถรับผิดชอบงานดຌานคอมพิวตอรຏ ละ
ระบบ Network ของกองทัพ฿หຌมีความปลอดภัยสูงสุด 
ทคนลยีดຌานสงครามเซบอรຏปลีไยนปลงอยูสมอ 
จ้าปຓนทีไผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆายตຌองมีจิตส้านึกอยางจริงจัง
ละตอนืไอง จึงจะท้า฿หຌการด้านินการดຌานสงคราม
เซบอรຏของ ทอ.ประสบความส้ารใจ รวมทัๅง ทอ.จา้ปຓนตຌอง
จัดท้าผนมบททีไกีไยวขຌองกับดຌานตาง โ ทัๅง 7 ดຌาน เดຌก 
1. ผนมบทดຌานก้าลังพล 
2. ผนมบทดຌานการขาวละการรักษาความปลอดภัย    
3. ผนมบทดຌานยุทธการละการฝຄก 
4. ผนมบทดຌานสงก้าลังบ้ารุง 
5. ผนมบทดຌานกิจการพลรือน 
6. ผนมบทดຌานการวิจัยละพัฒนา ละ 
7. ผนมบทดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
ดยทีไผนมบท ทอ.ทัๅง 7 ดຌานจะปຓนครืไองมอื (Means) 
ทีไ ทอ.ตຌอง฿ชຌพืไอหาหนทางปฏิบตั ิ(Ways) เปสูปງาหมาย 
(Ends) ทีไทอ.ตຌองการ พืไอปງองกัน Cyber Threats                   
อยางสมบูรณຏ ละยัไงยืนตอเป
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ปกหนຌาของอกสาร Space Operations

 การปฏิบัติการดຌานอวกาศ (Space Oper-
ations) มีความส้าคัญตอการปฏิบัติการทางทหาร฿น
ปจจุบันปຓนอยางมาก ละตอกองทัพตาง โ ทัไวลกทีไมี
ความกຌาวหนຌาสงูสุดทางดຌานทคนลยี ชน กองทัพของ
ประทศสหรัฐอมริกา สหพนัธรัฐรัสซีย ละสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ปຓนตຌน คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรຏ
กองทัพอากาศ 20 ป เดຌหในความส้าคัญ฿นรืไองนีๅ จึงเดຌ
น้ารืไองการปฏิบัติการดຌานอวกาศบรรจุเวຌ฿นผนพัฒนา
ยุทธศาสตรຏฯ  ดยอยู ฿นยุทธศาสตรຏทีไ 2 การสรมิสรຌาง
สมรรถนะละความพรຌอม฿นการปງองกันประทศ กลยุทธຏ
ทีไ 2.7 รืไอง การพัฒนาขีดความสามารถดຌานกิจการ
อวกาศ
 ผูຌปลทราบวารืไองนีๅก้าลังปຓนทีไสน฿จ฿น
กองทัพอากาศ จึงเดຌน้ารืไองการปฏิบัติการดຌานอวกาศ

(Space Operations) มาปลละรียบรียงลง฿นวารสาร
สงครามทางอากาศฉบับทีไ 63 ทีไทานถืออยู฿นขณะนีๅ 
ดยเดຌน้าหัวขຌอรกของบททีไ 1 รืไอง พืๅนฐานการปฏิบัติ
การดຌานอวกาศของกองทพั (Fundamentals of Military 
Space Operations) มาปลละรียบรียงฉพาะ
฿นสวน Section A. Military Space Contributions 
to Joint Operations มีนืๅอหาส้าคัญสองหัวขຌอเดຌก 
กลาวดยทัไวเป (General)   อวกาศละหลักของ
การปฏิบัติการรวม (Space and the Principles of 
Joint Operations) ดังมีรายละอียดตอเปนีๅ

กลาวดยทัไวเป (General)  

      1. นวทาง฿นดຌานการวางผน การด้านิน
งาน ละการประมินคาตาง โ ฿นการปฏิบัติการรวม
ดຌานอวกาศ ละพืๅนฐานของหลักนิยมดຌานอวกาศ
฿นการปฏิบัติการรวมทุกชนิด ดยอธิบาย฿หຌหใน
หลักการ฿นการปฏิบัติของทหารทีไชืไอมยงกับการขอรับ
การสนับสนุนบางสวนหรือทัๅงหมดจากองคຏกรอืไน โ 
นอกจากนัๅนเดຌอธบิายกีไยวกับนวทางการท้างานของ
คณะสนาธกิารปฏบิตักิารรวม (Joint Staff) ผูຌบญัชาการรบ
(Combatant Command) กองบัญชาการดຌาน
ยุทธศาสตรຏของประทศสหรัฐฯ (United States
Strategic Command) รวมถึงการท้าหนຌาทีไละความ
รับผิดชอบของกองบัญชาการดຌานยุทธศาสตรຏฯ ซึไงจะตຌอง
กีไยวขຌองกบัหนวยงานหรอืองคຏกรตาง โ ทีไชวยหลอื ละ
การสรຌางขอบขายงานส้าหรับก้าลังดຌานอวกาศ ละ
ขีดความสามารถดຌานอวกาศ
 

พนฐ นก รปฏบตก รด นอวก ศของกองทพ
Fundamentals of Military Space Operations

ปลจาก Space Operations, Joint Publication 3-14, 29 May 2013 หนຌา I-1 ถึง I-6  

ดย นาวาอากาศท ส้าราญ ชอบ฿จ รองหัวหนຌากองยุทธศาสตรຏ ศูนยຏการสงครามทางอากาศ
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   ตราสัญญลักษณหนวยของกองบัญชาการดຌานยุทธศาสตร
ของประทศสหรัฐอมริกา

ดาวทียม หนึไง฿นขีดความสามารถดຌานอวกาศทีไสําคัญ
 

 

การสงยานอวกาศดຌวยจรวด

ขีดความสามารถดຌานอวกาศบางสวน

  2.  ขดีความสามารถดຌานอวกาศเดຌรบัการพิสจูนຏวา
ปຓนหลงทีไมาของปจจัยทวีก้าลังทีไมีนัยส้าคัญ 
(Signifi cant Force Multipliers) มืไอบูรณาการขຌากับ
การปฏบิตักิารของกองทพั  ขดีความสามารถดຌานอวกาศ
จะจัดตรยีม฿นรืไองกีไยวกับการติดตอสืไอสารดยรวม
เวຌ฿หຌ ดยการบอกตา้หนงทีไตัๅง (Positioning) การน้าทาง
(Navigation) ละการลือกวลาทีไหมาะสมทีไสุด              
(Timing) ซึไงจะรียกรวม โ วา PNT  ฿นสวนของการบริการ
เดຌก การฝງาสังกตสภาพวดลຌอม ชน การขาวกรอง
จากอวกาศ (Space-Based Intelligence) การฝງาตรวจ 
(Surveillance) ละการลาดตระวน (Reconnais-
sance) พืไอจຌงตือนตอผูຌทีไกีไยวขຌอง ชน ผูຌบัญชาการ
รบ (Combatant Commanders) หนวยทีไขอรับการ
สนับสนุนละผูຌปฏิบัติงานเดຌรับทราบ พืไอสงสริม฿หຌ
กิดการบูรณาการ฿นดຌานตาง โ มีประสิทธิภาพมากขึๅน 
ผูຌบญัชาการกองกา้ลงัรวม (Joint Force Commanders)  
ละคณะฝຆายสนาธกิาร (Staffs) จะตຌองมคีวามขຌา฿จ฿น
การท้างานรวมกันอยางชัดจน฿นรืไองทีไกีไยวกับก้าลัง
ดຌานอวกาศวามีผลตอการปฏิบัติการรวมอยางเร ละ
การปฏิบัติการดຌานอวกาศของกองทัพควรจะบูรณาการ
รวมกบัการปฏบิตักิารทางทหารอืไน โ อยางเร จงึจะบรรลุ
วตัถุประสงคຏ฿นดຌานความมัไนคงหงชาติของสหรัฐฯ พืไอ
฿หຌเดຌประยชนຏ฿นดຌานอวกาศ กองทพัตຌองขຌา฿จพืๅนฐาน฿น
การ฿ชຌครืไองมอื นวทางตาง โ ละสามารถด้านินกิจกรรม
รวมกับสวนราชการละองคຏกรตาง โ ทีไกีไยวขຌองเดຌ  
มืไอกิดความลงตัวกใจะบูรณาการขีดความสามารถดຌาน
อวกาศทีไจ้าปຓนทัๅงหมด รวมกับขีดความสามารถจาก
หนวยงานอืไน โ ชน หนวยงานระดับชาติ พลรือน 
อกชน ละตางประทศ พืไอ฿หຌกดิประสทิธิภาพมากขึๅน 
ละสรຌางความปຓนหนึไง฿นการปฏิบัติ ดังนัๅนผูຌบัญชาการ
กองก้าลังรวมควรจะสรຌางมาตรการทีไสมหตุสมผล
รวมกับตัวทนองคຏกรภายนอกอืไน โ อยางหมาะสม พืไอ
วางผนการปฏิบตักิาร การด้านนิงาน ละการประมิน
ผลลัพธຏ
          3. กองทัพของสหรัฐฯ เดຌ฿ชຌขดีความสามารถ
ดຌานอวกาศพืไอการปลีไยนปลงอยางมีนัยส้าคัญ ตัๅงต
กองทัพสงดาวทียมขຌาเปอยู฿นวงคจรครัๅงรก รวมทัๅง
การพฒันาอยางตอนืไองดຌานทคนลยอีวกาศทา้฿หຌกดิ
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การพัฒนาระบบทางดຌานอวกาศทีไกຌาวหนຌามากขึๅนกวา
ดิม อีกทัๅงมีการน้าดาวทียมทางดຌานธุรกิจมาชวยพิไม
ขีดความสามารถอีกดຌวย สิไงหลานีๅกอ฿หຌกิดการปลีไยน
มมุมองของผูຌบงัคับบัญชาตอขีดความสามารถดຌานอวกาศ 
นอกจากนัๅนฝຆายตรงขຌาม  (Adversaries) กใเดຌมกีารจดัซืๅอ
ละพฒันาขีดความสามารถทางดຌานอวกาศชนดยีวกัน 
สิไงหลานีๅกอ฿หຌกิดสภาพการขงขันทางดຌานอวกาศ 
กิดความคบัคัไงออดั กิดการทຌาทาย ละกดิการขงขนั
กีไยวกับการพัฒนาสภาพวดลຌอมทางดຌานอวกาศ

ดาวทียมขององคกรตาง โ สามารถถูกรบกวนสัญญาณเดຌ
ปนจุดออนประภทหนึไง฿นการปฏิบัติการดຌานอวกาศ

     3.1  จุดออนทางดຌานอวกาศ (Vulnerability)
  (ก) หนวยงานของกองทัพ พลรือน 
ละดຌานธุรกิจของสหรัฐฯ เดຌมีการพิไมขีดความสามารถ
ดຌานอวกาศบบพึไงพา การพึไงพาดຌานนีๅปຓนจุดออน
ทีไส้าคัญ พราะท้า฿หຌพิไมความออัด มีการทຌาทายกัน 
มีการขงขันกันกิดขึๅน รวมทัๅงกอ฿หຌกิดการทรกซง
หรือรบกวนอยางมีวัตถุประสงคຏ ชน มีการกระทา้พืไอ
ยับยัๅงหรือท้า฿หຌระบบดຌานอวกาศสียกระบวนทา฿น
การ฿หຌบริการละลดขีดความสามารถลง การทรกซง
ทีไมีปງาหมายตอระบบดຌานอวกาศรวมทัๅงครงสรຌาง
พืๅนฐานอืไน โ ทีไสนับสนุนการท้างานของระบบฯ จะเดຌรับ
การพิจารณาวาปຓนการละมิดสิทธิของสหรัฐฯ ชน 

การสอดทรกคลืไน การรบกวนระบบดຌานอวกาศตอ
พันธมิตรของสหรัฐฯ ทัๅง฿นชวงปลอดสงครามละชวง
ภาวะสงคราม มืไอปญหาหลานีๅกดิขึๅนละเดຌรบัมอบ
อา้นาจ฿หຌดา้นินการ  กองก้าลังรวมจะชวยกนัปງองกันขีด
ความสามารถดຌานอวกาศทัๅงทีไปຓนของพลรือน องคຏกร
ดຌานธุรกิจ ละของตางประทศ
             (ข) ผูຌบงัคบับัญชา (Commander) 
ควรจะพิจารณารายการทีไปຓนเปเดຌทัๅงหมดจากความ
คลืไอนเหวของฝຆายตรงขຌาม ทัๅงทีไปຓนรัฐละเม฿ชรัฐ ซึไง
สดงถึงความเมปຓนมิตรตอฝຆายราดยการขຌาถึงหรือขຌา
฿ชຌงานขีดความสามารถดຌานอวกาศมืไอมีการพัฒนารืไอง
การประมินคาทางยุทธศาสตรຏ การจัดท้าอกสารประกอบ
ดຌานอวกาศ รวมถึงการวางผนการดา้นนิการ฿นอนาคต 
นอกจากนัๅนจะตຌองตรยีมการปງองกนัลวงหนຌารืไองการพิไม
ขนาดของขีดความสามารถอยางรวดรใว การลดความ
ซับซຌอนของขีดความสามารถดຌานอวกาศ ผลประยชนຏ
ของกองทัพอาจจะถูกน้าเป฿ชຌดยฝຆายตรงขຌามทีไเมหวังดี 
ฝຆายตรงขຌามอาจกิดขึๅนเดຌดยเมเดຌ฿ชຌวลามากกินเป
฿นการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานพืไอรับขຌอมูลหรือรบกวน
ตอขดีความสามารถดຌานอวกาศของฝຆายรา นืไองจาก฿น
ปจจบุนัขดีความสามารถหลานีๅสามารถจัดซืๅอมาเดຌงาย โ
ทางลือกหนึไงจะท้าเดຌ฿นตอนนีๅคือตຌอง฿ชຌความ
พยายามอยางมาก฿นการวางกฎกณฑຏพืไอปງองกัน
การขຌาถึงขีดความสามารถดຌานอวกาศจากฝຆายตรงขຌาม 
รวมทัๅง฿ชຌทางดຌานการทูต การปฏิบัติการดຌานขຌอมูล
ขาวสาร การปฏิบัติการของกองทัพ ละมาตรการทาง
ดຌานศรษฐกิจ
 
              3.2   มีสรีภาพ฿นการปฏิบัติ (Freedom 
of Action) กองทัพสหรัฐฯ ควรจะมีอิสระ฿นการสรຌาง
ความเดຌปรียบทีไกดิจากความสามารถดຌานอวกาศ฿นชวง
วลาละสถานทีไหนึไง โ ทีไหมาะสม ดยเมมีการยับยัๅง
จากก้าลังของฝຆายตรงขຌาม
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ศูนยควบคุมทางดຌานอวกาศจะชวย฿หຌ
มองหในภาพรวม฿นการปฏิบัติการดຌานการรบ

     3.3 การปງองกัน (Protection)  ผูຌบังคับ
บัญชาควรจะปງองกันครงสรຌางพืๅนฐานของขีดความ
สามารถดຌานอวกาศทีไส้าคัญ ละด้านินการอยางมีขัๅน
ตอนพืไอ฿หຌกิดความมัไน฿จตอภารกิจทีไส้าคัญทางดຌาน
อวกาศ ดยการพัฒนาทัๅงทางดຌานทคนิค ขนาด ละการ
สรຌางความสัมพันธຏกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอรักษา
การบริการ฿หຌเดຌอยางตอนืไอง

การตรวจสอบครงสรຌางพืๅนฐานทางดຌานอวกาศ
หลังจากประสบภัยจากพายุเซคลน

       3.4  ความสามารถ฿นการ฿ชຌก้าลังละการ
ตอบสนอง (Global Reach and Responsiveness) 
ขีดความสามารถทางดຌานอวกาศพืๅนฐานจะตຌองมีความ
ปຓนหนึไงดียว  ตຌองเมน้าเปสูขຌอจ้ากัดทีไนอกหนือ
ทางดຌานการบินตามปกติ ละอาจจะเดຌรับการวาง
ตา้หนงพืไอสนบัสนนุการปฏบิตักิารมืไอมปีญหารຌายรง
พิไมขึๅน ซึไงทัๅงหมดหลานีๅปຓนสิไงทีไตຌองการของขีดความ
สามารถทางดຌานอวกาศ อยางเรกใตามผูຌบงัคบับญัชาควร

จะตຌองระมัดระวังมืไอมกีารพิไมขดีความสามารถ฿นการวาง        
พืๅนฐานทางดຌานอวกาศ ซึไงอาจจะท้าส้ารใจเดຌ฿นวลาปຓน
ชัไวมงถึงหนึไงวัน  หรือมืไอมีการพัฒนาละวางก้าลงัทน
ขีดความสามารถดຌานอืไน โ ซึไงจะ฿ชຌวลาปຓนปหรือมากกวา 
 

ขีดความสามารถดຌานอวกาศทํา฿หຌสามารถ฿ชຌกําลัง
ละการตຌตอบกับฝຆายตรงขຌามเดຌอยางหมาะสม

   3.5 การปງองปรามดຌานอวกาศ (Space 
Deterrence) การปฏิบตักิารรวมกอ฿หຌกิดวิธกีารหลาย
อยางทีไจะชวยขัดขวางการบุกรุก พืไอปกปງองขีดความ
สามารถดຌานอวกาศละครงสรຌางพืๅนฐาน ดยมีวธิกีารดังนีๅ
           (ก) สงสริมละสดงทาทีทีไนากรงขาม
มืไอมีการวางขีดความสามารถดຌานอวกาศ
           (ข) ปฏิบัติตามนวทางของพันธมิตรซึไง
จะสามารถชวยยับยัๅงฝຆายตรงขຌามทีไอาจกิดขึๅนเดຌ
           (ค) ปฏิบัติการดຌวยความรวดรใวมืไอจะ
มีการจมตี
           (ง) ปງองกันขีดความสามารถดຌานอวกาศ
 ละครงสรຌางพืๅนฐาน ละ
           (จ) ตอบสนองดຌวยวิธีการทีไตัๅงเวຌอยาง
หมาะสมซึไงจะสามารถชวยยับยัๅงความสูญสียเดຌ
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 4. ระบบทางดຌานอวกาศจะตรียมพรຌอมทางดຌาน
ขีดความสามารถพิศษ รวมทัๅงสนอนะนวทาง
ทีไจ้าปຓนซึไงจะชวยท้า฿หຌการ฿ชຌก้าลังดยรวมดีขึๅน พืไอ
฿หຌภารกิจประสบผลส้ารใจ การตระหนักถึงผลประยชนຏ
ดยรวมทีไจัดตรียมเวຌดยขีดความสามารถดຌานอวกาศ        
ผูຌบัญชาการกองก้าลังรวมจะตຌองรวมมือกับผูຌบัญชาการ
ทางดຌานยุทธศาสตรຏของสหรัฐฯ ละผูຌทนของชาติ
คຌนหาหนทางทีไปຓนประยชนຏตอกองทัพ จุดออน ละ
ขีดความสามารถทางดຌานอวกาศทีไปຓนเปเดຌ พืไอ
ท้า฿หຌการด้านินการดຌานอวกาศกิดประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผลสูงสุด

ดาวทียม฿นอวกาศ

อวกาศละหลกัของการปฏบิตักิารรวม (Space 
and the Principles of Joint Operations)
  1. วัตถุประสงคຏทางดຌานความมัไนคงหงชาติ 
ละความตຌองการ฿นการสนับสนุนผูຌบงัคับบัญชา ท้า฿หຌ
ตຌองมีการน้าปฏิบัติการทางดຌานอวกาศมา฿ชຌ ก้าลัง
ทางอวกาศจะ฿ชຌหลกัของการปฏบิตักิารรวม รวมทัๅงสามารถ
ประยกุตຏ฿ชຌกบัหลักของการปฏิบตักิารรวม ดยกา้ลังรวม
ประภทอืไน โ 
  2. ขีดความสามารถทางดຌานอวกาศสามารถ
ประยุกตຏ฿ชຌตาม “หลักของการปฏิบัติการรวม” ดังนีๅ

          2.1 หลักวัตถุประสงคຏ (Objective) 
จุดมุงหมายของหลักวัตถุประสงคຏ คือ การมีทิศทางทีไ
นนอน฿นการปฏิบัติการของกองทัพ พืไอน้าเปสูการ
ก้าหนดขอบขต การตัดสิน฿จละการมีปງาหมายของ
ความส้ารใจทีไชัดจน
 

สถาปตยกรรมดຌานการสืไอสารหงชาติขององคการนาซา 
สดงถึงขีดความสามารถดຌานอวกาศของสหรัฐฯ

     (ก) การด้านินการ ผูຌบัญชาการทาง
ดຌานยุทธศาสตรຏของสหรัฐฯตຌองน฿จวาปງาหมาย 
฿นการ฿ชຌก้าลังดຌานอวกาศจะชวยสนับสนุนละปຓนเป
฿นนวทางดียวกับวัตถุประสงคຏของผูຌบังคับบัญชา ละ
ถูกจัดรวมอยู฿นผนทีไก้าหนดเวຌ
 (ข) สิไงทีไเดຌ การปฏิบัติการดຌานอวกาศ
จะกอ฿หຌกิดความขຌา฿จอยางลึกซึๅงตอสภาพวดลຌอม฿น
ขณะปฏิบัติการ รวมทัๅงทาทีละขีดความสามารถของฝຆาย
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ตรงขຌาม ก้าลังดຌานอวกาศสามารถพรกระจายละ
กระท้าเดຌอยางตอนืไอง฿นการสนับสนุนนวทางของผูຌ
บังคับบัญชา
      2.2  หลกัการรุก (Offensive) จดุมุงหมาย
ของหลักการรุก คือการขຌายึด การผูกขาด ละปຓนการ
ริไมด้านินการอยางกลຌาหาญ
 

การปลอยจรวดหรือขีปนาวุธขຌาสูปງาหมายของคูตอสูຌ
   ปนการรุกทางดຌานอวกาศชนิดหนึไง

 (ก) การด้านินการ ผูຌบัญชาการ
ทางดຌานยุทธศาสตรຏของสหรัฐฯ  สามารถทีไจะสดงละ
รักษาความมีอิสรภาพ฿นการปฎิบัติการดຌานอวกาศ พืไอ
สรຌางความน฿จวาขีดความสามารถดຌานอวกาศอยู฿น
สภาพพรຌอมทีไจะปฏิบัติงาน฿นการปฏิบัติการรวม 
การปฏิบัติการดยตรง ละการระงับก้าลังของฝຆายตรง
ขຌามพืไอสรຌางความเดຌปรียบ
 (ข) สิไงทีไเดຌ  กา้ลังดຌานอวกาศจะจดัตรยีม
การสืไอสารดຌวยดาวทียมทีไมีอยูทัไวลกเวຌ฿หຌ ซึไงสามารถ
บอกตา้หนงทีไตัๅง (Positioning)  การนา้ทาง (Navigation) 
ละการลือกวลาทีไหมาะสมทีไสดุ (Timing) การฝງาติดตาม
ภาพวดลຌอม ระบบการจຌงตือน  ความสามารถทาง
ดຌาน ISR ละการ฿หຌบริการ  ความสามารถหลานีๅจะ
ชวยสนับสนุนความพยายามของผูຌบังคับบัญชาพืไอวาง
ก้าลังติดอาวุธของสหรัฐฯ รวมกับครืไองมืออืไน โ ของ
ก้าลังอ้านาจหงชาติ฿นการดินหนຌาละการปງองกันผล
ประยชนຏหงชาติ การบรรลุปງาหมายจะตຌองสอดคลຌอง
กับยุทธศาสตรຏหงชาติ ละบทสรุปของการปฏิบัติการ
จะปຓนขຌอตกลงหนึไงซึไงปຓนสิไงทีไปรารถนาของสหรัฐฯ

              2.3  หลักการรวมก้าลัง (Mass) จุดมุงหมาย
ของการรวมกา้ลงั คอื พืไอสรຌางผลกระทบ฿นการ฿ชຌกา้ลงั
฿หຌขຌมขຌนขึๅน สรຌางความเดຌปรียบสูงสุด฿นสถานทีไละ
วลาหนึไง โ พืไอ฿หຌกิดผล฿นการตัดสิน฿จอยางดใดขาด

 

การรวมกําลังจากหลาทัพตาง โ ปนสิไงสําคัญ
฿นการปฏิบัติการดຌานอวกาศ

    (ก) การด้านินการ ผูຌบัญชาการทางดຌาน
ยทุธศาสตรຏของสหรฐัอมรกิา จะตຌองบรูณาการละสง
สรมิก้าลังดຌานอวกาศ฿หຌมคีวามสอดคลຌองกนัพืไอ฿หຌกดิ
ประสิทธิผลสูงสุด ดยพิไมความขຌมขຌนของก้าลังรบ฿น
วลาละสถานทีไหมาะสมสูงสุด มีการบูรณาการละ
การรกัษาทรพัยากรทีไมอียู฿หຌสอดคลຌอง พืไอ฿หຌกิดผลกระทบ
ตอผูຌทีไเมเดຌปຓนฝຆายตรงขຌามนຌอยทีไสดุ ต฿หຌกิดผลกระทบ
ตอฝຆายตรงขຌามมากทีไสุด 
 (ข) สิไงทีไเดຌ ก้าลังดຌานอวกาศชวยพิไม
ความสามารถของการปฏิบัติการรวม ชวยพิไม
ความขຌมขຌนดຌานการรบ฿นวลาละสถานทีไทีไหมาะสม 
ดຌวยการสืไอสารผานดาวทียมพืไอการประสานงานละ
ชีๅทิศทาง฿นการ฿ชຌก้าลัง ความสามารถดຌานขาวกรองทาง
อวกาศ (Space-Based Intelligence) การฝງาตรวจ 
(Surveillance) ละการลาดตระวน (Reconnaissance) 
จะชวย฿หຌกิดความขຌา฿จตอสถานการณຏละปງาหมาย
เดຌงายขึๅน การบอกต้าหนงทีไตัๅง (Positioning) การบอก
การน้าทาง (Navigation) ละการลือกวลาทีไหมาะสม
ทีไสุด (Timing) จะชวย฿หຌการปฏิบัติสอดคลຌองกัน รวม
ทัๅงการกา้หนดต้าหนงพืไอนา้ทาง฿หຌอาวธุเปสูปງาหมาย
เดຌอยางถูกตຌอง
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     2.4  หลักการออมก้าลัง (Economy of Force) 
จุดมุงหมายของหลักการการออมก้าลัง คือ พืไอลดการ
ผขยายก้าลังการรบทีไส้าคัญออกเป฿นการด้านินการ
ครัๅงทีไสอง฿หຌนຌอยทีไสุด ละจัดสรรก้าลังรบ
ทีไ฿ชຌ฿นการด้านินการครัๅงรก฿หຌเดຌมากทีไสุด
 

รายละอียดของหลักการออมกําลัง

 (ก) การด้านินการ ผูຌบัญชาการทางดຌาน
ยุทธศาสตรຏของสหรัฐอมริกาจะตຌองจัดตรียมครืไองมือ 
วิธีการ ดຌวยการจัดสรรปนสวนตามล้าดับความส้าคัญ
ของนวทางทีไกา้หนดเวຌ รกัษาประสิทธิภาพ฿นการติดตอ
ประสานกับหนวยสนับสนุนทีไจะท้าเดຌ รวมทัๅงจะตຌอง
ชีๅนะการ฿ชຌก้าลังทางดຌานอวกาศ การปฏิบัติการ ละ
บอกระดับของความพยายามอยางหมาะสม 
 (ข) สิไงทีไเดຌ ก้าลังทางดຌานอวกาศ
จะชวยสนับสนุนผูຌบัญชาการกองก้าลังรวม ฿นการบรรลุ
ปງาหมาย รืไองความหนือกวาทางดຌานขຌอมูลขาวสาร ดังนัๅน
จึงชวยลดความเมมัไน฿จ ละหในพຌอง฿นการลดลงทัๅง
จ้านวนละชนิดของก้าลังรบทีไจ้าปຓน฿นการด้านินการ
ครัๅงทีไสอง  สิไงหลานีๅจะชวย฿หຌผูຌบังคับบัญชาพิไมก้าลัง
ความขຌมขຌนละประยุกตຏ฿ชຌกา้ลังรบ฿นจุดอืไนบนพืๅนทีไ
฿นการปฏิบตักิาร  ความสามารถทางดຌาน PNT จะชวย
฿หຌการวางกา้ลงัรวมส้าหรบัอาวุธความมนยา้สูง พืไอลด
การ฿ชຌจา้นวนอาวุธ฿หຌนຌอยทีไสดุตอปງาหมาย ละลดผลกระทบ
จากการท้าลายสิไงทีไอยูรอบขຌาง฿หຌมากทีไสุด

              2.5 หลักการด้านินกลยุทธຏ (Maneuver)
จุดมุงหมายของหลักการด้านินกลยุทธ คือ การจัดวาง
ศัตรูเวຌ฿นต้าหนงทีไสียปรียบ ดยการประยุกตຏ฿ชຌก้าลัง
รบอยางยืดหยุน 

การดาํนินกลยุทธตาง โ ชวย฿หຌภารกิจ฿นการปฏบิัติการดຌาน
อวกาศ ทีไเดຌรับประสบผลสํารใจ  

 (ก) การดา้นินการ มืไอกิดความจ้าปຓน
ละมีความปຓนเปเดຌ ผูຌบัญชาการทางดຌานยุทธศาสตรຏ
ของสหรัฐอมริกา จะสัไงการหรือก้ากับการตามสภาพ
ของก้าลังทางดຌานอวกาศ พืไอความเดຌปรียบหนือขຌาศึก 
การวางขีดความสามารถดຌานอวกาศ฿นหลายวงคจรจะ
กอ฿หຌกิดการยืนยันต้าหนงทีไเดຌปรียบ ความเดຌปรียบ
อันนีๅจะรวมถึงรืไองความมีอิสระ฿นดຌานการบินดຌวย
 (ข) สิไงทีไเดຌ ก้าลังดຌานอวกาศเดຌตรียม
ความสามารถ฿นดຌาน ISR, PNT, ลักษณะสภาพ
อากาศ ละการติดตอสืไอสารสนับสนุนการปฏิบัติการ
รวม สามารถสะกดรอยดຌวยความมนย้า พิไมความ
ตระหนักรูຌทาทันตอหตุการณຏ มีการด้านินกลยุทธຏ 
การการควบคุมสัไงการอยางมีประสิทธิภาพตลอดพืๅนทีไ
การปฏิบัติการ ความสามารถนีๅสงผล฿หຌการปฏิบัติปຓน
เปดຌวยความถูกตຌอง ละด้านินกลยุทธຏปຓนเปอยางตอ
นืไอง ดຌวยความรใว ความชืไอมัไน ละปຓนความลับมຌ
฿นภูมปิระทศทีไเมด ีละมขีຌอจา้กดัทางดຌานการมองหใน
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              2.6 หลักความปนอกภาพ฿นการ
บังคับบัญชา (Unity of Command) จุดมุงหมาย
ของหลักความปຓนอกภาพ฿นการบังคับบัญชาคือ พืไอ   

฿หຌน฿จวาผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาจะมีความหในปຓนหนึไงดียว
฿นความพยายามทีไจะปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌประสบผลส้ารใจ
ภาย฿ตຌการสัไงการของผูຌบังคับบัญชาทีไรับผิดชอบพียง
คนดียวตอทุก โ ภารกิจ

 
การสัไงการดຌานกําลังทางอวกาศตຌองมีความปนหนึไงดียว

 (ก) การด้านินการ พืไอ฿หຌกิดความ
รับผิดชอบ฿นการสนับสนุน การวางผน ละ
การควบคุมการปฏิบัติการดຌานอวกาศ ตอวัตถุประสงคຏ
ทางดຌานความมัไนคงหงชาติ ผูຌบัญชาการทางดຌาน
ยุทธศาสตรຏของสหรัฐฯ จะ฿ชຌอ้านาจ฿นการสัไงการ
ตอก้าลังดຌานอวกาศของกองทัพ ซึไงดยปกติจะมอบ
หมาย฿หຌท้าการทน฿นดຌานการควบคุมการปฏิบัติการ 
(Operation Control) ละ/หรือ การควบคุมทางดຌาน
ยุทธวิธี (Tactical Control) พืไอสัไงการ฿นการ฿ชຌก้าลัง
ดຌานอวกาศตอผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา นอกจากวาจะมีการ
สัไงการดยตรงจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาหม ซึไง
ผูຌบญัชาการทางดຌานยุทธศาสตรຏของสหรัฐอฯ กใจะสัไงการ
ดຌวยตนอง มຌวาจะมีการวางก้าลัง฿นพืๅนทีไรับผิดชอบ
ของผูຌบัญชาการ฿นพืๅนทีไการรบ (Geographic Com-
batant Commander) ตามธรรมนียมลຌวก้าลังดຌาน
อวกาศจะควบคุมดยนายทหารระดับนายพล หรือขอรบั
การสนับสนุนจากผูຌบัญชาการกองก้าลังรวมอืไน โ ซึไง
จะเมมีการมอบหนຌาทีไ฿หຌ฿หม หรือมอบหนຌาทีไ฿หຌท้าการ
ทนอีกครัๅง ซึไงการกระท้าบบนีๅผูຌบัญชาการทางดຌาน

ยทุธศาสตรຏของสหรัฐฯ จะยังคงรักษาอกภาพของความ
พยายามเวຌเดຌ เมฉพาะพยีงดຌานการ฿ชຌกา้ลงัทางอวกาศ
ทานัๅน ตยังรวมถึงการ฿ชຌก้าลังตามผนยุทธศาสตรຏทุก
ชนิดดຌวย ซึไงผูຌบญัชาการทางดຌานยุทธศาสตรຏของสหรัฐฯ 
จะตຌองปຓนผูຌบูรณาการละสัไงการ฿ชຌก้าลัง
 (ข) สิไงทีไเดຌ ผูຌบังคับบัญชา฿นสวน
สนบัสนุนจะปຓนผูຌระบรุะดับความส้าคญัของาน พืไอ฿หຌ
น฿จ฿นรืไองการสนับสนุนผูຌบังคับบัญชา หัวหนຌาหนวย
ซึไงปຓนพันธมิตรทีไมารวมปฏิบัตหินຌาทีไจะเดຌรบันวทางทีไ
ชัดจนจากจตนาของผูຌบังคับบัญชา฿นสวนสนับสนุน พืไอการ
บูรณาการความสามารถดຌานอวกาศ฿หຌปຓนเปตามผน
ละการปฏิบัติการ ดยจะมีการพิจารณาผลกระทบถຌา
ขีดความสามารถดຌานอวกาศเมสามารถจัดหามาเดຌ 
ผูຌบังคับบัญชา฿นสวนสนับสนุน฿นขณะนัๅนจะจัดตรียม
รายละอียดละวิธีการติมตใมขีดความสามารถตาม
ล้าดับกอนหลัง นอกจากนัๅนยังตຌองจัดล้าดับความ
ส้าคัญ ละนวทาง฿นการกຌปญหาความขัดยຌง฿นการ
สนับสนุนการปฏิบัติการรวม
               2.7 หลักการรักษาความปลอดภัย (Safety) 
จุดมุงหมายของหลักการรักษาความปลอดภัย คือการ
ปງองกันศัตรูจากการทีไจะเดຌรับความเดຌปรียบทีไเมเดຌ
คาดหมาย
 (ก) การด้านินการ ผูຌบัญชาการ
ทางดຌานยุทธศาสตรຏของสหรัฐอมริกาจะควบคุม฿หຌการ
ปฏิบัติการปຓนเปอยางตอนืไอง พืไอสรຌางละรักษาการ
ตระหนักรทาทันตอสถานการณຏทางดຌานอวกาศ รวม
ทัๅงประมินขีดความสามารถ ความมัไน฿จตอศักยภาพ 
ละลักษณะของภัยคกุคามตามทีไปຓนจรงิ ฿นทางกลับกัน
สิไงหลานีๅจะชวยพัฒนาตัวชีๅวัด฿นดຌานการปງองกันภาย฿ตຌ
อาณาขตของขีดความสามารถดຌานอวกาศ ผนปฏิบัติ
การมืไอกิดความพายพຌตอภัยคุกคาม ละวลา฿น
การวางก้าลังพืไอการปງองกันทีไจะท้าเดຌ พืไอสรຌางความ
มัไน฿จ฿นสภาพพรຌอมการปฏิบัติตามขีดความสามารถ
ดຌานอวกาศ
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 (ข) สิไงทีไเดຌ กา้ลงัดຌานอวกาศจะมีการวาง
ก้าลังดຌาน ISR ฿นอวกาศ ละขีดความสามารถ฿นดຌาน
การจຌงตือนขีปนาวุธ฿หຌเดຌทนัวลา พืไอความมัไน฿จละ
ตอบสนองตอระบบ C2 สิไงหลานีๅจะชวยพัฒนาขดีความ
สามารถของกองก้าลังรวม฿นการสังกตการณຏพืๅนทีไทีไนา
สน฿จ (Area of Interests) ละชวยพิไมการตระหนักรูຌ
ทาทนัสถานการณຏ ผูຌบญัชาการกองกา้ลงัรวม ยงัคงรกัษา
การตระหนกัรูຌตอภัยคกุคามทางดຌานอวกาศ฿นพืๅนทีไทีไนา
สน฿จ ละสรຌางมาตรการพืไอยึดอาเวຌกอน หรือตຌานภัย
คุกคามหลานัๅนพืไอยังคงท้า฿หຌสหรัฐฯ ฿หຌมีอิสรภาพ฿น
การปฎิบัติการละเดຌรับสิทธຏ฿นการขຌาเปถึงอวกาศ
               2.8 หลักการจูจม (Surprise) จุดมุงหมาย
ของหลักการจูจมคือการจมตี฿นวลาหรือสถานทีไหรือ
฿นลักษณะทีไศัตรูเมเดຌตรียมตัว การจมตีจะกีไยวขຌอง
กนัมากกบัการรักษาความปลอดภยั นืไองจากนวทาง฿น
การรักษาความปลอดภัย กใคือ ตຌองการผลส้ารใจ฿นการ
จมตีทีไละลใกละนຌอยหลาย โ ครัๅง
 (ก) การด้านินการ กองบัญชาการทาง
ดຌานยุทธศาสตรຏของสหรัฐฯ จะปຓนศูนยຏกลาง฿นการ
บัญชาการละควบคุมการปฏิบัติการทางดຌานอวกาศ 
จะปຓนหนวยงานทีไปฏิบัติงานควบคูกับหนวยทีไท้า฿หຌ
กิดการรยีนรูຌทาทันสถานการณຏ สองหนวยนีๅกอ฿หຌกิด
การประมินสถานการณຏตาง โ อยางรอบคอบละพิไม
ความรวดรใว฿นการตัดสิน฿จ  สิไงหลานีๅจะชวยสนับสนุน
ความสามารถของกองก้าลังสหรัฐฯ หนือกวา฿นรืไอง
วงรอบการตัดสิน฿จหนือศัตรู ท้า฿หຌการจมตีประสบ
ผลสา้รใจ การปฏิบตักิารควบคมุอวกาศทีไมปีระสทิธิภาพ
จะชวยหยุดยัๅงภัยคุกคามละความพยายามของศัตรู฿น
การทรกซงหรือจมตีสหรัฐฯ หรือระบบอวกาศของ
พันธมิตร
 (ข) สิไงทีไเดຌ การปฏิบัติการดຌานอวกาศ
จะชวย฿หຌเดຌขຌอมลูขาวสารทีไรใวกวากา้หนด ละมกีาร
รวบรวมขຌอมูล สนับสนุนการบงปนขຌอมูลขาวสาร ละ
ชีๅปງาหมายเดຌอยางทีไยงตรง
              2.9 หลักความงาย (Simplicity) จุดมุงหมาย
ของหลกัความงายคอืพิไมความปຓนเปเดຌของผนละการ
ปฏิบตักิาร ฿หຌดา้นนิเปเดຌดຌวยความมุงมัไนจากความชดัจน

฿นการฝຄกหรือตรียมพรຌอม ซึไงจะมีผนการทีไเมซับซຌอน 
ละผานการสัไงการทีไสัๅนกระชับ
 (ก) การด้านินการ ผูຌบัญชาการทาง
ดຌานยุทธศาสตรຏของสหรัฐฯ จะตรียมการดຌานพลัง
อ้านาจ ความมุงมัไน ละนวทางส้าหรับการปฏิบัติการ
ดຌานอวกาศทีไกีไยวกับค้าสัไงละผนปฏิบัติการ สิไงนีๅจะ
ท้า฿หຌก้าลังดຌานอวกาศปฏิบัติเป฿นวลาดียวกันกับการ
ปฏิบัติการดຌานสนับสนุน ดยวิธีการออมก้าลัง
 (ข) สิไงทีไเดຌ คือผนละการปฏิบัติการ
รวม พืไอสนับสนุนนวทางของผูຌบัญชาการทางดຌาน
ยุทธศาสตรຏของสหรัฐอฯ ฿หຌเดຌอยางสมบูรณຏ รวมทัๅงการ
จัดตรียมความขຌา฿จขัๅนพืๅนฐานของขีดความสามารถ
ดຌานอวกาศทีไตຌองการเวຌ฿หຌ
                          2.10 หลักการหนวงหนีไยว/การจ้ากัด 
(Restrain) จดุมุงหมายของหลักการนีๅพืไอจา้กดัการ
ท้าลายสิไงรอบขຌาง฿นจุดทีไ฿ชຌก้าลัง ละปງองกันการ฿ชຌ
ก้าลังทีไกินจ้าปຓน การกระท้าพียงครัๅงดียวอาจท้า฿หຌ
กิดความมีนัยส้าคัญ ทางดຌานการทหาร ละสงผลกระ
ทบทางดຌานการมอืงเดຌ ดงันัๅนความสขุมุรอบคอบ฿นการ
฿ชຌก้าลังจึงปຓนสิไงจ้าปຓน
 (ก) การด้านินการ ฿นการควบคุม
การปฏิบัติการดຌานอวกาศ ผูຌบัญชาการทางดຌาน
ยุทธศาสตรຏของสหรัฐฯ จะตຌองยินยอมท้าตามกฎหมาย
ทีไกีไยวกบัสงคราม กฎของการสูຌรบ ละขຌอบังคบัสา้หรับ                  
การ฿ชຌก้าลัง
 (ข) สิไงทีไเดຌ ก้าลังดຌานอวกาศจะชวย฿หຌ
กิดการรูຌสถานการณຏของก้าลังรวม ฿นดຌานการปฏิบัติ
การรบ ละรูຌลักษณะการ฿ชຌอาวุธทีไมนย้า
             2.11 หลักการด้านินความพยายาม 
(Perseverance)  จดุมุงหมายของหลักการนีๅ คอื การประกัน
฿นรืไองทีไจา้ปຓนตอความรับผิดชอบ พืไอบรรลุยทุธศาสตรຏ
หงชาติละรัฐ
 (ก) การด้านินการ ดาวทียมตาง โ 
ยังคงอยู฿นวงคจรอยางมัไนคงปຓนวลาหลายป หลังจาก
วางก้าลังลຌว ละจะตຌองมีพนัธะสัญญา฿นการ฿หຌบรกิาร
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อยางยาวนาน พืไอ฿หຌ฿ชຌงานเดຌอยางตอนืไอง
 (ข) สิไงทีไเดຌ ก้าลังดຌานอวกาศสามารถ
ชวย฿หຌกิดการรับรูຌอยางลึกซึๅงตลอดวลา ตอทาทีละ
นวนຌมของศตัร ูสิไงนีๅจะชวยปງองปรามศตัรทูีไมศีกัยภาพ
เม฿หຌผชญิหนຌาดยตรง ละชวยดูลรืไองการรบัรูຌทาทนั
สถานการณຏเดຌอยางมัไน฿จ พืไอชวยกຌปญหาสวนรวม฿หຌຌดขีึๅน
              2.12 มีลักษณะทีไชอบดຌวยกฎหมาย 
(Legitimacy) มีการปฏิบตัิดยละยึดมัไนตามหลักทีไชอบ
ดຌวยกฎหมาย ฿นสายตาของประชาชน รัฐบาลหงชาติ 
ผูຌสงักตการณຏดรูะหวางประทศ รวมทัๅงประชาชนสหรฐัฯ
ละสภาคองกรส จะชวย฿หຌการปฏิบัติการรวมบรรลุ
ปຌาหมายทางดຌานยทุธศาสตรຏหงชาติละรัฐเดຌ ลกัษณะ
ทีไชอบดຌวยกฎหมายนีๅจะมพีืๅนฐานอยูบนความถกูตຌองตาม
กฎหมาย ความดีงาม ละความถูกตຌองของการปฎิบตัติาม 
                   (ก) การด้านินการ การยึดมัไนตอ
กฎหมายของสงคราม ละการยอมปฏิบัติตามลักษณะ
ทีไชอบดຌวยกฎหมาย ฿นการปฏิบัติการดຌานอวกาศของ
สหรัฐฯ กฎหมายสวนมากทีไกีไยวขຌองกับกิจกรรมดຌาน
อวกาศบนพืๅนฐานของภัยคุกคามหงชาติจะมีมากกวา
กฎหมายปกต ิหรือกฎหมายพืไอการรียนการสอน 
หลัก/นยัยะของขຌอตกลงซึไงชืไอวา The Outer Treaty of 
1967  ปຓนหลักทีไชอบดຌวยกฎหมาย กีไยวกับการนຌนยຌ้า
฿หຌรักษาความปลอดภัยละมีความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติการดຌานอวกาศ
                  (ข) สิไงทีไเดຌ ก้าลังดຌานอวกาศจะชวย
รกัษามาตรฐานของความมนยา้฿นการปฏิบตักิารทางทหาร 
(ชนอาวุธน้าวิถีทีไมีความมนย้า) ก้าลังดຌานอวกาศ
สามารถสดงละสามารถพิสูจนຏเดຌวา เดຌยอมท้าตาม
ชาติอืไน โ ดຌวยขຌอผูกมัดตามขຌอตกลงละค้าสัไงระหวาง
ประทศ

สรุป
      ขีดความสามารถดຌานอวกาศเดຌรับการพิสูจนຏวา
มีนัยยะส้าคัญตอการทวีก้าลังมืไอบูรณาการขຌากับการ
ปฏบิตักิารทางทหาร ขดีความสามารถดຌานอวกาศจะชวย
จัดตรียม฿นรืไองการสืไอสารดยรวม ชน ต้าหนง ทิศทาง 
ละวลาทีไหมาะทีไจะปฏิบตักิาร ซึไงรวมรียกสัๅนวา PNT 

การ฿หຌบริการตาง โ ชน การตรวจตราสภาพวดลຌอม 
ชน การขาวกรองจากอวกาศ การฝງาตรวจ ละการ
ลาดตระวน ซึไงรวมรียกสัๅน โ วา ISR ลຌวน้าสิไงหลานีๅ
จຌงตือนตอผูຌบัญชาการรบ หนวยทีไขอรับบริการ ละ
พันธมิตรทีไรวมปฏิบัติการ พืไอสงสริมการบูรณาการ฿หຌ
กิดประสิทธิภาพมากขึๅน ผูຌบัญชาการกองก้าลังรวมละ
คณะฝຆายสนาธิการควรจะมีความขຌา฿จรวมกันทีไชัดจน
฿นรืไองจะ฿ชຌก้าลังดຌานอวกาศอยางเรพืไอชวยหลือการ
ปฏบัิตกิารรวม ละวิธกีารปฏิบตักิารดຌานอากาศของกอง
ทัพควรจะบูรณาการขຌากับการปฏิบัติการทางทหาร
อืไน โ อยางเร พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏทางดຌานความ
มัไนคงหงชาติ
 ส้าหรับวัตถุประสงคຏของความมัไนคงหงชาติ
นัๅนละความตຌองการทีไจะสนับสนุนความตຌองการของ
ผูຌบังคับบัญชา฿นการจัดการการปฏิบัติการดຌานอวกาศ 
ก้าลังดຌานอวกาศจะ฿ชຌของการปฏิบัติการรวมละความ
สามารถ฿นการประยุกตຏหลักปฏิบัติการรวมดย฿ชຌความ
สามารถของก้าลังรวมอืไน โ
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 ปจจุบันความจริญกຌาวหนຌาดຌานวิทยาศาสตรຏ
ละทคนลยีปຓนเปอยางรวดรใว รวมทัๅงนวคิดของ
ความปຓนเปเดຌ฿นอนาคตทีไกิดขึๅนมา฿หมอยูตลอดวลา 
ศาสตรຏขนง฿หมซึไงมีการคຌนควຌาวจิยั฿นระดบัหຌองทดลอง
ปຓนวลานานกวา 30 ปลຌว ปຓนคลืไนลูก฿หมทีไจะปลีไยน
ฉมหนຌาของวงการวิทยาศาสตรຏละทคนลยีทัๅงหมด
ทาทีไมนุษยຏคยรูຌจักมาละปຓนนวทางปฏิวัติวงการ
วิทยาศาสตรຏละทคนลยีทัๅง฿นปจจุบันละ฿นอนาคต
ตคนทัไวเปพิไงจะรูຌจักอยางพรหลายมืไอเมกีไปมานีๅคือ 
“นานทคนลย ี(Nanotechnology)”
 นานทคนลยี (Nanotechnology)          
หมายถึงวิทยาการ฿นการประกอบละผลิตสิไงตาง โ ขึๅน
มาจากการจัดรียงอะตอม หรือมลกุลขຌาดຌวยกัน฿น
ระดับนานมตรหรือขนาด 1 ฿นพันลຌานสวนของ 1 มตร 
ดยปຓนการผสมผสานของวิทยาศาสตรຏหลายขนง ชน  
ชีววิทยา ชีวคมี วิศวกรรมศาสตรຏสาขาหุนยนตຏ ละ
ครืไองจักรกล

ความปนมา
 คา้วา “นาน (Nano) ” มรีากศพัทຏมาจากภาษา
กรีกวา “Nanos” ปลวา  “คระ” ละมักรียกกัน฿น
อีกชืไอหนึไงวา “ตัวคระ” ดังนัๅน นาน จึงปຓนสิไงของทีไลใก
มากตัวอยาง ชน สิไงของทีไมขีนาด 1 นานมตร กใหมายถึง
มีขนาด 1 ฿นพันลຌานมตร (อักษรยอ น.ม. - nm) หรือ
ทากับ 1/1,000,000,000 มตร (หนึไง฿นพันลຌานสวนของมตร) 

ดยปกติลຌว฿ชຌปຓนค้าอุปสรรค (prefi x) ซึไงมีคาทากับ
หนึไง฿นพันลຌานสวน มืไอน้าค้าวา “นาน” เป฿ชຌ฿นหนวย
฿ดกใตาม จะหมายถึงพันลຌานสวนของหนวยนัๅน ชน 
1 นานมตรมีขนาดประมาณ 1 ฿น 50,000 สวนของสຌนผม
ของคนรา หรอืสຌนผมมขีนาดประมาณ 50,000 นานมตร 
หรือน้ๅา 1 นานลิตร จะทากับน้ๅา 1 กຌว ทีไเดຌจาก
การน้าน้ๅา 1 ลิตรมาตวงบงออกปຓนพันลຌานกຌวลใก โ 
หรือระยะวลา 1 นานวินาที ปลวาปຓนชวงวลา ทีไสัๅนมาก 
คพียง 1 สวน฿นพันลຌานวินาที หรือซลลຏบคทีรีย
มีขนาดสຌนผาศูนยຏกลางเมกีไรຌอยนานมตรหรือสิไงลใกจ็ิว
ทีไสดุทีไมนุษยຏสามารถมองหในเดຌดยเมตຌองมีครืไองชวย
มขีนาดสຌนผาศนูยຏกลางประมาณ 10,000 นานมตรหรือ
อะตอมของเฮดรจน 10 ตวัรวมกันทากบั 1 นานมตร
 

ขนาดของระดับนาน

 มผีูຌ฿หຌความหมายของ นานทคนลยี เวຌหลาก
หลาย ชน
 นานทคนลยี (Nanotechnology) ปຓน
ทคนลยทีีไกีไยวกบัสิไงทีไลใกมาก สิไงของทีไมขีนาด 
1 นานมตร กใหมายถงึมีขนาด 1 ฿นพนัลຌานมตร ดยอาจ
ปรียบทียบเดຌอยางงาย โ วา ผูຌชายทีไสูง 2 มตรทากับ
ผูຌชายคนนีๅสูงถึง 2 พันลຌานนานมตร สิไงทีไลใกมาก ชน

น น ทค น ลย
กองทคนลยี ศูนยຏการสงครามทางอากาศ
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ดีอในอ (DNA ตัวยอของ Deoxy Ribonucleic Acid) 
ทีไคยเดຌยินกันบอย โ นัๅน มีความกวຌางของมลกุล
ประมาณ 2.5 นานมตร
 นานทคนลยี ปຓนการสรຌางทคนลยีจาก
อะตอม ละมลกุลของสิไงตาง โ ทีไเมมีชีวิตขนาด 1 ฿น
พันลຌานสวน มา฿ชຌ฿หຌกิดประยชนຏ฿นชีวิตประจ้าวันมากทีไสุด 
ดยฉพาะการชวย฿หຌประชาชนมีสขุภาพดี ละสามารถ
รกัษารค ซึไงรืไองนีๅ กา้ลงัปຓนทีไพรหลาย฿นวงการพทยຏ
ของญีไปุຆนละอมริกา พราะสามารถสรຌางครืไองมือ
ขนาดจ็ิวรกัษารค฿นระดับซลลຏ หรอืมลกุล฿นรางกายเดຌ 
อยางชนรคมะรใง
 นานทคนลยี หมายถงึ ทคนลยทีีไกีไยวขຌอง
กับกระบวนการ สรຌาง การสังคราะหຏวัสดุ อุปกรณຏ 
ครืไองจักรหรือผลิตภัณฑຏซึไงมีขนาดลใกมาก฿นระดับ
นานมตร ทยีบทากบัระดบัอนุภาคของมลกุลหรอือะตอม 
รวมถึงการออกบบหรือการ฿ชຌครืไองมือสรຌางวัสดทุีไอยู
฿นระดับทีไลใกมาก หรือการรียงอะตอมละมลกุล
฿นต้าหนงทีไตຌองการ เดຌอยางมนย้า ละถูกตຌอง ท้า฿หຌ
ครงสรຌางของวัสดุหรือสสารมีคุณสมบัติพิศษ เมวา
ทางดຌานฟຂสิกสຏ คมี หรือชีวภาพ สง฿หຌมีผลประยชนຏ
ตอผูຌ฿ชຌสอย
 ดิมมนุษยຏสน฿จสรຌางสิไงทีไมีขนาด฿หญ ชน 
ปຂรามิด ก้าพงมืองจีน ปราสาทราชวังตาง โ 
สวนสิไงทีไมีขนาดลใกกใสน฿จชนกัน ชน ทรทัศนຏ วิทยุ 
ทรศัพทຏ คอมพิวตอรຏ ตอมาทัๅงทรทัศนຏ วิทยุ ทรศัพทຏ 
คอมพิวตอรຏมีขนาดลใกลงรืไอย โ พืไอความสะดวก
฿นการน้าติดตัวเป กลายปຓนทรศัพทຏมือถือ ละ
คอมพิวตอรຏบบกระปຉาหิๅว (Notebook) ปຓนตຌน 
ตัวอยางทีไชัดจนอีกอยางหนึไงคือ การพัฒนาการกใบ
ขຌอมูลทีไปลีไยนจากการ฿ชຌผนกใบขຌอมูล (Floppy Disk) 
ทีไมีนืๅอทีไ฿หຌกใบเฟลຏขนาด฿หญมากเมเดຌ จึงจ้าปຓน
ตຌอง฿ชຌหลาย โ ผนตอกันพืไอกใบเฟลຏขนาด฿หญมาก
พียงเฟลຏดียว มาปຓนการ฿ชຌผนซีด ี(Compact Disc ; CD)
พียง 1 ผน กใสามารถกใบขຌอมูลเดຌมากกวาหลายทาตัว 
ตัวอยางหลานีๅนับปຓนสิไงทีไสดงถึงความขຌา฿จของ
นักวิทยาศาสตรຏทคนลยีละวิศวกรรมทีไตระหนัก฿น  

ความสา้คญัของสิไงทีไมขีนาดลใกตมปีระสทิธภิาพสงู จงึ
ทา้฿หຌนกัวจิยัสน฿จ฿นการศกึษารืไองของนานทคนลยี
กันรืไอยมาจนถึงปจจุบัน ละจะกຌาวหนຌาตอ฿นอนาคต
 

อัลบิรต เอนสเตน (Albert Einstein)

 นานทคนลยี มีจุดริไมตຌนดย อัลบิรຏต เอนຏสเตนຏ 
(Albert Einstein)  ป ค.ศ.1905 ปຓนผูຌศึกษาขนาดละ
การคลืไอนเหวของมลกุลน้ๅาตาลดยเดຌท้าการทดลอง
พืไอศึกษาการพรของน้ๅาตาลซูครส฿นน้ๅา ซึไงเดຌนา้ขຌอมลู
จากการทดลองมาคา้นวณหาขนาดของน้ๅาตาลซูครส 
1 มลกุล พบวามีคาประมาณ 1 นานมตร ท้า฿หຌค้าวา 
“นาน” ปຓนทีไรูຌจกักนั฿นวงการวทิยาศาสตรຏ ซึไงถอืวาปຓน
หลักกณฑຏทีไสา้คญัมากของการศกึษาอนภุาคระดบันาน
฿นวลาตอมา หลังจากนัๅนเดຌมีการศึกษาวิจัยนวัตกรรม
ทางดຌานนานทคนลยีขึๅนมากมาย
 

ลิอะ อะซะกิ (Leo Esaki)
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 ฿นป ค.ศ.1958 นักวิทยาศาสตรຏชาวญีไปุຆนชืไอ             
ลิอะ อะซะกิ (Leo Esaki) ปຓนนักฟຂสิกสຏทีไท้างาน฿หຌ
กับบริษัทซนีไ เดຌคຌนพบวาอิลใกตรอนสามารถทีไจะกิด               
ปรากฎการณຏลอดผาน (Tunnel) ลหะเดຌ฿นบริวณทีไปຓน
จุดชื ไอมตอของสารกึ ไงตัวน้า ซึ ไงปຓนการพิสูจนຏ฿หຌ
หในขຌามผานขีดจ้ากัดความสามารถของสารกึไงตัวน้า      
ทีไทฤษฏีฟຂสิกสຏดัๅงดิมท้านายเวຌวาเมสามารถทีไจะปຓนเปเดຌ    
ซึไงปຓนตัวอยางหนึไงทีไสดง฿หຌหในวา วัสดุ฿นระดับนาน 
ถูกควบคุมการสดงพฤติกรรมทีไตกตางออกเปจาก
กฎหรือหลักการดิมอยางเร อยางชนสิไงทีไกิดขึๅนกับ
วัสดุระดับนานจะปຓนเปตามหลักการของกลศาสตรຏ
ควอนตัม เม฿ชตามหลักการของฟຂสิกสຏบบฉบับดัๅงดิม 
ปຓนตຌน ละการคຌนพบนีๅองกในา้มาสูการสรຌางเดอดบบ
อิลใกตรอนลอดผาน (Tunneling Diodes) หรือบางครัๅง
รียกกันวาเดอดอะซะกิ (Esaki Diodes) ซึไงถูก฿ชຌปຓน
สวนส้าคัญ฿นการศึกษาคຌนควຌาทางดຌานฟຂสกิสຏของสถานะ
ของขใง (Solids - State Physics) ละกใปຓนครัๅงรก
ชนกันทีไ฿ชຌหลักการของปรากฎการณຏการลอดผานเดຌของ
อิลใกตรอนนีๅ฿นการสรຌางอุปกรณຏ พืไอนา้มา฿ชຌงานจริง 
(฿นปจจุบันปຓนหลักการส้าคัญส้าหรับการสรຌางอุปกรณຏ
อิลใกทรอนิกสຏระดับนาน) ดยขาเดຌน้าสนอนวคิด
กีไยวกับการสรຌางครงสรຌางสารกึไงตัวน้า฿นระดับนาน 
เดຌก สารกึไงตัวนา้ทีไมรีะบียบ฿นของขใง (Superlattice 
Transistor) ซึไงปຓนการบุกบิกการน้าวิธีการสรຌางบบ
จากลใกเป฿หญ (Bottom-up) มาสูการสรຌางครงสรຌาง
นานปຓนครัๅงรก ละขาเดຌรับเดຌรับรางวัลนบล฿นป 
ค.ศ.1973 ส้าหรับผลงานการคຌนพบนีๅ

 ศาสตราจารยຏริชารຏด ฟายนຏมน (Richard 
Feynman) (ค.ศ.1918-1988) ปຓนผูຌ฿หຌความคิดวา 
วนัหนึไงนกัวทิยาศาสตรຏจะสามารถจดัรียงอะตอมเดຌ จาก
การทีไขาเดຌปาฐกถารืไอง There’s plenty of room at 
the bottom มืไอป ค.ศ.1959 วา “สักวันหนึไง ราจะ
สามารถประกอบสิไงตาง โ ผลิตสิไงตาง โ ขึๅนมาจากการ
จัดรียงอะตอมเดຌดຌวยความมนย้า ละทาทีไขຌาพจຌารูຌ 
เมมีกฎทางฟຂสิกสຏ฿ด โ มຌตหลักหงความเมนนอน 
(Uncertainty Principle) ทีไจะมาขัดขวางความปຓนเปเดຌนีๅ” 

ละจากปาฐกถาดงักลาวเดຌน้าเปสูการศกึษาคຌนควຌาละ
วจิยักีไยวกบัการจดัการสสารตาง โ ฿นระดบัอะตอมละ
มลกุลอยางกวຌางขวาง ขาจึงเดຌรับการยกยอง฿หຌปຓน
บิดาหงนานทคนลยี ละเดຌรับรางวัลนบลสาขา
ฟຂสิกสຏมืไอป ค.ศ.1965 จากทฤษฎีควอนตัม

 

ริชารด ฟายนมน (Richard Feynman)

 ค.ศ.1981 กิรຏด บินนิไง (Gred Binning) ละ 
เฮนຏรชิ รหຏฮอรຏ (Heinrich Rohrer) ประสบความสา้รใจ
฿นการสรຌางกลຌอง Scanning tunneling microscope 
ทีไสามารถมองหในการจดัรยีงตวัของอะตอมของสสาร
ตาง โ เดຌอยางชัดจน
 ค .ศ .1986 หนังสือชืไอ “จักรกลหงการ
สรຌางสรรคຏ (Engines of Creation)” ซึไงมีนืๅอหา
ทัๅงหมดกีไยวกบันานทคนลยี ทีไตงดย อรีคิ ดรกลอร ຏ 
(Eric Drexler) เดຌริไมวางจ้าหนายละเดຌรับความนิยม
ปຓนอยางมาก คา้วา นานทคนลย ีจงึตดิตลาดตนัๅนมา
 จนกระทัไงป ค.ศ.2000 รัฐบาลสหรัฐเดຌผลักดัน
฿หຌกิดครงการริริไมทางทคนลยีหงชาติขึๅนมา ท้า฿หຌ
ลกกดิกระสตืไนตัวกีไยวกบัการพฒันานานทคนลยี
ขึๅนอยางมาก
 สวนทางประทศ฿นอชียนัๅน ประทศญีไปุຆน
เดຌจัดตัๅงศูนยຏวิทยาศาสตรຏนานละนานทคนลยี 
ขึๅน฿นมหาวทิยาลยัอซากา มกีารวิจยัดຌานนานทคนลยี 
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ละ฿หຌความส้าคัญกับนานทคนลยีมาก ทัๅงการ฿หຌ
ทุนวิจัยละการศึกษา ดยการศึกษา฿นระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัย เดຌมีการจัดการรียนการสอนดຌาน
นานทคนลยีนีๅขึๅน ละมีการรียนดຌานสรຌางสรรคຏ
อุตสาหกรรม฿หม ทีไอยูบนพืๅนฐานของวิทยาศาสตรຏ
นาน นอกจากนัๅน฿นมหาวิทยาลัยทฮคุกใมีการรียน
ดຌานวิศวกรรมการพทยຏ฿นอนาคต ทีไอยูบนพืๅนฐานของ
ทคนลยีนานชีวภาพอีกดຌวย
 ส้าหรับประทศเทย ริไมด้านินการวิจัย
ทางดຌาน Computational Nanoscience ปຓนครัๅงรก
ดย ผศ.ดร.ธีรกียรติ่ กิดจริญ ทีไภาควิชาฟຂสิกสຏ คณะ
วิทยาศาสตรຏ มหาวิทยาลัยมหิดล มืไอป พ.ศ.2538 
ซึไงขณะนัๅนคนสวน฿หญ฿นมืองเทยคิดวา “นาน
ทคนลย”ี ปຓนรืไองทีไปຓนเปเมเดຌ
 ตอมาเดຌมีการตัๅ ง  ศูนยຏนานทคนลยี
มหาวิทยาลัยมหิดล ละ ดร.ธีรกียรติ่ กิดจริญ
เดຌท้าการวิจัยกีไยวกับนานทคนลยีรืไอยมา
มีงานวิจัยทางนานทคนลยีทีไหลากหลายดยมี 
ผศ.ดร. ธีรกียรติ ่กิดจริญ ละทีมงานรวมทัๅงนักศึกษา
รวมทีมวิจัย  มีหัวขຌองานวิจัยทางนานทคนลยี ทีไนาสน฿จ 
ชน พลิมอรຏน้าเฟฟງา (Conductive Polymers) – 
ซในซอรຏตรวจรค ทอนานคารຏบอน (Carbon Nanotube)  
ระบบรับรูຌกลิไนอุปกรณຏปลงสงอินทรียຏ  ปຓนตຌน
 ตอมาป พ.ศ.2544 สา้นักงานกองทนุสนบัสนุน
การวิจัย (สกว.) อนุมัติ฿หຌด้านินการวิจัยทางดຌาน
อปุกรณຏมลกุล นบัปຓนครงการวิจยัทางดຌานนานศาสตรຏ 
ครงการรกของประทศเทยทีไเดຌรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานระดับชาติ
 ป พ.ศ.2546 คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดตัๅง
ศนูยຏนานทคหงชาติ ละ฿หຌมกีารจดัทา้ Roadmap
ดຌานนานทคนลยี ดยรวมหนวยงานตาง โ 
ทุกกระทรวง มาบูรณาการสรຌางความขຌมขใง฿หຌ
อุตสาหกรรมเทย ดย฿ชຌนานทคนลยีขຌามาชวย
 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรละทคนลยีหงชาต ิ(สวทช.)

 ความกีไยวขຌองระหวางนานทคนลยี
กับอุตสาหกรรม นานทคนลยีกีไยวขຌองกับ
ทกุอุตสาหกรรม ชน ฿นดຌานการสืไอสาร ทรคมนาคม เฟฟງา
อิลใกทรอนิกสຏ ทีไนักวิจัยก้าลังทุมทขะมักขมຌนท้าการ
คຌนควຌาพัฒนาอุปกรณຏขนาดลใกประภทนานอีลใกทรอนิกสຏ
หรือนานอุปกรณຏตาง โ ซึไงกใกีไยวขຌองดยตรงกับวัสดุ
จ้าพวกพลาสติก ซรามิกสຏ วัสดุกึไงตัวน้าละลหะ 
ทีไจะสงผลอยาง฿หญหลวงกับพัฒนาการของลกของ
ทคนลยชีัๅนสงู฿หຌเดຌปຓนบบซูปอรຏจิว็ ตจຎว ประภท
ซูปอรຏคอมพิวตอรຏ หุนยนตຏ พลังงาน การผลิตยวดยาน 
จรวดละอาวุธสงคราม เปจนถึงรืไองของการส้ารวจ
ลกละอวกาศ นอกจากนีๅยังสน฿จอุตสาหกรรมยา
ละผลิตภัณฑຏทางการพทยຏทีไเดຌจากนานทคนลยี 
อตุสาหกรรมสิไงทอทีไตຌองการผลิตสืๅอผຌาทีไมคีณุสมบัตพิิศษ 
อุตสาหกรรมกระดาษ สีละครืไองส้าอาง ปຓนตຌน
 นานทคนลยียัง฿ชຌ฿นอุตสาหกรรมอืไน โ ชน 
ครืไองส้าอาง หัวเมຌกอลຏฟ หรือมຌตชุดชัๅน฿น ดย฿ชຌ
อนุภาคนานคลือบทีไสຌน฿ยผຌาชวย฿หຌสวม฿สสบายขึๅน 
นืไองจากตัวอนุภาคจะชวยดูดความชืๅน อีกทัๅงยังมี วิตามินอี
ชวยบ้ารุงผิวอีกดຌวย จะหในเดຌวา นานทคนลยีนัๅน
อยูรอบ โ ตัวรา ละนวนຌม฿นอนาคตอัน฿กลຌนีๅ จะ
มีการ฿ชຌชิพนาน฿นอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏละครืไอง฿ชຌ
เฟฟງา฿นบຌานมากขึๅน 



AIR WARFARE JOURNAL40

การปลีไยนปลงของอุปกรณตาง โ มืไอนํานานทคนลยีมา฿ชຌ

 นาน ทคนล ยียั งมี ผลกระทบต อการ
ปลีไยนปลงของอุตสาหกรรมปຓนอยางมากอีกดຌวย 
ดยฉพาะอุตสาหกรรมทางการพทยຏ ฿นอนาคต               
การผาตัดบบดัๅงดิม อาจปลีไยนเปปຓนการผาตดัระดับ
นาน (Nanosurgeons) ดยการควบคุมหุนยนตຏนาน 
(Nanorobots) ขຌาเปตรวจจับละท้าลายซลมะรใง 
หรอืเวรสัทีไตຌองการดยเมปຓนอนัตรายตอซลอืไน สา้หรบั
อุตสาหกรรมอืไน โ ชน อุตสาหกรรมอิลใกทรอนิกสຏ 
คอมพิวตอรຏ ผลิตภัณฑຏจะมีขนาดลใกลง สามารถบรรจุ
ขຌอมูลเดຌถงึลຌานลຌานลຌานตัวอกัษร฿นขนาดทากຌอนน้ๅาตาล
 นอกจากนีๅยังมีนานทคนลยีทีไ฿ชຌ฿นระดับ
อุตสาหกรรมรียบรຌอยลຌว ชน ผลิตภัณฑຏครืไองส้าอาง
ปງงทีไมีอนุภาคนาน ท้า฿หຌปງงเมสะทຌอนสงชวย฿หຌ
฿บหนຌาดูออนยาวຏขึๅน ผลิตภัณฑຏครีมบ้ารุงผิวอนุภาค
นานทีไดดูซึมขຌาสูผวิหนังดขีึๅน ปຓนการพิไมประสทิธิภาพ
ของครีม 
 ละยังมนีานทคนลยทีีไจะ฿ชຌเดຌจรงิ฿นอีก 5-6 
ปขຌางหนຌาอีก ชน ตัวซนซอรຏทางการพทยຏ ชิๅนสวนตาง โ
ของหุนยนตຏ ซนซอรຏนานติดรถยนตຏ อวัยวะทียม 
กระดูกทียมทีไมีอนุภาค฿นระดับนานส้าหรับผูຌพิการ 
ปຓนตຌน

สาขาตาง โ ของนานทคนลยี
 นานทคนลยีกีไยวขຌองกบัหลายสาขาวชิาดຌวย
กัน ดังนีๅ
 1. นานอีลใกทรอนิกสຏ (Nano Electronics) 
มีการวิจัยละพัฒนานานอีลใกทรอนิกสຏ฿นหลายงมุม 
ทัๅงจากกลุมนักวิจัย฿นมหาวิทยาลัย จากหຌองปฏิบัติการ
ของหนวยงาน฿นภาครัฐละ฿นภาคอกชน มกีารคຌนควຌา
ตัๅงตระดับของสมบัติมลกุลดีไยว การประกอบปຓน
อุปกรณຏอีลกทรอนิกสຏ การสรຌางวงจรอยางงาย โ 
เปจนถึงการพัฒนา “นานคอมพิวตอรຏ” หรือ
คอมพิวตอรຏขนาดจิ็ว ละการท้าคอมพิวตอรຏทีไรใวขึๅน
ลຌานทา ปຓนตຌน

 

นานอีลใกทรอนิกสทํา฿หຌอุปกรณมีขนาดลใกลงตทํางานเดຌดีขึๅน

 2. นานคมี (Nano Chemistry) ก้านิด
ขึๅนตัๅงตป ค.ศ.1985 มืไอศาสตราจารยຏรชิารຏด สมอลลียຏ 
ภาควิชาคมี มหาวิทยาลัยเรชຏ รัฐทคซัส ประทศ
สหรัฐอมริกา เดຌคຌนพบฟูลลอรຏลีน ละพัฒนาเปปຓน
ทอนาน ตลอดจนฟองนาน อันปຓนตຌนก้านิดของ
ครื ไองจักรนานหรือจุลจักรกลที ไมีการศึกษากัน
อยางกวຌางขวางอยู฿นปจจุบัน
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การรักษารคดຌวยทคนลยีคมีนาน

 ตวัอยางผลงานจากนานคมอีกีหนึไงตัวอยางคอื 
คอนกรีตชนิดหนึไง฿ชຌทคนลยีนาน คือ฿ชຌ Biochemical 
ท้าปฏิกิริยายอยสลายกับมลภาวะทีไกิดจากรถยนตຏ ชน 
เนตรจนเดออกเซดຏ ฿นประทศอังกฤษเดຌริไมมีการ฿ชຌ
ทคนลยีนีๅ฿นการสรຌางถนนละอุมงคຏตาง โ พืไอลด
มลภาวะบนทຌองถนน ละขณะดียวกันทคนลยีนาน 
ทา้฿หຌอนภุาคคอนกรตีมขีนาดลใกมาก ฝุຆน ละบคทีรยี 
เมสามารถฝงตัว฿นนืๅอคอนกรีตเดຌ ท้า฿หຌอาคารทีไ฿ชຌ
คอนกรีตชนิดนีๅ ดู฿หมสมอ ละยังคงเมสะสมชืๅอรค
 3. นานทคนลยีชีวภาพ (Nano Biotech-
nology) ชน การสรຌางอาหารทีไเมมีวันหมด การรักษา
รคมะรใงดยการดืไมพียงน้ๅาผลเมຌทีไมีหุนยนตຏจิ็วบบ
ทีไมองเมหใน การ฿ชຌหุนยนตຏนาน฿นการปງองกันชืๅอรค 
ซอมซมผนังซลลຏ รักษาอาการเขมันอุดตัน฿นสຌนลือด 
หรือการสรຌางหุนยนตຏนานทีไสามารถคลืไอนทีไ฿น
กระสลือดพืไอขຌาท้าลายชืๅอรคหรือซลลຏมะรใง฿น
รางกายดยเมตຌองมีการผาตัดทีไสีไยงอันตราย  

การ฿ชຌทคนลยีนานชีวภาพ฿นการทําครืไองสําอาง

 4. วัสดุนาน (Nano Material) รียกกัน
วา “วัสดุสุดจิ็ว” หรือ “วัสดุซูปอรຏจิ็ว” คือปຓนวัสดุทีไมี
ครงสรຌางทีไมขีนาดลใกกวา 100 นานมตร หรือปຓนการ
รวมตวักันของอะตอมปຓนกลุมกຌอนทีไมขีนาดลใกกวา 100 
นานมตร ละมขีนาดลใกกวาขนาดของอนุภาคทัไว โ เป 
10,000 ทา
 

ทคนลยีฟຂลมบาง฿นอุตสาหกรรมตาง โ

 5. นานวิศวกรรม (Nano Engineering) ชน 
การ฿ชຌพลังงานสงอาทติยຏอยางตใมทีไ การสรຌางทอนาน 
(Nano Tube) ลຌวอาจจะดัดปลงนา้มา฿ชຌปຓนกยีรຏละ
บริไง ส้าหรับสงก้าลัง฿นทางวิศวกรรมครืไองกลระดับ
มลกุล 

 

ภาพสดง Nanotube ทีไมาตอกันปนรูปตัว T พืไอทําหนຌาทีไ
ปนอุปกรณสําหรับวงจรนานอิลใกทรอนิกส สีขียวสดง
สวนของ tube ทีไมีสมบัติปนตัวนําเฟฟງา สีดงคือสวนทีไมี
สมบัติกึไงตัวนํา การทีไ Nanotube ซึไงประกอบดຌวยอะตอมของ
คารบอนมีสมบัติการนําเฟฟງาตางกัน กในืไองมาจากขนาดสຌน
ผาศูนยกลางของ tube ตางกันนัไนอง ทํา฿หຌความยากงาย฿น

การนําเฟฟງาตางกันดຌวย 
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ทอนาน (Nanotube) อาจจะดัดปลงนํามา฿ชຌปนกียรละ
บริไง สําหรับสงกําลัง฿นทางวิศวกรรมครืไองกลระดับมลกุล 

 นอกจากนีๅยงัมสีาขาวชิาทีไหลากหลาย ชน นาน
ซนซอรຏ (Nano Sensor)  การพทยຏนาน (Nano Med-
icine) นานมอตอรຏ (Nano Motor) หรือ นานอปุกรณຏ 
(Nano Device)  นานยนตຏ หรือหุนยนตຏนาน (Nano 
Robot)  กษตรกรรมยุคนาน (Nano Agriculture) 
อาหารยุคนาน (Nano Food) นานซลารຏซลลຏ (Nano 
Solacell)  ละ รงงานนาน (Nano Factory) อนุภาค
นาน (Nanoparticle) วัสดุผสมผสานนาน (Nano-
composites)  สຌน฿ยนาน (Nanofi bers)  ครงสรຌาง
นานของคารຏบอน ละ พรงนาน (Nanotubes and 
Nanopores) ฟຂลຏมบางนาน (Thin Fim Nanostructure) 
ละ ลูกคิดนาน (Nanoabacus) ปຓนตຌน
 

ภาพสดง Nanoabacus (หรือ ลูกคิดนาน ปนลูกคิดทีไมี
ขนาดลใกทีไสุด฿นลก ตัวลูกคิดทําจากมลกุลคารบอน-60)

จากครืไอง STM 

 

นานทคนลยีกับอุตสาหกรรมตาง โ

 นานทคนลยีกับการทหาร
   นานทคนลยีถือปຓนคลืไนลูก฿หมตอจาก
ทคนลยีชีวภาพ ทีไมีอิทธิพลตอการปลีไยนปลงทาง
วิทยาศาสตรຏอยางมาก การพัฒนาวิทยาศาสตรຏละ
ทคนลยีนาน ฿นหลายสาขาดຌวยกัน ปຓนการสริม
ศักยภาพซึไงกันละกัน สามารถน้ามาตอยอดพืไอประดิษฐຏ
คิดคຌนสิไงทຌาทายเดຌอีกมากมาย ส้าหรับภารกิจทางการ
ทหารกใมีการ น้าอาทคนลยีนานมาประยุกตຏ฿ชຌมากมาย
ชนกัน ชน การประยุกตຏ฿ชຌนานทคนลยีพืไอพิไม
สมรรถนะของอาวุธยุทธปกรณຏ ฿หຌมีประสิทธิภาพมาก
ขึๅน ขใงรง ทนทาน น้ๅาหนักบา คลืไอนยຌายสะดวก ชน 
ครืไองบบทหาร สืๅอกราะ ปຓนตຌน 
  อุปกรณຏนานอิลใกทรอนิกสຏท้า฿หຌกองทัพ
สามารถสืไอสารเดຌอยางรวดรใว ละสามารถจัดการระบบ
จา้ลองยทุธຏละการฝຄกสมอืนจรงิเดຌอยางมปีระสทิธภิาพ  
การผลิตตຌนบบหุนยนตຏ ละระบบอัตนมัติทีไสามารถ
฿ชຌงานเดຌจริง ชน ยานเรຌนักบินขนาดลใก พืไอปฏิบัติ
ภารกิจสีไยงภัยทนทหาร การพัฒนาวัสดุนาน
ทีไลดตຌนทุน฿นการผลิตพลังงานสงอาทิตยຏ การพัฒนา
การกลัไนน้ๅาดຌวยทคนลยีนาน พืไอลดตຌนทุนการผลิต 
ละเดຌระบบกรองน้ๅาทีไ หมาะสม  การพฒันาวสัดทุีไ฿ชຌทา้
ครงสรຌางยานอวกาศ ชื ๅอพลิงยานอวกาศ  รวมถึง
ชุดอวกาศทีไมีประสิทธิภาพ 
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ตัวอยางทคนลยีนานทีไ฿ชຌทางทหาร มีดังนีๅ
1. อากาศยานเรຌนักบินขนาดลใก 
 Nano Hummingbird อากาศยานเรຌนักบิน
สอดนมขนาดลใก ปຓนผลงาน การวิจัยรวมระหวาง 
กระทรวงกลาหม สหรัฐอมริกา ละ  บริษัท  AERO-
VIRONMENT  ตัๅงต ป พ.ศ.2549 ดຌวยงบประมาณ 4 
ลຌานดอลลารຏ หรอืราว 140-150 ลຌานบาท ดยเดຌรงบนัดาล฿จ
จากการบินของนกละมลง อากาศยานขนาดลใกนีๅมี
ขนาดความยาวจากปกดຌานซຌายถึงปกดຌานขวา 6.5 นิๅว 
หรือราว โ 16 ซนติมตร ฿ชຌหลงพลังงานจากบตตอรีไ 
ละควบคุมทิศทางดຌวยรีมท สามารถบันทึกภาพละ
สียงดຌวยกลຌองวิดีอ ทีไติดตัๅงอยูบนอากาศยาน ถึงมຌวา
จะอยู฿นขัๅนตอนวิจัยละพัฒนาตຌนบบ ต฿นอนาคต
ราอาจจะเดຌหในนกตัวลใก โ ฿นการปฏิบัติภารกิจกูຌชีพ
คຌนหาผูຌประสบภัย฿นพืๅนทีไขຌาถึงล้าบาก นอกหนือจาก
การ฿ชຌงานทางทหารกใปຓนเดຌ 

 

Nano Air Vehicle (NAV) หนຌาตาคลຌายนกฮัมมิไง

2. ยานผิวน้ๅาเรຌคนขับปรันยา (Piranha)  
 ปจจุบันสหรัฐอมริกามีนวคิดทีไจะน้า “ยานผิวน้ๅา
เรຌคนขับ” (USV : Unmanned Surface Vessel) บบ
ปຂรนัญา (Piranha) ซึไงพฒันาดย Zyvex Marine มา฿ชຌ฿น
ภารกิจปราบปรามจรสลัด รือปຂรันญามีขนาด 54 ฟุต 
ตัวรือท้าจากคารຏบอนนานเฟบอรຏทีไมีชืไอทางการคຌาวา 
Arovex ท้า฿หຌรือปຂรันญามีน้ๅาหนักบากวารือทีไท้าดຌวย
อลูมินียม ตมีความขใงรงกวา 40% ละประหยัด
ชืๅอพลิงกวา 400% ท้า฿หຌปฏิบัติการเดຌเกลถึง 2,500 เมลຏ
ทีไความรใว 24 นใอต ดยมีความรใวสงูสุดมากกวา 45 นใอต

การควบคุมระยะเกลผานระบบดาวทียม รือปຂรันญา
คຌนหาปງาหมายบบ Electro-Optic บนรือเมมีการ
ติดตัๅงอาวุธ฿ด โ ตอาวุธทีไจะ฿ชຌปราบจรสลัด คือ การน้ารือ
พุงขຌาชนรือของจรสลัด฿หຌจมกอนทีไจะขຌาจมตีรือสินคຌา 

ยานผิวนํๅาเรຌคนขับ Piranha  

3. ครืไองบบทหาร฿นอนาคต  
 กองทัพบกสหรัฐสนอนวคิดครืไองบบของ
ทหาร฿นป ค.ศ.2025 มืไอครัๅงทีไมีการจัดการประชุม
วทิยาศาสตรຏกองทพับก ครัๅงทีไ 24  ดยครืไองบบจะปຓน
สีด้าทัๅงชุด วัสดุทีไ฿ชຌท้าครืไองบบจะผลิตจากทคนลยี
นาน ท้า฿หຌผูຌสวม฿สสามารถปรับตัว฿หຌขากับทุกสภาวะ
เดຌฉกชนดียวกับกิๅงกา ภาย฿นหมวกจะมีกลຌองวีดีอ
ขนาดลใก สามารถสงภาพสถานการณຏมุมมองดยรอบ 
360 องศา มีซนซอรຏติดตัๅงภาย฿นหมวกสามารถ
ปรับสียงทีไตຌองการเดຌ มีการติดตัๅงระบบปลภาษา
กลຌองตรวจจับกลางคืนขนาดลใก ทีไจอรับภาพทีไบริวณ
ดຌานหนຌาของหมวกจะปรากฏผนทีไละรายงาน
สถานการณຏ ภาพละสียงทีไทหารเดຌยินจะถูกสงกลับ
เปยังฐานทัพชนกัน ระบบตรวจจับละ฿หຌการชวย
หลือ ชน ระบบตรวจจับความรຌอนจะทรก฿นสຌน฿ย
สังคราะหຏพืไอควบคุมอุณหภูมิตามสภาพวดลຌอมนัๅน โ 
อปุกรณຏผลิตกຍาซออกซิจนอยูดຌานหลัง จึงเมจ้าปຓนตຌอง฿ชຌ
หนຌากากกนัสารพิษพิไมติม ครงสรຌางทัๅงหมดมี น้ๅาหนักบา
กวาครืไองบบดมิ สามารถคลืไอนทีไเดຌหมือนปกตทิัไวเป 
ตทัๅงนีๅ ทคนลยีทีไกลาวมาทัๅงหมด ยังปຓนตຌนบบทีไอยู
ระหวางการวิจัยละพฒันา
 จากทีไกลาวมา฿นขຌางตຌนจะหในเดຌวานาน
ทคนลยีปຓนทคนลยีทีไมีศักยภาพสูง฿นการสรຌาง
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ผลิตภัณฑຏหลากหลายชนิดซึไงเมสามารถท้าเดຌดຌวย
ทคนลยีธรรมดา สามารถสรຌางสรรคຏสิไงตาง โ 
เดຌมากมายซึไงจะถูกจ้ากัดดຌวยความสามารถ฿นการคิด
ละจินตนาการของมนุษยຏทานัๅน อยางเรกใตาม มຌวา 
นานทคนลยจีะมีประยชนຏพียง฿ด ตผลทางดຌานลบ
ของนานทคนลยีกใอาจจะกิดขึๅนเดຌถຌาหากวามีการ฿ชຌ
ทคนลยีนีๅพืไอการท้าลายลຌางชน การสรຌางครืไองยนตຏ
ขนาดจ็ิวพืไอการสังหารหรือท้าลายลຌางศัตรู อุปกรณຏจิ็ว
ทางการพทยຏอาจถูก฿ชຌปຓนอาวุธ฿นการฆาตกรรมหรือ
อาวุธขนาดลใกทีไรียกวา Nano-weapon ซึไงสามารถ
ซุกซอนเปกออาชญากรรมเดຌทกุพืๅนทีไดยฉพาะอาวุธ
ทีไทา้จากทอนานคารຏบอนทีไเมสามารถ฿ชຌครืไองตรวจสอบ
ลหะตรวจจับเดຌ ปຓนตຌน ดังนัๅนสิไงทีไตຌองพึงระลึกเวຌกใคือ
฿นการ฿ชຌนานทคนลยีมีความปຓนเปเดຌทีไจะท้า฿หຌกิด
ทัๅงการสรຌางสรรคຏ฿นการสรຌางผลิตภัณฑຏทีไ฿ชຌประยชนຏ
฿นดຌานตาง โ กิดความสะดวกสบาย รวมทัๅงรักษาชีวิต
มนษุยຏละความสีไยง฿นการทา้ลายดย฿ชຌทคนลยดีงักลาว 
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