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ความเปนมา
 วารสารการสงครามทางอากาศเปน

วารสารทางวิชาการรายไตรมาส เดิมใชช่ือ
“วารสารศูนย การสงครามทางอากาศ” 
วารสารฉบับแรก ถือกําเนิดเมื่อเดือนมกราคม 
2544 โดยมีแนวความคิดจากการที่กองทัพ
อากาศยังไมมีวารสารที่มุงเนนใหสาระความรู
ในดานการทหารและกําลังทางอากาศโดย
เฉพาะ ประกอบกับ ศกอ.บยอ. (โครงสรางเดิม)
มีภาร กิจในการให ความรู  แก  กํ าลั งพล
กองทัพอากาศในเรื่องกําลังทางอากาศ โดยมี
ขอมูลวิชาการดานการทหารและกําลังทาง
อากาศสะสมอยูเปนจาํนวนมาก จงึได้รวบรวม
ขอมูลที่เปนประโยชนเหลานี้ ผลิตเปนรูปเลม
ออกแจกจายแกหนวยตาง ๆ ของกองทัพ
อากาศ ตอมากองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําวารสาร
การสงครามทางอากาศ จึ ง ได  อนุมั ติ                  
งบประมาณในการจัดทําวารสารฯ 

 ในปจจุบนั ศกอ. เปนหนวยขึน้ตรง
กองบัญชาการกองทัพอากาศยังคงไดรับ       
งบประมาณในการจัดทําวารสารฯ อยาง      
ตอเนื่อง

วัตถุประสงค
1. เพ่ือเพ่ิมพนูความรูความเขาใจใน

เร่ืองกําลังทางอากาศ การสงครามทางอากาศ 
หลักนิยม แนวความคิดทางยุทธศาสตร 
ยุทธวิธี รวมท้ังนวัตกรรมเทคโนโลยีดาน     
การบินและการใชอาวุธทางอากาศ 

2. เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และขอมลูในดานการทหาร การสงคราม และ      
การบินใหแกบุคลากรของกองทัพอากาศ

3 . เ พ่ือ เผยแพร กิจการ ศูนย 
การสงครามทางอากาศ
** บทความ สารคดี และความคิดเห็นของ      
ผู  เขียนไมมีส วนผูกพันกับกองทัพอากาศ       
แตอยางใด ** 

วารสารการสงครามทางอากาศ
เจาของ

ศูนยการสงครามทางอากาศ
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 พล.อ.ท.สกันต  สอนหลักทรัพย  
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ศูนยการสงครามทางอากาศ

เลขานุการ
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บทบรรณาธิการ
วารสารการสงครามทางอากาศ 

ฉบับนี้เปนปท่ี 18 ฉบับท่ี 67 ประจําเดือน 
มกราคม – มนีาคม 2561 ซึง่ผลิตรูปเลมออกมา
ใหมเพ่ือตอนรับเทศกาลปใหม 2561 โดย
เฉพาะ การเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้ประกอบดวย
การเปล่ียนรูปเลมจากแบบเดิมเปนขนาด A4 
เปล่ียนใหเปนขนาด A5 เพ่ือใหการหยิบถือ
อานไปมาไดโดยงาย แตเพ่ิมจํานวนหนา
มากขึ้นเพ่ือไมใหเน้ือหาลดลง การจัดตัว
หนังสือรูปภาพตาง ๆ มีความทันสมัย         
ใกลเคียงกับวารสารท่ัว ๆ ไปมากขึน้ เพ่ือเพ่ิม
ความสนใจในการอาน แตยังคงไวซึ่งความ
เข มข นในการเป นวารสารทางวิชาการ              
ดานการทหาร การสงครามทางอากาศ  
ดานยุทธศาสตร หลักนิยม ดานเทคโนโลยี
ทางทหารและอ่ืน ๆ ท่ีกําลังอยูในความสนใจ
ปจจุบัน

ในเร่ืองเนื้อหาของบทความฉบับนี้
เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนรูปเลมใหม
ไดนาํบทความแปลของ พล.อ.อ.จอม รุงสวาง
ผบ.ทอ. ผูบังคับบัญชาสูงสุดซึ่งเปนท่ีเคารพ
รักของชาวกองทัพอากาศในปจจุบัน โดยนํา
บทความเร่ืองซนุวู ซึง่เปนตําราพิชัยสงคราม
ท่ีมช่ืีอเสยีงและรูจักกันดีสาํหรับนกัการทหาร
ท่ัวโลก ท้ังยังสามารถนําแนวคิดของมา 
ปรับใชในดานเศรษฐกิจและดานอ่ืน ๆ ดวย
โดยในฉบับนี้จะเปนตอนแรกและนําเสนอ
ตอไปในวารสารการสงครามทางอากาศ
จนจบทุกตอน และฉบับสุดท  ายของ
ปงบประมาณ 61 คณะผู จัดทําจะไดนํา
แนวคิดของทาน ผบ.ทอ. ซ่ึงเขียนไวในเร่ือง
ซุนวู วาจะนํามาประยุกตใชกับการพัฒนา
ยุทธศาสตรและบริหารยุทธศาสตรกองทัพ
อากาศอยางไรจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด   

ท้ังในปจจุบันและอนาคต นอกจากนั้น
ยังมีบทความอื่นท่ีนาสนใจเชนเดิมอีก 4 
เร่ืองได แก  สงครามอิเล็กทรอนิกส  กับ
เฮลคิอปเตอร ธรรมชาติของกําลังทางอากาศ
และอวกาศ ความชอบธรรมของสงคราม
และทาอากาศยานนานาชาติคันไซ ซึง่เนือ้หา
มท้ัีงจบสมบูรณในฉบบันี ้และเปนตอน ๆ ไป  
เชนเดียวกับบทความเรื่องซุนวู

สุดทายน้ี คณะผูจัดทําขอเรียนเชิญ
ผูอานทุกทานไดแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะผานแบบสอบถามท่ีแนบมานี้
ดวย เพ่ือท่ีนํามาใชในการปรับปรุงวารสาร           
การสงครามทางอากาศใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
และขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้

บรรณาธิการ

สารบัญ
ซุนวู (SUNTZU) 3

สงครามอิเล็กทรอนิกส
กับเฮลิคอปเตอร 18

ธรรมชาติของกําลัง                             
ทางอากาศและอวกาศ   32

ความชอบธรรมของสงคราม  52

ทาอากากาศยานนานาชาติคันไซ  63
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ซุนวู (SUNTZU)
孙子兵法

แปลโดย พล.อ.อ.จอม รุงสวาง ผูบัญชาการทหารอากาศ   

ตําราพิชัยสงคราม 13 บท
孙子兵法十三计

 ซุนวู (SUNTZU) เปนชื่อตําราพิชัยสงคราม 13 บทไมตายที่เกาแก
ท่ีสดุ หน่ึงในหนังสอืวาดวยการทหารของจีนโบราณ 7 เลม เสยีงทีช่าวไทยอานวา
“ซุนซู” เปนเสียงอานตามที่ชาวตะวันตกอาน มิใชเสียงที่ชาวจีนอานออกเสียง 
คาดวาไม “ซุนวู” (514–497 ปกอนคริสตศักราช) หรือไมก็ “ซุนปง” (340 ป
กอนคริสตศักราช) เปนผูประพันธขึ้น โดยใชสํานวนจีนที่คมคาย เขาใจงาย 
ประกอบกับใชแนวคิดของชาวตะวันออกลวน ๆ และเปนแมบททางความคิด

ซุน
วู (

SU
NT

ZU
)
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ของท้ังลัทธิเตา และลัทธิขงจ๊ือ อีกดวย อยางไรก็ตาม หากถอดความตรงตัว   
แลวอาจแปลไดวา “ปราชญแซซุน”

 มีการอ างถึงซุนวูบอยคร้ัง
ในระหวางการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การสงครามของสถาบันการศึกษา
วิชาชีพทางทหาร แตความจริงแลว
ทหารไทยนอยคนนักที่ เคยไดอาน   
ฉบับจริงจนจบเลม หรือไมก็เพียงเคย
ไดอานจากเอกสารเร่ืองอื่น ๆ ที่ยัง
ขาดความสมบูรณ เน่ืองจากที่ถอด
ความวางขายในตลาดหนังสือทั่วไปมี
การสอดแทรกความเห็นสวนตัวที่ไม
ถกูตองไวมาก กับบางสวนถูกถอดความ 
จากเอกสารภาษาอังกฤษซึ่งผู แปล
ไวกอนเปนชาวตะวนัตก จึงไมสามารถ
ทําความเข าใจกับทัศนะของชาว     
ตะวนัออกได ทาํใหเกิดอปุสรรคในการ
คนควาและอานไมรูเรื่อง 

เอกสารฉบับนี้ ถอดความอยางตรงไปตรงมา มิไดสอดแทรกความเห็น
สวนตัวใด ๆ จากอักษรจีนโบราณหรืออักษรญ่ีปุ นโบราณ และการถอด
ความเปนภาษาญ่ีปุนปจจุบันของหนังสือชื่อ SUNTZU ของนาย KANETANI              
ซึ่งจัดพิมพและแกไขคร้ังลาสุดเมื่อป 1980 โดยใชเปนตําราเรียนของนักเรียน               
นายรอยรวมประเทศญ่ีปุน ชั้นปที่ 2 เหตุผลประการหน่ึงที่สถาบันทหารของ
ญ่ีปุนใหความสําคัญกับเร่ืองน้ีอยางมาก เน่ืองเพราะพวกเขาถือวาเปนความรู
พ้ืนฐานทางทหารที่ตองศึกษาต้ังแตยังวัยเยาว ดังน้ันทหารญ่ีปุนจะมีตําราน้ี
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ครอบครองเปนสวนตัวทุกคน ในขณะที่ทหารไทยน้ันมองวาซุนวูเปนเร่ืองใน
ระดับยุทธศาสตรที่จําเปนตองรูเพียงเฉพาะผูบริหารระดับสูงเทาน้ัน ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความแตกตางกันในเร่ืองแนวคิดดานการศึกษาระหวางประเทศญ่ีปุน
กับประเทศไทยไดอยางชัดเจน

 อยางไรก็ตามซุนวูเปนตําราพิชัยสงครามที่สะทอนปรัชญาจิตนิยม         
สดุขัว้ และอธิบายดวยสํานวนจีนที่กระทัดรัด คมคาย ใชตรรกะบวกลบเชิงเสน       
แบบธรรมดา ๆ  ทาํใหอานและทาํความเขาใจไดงาย ผูแปลหวงัอยางยิง่วาจะเปน 
ประโยชนแกผูที่รักการอานทุกทาน เพราะนอกจากจะสามารถประยุกตใช  
ในชีวิตและการทํางานประจําวันแลว เนื้อหาสาระของซุนวูยังไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางวาอัดแนนไปดวย “FUNDAMENTAL DOCTRINE” ที่จะทําให
ผู ที่อานไดแตกฉานสามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสงคราม                 
ไดเปนอยางดี

ซุน
วู (

SU
NT

ZU
)



6 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 67

ตัวอยางบทที่สําคัญ
重要兵法的例子

รบรอยชนะรอย
 ซุนวูไดกลาวไววา การรบถารูจักการวางแผนที่ดีมีสิทธิที่จะชนะ           
ทุกรอยคร้ังเหมือนสิงโต ถาคราวใดที่ไมสามารถจะลาเหยื่อไดจะไมออก            
ลาเหยือ่ ในสงครามเมือ่มกีารรูกาํลงัของกองทพัของเราเอง รูความสามารถของ
แมทัพ รูความสามารถของกองทหารของฝายเรา โอกาสรบชนะจะมีคร่ึงหนึ่ง 
เมื่อใดก็ตามที่เราเรียนรูกองกําลังของขาศึก เรียนรูความสามารถของแมทัพ
ขาศึก และรูความสามารถของกองทหารของขาศึก โอกาสรบรอยคร้ังชนะ  
รอยคร้ังก็ไมไปไหนไกล แตหากเมื่อใดก็ตามที่ออกรบน้ัน แมทัพไมรูกําลังของ 
ตัวเอง ไมรูกําลังของกองทหารตัวเอง ไมวาจะออกรบก่ีคร้ังก็ตองแพยอยยับ 
กลับมาทุกคร้ัง ศาสตรขอน้ีไดมีการนําไปใชในเชิงธุรกิจกันอยางแพรหลาย               
ยกตัวอยางเชน ทฤษฎี SWOT Analysis
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ตีใกลแสรงไกล ตีไกลแสรงใกล
 ซุนวูกลาวไววา เมื่อใดก็ตามที่จะรุกโจมตีเมืองท่ีไกลหางออกไป            
จงหลอกลอใหขาศึกรูวาเราจะตีเมืองอื่นที่ใกลกับเรา หลอกใหศัตรูคิดวาเรา     
ไมสามารถไปตีถงึเมอืงน้ันได เมือ่คราใดทีเ่ราเขาโจมตีศัตร ูศัตรูจะไหวตัวไมทนั 
ทําใหรบชนะไดอยางงายดาย เฉกเชนเดียวกับโจมตีเมืองที่อยูใกล แตหลอก   
ศัตรูวาเราจะไปตีเมืองที่ไกลหางออกไป

ซุน
วู (

SU
NT

ZU
)
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จงสูรบใหเหมือนเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
 • ไฟ

 เม่ือยามบุกจงบุกใหเหมือนไฟใหรุกกระหน่ํา ใหโหมหนักไปเร่ือย ๆ        
จนทุกอยางมอดไหม

 • ภูเขา

 เม่ือยามที่ต้ังรับจงน่ิงสงบอยางหุบเขา ไมใหศัตรูจับไดวาเราซอนตัว     
อยูที่ไหน
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 • ลม

 เมือ่ยามเคลือ่นทัพจงเคลือ่นใหเหมอืนสายลมรวดเร็ว โดยไมทิง้รองรอย

สิ่งที่ผูปกครองไมพึงทําในการยุทธ
 ผูที่ปกครองหามทําผิดกฎ 3 ขอดังตอไปน้ี หากไมทําตามจะทําให
ประสบกับความพายแพได

 •  สัง่ใหรุกขณะไมควรรุก หรือส่ังใหถอยขณะเปนตอขาศึก ทาํใหกองทัพ
ระสํ่าระสาย

 • ไมมีความเขาใจในกิจการของกองทัพ แตสั่งการตามอําเภอใจ หรือ
สามัญสํานึกของตน ทําใหเหลาขุนพลสับสน

 • ไมเขาใจหลักการผสมผสานการใชกําลังทหารเหลาตาง ๆ ในการ
ดําเนินกลยทุธ แตเขาแสดงบทผูบัญชาการ ทาํใหเหลานายทหารเกิดความลังเล 
สงสัย ไมแนใจ เมื่อเหลาทัพตาง ๆ ตกอยูในสภาพลังเลสงสัย สับสน ไมแนใจ       
ก็เกิดความระสํ่าระสายในกองทัพ ศัตรูก็ฉวยโอกาสน้ีเขากระทําและไดรับ
ชัยชนะ เปนตอฝายเรา

ซุน
วู (

SU
NT

ZU
)
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ปจจัยสูชัยชนะ

 การนํากองทัพสูชัยชนะมีปจจัย 5 ประการ

 • รูวาเมื่อใดควรรบและไมควรรบ

 • รูจักการออมกําลัง

 • นายและพลทหารเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

 • วางแผนและเตรียมการดี

 • มีขุนพลผูที่สามารถและไมถูกแทรกแซงจากผูปกครอง

ที่กลาวมา 5 ประการนี้ผูใดรูจักใชจะพบกับ “ชัยชนะ”
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บทที่ 1 แผนศึก
第一计

 

ซุนวูกลาวไว การสงครามเปนงานยิ่งใหญ และยังมีความสําคัญตอชาติ
ใหญหลวง ชีข้าดความเปนตายของคนในชาติ เกีย่วของกบัความอยูรอดของชาติ 
จึงตองคิดอานพิจารณาดวยความรอบคอบอยางถึงที่สุด

ซุน
วู (

SU
NT

ZU
)
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ฉะน้ันจะตองคิดคํานึงถึงเร่ืองสําคัญ 5 ประการ และพิจารณา       
เปรียบเทียบ 7 ประการ เพื่อเขาใจสถานการณไดถองแท 5 ประการดังกลาว 
ไดแก

 • หนทาง ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของคนแตละชั้นวาสามารถ
อยูรวมกัน ตายรวมกันไดเพียงใด (การเมืองภายใน)

• สภาพแวดลอม เงื่อนไขเอื้ออํานวยของจังหวะ เวลา และภูมิอากาศ

• สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร

• แมทัพนายกอง ลักษณะคน

• กฎ ระเบียบ วินัย ขวัญกําลังใจ

ปกติการคิดคํานึง และศึกษาเร่ืองราว 5 ประการ แมทัพนายกอง        
ทุกคนเขาใจดีอยูแลว แตผูเขาใจลึกซึ้งกวาเปนผูชนะ ผูเขาใจลึกซึ้งนอยกวา
เปนผูไมอาจชนะ ฉะน้ัน เพ่ือใหเขาใจลึกซึ้งกวาจําเปนตองมีการพิจารณา           
เปรียบเทียบอีก 7 ประการ ดังนี้

• ผูนําประเทศฝายใดกําจิตใจคนในชาติมากกวากัน

• แมทัพนายกองฝายใดมีความสามารถมากกวากัน

• เงื่อนไขทางภูมิศาสตรฝายใดไดเปรียบ

• ฝายใดรักษากฎ ระเบียบ วินัย เครงครัดกวากัน

• กองทัพฝายใดเขมแข็งกวากัน

• ทหารหาญฝายใดไดรับการฝกมามากกวากัน

• การใหรางวัล และการลงโทษ ฝายใดมีความยุติธรรมกวากัน
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สําหรบัซนุวแูลว จากท่ีกลาวมา แมยงัมิไดรบก็รูแพชนะกระจางแจงแลว



ในกรณีแมทัพนายกองปฏิบัติตามการคิดคํานวณ 5 ประการ               
และเปรียบเทยีบ 7 ประการของขาพเจา ถาเอาคนนีม้าใชงานจะไดรบัชัยชนะ
แนนอน ตองเอาคนคนนี้มาใชงาน 

ในกรณีแมทัพนายกองมิไดปฏิบัติตามการคิดคํานวณ 5 ประการ       
และเปรียบเทียบ 7 ประการของขาพเจา ถาเอาคนนี้มาใชงานจะประสบ     
ความพายแพแนนอน ตองปลดคนคนนี้ทิ้งเสีย 

ถาปฏิบัติตามและเขาใจความคิดอานน้ี การเตรียมการกอนออกศึก    
จะเกิด “พลังอํานาจ” ซึ่งจะชวยกองทัพในการศึก พลังอํานาจที่กลาวชวยให
ฝายเราสามารถใชความออนตัวบังคับสถานการณไดเปรียบใหตกอยูกับฝายเรา
นั่นเอง (พลังอํานาจ...ศักยสงคราม)

ซุน
วู (

SU
NT

ZU
)
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การศึกน้ันเปนการเคลื่อนไหวดวยเลหเหลี่ยม หมายถึงการกระทํา       
ที่กลับกันกับการกระทําปกติ ฉะนั้น เมื่อเขมแข็งตองใหเห็นวาออนแอ เมื่อกลา
ตองใหเห็นวากลวั เมือ่ใกลใหดูไกล เมือ่ไกลใหดูใกล เมือ่ขาศึกตองการประโยชน
เอาประโยชนเขาลอ เมื่อขาศึกวุนวายสับสนใหฉวยโอกาส ขาศึกเหนียวแนนให
ปองกัน ขาศึกเขมแข็งใหถอยออกมา เมื่อขาศึกโกรธใหยั่วยุ ขาศึกสบายทําให
พวกเขาเหนื่อยลา เมื่อขาศึกกลมเกลียวทําใหแตกแยก โจมตีขาศึกในที่ซึ่งไมมี
การปองกนั รุกเขาไปในทีซ่ึง่ขาศึกไมคาดคิด เปล่ียนแปลงตามสถานการณขาศึก 
กอนรบไมมีผูใดลวงรูไดวาจะเผชิญหนากับสถานการณเชนไร

 

ปกติการคิดอานกอน     
ออกศึกแลวชนะ หมายถึงผล        
จากการคิดคํานวณ 5 ประการ                  
เปรียบเทยีบ 7 ประการ แลวมทีาง
ชนะมากกว าทางแพ  น่ันเอง          
แต หากคิดอ านก อนออกศึก      
แลวไมอาจชนะ ก็หมายถึงผล  
จากการคิดคํานวณ 5 ประการ 
เปรียบเทียบ 7 ประการ แลวมี
ทางชนะนอยนั่นเอง

ดังน้ัน จากการคิดคํานวณกอนออกศึก ถามีทางชนะมากจะชนะ          
ถามีทางชนะนอยกวาก็จะมิอาจชนะ สําหรับขาพเจาเพียงสังเกตดังกลาว           
ก็รูแพชนะชัดเจนแลว
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บทที่ 2 เตรียมศึก
第二计准备战争

 

 ซุนวูกลาวไว "กฎของสงครามน้ัน การทหารเปนความสิ้นเปลือง
อย างใหญ หลวง กว  าจะสามารถใช  กําลั ง เคลื่ อนกําลั งทหารได  น้ัน 
แมเพียงวันเดียวก็ยังตองใชทรัพยสินมหาศาล"

 การทําสงครามยืดเยื้อทหารจะออนลา ความหาวหาญจะลดลง          
การเขาตีปอมปราการที่มั่นขาศึกเปนเวลานานกําลังรบจะหมดไป เพราะฉะนั้น 
การใชกําลังทหารเปนเวลานาน เศรษฐกิจของชาติจะยอยยับ

 ถาทหารหาญของชาติเหน่ือยออน ขาดความหาวหาญ และถาเศรษฐกจิ

ซุน
วู (

SU
NT

ZU
)
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ของชาติยอยยบัแลว ตางชาติจะยกทพัมารบกบัเราแนนอน ซึง่แมจะมผีูมคีวาม
สามารถสูงเพียงไร ก็ยากที่จะตอตานกับทัพตางชาติที่ยกเขามาได 

ดังนั้น “การสงครามจะตองรวดเร็ว และเฉียบพลัน” 

ตัวอยางทีดี่ของสงครามยืดเยือ้ในประวติัศาสตร ไมมปีระเทศใดเคยได
ประโยชนจากสงครามยืดเยื้อไมเคยปรากฏ ดั่งที่เคยกลาวแลว 

"ผูที่ไมเขาใจความสูญเสียของสงครามอยางเพียงพอยอมไมสามารถ   
เขาใจผลประโยชนที่ไดรับจากสงครามอยางเพียงพอเชนกัน"



 นักรบที่ชํานาญศึกจะไมเกณฑประชาชนมารบหลายคร้ัง จะไมขน
เสบียงอาหารจากชาติตนหลายคร้ัง แมใชอาวุธจากชาติตน แตเสบียงอาหาร 
เอาจากดินแดนขาศึก

การที่ประเทศชาติตองยากจนลงเพราะกองทัพ ก็เน่ืองจากการขนสง
เสบียงอาหารเปนระยะทางไกล เพราะถากองทัพตองขนเสบียงอาหาร            
เปนระยะทางไกล ประชาชนในประเทศก็จะยากจนลง ราคาสินคาบริเวณ
สนามรบจะสูงขึ้น เมื่อสินคาราคาสูงขึ้น ทรัพยสินของประชาชนก็ยิ่งหมดลง 
เมื่อทรัพยสินของประชาชนหมดลง การจะระดมเสบียงอาหารมาใหทหาร          
ก็จะทําไดยากลําบาก กําลังรบของกองทัพก็จะคอย ๆ หมดลง ทรัพยสิน         
ของประชาชนจาก 10 จะเหลือ 7 ขาวของของรัฐที่เสียหายไปกับสงคราม              
จาก 10 จะเหลือ 6 เพราะฉะนั้น แมทัพที่มีความสามารถจะแยงเสบียงอาหาร 
และขาวของของขาศึกมาใช การใชขาวของของขาศึก 1 สวน ไดประโยชนเหมอืน
ใชของของเรา 20 สวน
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 การที่ทหารฝายเราสังหารทหารฝายขาศึกได ก็เน่ืองจากกําลังใจ        
ของทหาร การยึดเอาสิง่ของของขาศึกมา กเ็น่ืองจากผลประโยชนน่ันเอง ฉะน้ัน    
การใหรางวัลแกทหารที่ยึดเอาสิ่งของจากขาศึกได และลงโทษทหารที่ถูกขาศึก
ยึดสิ่งของไป เปนการสรางความเขมแข็งขึ้นในกองทัพ

 

 ดังกลาวขางตน 

การสงครามนั้นชัยชนะเปนอันดับหนึ่ง จะยืดเยื้อไมได แมทัพ              
ท่ีระมัดระวังผลไดเสียของสงครามรอบคอบ คือผู กําชะตากรรมของ       
ประชาชนไว เปนอุปราชช้ีขาดความอยู รอดของประเทศชาติ

(อานตอฉบับหนา...)

____________________

ซุน
วู (

SU
NT

ZU
)
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สงครามอิเล็กทรอนิกสกับเฮลิคอปเตอร
Electronic Warfare (EW)  for Rotary Wing Platforms

โดย Paolo  Quaranta

 การใชกําลังทางอากาศในอดีตที่ผานมา กองทัพอากาศมักจะให    
ความสาํคัญกับเคร่ืองบนิขบัไลไอพน  เพราะมคีวามเร็วเปนจุดเดนสามารถปฏบิติั
ภารกิจที่วางแผนไวไดดวยความรวดเร็ว จึงไดใหความสําคัญในการพิจารณา   
ติดต้ังอุปกรณสงครามอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยไวกับเคร่ืองบินดังกลาว 
แตในปจจุบันน้ีไมเพียงแตเคร่ืองบินขับไลที่มีความจําเปนในการทําสงคราม
เทานั้น เฮลิคอปเตอรก็มีความจําเปนเชนกัน เพราะในพื้นที่ที่เปนขอจํากัดเรื่อง
ภมูปิระเทศของเคร่ืองบนิขบัไล กค็งจะไมมอีะไรดีไปกวาเฮลคิอปเตอร และดวย
เหตุผลนี้เองจึงไดมีความพยายามท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีดานสงคราม
อิเล็กทรอนิกสสําหรับเฮลิคอปเตอรอยางจริงจัง โดยเม่ือไม นานมานี้
เฮลิคอปเตอรไดถูกติดตั้งระบบการลวงขาศึกในการบินตอสูทางอากาศ   
และทางภาคพื้น ซึ่งถูกออกแบบใหคงความอยูรอดในสภาวะแวดลอม          
ท่ีเปนปรปกษและการปฏิบัติภารกิจท่ีซับซอน
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 คุณสมบัติหลักของเฮลิคอปเตอรคือ มีความคลองตัวในการบินสูง
และสามารถลอยตัวอยูน่ิงไดในอากาศ เฮลิคอปเตอรสามารถปฏิบัติภารกิจ      
ในสมรภมิูทีห่ลากหลาย มคีวามคลองตัวในการบนิลดัเลาะในบริเวณภมูปิระเทศ
ที่มีความลาดชัน ทําใหสามารถบรรลุภารกิจไดโดยที่อากาศยานแบบอื่น           
ไมสามารถทําได นอกเหนือจากน้ีแลวเฮลิคอปเตอรยังสามารถเคลื่อนยาย   
หนวยทหารจากแนวหลังยุทธบริเวณไปยังสมรภูมิการสูรบไดอีกดวย ซึ่งเปน     
ที่ประจักษถึงความสามารถรอบตัวของเฮลิคอปเตอรในปจจุบัน

The Integrated Self Protection

 เมื่อถามวาเพราะเหตุใดเฮลิคอปเตอรจึงเปนเคร่ืองบินที่นาเชื่อถือ        
ในการปฏิบัติการสมัยใหม คําตอบก็คือในการออกแบบเฮลิคอปเตอรน้ันไดมี
การพัฒนาเทคโนโลยใีนทกุ ๆ  สวนของตัวเคร่ืองบนิ รวมทัง้อุปกรณที่ติดต้ังบน
เคร่ืองบิน การที่จะรอดพนจากอาวุธของฝายตรงขามจะมีโอกาสนอยมาก
หรือไมมีเลย ถาหากวาเฮลิคอปเตอรปราศจากระบบการตอตานและตอบโต 
ทางอิเล็กทรอนิกส EW/SP (Self Protection) ที่มีสมรรถนะเพียงพอ
การวางแผนทีดี่ อกีทัง้ทกัษะในการปฏบิติัการกเ็ปนสิง่ทีจํ่าเปนในการดําเนินการ
ควบคูไปพรอมกนัเพือ่ทีจ่ะใหภารกจิประสบผลสาํเร็จ อยางไรกต็ามส่ิงทีเ่ปนพ้ืนฐาน
ในความสามารถในการเอาตัวรอดของเฮลิคอปเตอรก็จําเปนที่ตองปรับปรุง 
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เพราะในสมรภูมิรบสมัยใหม อานุภาพของอาวธุในการทาํลายมคีวามรุนแรงขึน้
เร่ือย ๆ มีการเพ่ิมการใชงานของอุปกรณ MANPADs (Man Portable Air 
Defence System) ที่สามารถนําติดตัวไปกับทหารเดินเทา  และอุปกรณ
ปองกันภัยทางอากาศในปจจุบันมีความทันสมัย โดยใชอุปกรณท่ีมียานความถี่  
ที่หลากหลายในการเล็ง การหาระยะ และการนําวิถี สุดยอดความกาวหนา  
ทางเทคโนโลยี และการบูรณาการชั้นสูงของระบบ EW/SP น้ันจะทําให
เฮลิคอปเตอรสามารถที่จะรับมือภัยคุกคามจากเทคโนโลยีนําร องและ  
ติดตามของเรดาร เลเซอร และระบบอินฟราเรดได

 การออกแบบระบบ EW/SP ยุคใหม มุงเนนเพ่ือปองกันและตอตาน
เฮลคิอปเตอรจากระบบอาวธุปลอยทัง้อากาศสูอากาศ (AAM) และพ้ืนสูอากาศ 
(SAM) ทุกแบบ ซึ่งเหมาะกับเรดารคนหาแบบ Active และ Semi-Active       
การที่จะบรรลุเปาหมายนี้ได EW/SP ตองมีลักษณะสําคัญพื้นฐานดังนี้

• มีการบูรณาการระดับสูง เพ่ือรวมการแจงเตือนของเรดาร
เลเซอร และอาวุธปลอย เขาไวดวยกัน 

• การออกแบบเปนลักษณะโมดูล (Module) เพื่อความเปนไป
ไดที่จะเริ่มการติดตั้งจากระบบตรวจจับพื้นฐาน และสามารถ
เพ่ิมเติมระบบยอยอื่น ๆ ไดในภายหลัง เมื่อพิจารณาถึง
การปฏิบัติการใหม ๆ และ/หรือเมื่อมีความพรอมดาน          
งบประมาณ

• การแสดงผลดวยสทีีส่มจริง เพ่ือผูใชสามารถใชงานและสังเกต
สัญลักษณขาศึกไดโดยงาย

• มีระบบยอย (Subsystem) ที่ไมมากเกินไป เพื่อความสะดวก
และความเปนไปไดในการติดต้ัง
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• เชื่อมตอคอมพิวเตอรระบบปองกันตนเองภายในกับระบบ 
ECM ใหทํางานไดโดยอัตโนมัติ

• ในระหวางทําการบินตองสามารถเลือกภัยคุกคามรูปแบบ  
ตาง ๆ   จากชดุขอมลูภัยคุกคามเรดารขาศึก (Threat Library) 
ขึ้นอยูกับภารกิจหรือภูมิประเทศที่ไปปฏิบัติ

• สามารถขยายเพ่ิมเติมระบบตรวจสอบตนเอง (Built in Test) 
ได 

• ระบบ AVIONICS เชื่อมตอผานบัสขอมูลมาตรฐาน MIL STD 
1553B และสงผาน Hi Speed  ไปยงัชดุ Interface ของ ECM 
บอรด 

 EW/SP สมัยใหมประกอบดวย
• ระบบแจงเตือนการถูกตรวจจับจากเรดาร (Radar Warning 

Receiver) 

• ระบบแจงเตือนการถูกตรวจจับจากเลเซอร (Laser Warning 
Receiver)

• ระบบแจงเตือนการถูกตรวจจับจากอาวุธปลอย (Missile 
Warning Receiver)

• ร ะ บ บ ต อ ต า น เ ค ร่ื อ ง ป ล อ ย ล ว ง สั ญ ญ า ณ เ ร ด า ร 
(Countermeasures Dispensing System)

• 
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• ระบบตอตาน Infrared ตรวจจับทิศทาง (Directional IR 
Countermeasure)

• ชุดควบคุมระบบปองกัน (Defensive System Controller) 
และ 

• ชุดตอตานระบบวิทยุ (Radio Frequency Counter-
measures)

การทํางานของระบบตอตานอินฟาเรดตรวจจับทิศทาง (DIRCM)

การทํางานของระบบ EW/SP

 ระบบการแจงเตือนเรดารฯ เร่ิมตนจากชุดเซ็นเซอร (ซ่ึงตองติดต้ัง
อยางเหมาะสมบนพ้ืนผิวลําตัวของเฮลิคอปเตอรเพ่ือใหแนใจวาสามารถ        
ตรวจจับสัญญาณไดอยางครอบคลุม) โดยเครื่องรับรับและสรางสัญญาณ         
เพ่ือการวิเคราะห หลังจากน้ันสงไปใหหนวยประมวลผลในระบบควบคุม
อเิลก็ทรอนิกส ระบบแจงเตือนเรดารฯ จะตองมียานความถี่การทํางานที่กวาง    
มีความไวในการรับสูง และมีความสามารถในการคัดแยกสูง (ภัยคุกคามเรดาร
ถูกกําหนดในชุดขอมูลภัยคุกคามเรดารขาศึก) 
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 ระบบการแจงเตือนเลเซอรฯ ทํางานโดยใชเซ็นเซอร Nd : YAG 
(Neodymium-doped Yttrium Aluminum Garned) และหนวยประมวลผล
ในระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีคุณลักษณะในเร่ืองความไวของการ                   
รับสัญญาณครอบคลุมอุปกรณของขาศึกอยางดีเยี่ยม และความสามารถ              
ในการคัดแยก สําหรับการแพรความถี่คลื่นเดียวไดดีเทากับการแพรความถี่             
หลายคลื่น ความกาวหนาของระบบไมเพียงจําแนกแบบของเลเซอรเทาน้ัน       
แตยังสามารถระบุชนิดของเลเซอรโดยผานชุดขอมูลจากภัยคุกคามเรดาร     
ขาศึก (Threat Library) ไดอีกดวย

 ระบบแจงเตือนการถูกตรวจจับจากอาวุธปลอย อยู บนพ้ืนฐาน                    
การเซ็นเซอรการแพรรังสี UV (Ultra Violet) ซึ่งจะเตือนและบอกทิศทาง             
ของอาวุธปลอยที่ติดตาม โดยทั่วไปแลวระบบฯ จะประกอบไปดวยชุด      
เซ็นเซอร 4 ตัว และหนวยประมวลผลในระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส         
เซ็นเซอรแตละตัวจะมีตัวแยกสัญญาณภาพตอเรียงกันแบบสตารในลักษณะ     
รูปกรวยมมีมุมากกวา 110 องศา ตัวเซน็เซอรจะทํางานเปนพาซสฟี (ไมมกีารสง
สัญญาณใด ๆ) ในยานจุดบอดของ UV มีความแมนยําสูงในการหาทิศทาง  
และมีความสามารถคัดแยกระยะได ดี ซึ่งเป นปจจัยสนับสนุนให เป น               
อุปกรณการตอตานที่ดี และมีเปาหลอก (False Alarm Rate) ตํ่า  ซึ่งทําไดโดย
ใชอัลกอริทึมส (Algorithms) แบบกาวหนา และทํางานในชวงความยาวคลื่น  
ที่ถูกตอง เพื่อจะแยกระหวางเปาจริงกับเปาหลอก

 การตอตานโดยระบบปลอยลวง ถูกควบคุมผานชุดควบคุมการปลอย 
Chaff/flare ในระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถจะปลอย Chaff/flare
อัตโนมัติเมื่อปรากฏแนชัดวาถูกตรวจจับโดยขาศึก (สามารถเลือกเปน 
กึ่งอัตโนมัติ และควบคุมเอง) ระบบจะเลือกโปรแกรม/ขั้นตอนการปลอยลวง
ตามภัยคุกคามที่พิสูจนได (เทคนิคการปลอยลวงถูกกําหนดไวใน Threat 
Library)
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 อุปกรณสงครามอิเล็กทรอนิกสและการปองกันตนเองยังไดเตรียมการ
ปองกันเฮลิคอปเตอรแบบอสิระแตละเครือ่ง โดยใชหลกัการการแพรคลืน่วทิยุ
อิเล็กทรอนิกสของฝายขาศึกซํ้า สัญญาณวิทยุขาศึกจะถูกดักรับเพ่ือที่จะนํา       
ผสมคลื่น เปลี่ยนความถี่ มุม ขั้ว และขนาดความสูงใหม คลื่นที่ถูกเปลี่ยนแปลง       
จะถกูสงซํา้ไป ณ เวลาเดียวกันกบัสญัญาณสะทอนกลับของเรดารปกติ เปนผลให
รูปคลื่นที่ขาศึกรับไดผิดเพ้ียน จะทําใหอุปกรณวิทยุอิเล็กทรอนิกสของขาศึก  
แปลคามมุ ระยะ และความเร็วไมถูกตอง ซึง่ผลจะแสดงเปนเปาคงที ่มรีะยะหาง
มุมสาย มุมยกของเฮลิคอปเตอรอยูภายใตการปองกัน เปาหลอกกระทําการ
กลยุทธโดยการจําลองวิถีการบินของเฮลิคอปเตอรจริง ขณะเดียวกันเมื่อ            
มีการเปลี่ยนแปลงคาสัญญาณของขาศึกที่ดักรับได เชน ขนาดความกวาง
ของความถี่คลื่นฯ ก็จะถูกเก็บไวเพ่ือใชในการประมวลผลในรอบตอไป            
การ Jamming ตองหลอกขาศึกใหไปในทิศทางที่ไมถูกตอง เพราะผลกระทบ
ของ Jamming  ก็เพ่ือที่จะปกปดซอนเรนระดับของสัญญาณและจะตอง          
ไมถกูจับไดโดยอปุกรณตอบโตการตอตาน (ECCM) สถาปตยกรรมของเซน็เซอร
ที่เกิดประโยชนสูงสุดคือ แนใจวาสามารถมีปฏิกริยาที่รวดเร็วตอภัยคุกคาม         
และลูกเรือสามารถที่จะเลือกโหมดการใชไดตามตองการ

ระบบ AN/ALQ-211
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 ระบบวทิยตุอตานทีก่าวหนาทีส่ดุแบบหน่ึงคือ AN/ALQ-211 เปนชดุรวม
ของระบบวิทยุตอตาน (SIRFC: Suite of Integrated Radio Frequency 
Countermeasures) ซึ่งบูรณาการระบบตอตานเขาไวดวยกัน โดยมีระบบ
ปองกัน ระบบโจมตีมี Active และ Passive ECM เพ่ือใหแนใจวามีระบบ          
ตอตานการปองกันที่ดีสุดสําหรับเรดารแบบตาง ๆ เดิมออกแบบมาเพื่อ      
ติดต้ังกับ AH-64D, MH-60K, MH-47E, และ CV-22  ระบบ SIRFC ออกแบบ
เปน Module และเปนระบบท่ีกาวหนาในการปรับต้ังคาใหสามารถปรับปรุง        
ความสามารถการเอาตัวรอดของเฮลิคอปเตอรแตละตัวได การพัฒนายังคง
ดําเนินการตอไป สําหรับเฮลิคอปเตอรที่ใชในการปฏิบัติการพิเศษซึ่งใช SIRFC 
เพื่อเสริมการเอาตัวรอดในภารกิจที่จะตองรุกเขาไปในพื้นที่ของฝายตรงขาม

 นอกจากน้ี กองทัพบกสหรัฐมีแผนจะติดต้ัง AN/ALQ-211 กับเคร่ือง
แบบ CH-47 และ UH-60 ในอนาคต การบูรณาการ SIRFC กับ SIIRFC          
(Suite of Integrated IR Counter Measure) ในเคร่ืองเฮลคิอปเตอรบางแบบ
อาจติดต้ังมาทั้ง 2 ระบบ เปนการโปรแกรมวัตถุประสงคลวงหนาเพ่ือที่จะได      
ตอบโตแถบคลืน่ทีห่ลากหลายของขาศึกทีดี่ทีส่ดุ ความสามารถทีค่ลายคลงึกนั    
เปนสิง่ทีจํ่าเปนในปจจุบนั เพราะการปองกนัภยัคุกคามทางอากาศเปลีย่นแปลง
ไปและมอีาํนาจการทาํลายสงูขึน้หลงัจากสงครามเยน็สิน้สดุลง ความจริงเพิม่เติม
ที่รูจักกันดีภัยคุกคามจากกลุมประเทศที่เกิดขึ้นใหมในโซเวียต ศักยภาพของ
ขาศึกปจจุบันระบบปองกันทางอากาศเปนการผสมผสานจากคายตะวันตก    
และตะวันออกและมีการปรับใหทันสมัยบอย ๆ และความสามารถที่คิดไมถึง
เมื่อเปรียบเทียบเคร่ืองรบกวนสัญญาณเรดารปจจุบัน (Radar Jammer) 
SIRFC สงคลืน่เหนือกวา ความถีท่ีก่วางกวา แอคทฟีแจมมิง่ซึง่รวมถงึเคร่ืองสงเพ่ือที่
จะรบกวนคลืน่เรดาร ยาน H ถงึ J แบนด และในอนาคตอาจจะเปนไปไดทีจ่ะขยาย
ครอบคลุมยานความถี่ E ถึง H แบนด และ J ถึง K แบนด  ชุดมาตรการตอตาน
ใชเทคนิคการลวง ระยะ ความเร็ว ความถี่ และการรบกวน วิธีการรบกวน       
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ใหม ๆ จะอยูใน ECM Library อีกทั้งซอฟทแวรและฮารดแวรก็สามารถปรับ   
ใหทันกับการตอตานขาศึกที่เปนภัยคุกคามในอนาคต 

 การบูรณาการเต็มรูปแบบทําใหระบบ SIRFC มีขอไดเปรียบที่จะเอา
ประโยชนจากการรวมความสามารถของ Sensor นําไปปรับปรุงขอมูล            
การตอสูที่แทจริง เมื่ออุปกรณดังกลาวทั้งที่ถูกติดต้ังที่เฮลิคอปเตอรและไมได                
ติดตั้งที่เฮลิคอปเตอร ภัยคุกคามจากขาศึก เชน เครื่องบิน UAVs และดาวเทียม 
ฯลฯ สามารถเชื่อมโยงขอมูลใหกับหนวยกลาง (Platform) เพ่ือที่จะปรับปรุง
ขอมูลคําสั่งการตอสูตอไป

เครื่องบิน UAV

 ในขณะทีเ่ฮลคิอปเตอรมรีะบบอเิลก็ทรอนิกสทีก่าวหนาในการตอตาน
อาวุธปลอยและเรดารแลว ก็ยังจําเปนตองมีอีกสิ่งคือระบบปองกันจาก        
เคร่ืองยงิจรวด RPGs (Rocket-Propelled Grenade) ของฝายตรงขามเปนตน  
เฮลิคอปเตอรจํานวนมากไดถูกอาวุธเหลาน้ียิงตกในระหวางการบินต่ํา บริษัท 
ราฟาเอลไดพัฒนาระบบปองกันแบบ Active ที่เปนตอตานการเคลื่อนไหว    
ของขาศึกบนพ้ืนฐานการพัฒนาของระบบ TROPHY เพื่อปองกัน MERKAVA 
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Mk4 MBT จากจรวดระบบใหมซ่ึงรูกันนามวา FLICKER ซึ่งถูกออกแบบให
สามารถยงิในแนววถีิโคงแบบพิเศษ ซึง่จะทาํลายขาศึกทีก่าํลงัเขามาการทดสอบ
ในคร้ังแรกน้ันประสบผลสําเร็จเปนอยางดี ขณะน้ีบริษัทราฟาเอลกําลังจะลด     
ขนาดของระบบยอยตาง ๆ (Subsystems) ใหเลก็ลง

 ระบบกลองอเิลก็ทรอนิกส (Electro-Optics) ของ Elbit – ระบบ Elop
Multi Spectral Infrared Countermeasure (MUSIC) เปนตระกูลของ DIRCM
เปนการแกปญหาอาวุธปลอยตรวจจับความรอนของภาคพ้ืนสูอากาศ ระบบ
เหลาน้ีมีการบูรณาการชั้นสูงโดยใชเทคโนโลยีเลเซอรไฟเบอร กลองตรวจจับ
ความรอนอัตราสูง และกลองขนาดเล็กติดบนแทนที่เคลื่อนไหวไดอยางรวดเร็ว 
เพ่ือที่จะใหมีประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได และเปนไปไดในการปองกัน
อากาศยานทุกแบบ และอยูภายใตเงื่อนไขของการปฏิบัติการอยางเต็มรูปแบบ  
การออกแบบทีเ่ปนสถาปตยกรรมเปดทาํใหงายตอการบรูณาการกบัอากาศยาน
ทุกแบบ

Elbit System Electro-Optics
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 ระบบ Elops อยู ภายใตการผลิตสําหรับโปรแกรมการใชงานที่        
หลากหลายของหลาย ๆ  โครงการในโลก สําหรับโครงการทางทหารแบบตาง ๆ  
เคร่ือง VIP และสาํหรับเคร่ืองทางดานพาณิชย รูปแบบการใชระบบของ DIRCM 
ประกอบไปดวย : MUSIC รวมกบัระบบ DIRCM สําหรับปองกนัเฮลคิอปเตอร 
และอากาศชนิดปกตรึงติดเคร่ืองยนตเทอรโบพรอบ ; J-MUSIC รวมกับ          
ระบบ DIRCM สําหรับปองกันอากาศยานขนาดใหญ และ C-MUSIC รวมกับ
ระบบ DIRCM เปนคําตอบของการปองกันตนเองที่สมบูรณแบบที่สุด

ขอพิจารณาเกี่ยวกับการติดตั้งและตําแหนงการติดเซ็นเซอร
 ดังที่กลาวแลววา ชุด EW/SP ไดถูกพัฒนาเพื่อติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร 
การหาตําแหนงติดต้ังระบบยอยที่เหมาะสมเปนสิ่งจําเปน การเชื่อมตอระบบ
ไฟฟาและมีที่วางมากพอสําหรับการระบายความรอน อีกทั้งจะตองสามารถ
เชือ่มโยงเขากนักบัระบบ AVIONICS หลกัไดอยางลงตัว สถาปตยกรรมของระบบ 
AVIONICS บนเฮลิคอปเตอรมีผลกระทบโดยตรงตอความมีประสิทธิภาพ        
ของ EW/SP และความระแวดระวงัของผูทาํการในอากาศ  ดวยเหตุผลดงักลาว 
การติดต้ังชดุอปุกรณหลกัจึงตองใชความละเอยีดรอบคอบระมดัระวงัอยางมาก 
นอกจากนั้นระบบน้ียังสามารถติดต้ังกับเฮลิคอปเตอรอีกหลายแบบดวยการ 
ทํา Retrofit อุปกรณตาง ๆ บนอากาศยานเทาที่จําเปนตํ่าสุด การทํา Retrofit 
สําหรับเฮลิคอปเตอรตองดําเนินการติดต้ัง/บูรณาการชุดระบบแสดงผล            
ในหองนักบินหรือในหองผูปฏิบัติการซึ่งตองทําใหดีพอ ๆ กับการวางสายไฟ
ระบบความถี่ตํ่าและสูงไปในลําตัวเครื่องบิน

 แตปญหาการติดตั้งสวนใหญมักจะมีปญหาเกิดขึ้นในรูปแบบที่ไมเคย
พบมากอนจากมุมมองการปฏิบัติ ชุดกลองประกอบที่หอหุม EW/SP เปนเพียง
สวนหน่ึงของความวางเปลาซึ่งแทนโดยลูกโลกสมมติในทางทฤษฏี ซึ่งการ 
ติดต้ังอุปกรณน้ีในเฮลิคอปเตอรอาจทําใหประสิทธิภาพการทํางานของ       
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ระบบการตรวจจับไมสมบรูณเน่ืองมาจากสวนหาง (Tail Boom) ใบพัด (Rotors) 
ปลายปกอากาศยาน (Winglet) และอุปกรณพิเศษ (POD) ฯลฯ อันจะทําให   
รูปแบบรัศมีทําการเปลีย่นไป ซึง่จะเปนจุดบอดไมสามารถจับสญัญาณขาศึกและ
อาจถกูโจมตีได แนนอนวาในระบบสมยัใหมจะสามารถกาํหนดใหเฮลคิอปเตอร
สามารถปกปองตนเองโดยรอบไดทุกดาน สิ่งหน่ึงซึ่งเปนหลักพ้ืนฐานในการ     
แกปญหาคือ เพ่ือเตรียมการปกปองใหมีประสิทธิภาพเทาที่สามารถจะทําได 
และรอบตัวใกลเคียงกับ 360 องศา โดยการเพ่ิมจํานวนสายอากาศใหมากขึ้น
(ซึ่งก็ตองศึกษาความเหมาะสมในตําแหนงที่จะติดต้ังเชนเดียวกัน) และนิยม             
ที่จะใชสายอากาศที่มีรูปแบบการแพรคลื่นแบบวงกลม/วงรี โดยทั่วไปจะใช
สายอากาศที่ขดเปนวงและการ Polarization เปนแบบวงกลม ย่ิงไปกวาน้ัน
จํานวนของสายอากาศที่เพ่ิมขึ้นจะเปนการเพ่ิมความถูกตองและความไว          
ใหกับระบบอีกดวย

 การออกแบบท่ีตัวซึง่สนับสนุนกนัและกนัของระบบตอตานฯ  ในความ
เขากันไดของสนามแมเหล็กไฟฟาโดยไมมีการรบกวนกันเองระหวางกองกําลัง
ของฝายเดียวกัน การบูรณาการอยางเต็มรูปแบบระหวางระบบ EW/SP ของ    
กองกําลังพันธมิตรระหวางการปฏิบัติการรวม และการออกแบบบูรณาการ             
ถึงความประหยัด เทคโนโลยี และทิศทางการพัฒนา  EW/SP 

 สิง่สาํคัญยิง่สิง่หน่ึง คือ ระบบสนับสนุนภาคพ้ืน ซ่ึงเปนระบบสนับสนุน
สงครามอิเล็กทรอนิกสที่ลํ้าสมัยเพ่ือใชในการเตรียมการ/วิเคราะห ขอมูลการ
สงคราม หองสมดุสงครามอเิลก็ทรอนิกส (EW Library) จัดเตรียมความสามารถ
ตาง ๆ เพ่ือที่จะรวบรวมขอมูลกอนทําการบิน ปอนขอมูลใหระบบ ขอมูลน้ี 
หมายรวมถึงคาตัวแปรตาง ๆ สําหรับการแพรกระจาย โปรแกรมการตอตาน
และเทคนิคการใชสําหรับภัยคุกคามจากขาศึก รวมทั้งบทเรียนท่ีไดรับใน      
แถลงยอหลังเสร็จสิ้นจากการบินปฏิบัติภารกิจ โดยนําขอมูลที่ไดบันทึกมา
วิเคราะหผลการปฏิบัติการบิน (FDR: Flight Data Record) รวมไปถึงขอมูล
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ของฝายขาศึก การวเิคราะหการติดตาม วเิคราะหเสนทางการบนิและการจําลอง
เหตุการณ

เฮลิคอปเตอรโจมตีแบบ AH-64 Apache ของกองทัพบกสหรัฐฯ

 ปจจุบันเปนที่ประจักษแลววาเฮลิคอปเตอรเป นเค ร่ืองมือที่มี              
ประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีกาวลํ้าไปไกลมาก ซึ่งคุณสมบัติและความ         
สามารถในการปฏิบัติการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จากเทคโนโลยีที่เจริญข้ึน                          
จะสังเกตเห็นวาเฮลิคอปเตอรเปนเคร่ืองจักรที่สรางขึ้นดวยความซับซอน      
ระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลัง การตอบสนองในการบังคับควบคุมไดอยาง
คลองแคลววองไว การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระบบอาวุธที่แมนยํา
มีการสั่นสะเทือนนอย บินไดเร็วและเงียบ เพราะมันเปนคุณสมบัติอันแทจริง 
และผู ออกแบบทํางานเพ่ือที่จะนําเคร่ืองจักรตัวน้ีใหอยู ในระดับที่ยอมรับ         
ของความมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย อยางไรก็ตามความเพียงพอ             
ณ ปจจุบนัน้ี รวมความกาวหนาของระบบ EW/SP เปนความจําเปนอยางทีส่ดุ   
สาํหรับการเอาตัวรอดของเฮลิคอปเตอรและความสําเร็จภารกิจในยุคปจจุบัน     
ที่มีภัยในการลวงเพิ่มขึ้นอยางมากมาย
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ทางกายภาพ และเปนภาคของการ
ป ฏิ บั ติ ม า ก ก ว า ท า ง ป รั ช ญ า      

เซอร วินสตัน เชอรชิล

บทนํา
 จุดมุงหมายของบทน้ีมุงไปที่การอธิบายลักษณะสําคัญของกําลังทาง
อากาศและอวกาศ ขอถกเถียงในเร่ืององคประกอบเฉพาะจุดแข็งจุดออน           
ที่สงผลตอกําลังทางอากาศและอวกาศ ทดสอบความนาเชื่อถือในการปฏิบัติ         
ที่สําคัญของกําลังทางอากาศและอวกาศสองประการ คือการปกปองกองกําลัง
และการสงกําลังบํารุงทางอากาศและยังประกอบดวยบทสรุป บทวิเคราะห       
ในเรื่องหลักการสงครามที่ประยุกตใชกับกําลังทางอากาศและอวกาศ

กําลังทางอากาศและอวกาศ
 คุณลักษณะพ้ืนฐานของกําลังทางอากาศน้ันยากที่ใหความหมาย          
ที่ถูกตองแมนยํา ยากที่จะเจาะจงลงไปวาหน่ึงหนวยของกําลังทางอากาศน้ัน   
คืออะไร ทําอะไรไดบาง และบางคร้ังก็นําไปสูการใหความหมายที่ผิดเกี่ยวกับ
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การใชประโยชนของกําลังทางอากาศ ในอนาคตความกาวหนาของเทคโนโลยี
จะทําใหสภาพแวดลอมของอากาศและอวกาศไมชัดเจน ดังน้ันการใชกําลัง     
ทางทหารในมิติท่ีสาม จึงสมควรเรียกวากําลังทางอากาศและอวกาศ กอนท่ีจะถึง 
จุดน้ันกําลังทางอวกาศก็สมควรที่จะแบงแยกไวกอน โดยกําลังทางอวกาศ
สามารถที่จะเติมเต็มกําลังทางอากาศไดโดยมีคุณลักษณะคลายกันในหลาย
ประการแตก็ยังสามารถแบงแยกกันไดโดยชัดเจน
 หลักสําคัญในการทําความเขาใจกําลังทางอากาศและอวกาศ ก็คือการ
ตระหนักรูในความสามารถของกําลังทางอากาศและอวกาศที่จะสรางอิทธิพล
ผานทางการปฏิบัติทางจลศาสตรที่ลําดับการรับรูโดยทางออม ลักษณะพิเศษ
ของกําลังทางอากาศ ก็คือสามารถสรางอิทธิพลไดแตกตางจากกําลังใน             
รูปแบบอืน่ ๆ  ดังน้ัน ประเทศองักฤษจึงใหความหมายหลกัของกําลงัทางอากาศ
และอวกาศไววา
 ความสามารถในการแสดงพลังจากอากาศและอวกาศเพื่อ
กําหนดการกระทําของประชาชนหรือกําหนดแนวทางปฏิ บัติของ          
เหตุการณตาง ๆ
 กาํลงัทางอากาศขององักฤษขึน้อยูกบัความสามารถของกองทพัอากาศ
อังกฤษซ่ึงกอต้ังมายาวนานที่สุด ความสามารถไมเปนสองรองใคร กองทัพ
อากาศอังกฤษยังดํารงไวซึ่งการจัดการการฝก การจัดหาทหารอากาศเพื่อ

• กองกําลังพันธะสัญญาถาวรในการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยสหราชอาณาจักรและดินแดนในปกครอง

• กองกําลังฉุกเฉินแหงชาติเพ่ือปกปองผลประโยชนของชาติ 
ความชวยเหลือทางทหารใหกับเจาหนาท่ีฝายพลเรือนและ
ปฏิบัติการสนับสนุนสันติภาพของโลก

ธร
รม

ชา
ติข

อง
กํา

ลัง
ทา

งอ
าก

าศ



34 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 67

พันธะสัญญาถาวร
 กองทัพอากาศอังกฤษมีภารกิจท่ีกวางไกล หมายถึง หลายกองกําลังยอย
จะมงีานทีถ่าวร ยงัไมนับรวมพันธะสญัญาอนัเรงดวน ยกตัวอยางเชน ในป 2007 
ฝงูบนิเตรียมพรอมไดถกูเรียกใช 98 คร้ัง และเคร่ืองบนิขบัไลของกองทพัอากาศ
อังกฤษไดนําเคร่ืองข้ึน 43 คร้ัง เพ่ือสกัดกั้นอากาศยานไมทราบฝาย หรือไม    
ตอบสนอง หรือชวยบินคุมกันอากาศยานที่อยูนอกนานฟาสหราชอาณาจักร     
เพ่ิมเติมดวยการชวยเหลือประชาชนอีก 1,220 คนและอีก 41 คนในเกาะ    
ฟลอคแลนดโดยเฮลิคอปเตอรกูภัยของกองทัพอากาศอังกฤษ

กําลังทางอากาศและอวกาศ

 กําลังทางอากาศและอวกาศของอังกฤษมีเพียงกองทัพอากาศอังกฤษ
ใชหรือไม กําลงัทางอากาศและอวกาศขององักฤษกคื็อผลงานขององคประกอบ
หลาย ๆ  สวนประกอบเขาดวยกนั ภาพลกัษณเร่ิมจากประวติัศาสตรของรูปแบบ
การปฏิบติัการทางอากาศมาเกอืบรอยปของพันธมติรและหุนสวน  ตํานานของ   
การบนิทีส่บืทอดมาจากบทบาทในการบกุเบกิทางการบนิขององักฤษ นวตักรรม
ทางเทคโนโลยีที่เกิดมาจากอุตสาหกรรมทางอากาศและอวกาศอันแข็งแกรง      
และสงทอดประสบการณท่ีเกิดมาจากสายการบินช้ันนําของโลก
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ดังนั้นกําลังทางอากาศและอวกาศของอังกฤษก็คือ
• การรวมผสมของหลาย ๆ ชาติ
• ดึงมาจากสามเหลาทัพ
• เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการแสวงประโยชนจากชุดกําลัง

ทางอากาศและอวกาศทั้งมวล
• สนับสนุนโดยแหลงทางการคาและพลเรือนแหงชาติ
• ถูกกําหนดโดยสภาวะแวดลอมทางภาคพื้นและทางทะเล

สภาวะแวดลอมของอากาศและอวกาศ
 การปฏิบัติการในสภาวะแวดลอมของอากาศและอวกาศตองการ       
กฎเกณฑที่งาย ๆ  เพื่อความอยูรอด ลักษณะพิเศษในสภาวะแวดลอมของกําลัง
ทางอากาศและอวกาศทําใหมีจุดแข็งจุดออนตางกันมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
กาํลงัทางบก ทางเรือ ความแตกตางอันสําคัญน้ันถกูเติมเต็มดวย การปฏิบัตกิาร
รวมที่เหมาะสม ซึ่งทําใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามกอนที่จะปฏิบัติ
การรวมสําเร็จเราตองมาทําความเขาใจหลักการพ้ืนฐานสภาวะแวดลอม       
กําลังทางอากาศและอวกาศวาแตกตางอยางไร และน่ีคือจุดเร่ิมตนของนิยาม
ลักษณะกําลังทางอากาศและอวกาศ

การปฏิบัติการรวมจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพกําลังทางอากาศและอวกาศ
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ลักษณะของกําลังทางอากาศและอวกาศ
 สภาวะแวดลอมทางอากาศน้ันตอเนื่องกันไปรอบโลก อากาศมีอยูทั้ง
เหนือพ้ืนดินและพ้ืนน้ํา พ้ืนดินและพ้ืนน้ําอยูใตอวกาศ กําลังทางอากาศและ
อวกาศไปไดทุกที่ ศักยภาพไมถูกปดก้ันโดยขอบเขตของประเทศและสภาพ   
พ้ืนที่ และเสนอโอกาสของการเขาถึงทุกพ้ืนที่บนโลกอยางอิสระกับโอกาสที่    
จะเฝาดูและปฏิบัติการบังคับอยางเด็ดขาดในสภาวะแวดลอมอื่น ๆ
 ทางการทหารใชอากาศและอวกาศเพ่ือหามุมมองเหนือหวงการรบ
ทั้งหมดและหาโอกาสที่จะใชกําลังโดยตรงตอทรัพยากรทั้งมวลของศัตรู โดยไม
ใสใจกับที่ตั้งของศัตรู

จุดแข็งจุดออนของกําลังทางอากาศ
 กาํลงัทางอากาศใชประโยชน
จากมิติที่สาม เพราะวาอากาศมีแรง   
เสยีดทานนอย และอากาศยานสามารถ
เดินทางแบบตรง ๆ ได อากาศยานมี
ความเร็วคงที่ และโดยทั่วไปสามารถ     
เขาถึงพ้ืนที่ไดดีกวาเรือหรือยานยนต 
ขณะที่การปฏิบัติการทางอากาศยอม    
อยูในที่สูงเปนธรรมดา ลักษณะสําคัญ
ของกําลังทางอากาศ คือ ความเร็ว         
การเขาถึง และความสูง

• ความเร็ว
  ความเร็วทําใหวางกําลังทางทหารไดอยางรวดเร็วและทําให
ภารกจิสาํเร็จอยางรวดเร็ว สรางจังหวะ และเสนอศักยภาพหวงเวลาแหงการได
เปรียบในมิติที่สี่ท่ีระดับยุทธวิธี ความเร็วสูง ลดการถูกยิงจากศัตรูไดและเพ่ิม   
การอยูรอด
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ความเร็วของกําลังทางอากาศทําใหวางกําลังทางทหารไดอยางรวดเร็ว

• การเขาถึง
 70 เปอรเซ็นของโลกคือผืนน้ํา แตอากาศปกคลุมทั้งหมด 
ทําใหกําลังทางอากาศไรคูแขงในการเขาถึงไมถูกขัดขวางโดยสภาพภูมิประเทศ       
เปาหมายจะหางไกลหรือโดดเดี่ยวก็สามารถถูกโจมตีไดและไมจํากัดศักยภาพ

กําลังทางอากาศสามารถเขาถึงไดทุกสภาพภูมิประเทศ
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• ความสูง
 ทหารอากาศอยูในที่สูงจึงมองเห็นและกําหนดการกระทํา     
บนพ้ืนโลกและใตทองทะเลได สามารถยิงตรงไปยังกองกําลังของศัตรูไดทันที        
ในหวงของการรบและการเคลื่อนตัวไดทั้งสามมิติ คือองคประกอบสําคัญ         
ของการอยูรอด
 ในขณะท่ีความเรว็ การเขาถึง และความสูง แสดงใหเห็นถึง
ลักษณะสําคญัของกําลังทางอากาศ เม่ือนาํสามส่ิงนีม้ารวมกันก็จะทําใหเกิด
ความแข็งแกรงเพิ่มขึ้นอีก

ทหารอากาศอยูในที่สูงชวยใหกําหนดการกระทําไดหลาย ๆ มิติ

• การมีอยูทุกหนทุกแหง
  การมีอยู ทุกหนทุกแหงคือการรวมกันของการเขาถึงและ                                    
การคงอยู การเติมน้ํามนักลางอากาศ และการพัฒนาเทคโนโลย ียกตัวอยางเชน
การคิดคนอากาศยานไรคนขบั (UAVs) ทาํใหเกดิการพัฒนาขึน้อยางมากในเร่ือง
การมีอยู ทุกหนทุกแหงของกําลังทางอากาศ ทําใหอากาศยานสามารถ             
กอภัยคุกคามขึ้นพรอม ๆ กัน ตอพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรอันกวางไกลไดมากกวา
ระบบทางภาคพื้น
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• ความคลองตัว
 ความคลองตัวคือการผสมผสานกันของความสามารถ            
ในการตอบสนอง ความสามารถในการปรับตัว การปรับตัวเขากับสถานการณ 
ความยืดหยุน และความเฉียบแหลม กําลังทางอากาศโดยเน้ือแทคือความ     
คลองตัว มีลักษณะเดนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการหลายรูปแบบ ทําใหชุดปฏิบัติการ
ทางอากาศเคลื่อนที่อยางรวดเร็วและแมนยําระหวางการสงครามระดับ
ยุทธศาสตร ระดับปฏิบัติการ และระดับยุทธวิธี และยังเคลื่อนที่ผานระหวาง    
ภาพรวมของปฏิบัติการตาง ๆ บางครั้งระหวางภารกิจเดียวกัน

กําลังทางอากาศจะมีความคลองตัวสูง

• การรวมการกระทํา
 ความเร็ว การเขาถงึ และความคลองตัว ทาํใหกําลงัทางอากาศ
รวมกําลังทางทหารไดทันกับสถานการณ ความแมนยําของอาวุธสงผลกระทบ
ตอจุดศูนยกลางโดยไมตองการปริมาณ ผลสําเร็จอันสําคัญของการกระทําตอ
จุดศูนยกลางทําใหเกิดความตะลึงงันทางกายภาพและจิตวิทยา
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 โดยภาพรวมกาํลงัทางอากาศทาํใหเกิดพลงัอาํนาจทางการรบ
ที่สําคัญ ความเร็ว การเขาถึง และความสูง เมื่อรวมกับเทคโนโลยีการตรวจจับ  
ที่ทันสมัย ความแมนยําของอาวุธ และความสามารถในการขยายหวงเวลาทํา 
การบินทําใหสามารถตรวจจับเฝาดูและกําหนดสภาพแวดลอมของการปฏิบัติ
การไดมากกวา น่ันคือการมีอยูทั่วไปและความคลองตัวของกําลังทางอากาศ
ทําใหการลาดตระเวนจุดสนใจภายในเวลาอันสั้น ทําใหมีความสามารถในการ
คงอยูเพ่ิมมากขึ้นอยางเทาเทียมกัน กําลังทางอากาศสามารถใชอยางรวดเร็ว
และทิ้งรองรอยไวนอยที่สุด เพ่ือบังคับใหตัดสินใจกระทําตามที่ฝายเรากําหนด 
สุดทายความอยูรอดสามารถพัฒนาขึ้นดวยมาตรการทางเทคโนโลยีและไมใช
เทคโนโลยี
 คุณลกัษณะน้ีหมายถงึวากาํลงัทางอากาศเหมาะสมเปนพิเศษ
ที่จะจัดวางไวทั่วทั้งหมดในพ้ืนที่ปฏิบัติการ ทําใหไดขาวสารมากมายเพ่ือ            
รูเทาทันเหตุการณ เปนแกนหลักในการตอบสนองงานสิทธิมนุษยชน ทําใหมี
การแทรกแซงอยางรอบคอบ ในปฏิบัติการโจมตีทางลึกการจัดวางกองกําลัง
ทั้งหมดในที่เหมาะสม กอใหเกิดการแสดงทาทีการขัดขวาง หรือบีบบังคับใน    
ขั้นตน หรือการทําใหเกิดอยางแทจริงในการตอบสนองนั้นอยางสมบูรณ

การรวมการกระทําจากหลาย ๆ ดาน
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กําลังทางอากาศมีขอจํากัดอยูเหมือนกัน ก็คลายกับความ
แข็งแกรงของกําลงัทางอากาศ ซึง่สามารถทําความเขาใจกับบรบิทตาง ๆ  ได
ดังตอไปนี้

• ความไมยั่งยืน
 อากาศยานยังไมสามารถลอยอยูไดตลอดกาล ถึงแมนวาจะ
ใชอากาศยานไรคนขับและการเติมน้ํามันกลางอากาศยืดระยะการบินก็ยังไมมี    
วิธีการติดอาวุธหรือใหบริการแกอากาศยานในขณะทําการบินได กําลังทาง
อากาศเปนรูปแบบของกําลังทางทหารที่ไมยั่งยืน สรางอิทธิพลไดชั่วคราวอาจ
ตองกระทําซํ้าถึงจะคงอิทธิพลเหนือพื้นที่ไวไดในระดับที่ตองการ อยางไรก็ตาม
บริบทที่แนนอนในความไมแนนอนนั้นสามารถพัฒนาได ยกตัวอยางเชน กําลัง
ทางอากาศสามารถเบี่ยงเบนศักยภาพทางทหาร และความรับผิดทางการเมือง 
ซึ่งเปนผลมาจากการแสดงตนที่ยาวนานขึ้นของกําลังทางอากาศในดินแดน    
ตางชาติ ขณะทีค่วามสาํเร็จในการประกาศเขตหามบนิในอรัิกเปนเวลายาวนาน 
11 ป แสดงใหเห็นถึงความไมยั่งยืนของกําลังทางอากาศในอีกทางหน่ึง

เขตหามบิน (No Fly Zone)
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• ขอจํากัดในการบรรทุก
 กําลังทางอากาศสามารถบรรทุกไดจํากัดเมื่อเปรียบเทียบ     
กับการขนสงทางเรือและทางบก อยางไรก็ตามกําลังทางอากาศก็แลกเปลี่ยน
ความสามารถในการบรรทุกกับความเร็วที่เพ่ิมขึ้นมา การเขาถึง และความ
ปลอดภัยในขณะที่การขนสงทางภาคพ้ืนไมสะดวกหรือมีอันตราย การขนสง   
เล็กนอยแตรวดเร็วน้ันอาจแกไขสถานการณวิกฤติได ดีกวาการขนสง               
จํานวนมากแตลาชา กําลังทางอากาศคือวิธีการเดียวที่จะขนสงคนหรือสิ่งของ
ไปยังจุดวิกฤติไดทันทีเพียงพอกับแผนการวัตถุประสงค

กําลังทางอากาศจะมีขอจํากัดในการบรรทุก

การตอบสนองทันทีและอิทธิพลโดยรวม
 หลังจากแผนดินไหวในปากีสถานเมื่อป 2005 กองทัพอากาศอังกฤษ
ไดจัดสงความชวยเหลือทันทีดวยเคร่ืองบินขนสงเฮอรคิวลิสภายในสิบวัน
เฮลคิอปเตอรชนุีคไดบนิเขาสูพ้ืนทีป่ระสบภัย และชวยสนับสนุนการปฏบิติัการ
ในพ้ืนทีถ่นนทีถ่กูทาํลายหรือผานไปไมได นอกจากจะทําการชวยเหลอืทางดาน
สิทธิมนุษยชนแลว กําลังทางอากาศยังชวยสงความปรารถนาดีและแรงจูงใจ   
ไปยังดินแดนผลประโยชนของสหราชอาณาจักร
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• ความเปราะบาง
 โครงสรางอากาศยานจะตองสามารถรับความตึงเครียดไดสูง
และมีน้ําหนักเบาที่สุดเทาที่จะทําได มีเกราะกันกระสุนเล็กนอยหรือไมมีเลย   
ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อทําการรบในระดับต่ําอาจเกิดผลเสียหายอยางรายแรง      
และน่ีก็จะทาํใหเกดิความเสีย่งสงูเมือ่ตองเผชญิกบัการยงิของศัตรู อยางไรกต็าม
ความเปราะบางตองไมสับสนกับความออนแอ แมนวาอากาศยานจะทนทาน
นอยกวารถหรือเรือ แตกช็ดเชยดวยความสามารถในการอยูรอดทีป่ระกอบดวย
การหาประโยชนจากความเร็ว ความสูง และการหลบหลีกหลีกหนี

• คาใชจาย
 อากาศยานทางทหารใชเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งทําใหมีราคาสูง  
แตตองสมดุลกับความสามารถในการขนสงที่เพ่ิมขึ้นมา ประวัติศาสตรแสดง    
ใหเห็นวาการมีเทคโนโลยีต่ําทําใหเกิดความเสียหายรายแรง มากกวาน้ันกําลัง
ทางอากาศสามารถเสนอทางเลือกนโยบายในการจัดต้ังกําลังทางภาคพ้ืน          
ซึ่งผลที่ตามมาก็คือทําใหตองใชเงินและกําลังพลจํานวนมาก

อากาศยานที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงจะมีคาใชจายสูงมาก
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• ฐานทัพ
 กําลังทางทหารทุกรูปแบบตองมีฐานทัพไวคอยสนับสนุน       
ไมเวนแมแตกําลังทางอากาศ ความตองการของกําลังทางอากาศในการใชงาน
ฐานทัพและชั่วโมงบินที่มากเกินไปมักจะถูกมองวาเปนจุดออน แตในความ     
เปนจริงแลวการวางกําลังทางอากาศของอังกฤษหลังยุคสงครามเย็น ก็ไมได
เปลี่ยนแปลงไปเลย เมื่อวากันตามความถูกตองชอบธรรมตามความเห็นของ
ประเทศเพ่ือนบานทีอ่ยูในเขตแดนวกิฤติ และการไดรับการสนับสนุนจากเจาของ
ประเทศจึงทําใหเห็นวาสิ่งนี้ไมใชปญหาสําคัญ

ฐานทัพอากาศ

• สภาพอากาศ
 ในอดีตกําลังทางอากาศถูกจํากัดดวยกลางคืนและสภาพ
อากาศที่เลวราย สภาพอากาศที่เลวรายยังคงสรางความลําบากใหกับ              
การวิ่งขึ้นและรอนลง การนํารองและการกําหนดเปาหมาย แตเหตุการณเชนนี้
ไดลดจํานวนลงเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ซึ่งหมายถึงวา
อากาศยานหลายชนิดในปจจุบันสามารถปฏิบัติการณไดในทุกสภาพแสง      
กลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศ ที่จริงแลวการพัฒนาการของการ  
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นํารอง เคร่ืองมือกําหนดเปาหมาย และอาวุธ น่ีหมายถึงวา สภาพอากาศเลวราย
ตอนกลางคืนอาจจะทําใหกําลังทางอากาศของอังกฤษมีความไดเปรียบ        
อยางชัดเจน เมื่อเผชิญหนากับศัตรูที่ดอยความสามารถในเร่ืองแบบน้ี            
ขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดความม่ันใจในการสงกําลังบํารุงในทุกสภาพการณ        
ซึ่งมีความจําเปนมากในการยุทธรวม

ภาพเครื่องบินเมื่อสภาพอากาศที่เลวราย

ลักษณะพิเศษของกําลังทางอวกาศ
 การตระหนักรูในศักยภาพของอากาศยานไมไดเกิดขึ้นในทันที ข้ันตน
ใชอากาศยานเพียงแคสังเกตการณ จนกระทั่งวันหน่ึงการตระหนักรูในการ
ประยกุตใชกาํลงัทางอากาศไดพัฒนาการอยางเต็มที ่และสิง่ทีเ่หลอืกก็ลายเปน
อดีต ดังนั้นตอไปก็เปนเรื่องของการอวกาศ
                                  นายพล เอสเตส อดีต ผบ.กองทัพอากาศและ
อวกาศสหรัฐอเมริกา, 1996-1998

ความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของอวกาศ
 ตามที่ไดเกิดความสําเร็จอันนาประทับใจในการเปนผูนํากองทัพ
พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในสงครามอาว จีนไดวินิจฉัยความสามารถทาง
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อวกาศของโลกตะวันตกในเร่ืองความไดเปรียบในการเอาชนะการรบ                  
และขอบกพรอง และเร่ิมที่จะลงทุนระดับยุทธศาสตรในอวกาศ ทุกวันน้ี                          
สถานการณชัดเจนมากกวา 90 เปอรเซ็นตของงบประมาณในโครงการ             
การจัดซื้อจัดจางทางทหารของสหราชอาณาจักรมุงไปที่การทําใหขอบเขต     
ของการอวกาศขยายเพิ่มขึ้นมากหรือเพียงเล็กนอย หนาที่ในการบอกตําแหนง 
บอกทิศทาง และบอกเวลา (PNT) กระทําโดยระบบบอกตําแหนงบนพ้ืนโลก 
(GPS) ยกตัวอยางเชน ใหการสนับสนุนสวนประกอบหลักของการปฏิบัติการ
ทางทหารทั้งมวลและการเพิ่มขึ้นของการปฏิบัติทางการคา
 นึกภาพไมออกเลยเมื่อการปฏิบัติการทางทหารไมไดรับการสนับสนุน
จากอวกาศ ในดานการใหขอมูลเรื่องเวลาและสถานที่ที่แมนยํา ยกตัวอยางเชน 
ทําใหการโจมตีแมนยําทุกกาลอากาศ รักษาความปลอดภัยในการสื่อสารทุกสิ่ง        
ทกุอยาง ต้ังแตการพยากรณอากาศจนถึงการสือ่สารผานดาวเทยีมและจากการ
ติดตาม การสงกําลังบํารุงจนถึงการลาดตระเวนลวนขึ้นอยูกับการอวกาศ         
ในอนาคตการสนับสนุนนี้ตองไวใจได

ขอบเขตของการอวกาศ
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การโจมตีไปสูอวกาศและจากอวกาศ
 ไมมีดินแดนอธิปไตยในอวกาศ แตการยิงจรวดของแตละรัฐตองรับผิดชอบ 
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นบนพ้ืนโลก หรือความเสียหายที่เกิดแกวัตถุอวกาศ     
อื่น ๆ ที่กระทําโดยยานอวกาศของรัฐน้ัน ๆ สหราชอาณาจักรไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในสนธิสัญญา 1967 เร่ืองหลักการควบคุมการปฏิบัติของรัฐในการ
สํารวจและใชบริเวณนอกโลก รวมทั้งดวงจันทรและดาวดวงอื่น ๆ รูจักกันดีใน
นามสนธิสัญญาบริเวณนอกโลก (OST) มีขอหามนําอาวุธนิวเคลียรหรืออาวุธ
ทําลายลางสูงขึ้นไป และหามการติดต้ังท่ีมั่นปอมปราการทางทหารในอวกาศ
หรือบนดวงจันทรหรือดวงดาวอื่น ๆ

จุดปลอยยานอากาศของอังกฤษที่เปนไปได
 ประเทศโดยสวนมากตีความวาหามมีการเคล่ือนไหวทางทหารในเร่ือง
ของการดักฟงการสื่อสาร การตรวจการลาดตระเวน และการบอกตําแหนง      
บอกทิศทาง และบอกเวลา (PNT) ซึ่งกระทําตามสนธิสัญญาบริเวณนอกโลก 
(OST) ขณะที่มีความขัดแยงของนานาชาติท่ีแพรขยายวงกวางออกไปเร่ือง
อวกาศภายในที่ยังไมรับการพิจารณา ซึ่งยังไมนับรวมถึงการไมยอมรับการใช  
อาวุธภาคพ้ืนตอตานความสามารถทางอวกาศ จีนและสหรัฐอเมริกาไดแสดง  
ใหเห็นถึงความสามารถในการสกัดกั้นดาวเทียม
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 มากไปกวาน้ี ยงัไมมกีารหามการโจมตีทางจลศาสตรและไมใชจลศาสตร
ตอโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนกิจการอวกาศบนพื้นโลก รวมถึงแทนยิงจรวด 
โรงเก็บ สิ่งอํานวยความสะดวก ฐานควบคุมและสื่อสาร ซึ่งมิฉะน้ันแลวอาจมี
การสถาปนาเปาหมายทางทหารอยางถูกตองชอบธรรมภายใตกฎหมาย        
สิทธิมนุษยชนระหวางชาติขึ้นมาก็เปนได

จุดแข็งและจุดออนของกําลังทางอวกาศ
การเขาถึงโลก
 ไมมีขอบเขตทางภูมิศาสตรหรือสิ่งกีดขวางบนพ้ืนโลกในอวกาศ        
แสดงใหเห็นถึงการอยูสูงสุดเหนือพ้ืนและดาวเทียมวงโคจรต่ําผานขั้วโลก                      
เพียงหนึ่งดวงจะบินเหนือพื้นที่ใด ๆ ก็ไดบนพื้นโลก ภายในหวงเวลาที่กําหนด
ใหเจาหนาที่ทางเทคนิคสามารถกําหนดเวลาโคจรของดาวเทียมใหคงอยูเหนือ
พ้ืนที่ทางภูมิศาสตรเฉพาะได ดังน้ันดวยการยกเวนในเร่ืองวงโคจรที่สอดคลอง
กันทางภูมิศาสตรจึงทําใหหวงเวลาที่วัตถุบนพ้ืนโลกจะถูกจับตามองโดย
ดาวเทียมมีหวงเวลาแตกตางกันไปจากนาทีถึงชั่วโมงซึ่งขึ้นอยูกับชนิดวงโคจร
และประเภทยานการมองของตัวตรวจจับ อยางไรก็ตามเสนของการมองที่        
ตอเนื่องสามารถคงอยูไดที่จุดใด ๆ บนพื้นโลกดวยจํานวนดาวเทียมที่พอเพียง
ในการวางตําแหนงดาวเทียมที่เหมาะสมและรูปแบบโดยสวนใหญสามารถ
บริการผูใชจํานวนมากไปพรอม ๆ กัน เชนดาวเทียมเตือนภัยขีปนาวุธที่ไวใจได

การคงอยู
 การเคลื่อนตัวของยานอวกาศในวงโคจรไมผูกพันกับพื้นโลกและไมถูก
กีดขวางโดยบรรยากาศระดับลาง ดวยเหตุน้ีจึงทําใหยานอวกาศอยูในวงโคจร
ไดนานข้ึนโดยสวนมากก็จะหลายป อยางไรก็ตามวงโคจรคอนขางตรวจพบ      
ไดงายทําใหฝายศัตรูรูชวงเวลาการเขามาสงัเกตการณของดาวเทยีมและทาํการ   
ปกปดการทํากิจกรรมของตนได เมื่อตองการความมั่นใจและมีความตอเน่ือง   
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ในการลาดตระเวนพ้ืนที่พิเศษ ดังน้ันจึงตองใชตัวตรวจจับอื่น ๆ เขามาชวย     
เติมเต็มใหกับดาวเทียม

วงโคจรของยานอวกาศประเภทตาง ๆ 

คาใชจาย
 การครองอวกาศตองใชจายเงินจํานวนมาก การใชงานดาวเทียม
ขนาดเล็กที่ใชนาโนเทคโนโลยีสามารถปฏิบัติการในหรือใกลหวงอวกาศได    
ทําใหลดคาใชจายลงมาอยางมาก ขอเสนอที่มี ศักยภาพในการพัฒนา             
ความสามารถทางอวกาศพ้ืนฐาน โดยการรวมทนุหรือการตอรองในการเขารวม
โครงการอวกาศของชาติพันธมิตรและประเทศเพื่อนบาน

การครองอวกาศไดจะตอง          
มีคาใชจายเปนจํานวนมาก
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ลักษณะพิเศษทางกายภาพ
 สภาพแวดลอมทางอวกาศสงผลตอประชากรบนโลกและระบบพ้ืนฐาน
ทางอวกาศ การระเบิดบนพ้ืนผิวดวงอาทิตยและปรากฏการณธรรมชาติอื่น ๆ 
ทําใหเกิดพายุอวกาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศซึ่งรบกวนการ
สื่อสาร ระบบอิเล็กทรอนิกสลมเหลว และลดความสามารถในการตรวจจับ

การระเบิด            
บนอวกาศ

การออกแบบชีวิต
 โดยสวนมากดาวเทียมซอมไมไดและการซอมก็มักจะจํากัดอยูที่
การกระตุนระบบสนับสนุน มากไปกวาน้ันเชื้อเพลิงท่ีบรรทุกขึ้นไปก็มีไว          
เพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือรักษาวงโคจรและทาทาง โดยเฉพาะวงโคจรต่ําท่ีจะตก    
ไปสูบรรยากาศถาหากไมมีการเติมพลังงานเพิ่มให

 
เชื้อเพลงที่บรรทุก
ขึ้นไปบนดาวเทียม     

มีไวเพื่อรักษา     
วงโคจรและ  

ทาทางเทานั้น
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วงโคจรที่ทํานายได
 การเคลื่อนตัวของดาวเทียมหรือตําแหนงของวงโคจรสามารถทํานาย
ไดทาํใหมกีารแจงเตือน เมือ่ดาวเทยีมบินผานและวัตถทุีไ่ดรับอนุญาตถกูติดตาม
ในอวกาศ อยางไรก็ตาม ที่กลาวมาน้ีก็็ไมใชจะถูกตองไปทั้งหมด เน่ืองจาก
ดาวเทียมจะถูกควบคุมขณะทํางาน ดังน้ันวงโคจรก็จะเปลี่ยนแปลงไปอยาง      
ชา ๆ และการทํานายก็จะผิดพลาดเมื่อเวลาผานไป ขณะที่ดาวเทียมอาจจะมี
ความสามารถในการหลบหลกีหรือเปลีย่นวงโคจรอกีดวย อยางไรกต็ามเนือ่งจาก
คาใชจายที่สูงทําใหมีการจํากัดการบรรทุกเชื้อเพลิงขึ้นไปกับดาวเทียม

การขนสงและการโคจรของดาวเทียม

(อานตอฉบับหนา...)
____________________
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ความชอบธรรมของสงคราม
โดย พล.อ.ต.นภาพล อาชวาคม

"กฎหมายจะตองมีสวนในการตัดสินใจในทุกระดับ
ดังที่นักกฎหมายไดพิสูจนตัวเองแลววา

มีความสําคัญ ในกระบวนการตัดสินตกลงใจ"
พล.อ.คอลิน เพาเวลล

 สงครามเปนการใชความรุนแรงดวยกําลังทหารและอาวุธ ทําใหเกิด
ความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก สงครามตาง ๆ ที่เกิดขึ้น    
หากพิจารณาถึงความชอบธรรมแลว ประเด็นที่นาสนใจคือการทําสงคราม      
น้ัน ๆ เปนสิ่งที่ชอบธรรมหรือไม การเร่ิมตนของสงครามลักษณะใดถึงจะ        
ชอบธรรม นอกจากน้ีเมื่อเกิดสงครามขึ้นแลวจะตองควบคุมความรุนแรง       
ของสงครามใหอยูในวงจํากัด และสงผลกระทบตอประชาชนผูไมเก่ียวของ
ใหนอยที่สุด โดยมีกฎหมายควบคุมที่เรียกวา "กฎหมายภาคสงคราม" หรือ 
"กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ" ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งที่ผูบังคับบัญชา
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ทุกระดับชั้นจะตองคํานึงถึง เพราะถาผูบังคับบัญชาส่ังการที่ขัดกับสนธิสัญญา
เจนีวา หรือกฎหมายภาคสงครามอ่ืน ๆ  หรือแมแตละเลยปลอยใหผูใตบังคับบัญชา 
ละเมิดกฎหมายภาคสงครามดังกลาว อาจเปนไปไดวาจะถูกฟองและตองข้ึน       
ศาลอาชญากรสงครามได บทความฉบับน้ีจะชี้ใหเห็นวาสงครามที่ชอบธรรม 
(Just War) จะตองประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก
 1. เหตุผลของการทําสงครามนั้นถูกตอง (Just Cause)
 2. สงครามเปนทางเลือกสุดทาย (War as the Last Resource)
 3. สัดสวนที่เหมาะสม (Proportion)
 4. ความสุจริตใจในการปฏิบัติ (Just Intention)
 5. การทําสงครามโดยผูท่ีมีอํานาจส่ังการท่ีเหมาะสม (Proper 
Authorities)
 องคประกอบประการแรกท่ีกําหนดใหสงครามมีความชอบธรรม         
คือ เหตุผลของการทําสงครามนั้นถูกตอง (Just Cause) ในองคประกอบน้ี                   
สิ่งท่ีจะตองคํานึงถึงไดแกดานกฎหมายระหวางประเทศ และดานหลัก
มนุษยธรรม ซึ่งในดานกฎหมายระหวางประเทศปจจุบันมีกําหนดไวในกฎบัตร
สหประชาชาติ สวนในดานหลักมนุษยธรรมน้ันไมมีกําหนดไวในกฎหมาย       
หรือเปนลายลักษณอักษรในที่ใด แตเปนที่ยอมรับกันวามีความชอบธรรม         
ในการใชกําลังในการขัดขวางการฆาประชาชนภายในประเทศเปนจํานวนมาก  
อยางเปนระบบ ซึ่งจะกลาวถึงในแตละดานดังตอไปนี้
 ในดานกฎหมายระหวางประเทศน้ันไมมกีารสนับสนุนใหมกีารใชกาํลงั
ทหาร โดยมีการกลาวไวในกฎบัตรสหประชาชาติมาตราที่ 1 วาหลักการ         
ขององคการสหประชาชาติ คือจะใชวิธีทางสันติเพ่ือแกไขขอขัดแยงระหวาง   
ประเทศในการรักษาความสงบและความมั่นคงระหวางประเทศ และในมาตรา
ที่ 2 ขอ 4 กลาวไววา ประเทศสมาชิกทุกประเทศจะตองละเวนที่จะใชกําลัง   
ตอการผนึกอาณาเขตหรือการเปนอิสระของทางการเมืองของรัฐใดรัฐหน่ึง        

คว
าม

ชอ
บธ

รร
มข

อง
สง

คร
าม



54 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 67

ในทกุวถิทีางทีไ่มใชกระทาํเพ่ือจุดประสงคขององคการสหประชาชาติ ซึง่มาตรา
ทั้งสองแสดงถึงการหามใชกําลัง แทนที่จะใชคําวาการทําสงครามระหวางรัฐ    
โดยมีการยกเวนวาโดยความเห็นชอบขององคการสหประชาชาติ
 แตอยางไรก็ตามก็ยังมีขอยกเวนในการใชกําลังหรือการทําสงคราม     
ในกรณีที่ปองกันตัวเอง โดยกําหนดไวในกฎบัตรสหประชาชาติในมาตราที่ 
51 กลาวไววา "ไมมีสิ่งใดที่กําหนดไวในกฎบัตรนี้ที่จะลิดรอนสิทธิของแตละ
ประเทศหรือกลุมพันธมิตรในการปองกันตัวเอง ถามีการโจมตีดวยอาวุธตอ
สมาชิกสหประชาชาต ิจนกวาจะมีมตจิากคณะมนตรคีวามม่ันคงท่ีจะกําหนด
มาตรการที่จําเปน เพื่อดํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของนานาชาติ " 
น่ันคือสามารถสรุปไดวาการใชกาํลงัตอประเทศอืน่สามารถกระทาํไดเพ่ือปองกนั
ตนเองจากการโจมตีดวยอาวุธของประเทศอื่น การโจมตีดวยอาวุธนั้นนอกจาก
การใชกําลังทหารตามแบบลํ้าไปในดินแดนประเทศอื่นแลว ยังรวมถึงการสง
กองกําลังติดอาวุธของทหารรับจาง หรือกําลังก่ึงทหารเพ่ือโจมตีดวยอาวุธ       
ตอประเทศอืน่ ซึง่โดยพ้ืนฐานน้ีสามารถรวมถงึการกอการรายทีม่กีารสนับสนุน
จากประเทศหน่ึงประเทศใดที่มีการโจมตีดวยอาวุธตอประเทศที่เปนปรปกษ   
โดยประเทศน้ันสามารถทีจ่ะใชสทิธใินการใชกาํลงัทหารปองกนัตัวเองไดเชนกนั 
 และยิ่งไปกวาน้ันการที่ประเทศใดใชกําลังปองกันตัวเองยังหมายรวม
ถงึ การใชกาํลงัปองกนัแผนดิน และประชาชนพลเมอืงในตางประเทศดวย ทัง้น้ี   
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเคร่ืองบินรบและเรือรบสามารถปองกันตัวเองได
ในกรณีที่ถูกโจมตีในบริเวณนานน้ําหรือนานฟาสากล โดยถือวาเปนการโจมตี
ตอประเทศโดยตรง เนื่องจากเรือรบและเคร่ืองบินของกองทัพอากาศน้ัน 
ติดเคร่ืองหมายประเทศชัดเจน อีกทั้งยังมีสิทธิที่จะเดินทางในบริเวณพ้ืนที่
ที่ เปนสากล หรือในกรณีของเรือสินคาหรืออากาศยานพาณิชยที่ ติดธง        
ประเทศชัดเจนถูกโจมตีในพ้ืนท่ีที่เปนสากลน้ัน เปนความสมเหตุสมผลที่เรือ
หรืออากาศยานรบจะเขาไปขัดขวางการโจมตีที่กําลังเกิดขึ้น ในสวนที่เปน
ประเด็นถกเถียงกันมากกวาน้ันก็คือเปนการสมควรหรือไมท่ีรัฐจะสงกําลัง    



55วารสารรายไตรมาสประจําเดือน  มกราคม - มีนาคม 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 67

เขาไปชวยเหลือประชาชนของตนเองในพ้ืนที่ของรัฐอื่น แตเมื่อพิจารณา         
จากสวนประกอบของรัฐซึ่งจะตองประกอบดวยประชากรและอาณาเขต        
รวมทั้งยังมีหลายกรณีที่มีการใชกําลังทหารเขาไปชวยประชาชนของตนเอง       
ในเขตพ้ืนที่ของรัฐอื่น เชนสหรัฐอเมริกาสงทหารเขาไปอพยพประชาชนของ
ตนในประเทศเกรเนดา และการพยายามชวยเหลือตัวประกันในประเทศ
อิหราน ซึ่งการดําเนินการในลักษณะน้ีไดกระทํามาโดยตลอดและถือเปนสิ่งที่
ถกูตองกต็าม แตถาพิจารณาถงึความสมเหตุสมผลในกรณีรัฐมสีทิธทิีจ่ะปองกนั 
ดินแดนทีอ่าจจะไมมปีระชากรอาศัยไดแลว รัฐควรจะสามารถปองกนัประชากร
ของตนเองทีกํ่าลงัถกูคุกคามอยูในดินแดนของรัฐอืน่ได ดังน้ันการใชกาํลงัปองกนั
ตนเองน้ันรวมถงึการใชกาํลงัทหารปองกนัอากาศยานหรือเรือสญัชาติของตนเอง
ในนานนํ้าหรือนานฟาสากล และชวยเหลือพลเมืองของตนเองในตางประเทศ 

ภาพสงคราม 6 วัน
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 อีกประเด็นหน่ึงที่สําคัญคือสิทธิการปองกันตนเอง จําเปนหรือไม          
ที่จะตองรอใหฝายตรงขามใชกําลังกอน แมวาในมาตราที่ 51 ของกฎบัตร
สหประชาชาติจะไมไดกําหนดวาจะสามารถใชกําลังตอรัฐอื่นกอน เพียงแค      
คาดวารัฐดังกลาวจะมีการใชกําลัง อยางไรก็ตามกอนป ค.ศ.1945 น้ัน                                              
เปนท่ียอมรับกันโดยทั่วไปวาทุกประเทศมีสิทธิที่จะใชกําลังในการปองกันตัว           
โดยการโจมตีกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาภัยคุกคามดวยอาวุธมีปรากฏ               
ใหเห็นอยางชัดเจน ตัวอยางที่เห็นชัดเจนและมักจะถูกนํามาเปนตัวอยาง      
เสมอ ไดแก กรณีของอิสราเอลในป 1967 ที่อิสราเอลโจมตีกลุมประเทศ      
อาหรับในสงคราม 6 วนัน้ันนับวาเปนการปองกนัตัว เน่ืองจากกอนเกดิสงคราม
กลุมประเทศอาหรับที่นําโดยอียิปตมีทาทีคุกคามดวยกําลังตออิสราเอล        
อยางชดัเจน ไดแก การใหกองกาํลงัสนัติภาพ UNEF1 ออกจากอยีปิตและมกีาร
ระดมสรรพกําลังพรอมที่จะใชกับอิสราเอล นอกจากน้ันยังประกาศปดอาว      
อัคคาบาซึ่งเปนทางออกทางทะเลที่เดียวของอิสราเอล การกระทําทั้งหลาย     
ดังกลาวน้ันถอืวาเปนการประกาศสงครามก็คงได ด้ังน้ันการทีอ่สิราเอลใชกาํลงั
ทหารตอกลุมประเทศอาหรับจึงนับวาเปนการปองกันตัวโดยการโจมตีกอน 
อยางไรกต็ามการใชกาํลงัทหารโจมตีกอน ตองมหีลกัฐานทีช่ดัเจนวากระทาํเพ่ือ     
ปองกันตัว จึงถือวาเปนการกระทําที่สมควร เชนกรณีของอิสราเอลในป 1981 
ใชกําลังทางอากาศโจมตีโรงงานไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในอิรัก โดยอางวาอิรัก
ใชโรงไฟฟาดังกลาวเปนสถานที่คนควาอาวุธปรมาณู ซึ่งสมัชชาความมั่นคง
องคการสหประชาชาติไดสรุปออกมาวาเปนการกระทําที่ไมสมควรอยางยิ่ง 
เพราะไมมีหลักฐานที่ชัดเจน 
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ภาพสงครามอาวเปอรเซีย

 นอกจากน้ันมาตราที่ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติยังสงวนสิทธิ      
การปองกันตนเอง นอกจากเปนของรัฐตนเองแลวยงัรวมถึงการรวมมอืระหวาง
รัฐดวย ศาลยุติธรรมระหวางประเทศยึดถือในกรณีของสหรัฐบุกนิคารากัววา 
การที่รัฐหนึ่งจะเขาชวยเหลืออีกรัฐหนึ่ง จะตองประกอบดวยสององคประกอบ
ไดแกรัฐน้ันจะตองเปนฝายถูกโจมตี และประการที่สองคือจะตองไดรับการ
รองขอจากรัฐดังกลาว เชนในกรณีของสงครามอาวเปอรเซียคร้ังแรกที่รัฐบาล
คูเวตรองขอความชวยเหลอืจากองคการสหประชาชาติจากการรุกรานของอรัิก
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 สาํหรับเหตุผลทีถ่กูตองในการทาํสงครามอกีดานหน่ึง คือ ทางดานหลกั
มนุษยธรรมหรือเพ่ือสันติภาพและความสงบเรียบรอย ประเด็นคือระหวาง
ประเทศแมวาจะเปนเหตุการณภายในรัฐก็ตาม รัฐอื่นจะมีสิทธิที่จะใชกําลัง      
ในรัฐดังกลาวหรือไม ในเหตุการณดานมนุษยธรรมนั้นเมื่อมีการละเมิด           
สิทธิมนุษยธรรมอยางชัดเจนและรุนแรง เชน ฆาลางเผาพันธุหรือมีการฆา
ประชาชนในประเทศนั้นอยางเปนระบบและเปนจํานวนมาก ซึ่งในอดีตเกิดขึ้น
ในหลายประเทศ เชน กัมพูชา ยูโกสลาเวีย โซมาเลีย หรือเซียราลีโอน ถึงแมวา     
เหตุการณดังกลาวจะเกิดขึ้นภายในประเทศ ซึ่งกฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา  
ที่ 2 ขอที่ 7 กลาววา “ไมมีสิ่งใดในกฎบัตรนี้จะใหอํานาจแกองคการ
สหประชาชาติในการเขาไปแทรกแซงกิจการภายในของรัฐ หรือตองการให
รัฐยอมรับอํานาจของสหประชาชาติ” แตอยางไรก็ตามกลับมีขอแมในวรรค
ตอไปวา “หลักการนี้จะไมมีผลตอการใชมาตรการบังคับโดยใชอํานาจ       
ตามบทที่ 7 ของกฎบัตรนี”้ ซึ่งในบทที่ 7 มาตราที่ 43 ขอที่ 1 กลาวไววา    
“เพื่อท่ีจะดํารงไวซึ่งสันติภาพและความม่ันคงระหวางประเทศสมาชิก        
ทุกประเทศขององคการสหประชาชาติจะตองยอมรับมติและคําขอของ
สมัชชาความม่ันคงในเรือ่งของขอตกลงพเิศษ, ขอตกลงตาง ๆ  , กําลังทหาร,           
ส่ิงอํานวยความสะดวก, ตลอดจนสิทธใินการผานแดน ตามท่ีจําเปนเพือ่ดํารง
ไวซึ่งสันติภาพและความม่ันคงระหวางประเทศ” วลีที่วา “เพื่อดํารงไวซึ่ง
สันติภาพและความม่ันคงระหวางประเทศ” น้ันใหอํานาจแกองคการ
สหประชาชาติเขาไปแทรกแซงกิจการภายในรัฐเมื่อองคการสหประชาชาติ
พิจารณาวาเหตุการณดังกลาวเปนการทําใหขาดเสถียรภาพในสันติภาพและ
ความม่ันคงระหวางประเทศได ซึ่งถาคํานึงถึงในดานจริยธรรมแลวเปนการ
สมควรอยางยิ่งที่จะหยุดยั้งการกระทําที่ทําใหมีผูเสียชีวิตนับแสนคน 
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ภาพสงครามกลางเมืองโซมาเลีย

อน่ึงเหตุการณภายในประเทศที่ถือวาเปนสิ่งท่ีทําใหขาดเสถียรภาพ    
ในสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ ดังที่กลาวมาแลววาการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงภายในรัฐ ทําใหประชาชนลมตายเปนจํานวนมาก    
และแนนอนวาประชาชนที่ เหลืออยูจะตองอพยพเขาไปในประเทศ                           
ใกลเคียงเปนจํานวนมาก ซึ่งจะเปนปญหาระหวางชาติขึ้นมาแนนอน                 
ยกตัวอยางเชน ในกรณีของสงครามกลางเมืองในโซมาเลียที่ทําใหเกิด  
ทุพภิกขภัย เปนเหตุใหประชาชนในประเทศเสียชีวิตประมาณ 300,000 คน
จากการขาดอาหาร ขณะที่ 400,000 คนอพยพเขาไปในประเทศเคนยา และ
อกี 300,000 คนอพยพเขาไปอยูในประเทศเอธโิอเปย ซึง่การทีป่ระชาชนจํานวน
มากอพยพเขาไปในประเทศเพ่ือนบาน ทาํใหสมชัชาใหญองคการสหประชาชาติ
เห็นวาเปนเหตุใหขาดเสถียรภาพในสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 
และลงมติภายใตบทที่ 7 ของกฎบัตรสหประชาชาติใหทุกประเทศงดขายอาวุธ
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และอุปกรณทางทหารแกโซมาเลีย และมีมติสงกองกําลังรักษาสันติภาพเขาไป
คุมครองการชวยเหลือดานมนุษยธรรมในโซมาเลีย

ดังที่กลาวมาแลวจะเห็นวานอกจากสิทธิปองกันตนเองแลว                       
อีกเหตุผลหน่ึงท่ีสามารถใชกําลังทหารตอรัฐอื่น ๆ ไดอีก คือเหตุผลทางดาน
มนุษยธรรมเพ่ือเขาไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศที่มีการละเมิดสิทธิ  
มนุษยชนอยางรุนแรง เปนเหตุใหประชาชนภายในรัฐดังกลาวมีผลกระทบ    
อยางมาก ซึ่งถือวามีความชอบธรรมทั้งทางดานจริยธรรมและในดานกฎหมาย

สงครามจะตองเปนทางเลือกสดุทาย (War as the Last Resource) 
เปนองคประกอบของความชอบธรรมของสงครามอีกประการหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่ง      
ที่เห็นไดชัดเจนเน่ืองจากการทําสงคราม หรือการใชกําลังทหารจะตองมีการ      
สูญเสียชีวิต ดังนั้นเพ่ือหลีกเล่ียงการสูญเสียที่ไมจําเปน การใชกําลังทหาร      
หรือการทําสงครามจะตองเปนทางเลือกสุดทายเสมอ ดังที่ซุนวูกลาวไววา       
การทําสงครามจะตองใชทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยูของประเทศน้ันจะตอง
พิจารณาใหรอบคอบกอนจะตัดสินใจทําสงคราม

องคประกอบของความชอบธรรมของสงครามอีกประการหน่ึง            
คือจะตอง มีสัดสวนการใชกําลังท่ีเหมาะสม (Proportion) สงครามที่มี   
สัดสวนการใชกําลังที่เหมาะสมน้ันหมายถึง เมื่อมีการใชกําลังทหารแลว           
การสูญเสียของทหารหรือพลเรือนจะตองไมมากเกินไป และไมเปนการ        
ขยายสงครามใหใหญยิ่งขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่ยากที่จะตัดสิน แตประเด็นอยูที่วา                 
การใชกําลั ง น้ันจะตองใช เทาที่ จํ า เปนพอที่จะหยุดยั้ ง ไม ใหขยายขึ้น                          
และเกิดการสูญเสียมากข้ึนโดยไมจําเปน เชน สมมุติวาถาประเทศ ก และ    
ประเทศ ข มีความขัดแยงกันเร่ืองพรมแดนและมีการใชกําลังขนาดเล็กกัน   
บริเวณแนวชายแดน แตอีกฝายพยายามที่จะใชกําลังขนาดใหญเขาไปยึดพ้ืนท่ี
ในอาณาเขตอีกประเทศหน่ึง ลักษณะอยางน้ีถือวาเปนการใชกําลังที่ไมเปน
สัดสวนกัน หรือกรณีที่มีการใชอาวุธทําลายลางสูงในความขัดแยงระดับเล็ก
เปนตน
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สําหรับ ความสุจริตใจในการทําสงครามหรือการใชกําลัง (Just 
Intention) เปนองคประกอบที่พิจารณาการกระทําและสภาพแวดลอมที่เปน
ขอเท็จจริงจะเปนตัวชี้วัดความจริงใจตามที่อางหรือไม ตัวอยางเชนกรณีของ
กัมพูชาในสมัยการปกครองของนายพอลพต ที่มีการสังหารชาวกัมพูชาเปน
จํานวนมากน้ัน ทาํใหเวยีดนามใชเปนขออางเขามาแทรกแซง แตการทีจ่ะพิสจูน
ความสุจริตใจของเวียดนามไดน้ัน ก็ตองดูวาเมื่อเวียดนามสามารถหยุดยั้งการ
สังหารหมูแลวเวียดนามถอนทัพกลับประเทศหรือไม หรือพยายามเขาไปมี
อทิธพิลเหนือประเทศกมัพูชาโดยเขาไปสนับสนุนสงครามกลางเมอืงในประเทศ
กัมพูชาตอไป 

 

 
ภาพสงครามกลางเมืองในประเทศกัมพูชา
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 ประการสุดทายขององคประกอบของความชอบธรรมของสงคราม     
คือ การทําสงครามโดยผูท่ีมอํีานาจสัง่การท่ีเหมาะสม (Proper Authorities) 
ไดแกรัฐบาลที่บริหารรัฐน้ัน ๆ ทั้งน้ีเพ่ือไมใหเกิดกรณีความตองการแบงแยก  
ดินแดนของรัฐ ซึ่งบูรณภาพแหงดินแดนของแตละรัฐน้ัน ยึดถือต้ังแตสิ้นสุด
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ดังน้ันถาประเทศใดที่มีขบวนการที่ตองการจะแบงแยก  
ดินแดนที่ รัฐบาลกลางไมเห็นดวย ขบวนการดังกลาวจะเปนขบวนการ           
นอกกฎหมาย ไมถือวาเปนผูมีอํานาจที่เหมาะสม 
 ประเด็นสุดทายที่ขอนําเสนอแทนการสรุป ก็คือขอใหทานผูอาน          
นํากลับไปพิจารณา ก็คือ ความชอบธรรมของสงครามน้ันจะตองมีครบทั้ง 5     
องคประกอบหรือไม คือ เหตุผลของการทาํสงครามน้ันถกูตอง สงครามเปนทาง
เลือกสุดทาย สัดสวนที่เหมาะสม ความสุจริตใจในการปฏิบัติ และเปนการทํา
สงครามโดยผูที่มีอํานาจสั่งการที่เหมาะสม หรือมีเพียงบางองคประกอบก็ได 

การอางอิงและรูปภาพ
 -  https ://www.google.co.th/search?tbm=isch&sa 
=1&q=ภาพสงคราม
 -  https ://www.google.co.th/search?tbm=isch&sa 
=1&q=สงครามอาวเปอรเซีย
 - https://www.google.co.th/search?q=สงครามกลางเมือง  
โซมาเลีย
 - https://www.google.co.th/search?q=ภาพสงคราม+6+วัน
 - https://www.google.co.th/search?q=ภาพสงครามกลางเมือง 
ในกัมพูชา

____________________
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ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ                             
(Kansai International Airport)

แปลและเรียบเรียงโดย กองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ

ภาพมุมสูงของทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

ที่ตั้งของทาอากาศยานฯ ในแผนที่สวนลางของประเทศญี่ปุน
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 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ (Kansai Iinternational Airport) 
หรือเรียกช่ืองาย ๆ วา "สนามบินคันไซ" ซึ่งตอจากน้ีผูแปลและเรียบเรียง
บทความจะขอใชคําวา "สนามบินคนัไซ" ในบทความน้ีทัง้หมดเพ่ือความสะดวก
ในการแปลฯ และเขาใจงายสําหรับผูอานทุกทาน และใหเปนไปในทํานอง     
เดียวกับการที่คนสวนใหญนิยมเรียกชื่อ "ทาอากาศยาน" หรือ "ทาอากาศ
นานาชาติ" เพียงสั้น ๆ "สนามบิน"  เชน ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    
นิยมเรียกวา "สนามบินสุวรรณภูมิ" ทาอากาศยานดอนเมือง นิยมเรียกวา    
"สนามบินดอนเมือง" เปนตน

 สนามบินคันไซเปนสนามบินที่สรางบนเกาะเทียมที่สรางขึ้น ต้ังอยูใน
พื้นที่เกาะฮอนชู (Honshu) ภูมิภาคคันไซ (Kansai Region) จังหวัดโอซากา 
(Osaka Prefectture) ประเทศญี่ปุน (Japan) เกาะเทียมที่สรางขึ้นนั้นอยูใน
อาวโอซากา (Osaka Bay) อยูหางจากสถานีรถไฟโอซากาทางทิศตะวันตก    
เฉียงใต เปนระยะทาง 38 กิโลเมตร พ้ืนที่ของสนามบินจะอยูในเขตปกครอง   
ของ 3 เมือง ไดแกเมืองอิซูมิซะโนะ (Izumisano) ดานทิศเหนือ เมืองทาจิริ 
(Tajiri) อยูตรงกลาง และเมืองเซนนาน (Sennan) อยูดานทิศใต ทั้งสามเมือง
นั้นเปนเขตอํานาจการปกครองของจังหวัดโอซากา

 เกาะฮอนชู (สีนํ้าตาลเขม) ->                    
ของประเทศญี่ปุน 



65วารสารรายไตรมาสประจําเดือน  มกราคม - มีนาคม 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 67

ภูมิภาคคันไซทั้งหมด (สีเขียวเขม/ภาพซาย) และจังหวัดโอซากา (สีแดง/ภาพขวา) 

 พื้นที่สีแดงคือพื้นที่เมืองอิซูมิซะโนะ ทาจิริ และเซนนาน ของจังหวัดโอซากาตามลําดับ 

 สนามบินคันไซออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อิตาลีชื่อ Renzo Piano (ภาพซาย) ใหบริการเปน
ศูนยกลางการบนิระหวางประเทศของสายการบนิ 
All Nippon Airways, Japan  Airlines, Nippon 
Cargo Airlines และเปนศูนยกลางการบินของ 
สายการบนิ Peach ซึง่เปนสายการบนิขนสงสนิคา
ตนทุนตํ่าแหงแรกของประเทศญี่ปุน 
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 สนามบินคันไซคนญี่ปุนจะนิยมเรียกวาสนามบิน "Kanku"

สนามบินคันไซ

 

  สนามบิน คันไซ เป ด ให  
ใชงานคร้ังแรกเฉพาะเฟสที่ 1   
เมื่ิอวันที่ 4 สิงหาคม 2537 เพ่ือ
ลดความแออัดของสนามบิน
นานาชาติโอซากา ซึ่งอยูใกล 
กบัเมอืงโอซากา และในปจจุบนั
สนามบินนานาชาติโอซากาให
บริการเฉพาะสายการบินใน
ประเทศเทานั้น 

 ในดานสถิติ ป 2559 สนามบินคันไซมีจํานวนผูโดยสารใชบริการ          
25.2 ลานคน ซึ่งหนาแนนเปนอันดับที่ 30 ของเอเซีย และเปนอันดับ 3            
ของประเทศญ่ีปุน มีจํานวน 802,162 เที่ยวบิน คิดเปนเที่ยวบินตางประเทศ 
จํานวน 757,414 เที่ยวบิน (อันดับ 18 ของโลก) และเปนเที่ยวบินในประเทศ 
จํานวน 44,748 เที่ยวบิน 
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 ทางวิ่งที่ 2 (Runway B) ของสนามบินคันไซมีความยาว 4,000 เมตร 
กวาง 60 เมตร (เฟสที่ 2) เปดใชงานเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 นอกจากนั้น
สนามบินคันไซยังเปนศูนยกลางการบินแหงหนึ่งของทวีปเอเซีย ซึ่งในหน่ึง
สัปดาหจะมีเคร่ืองบินบินไปทวีปเอเชียและออสเตรเลีย 780 เที่ยวบิน             
(รวมเที่ยวบินขนสงสินคา 119 เที่ยวบิน)  บินไปทวีปยุโรปและตะวันออกกลาง 
59 เทีย่วบนิ (รวมเทีย่วบนิขนสงสินคา 5 เทีย่วบิน) บนิไปทวปีอเมริกาเหนือ 80 
เที่ยวบิน (รวมเที่ยวบินขนสงสินคา 42 เที่ยวบิน)

ภาพแสดงทางวิ่งที่ 1 (Runway A) ทางวิ่งที่ 2  (Runway B) ของสนามบินคันไซ

ประวัติของสนามบินคันไซ
 ในชวงป พ.ศ.2503 - 2512 
เ มื่ อ ภู มิ ภ าค คัน ไซ ได สู ญ เ สี ย        
การแขงขันทางดานการคาอยาง
รวดเร็วใหแกเมืองหลวงโตเกียว       
ผูวางนโยบายไดเสนอใหกอสราง
สนามบินแหงใหมใกลกับเมือง
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โกเบ (Kobe) และเมืองโอซากา (Osaka) ซึ่งสนามบินนานาชาติโอซากาน้ัน    
ต้ังอยูบริเวณชานเมืองในเขตอิตามิ (Itami) และเขตโตโยนากา (Toyonaka) 
เปนจุดที่มีประชากรหนาแนนมากและเต็มไปดวยสิ่งปลูกสราง จึงไมสามารถ
ทําใหขยายสนามบินได รวมทั้งประชาชนที่อยูโดยรอบสนามบินนั้นไดเรียกรอง
ใหแกไขเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะทางเสียง

แผนที่แสดงถึงพื้นที่ระหวางเมืองโกเบ (โคเบะ) และเมืองโอซากา (โอซะกะ)                                                           
ซึ่งตองการสรางสนามบินครั้งแรกแตไมไดสราง

ทิวทัศนบางสวนของเมืองโกเบ (ซาย) เมืองโอซากา (ขวา)  และสนามบินอิตามิ (ดานลาง)
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สนามบินนาริตะประเทศญีปุน

 หลังจากการประทวงรอบ ๆ สนามบินนานาชาติแหงใหมของเมือง
โตเกียว (ปจจุบันเรียกวาสนามบินนาริตะ) ที่สรางขึ้นโดยการเวนคืนที่ดินใน    
เขตชนบท ผูวางนโยบายของเมืองโอซากาคนใหมตัดสินใจที่จะสรางสนามบิน      
นอกชายฝง ซ่ึงสนามบินแหงใหมที่จะสรางน้ันเปนสวนหน่ึงในหลายสวนของ
การพัฒนาเมอืงโอซากาใหมชีวีติใหม เพราะเมอืงโอซากาน้ันไดสูญเสยีทางดาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมใหแกเมืองโตเกียวมาหลายศตวรรษ ซึ่งผูบริหาร        
ของเมืองในชวงที่จะพัฒนาเมืองน้ันวางแผนที่จะสรางสนามบินใกลเมืองโกเบ         
แตไดรับการปฏิเสธการกอสราง สนามบินจึงไดยายไปทางใตและไปอยูในอาว       
โอซากา ซึ่งที่นั่นสามารถที่จะเปดทําการบินไดตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ตั้งสนามบินคันไซแหงใหม    
ในอาวโอซากา
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การกอสราง 
 ไดมีการสรางสนามบินสองทางวิ่งที่มีความยาว 3.5 และ 4 กิโลเมตร  
และกวาง 2.5 กิโลเมตร และทางดานวิศวกรรมตองสามารถตอตานกับ            
ภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากของญ่ีปุนได เชนแผนดินไหว หรือพายุใตฝุน
ซึ่งจะกอใหเกิดคลื่นยักษที่มีสันคลื่นสูงถึง 3 เมตร

 

สนามบินคันไซ     
ขณะทําการกอสราง

 

 การกอสรางเริ่มดําเนินการในป 2530 โดยป 2532 ไดสรางเขื่อนกั้น
น้ําทะเลซึ่งทํามาจากหินและแทงคอนกรีตรูปทรงปรามิดฐานสี่เหลี่ยมไปมาก
ถึง 48,000 แทง ไดมีการขุดภูเขาไปมากถึง 3 ลูก คิดเปนปริมาตร 21,000,000 
ลูกบาศกเมตร เพ่ือนําสิ่งที่ขุดข้ึนมาน้ันไปทําการฝงกลบในทะเลซึ่งเปนจุด
ทีส่รางสนามบนิ ใชแรงงานคนจํานวน 10,000 คน คิดเปนชัว่โมงการทาํงาน 10 
ลานชั่วโมง เปนเวลามากกวา 3 ป โดยใชเรือขนาดใหญบรรทุกสิ่งตาง ๆ  มากถึง
80 ลํา เพ่ือสรางคอนกรีตภายในเขื่อนกั้นน้ําทะเลใหไดสูงถึง 30 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล และในป 2533 
ไดสรางสะพานที่มีความยาว 3 
กโิลเมตร  เพ่ือเชือ่มตอระหวางเกาะ
ที่สรางขึ้นกับแผนดินใหญที่เมือง
รินคู (Rinku) ใชงบประมาณไป 1 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ สนามบิน



71วารสารรายไตรมาสประจําเดือน  มกราคม - มีนาคม 2561 ปที่ 18 ฉบับที่ 67

ที่สรางขึ้นน้ีชวยเพ่ิมพ้ืนที่ของจังหวัดโอซากา 
(Osaka Prefecture) และมขีนาดใกลเคียงกบั
จังหวดัคากาวา (Kagawa Prefecture) ซ่ึงเปน
เขตการปกครองทีม่ขีนาดเลก็ทีส่ดุของประเทศ

สะพานความยาว 3 กม.สรางเชื่อมตอระหวาง          
กกกกกสนามบินคันไซกับแผนดินที่เมืองรินค ู  

 การประมูลการกอสรางสนามบินกอใหเกิดการกระทบกระเทือนทาง
ดานการคาระหวางประเทศ ในชวงปลายทศวรรษที ่1980 - ตนทศวรรษที ่1990 
ซึ่งนายกรัฐมนตรียาซุฮิโร นากาโซเน (Prime Minister Yasuhiro Nakasone) 
ไดแสดงปฏิกิริยาตอบโตตอความวิตกกังวลของชาวสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะ
วุฒิสมาชิกแฟรงค มูรโควสกี้ (Senator Frank Murkowski ) ในกรณีที่บริษัท
ที่ชนะการประมูลอาจไดรับความชวยเหลือจากญ่ีปุน โดยมีการเสนอเง่ือนไข
พิเศษในการกอสรางสนามบิน ซึ่งปรากฏวาในเวลาตอมาสายการบิน                    
ตางประเทศไดรองเรียนวา 2 ใน 3 ของพื้นที่อาคารผูโดยสารขาออกไดจัดสรร
เคานเตอรไวสาํหรับผูประกอบการขนสงชาวญ่ีปุน ซึง่เปนสดัสวนทีไ่มสอดคลอง
กับขอเท็จจริงในการขนสงในสนามบิน

อาคารผูโดยสาร                 
ของสนามบินคันไซ
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 สนามบินซึ่งเปนเกาะที่สรางขึ้นนั้นมีการทํานายไววาจะคอย ๆ ยุบตัว
ไปถึง 5.7 เมตร ลงตามน้ําหนักของวัสดุที่ใชในการกอสรางที่บีบอัดลงไป     
อยางไรก็ตามในชวงป 2542 เกาะที่สรางขึ้นนั้นยุบตัวลงถึง 8 เมตรซึ่งมากกวา
ที่ทํานายไว โครงการน้ีจึงกลายเปนโครงการที่แพงที่สุดในดานการกอสราง        
ในประวัติศาสตรสมัยใหม โดยใชเวลาวางแผน 20 ป ใชเวลากอสราง 3 ป และ
ใชเงินในการลงทนุ 15 พันลานดอลลารสหรัฐ มหีลายส่ิงทีไ่ดเรียนรูจากการสราง
เกาะแหงน้ี ซึง่นําไปสูความสาํเร็จในการสรางเกาะบนดินตะกอนทีท่บัถมกนั เชน 
สนามบินคิตาคยิูชแุหงใหม (New Kitakyushu Airport) สนามบนิโกเบ (Kobe 
Airport) และศูนยการบินนานาชาติชูบู (Chubu Centrair International 
Airport) และบทเรียนที่ไดจากการสรางสนามบินคันไซไดนําไปประยุกตใช       
ในการกอสรางสนามบนินานาชาติฮองกง (Hong Kong International Airport)

สนามบินคันไซเกิดจากการสรางเกาะบนดินตะกอนที่ทับถมกัน (ภาพซาย)                     
บทเรียนตาง ๆ ที่ไดจากการสรางสนามบินคันไซ ไดนําไปประยุกตใชในการ                

กอสรางสนามบินนานาชาติฮองกง (ภาพขวา)

 ในป พ.ศ.2534 ไดเร่ิมตนสรางอาคารผูโดยสารเพื่อชดเชยเร่ืองการ   
ยบุตัวของเกาะบางสวน ไดออกแบบเสาอาคารซึง่ปรับไดสาํหรับรองรับการสราง
อาคารผูโดยสาร และมีการทําใหกวางออกไปดวยการสอดแผนเหล็กหนาไวใน
สวนของรากฐาน เจาหนาที่ของรัฐบาลไดเสนอใหลดความยาวของอาคาร          
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ผูโดยสารลงเพ่ือลดคาใชจาย แต Renzo Piano ซึ่งเปนสถาปนิกที่ออกแบบ      
ในการสรางสนามบินน้ียืนยันที่จะสรางในขนาดความยาวตามแผนที่วางไว       
ในตอนแรก อยางไรก็ตามสนามบินก็เปดทําการไดในป 2537

วันที่ 17 มกราคม 2538 ประเทศญี่ปุนไดเกิดแผนดินไหวที่เมืองโกเบ 
บนเกาะฮอนช ูโดยศูนยกลางการเกดิแผนดินไหวอยูหางจากสนามบนิคันไซเพียง 
20 กโิลเมตร ทาํใหมผีูเสยีชวีติถงึ 6,434 คนแตเนือ่งจากสนามบนิไดกอสรางให
ปองกันแผนดินไหวได โดยทําใหจุดเชื่อมตอของโครงสรางสวนใหญเปนแบบ
เลือ่นได (Sliding Joints) จึงไมทาํใหเกดิความเสยีหายตอสนามบนิ แมแตกระจก
บริเวณหนาตางกย็งัคงอยูครบถวน นอกจากน้ันในป 2541 สนามบนิยงัสามารถ
ปองกันความเสียหายจากพายุใตฝุนที่มีความเร็วลมมากถึง 200 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมงได

ภาพ ป 2538 ความเสียหายจาก
แผนดินไหวที่เมืองโกเบซึ่งอยูหาง   

สนามบินคันไซเพียง 20 กม.แตไมได
สรางความเสียหายใหกับสนามบิน

คันไซแมแตกระจกหนาตาง
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ดังนั้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2544 สนามบินคันไซจึงไดเปน 1 ใน 10            
ทีไ่ดรบัรางวลั “ส่ิงท่ีอยูในความทรงจําดานวศิกรรมโยธา (Civil Engineering 
Monument the Millennium)” จากองคกร “ประชาคมชาวอเมริกาดาน
วิศวกรรมโยธา (ASCE : American Society of Civil Engineering)”

รางวัลที่สนามบินคันไซไดรับจากองคกร ASCE

ในป พ.ศ.2551 นั้น ราคาคากอสรางทั้งหมดของสนามบินคันไซพบวา
สูงมากถึง 20 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งรวมทั้งการเสริมพ้ืนที่ในทะเล              
การกอสรางทางวิ่งจํานวน 2 ทางวิ่ง อาคารที่พักผูโดยสารและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุด เกิดในชวงเร่ิมแรกเพ่ือแกปญหา       
การยุบตัวของสนามบิน ซึ่งสาเหตุเกิดจากพ้ืนทะเลในอาวโอซากาที่รองรับ          
การสรางสนามบินเปนดินออน หลังการกอสรางอัตราการยุบตัวคอนขางรุนแรง 
สนามบินคันไซถูกวิจารณอยางกวางขวางวาเปนความเสียหายที่เกิดจากปญหา
ทางดานวิศวกรรมปฐพี หลังจากนั้นอัตราการยุบตัวของสนามบินลดลงจาก 50 
เซ็นติเมตรตอปในป 2537 เหลือ 7 เซ็นติเมตรตอปในป 2551 

(อานตอฉบับหนา...)
____________________
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