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ความเปนมา
  วารสารการสงครามทางอากาศเปน
วารสารทางวิชาการรายไตรมาส เดิมใชช่ือ
“วารสารศูนย การสงครามทางอากาศ” 
วารสารฉบับแรก ถือกําเนิดเมื่อเดือนมกราคม 
2544 โดยมีแนวความคิดจากการที่กองทัพ
อากาศยังไมมีวารสารที่มุงเนนใหสาระความรู
ในด านการทหารและกําลังทางอากาศ
โดยเฉพาะ ประกอบกับ ศกอ.บยอ. (โครงสราง
เดิม) มีภารกิจในการใหความรูแกกําลังพล
กองทัพอากาศในเรื่องกําลังทางอากาศ โดยมี
ขอมูลวิชาการดานการทหารและกําลังทาง
อากาศสะสมอยูเปนจาํนวนมาก จงึได้รวบรวม
ขอมูลที่เปนประโยชนเหลานี้ ผลิตเปนรูปเลม
ออกแจกจายแกหนวยตาง ๆ ของกองทัพ
อากาศ ตอมากองบัญชาการยุทธทางอากาศ
ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําวารสาร
การสงครามทางอากาศ จึ ง ได  อนุมั ติ
งบประมาณในการจัดทําวารสารฯ 
  ในปจจุบัน ศกอ.เปนหนวยขึ้นตรง
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ยังคงไดรับ       
งบประมาณในการจัดทําวารสารฯ อยาง      
ตอเนื่อง

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ในเร่ืองกําลังทางอากาศ การสงคราม
ทางอากาศ หลักนิยม แนวความคิดทาง
ยุทธศาสตร   ยุทธวิธี รวมท้ังนวัตกรรม
เทคโนโลยีด านการบินและการใช อาวุธ
ทางอากาศ 
  2. เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และขอมลูในดานการทหาร การสงคราม และ      
การบินใหแกบุคลากรของกองทัพอากาศ
   3 .  เ พ่ือ เผยแพร กิจการ ศูนย 
การสงครามทางอากาศ
** บทความ สารคดี และความคิดเห็นของ      
ผู  เขียนไมมีส วนผูกพันกับกองทัพอากาศ       
แตอยางใด ** 

วารสารการสงครามทางอากาศ
เจาของ

ศูนยการสงครามทางอากาศ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พล.อ.อ.พุฑฒิ  มังคละพฤกษ 
พล.อ.อ.ธัชชัย  ถนัดใชปน

พล.อ.ท.พรชัย  ธรรมพิทักษ
พล.อ.ท.โฆษก  ประคองทรัพย

พล.อ.ท.นิวัตน  นกนอย            
พล.อ.ท.ชนนนาถ  เทพลิบ

 พล.อ.ท.สกันต  สอนหลักทรัพย             

ผูอํานวยการ
พล.อ.ต.สุพจน  เตาทอง

ผูอํานวยการ
ศูนยการสงครามทางอากาศ

รองผูอํานวยการ
น.อ.กฤษฎา  ทับเทศ  

น.อ.สุธี  รักชาติ 

เลขานุการ
น.อ.อภิชาติ  นาถนิติธาดา  เลขานุการ
น.ท.สําราญ  ชอบใจ  ผูชวยเลขานุการ

บรรณาธิการ พล.อ.ต.สุุพจน  เตาทอง
 ผูชวยบรรณาธิการ น.อ.กฤษฎา  ทับเทศ  

ประจํากองบรรณาธิการ
น.อ.กฤศนิน จันทนา น.อ.พิเชษฐ เกษม  
น.ท.พีรวัส ใจหวัง น.ท.หญิงอรุณี ผาดไธสง  
น.ท.นรากร นอยสุวรรณ น.ท.ถาวร อรัญญะ  

จ.อ.วุฒชัิย  ยนืยาว
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บทบรรณาธิการ
วารสารการสงครามทางอากาศ 

ฉบับนี้เปนปท่ี 18 ฉบับท่ี 69 ประจําเดือน 
กรกฎาคม - กันยายน 2561 ซึ่งไดดําเนินการ
เขียน รวบรวมบทความ และจัดพิมพในชวง
เดอืนเมษายน - มถุินายน 2561 ทีผ่านมา  และ
ในเดือนมิถุนายนของทุกป เปนเดือนที่สําคัญ
ของพวกเราชาวกองทัพอากาศ คือเปนเดือน
ที่รําลึกถึงวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จเจาฟา
จักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชา
นารถ เมื่อ 13 มิถุนายน 2463 หรือเมื่อ 98 
ปที่แลว ซึ่งพระองคทรงเปนผูวางรากฐาน
การบินในเมอืงไทย จนไดรับพระสมญัญานาม
วา "พระบิดาแหงกองทัพอากาศ" และ "พระ
บิดาแหงการบินไทย"

ในวารสารการสงครามทางอากาศ 
ฉบับท่ี 69 น้ี ไดเสนอบทความทีเ่ก่ียวของกับ
การสงครามทางอากาศ/อวกาศ ยุทธศาสตร
และหลักนิยมกองทัพอากาศเหมือนเดิม 
โดยบทความเรือ่งแรก "เทยีนกง-1" จะเก่ียวของ
กับมิติอวกาศ (Space Model) ซึ่งเป น
ประเดน็หน่ึงในการพฒันายทุธศาสตรกองทพั
อากาศ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) บทความเร่ืองที ่2  
"ซุนวู" นําเสนอตอจากฉบับที่ 68 บทความ
เร่ืองที่ 3 "ทหารอากาศรักการอาน" เปน
บทความใหมและเปนเร่ืองสําคัญที่ีจะชวยใน
การเสริมสรางกองทัพอากาศใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู บทความเร่ืองที ่4 "มติิอวกาศ
ดานเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม" นําเสนอ
ตอจากฉบับที ่68 และบทความท่ี 5 บทความ
สุดทายเร่ือง "หลักพื้นฐานการปฏิบัติการ
รวม" เปนบทความใหมทีนํ่าเสนอแนวคดิของ
การปฏิบัติการรวมวาบูรณาการมาจากส่ิงใด
บาง ซึ่งทานผูอานจะไดติดตามรายละเอียด
ของแตละบทความ ภายในเลม ตอไป

สุดทายน้ี กองบรรณาธิการ หวัง
เปนอยางยิ่งวา บทความที่ไดนําเสนอใน
วารสารฉบับน้ีน้ัน คงเปนประโยชนตอทาน
ผูอานท้ังหลายและขอขอบพระคุณทุกทาน
ที่กรุณาใหความสนใจติดตามวารสารฯ ของ
เราตลอดมา หากมีขอติชมหรือขอเสนอแนะ
ใด ทางกองบรรณาธิการยินดีที่จะรับฟง
ความคิดเห็น และพรอมที่จะพิจารณาและ
ดาํเนินการปรับปรุงวารสารฯ อยางเตม็ความ
สามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพของวารสารฯ 
และบทความใหดียิ่ง่ข้ึนตรงตามความตองการ
ของทุกทาน

บรรณาธิการ

สารบัญ
เทียนกง-1 (Tiangong-1)                  3 

ซุนวู (SUNTZU) 19

ทหารอากาศรักการอาน                   34

มิติอวกาศ 
ดานเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม  52

หลักพื้นฐานการปฏิบัติการรวม           61
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เทียนกง- 1 (Tiangong-1)
天宫一号

โดยศูนยการสงครามทางอากาศ

สถานีอวกาศเทียนกง-1

บทนํา
ระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2561 สื่อตาง ๆ ทั้งทางโทรทัศน 

หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต ไดเสนอขาวเกี่ยวกับการที่สถานีอวกาศ
เทยีนกง-1 ของจีนไดสญูเสยีการควบคุมต้ังแตเดือนกันยายน 2559 และมโีอกาส
ทีจ่ะตกในประเทศไทย เชนเดียวกนั สวนราชการทีเ่กีย่วของดานอวกาศของไทย      
เชนกองทัพอากาศ และสํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) หรือ GISTDA ก็ไดชี้แจงตอประชาชนเพ่ือใหคลาย
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ความกังวลตาง ๆ และเตรียมการรับมือหากจะตกในพ้ืนที่ประเทศไทยจริง ๆ  
ในท่ีสุดสถานีอวกาศเทียนกง-1 ก็ไมไดตกลงในประเทศไทย แตตกลงทางตอนใต
ของมหาสมทุรแปซฟิก เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2561 โดยช้ินสวนของสถานอีวกาศ
สวนใหญถูกเผาไมกอนตกลงในมหาสมุทรแปซิฟก ไมไดสรางความสูญเสีย
ตอชีวิตหรือสิ่งใด ๆ บนพื้นโลก เพื่อใหผูอานมีความรูในมิติดานอวกาศที่ยังอยู
ในความสนใจของบคุคลทัว่ไป วารสารการสงครามทางอากาศจึงไดนําบทความ
เรื่องเทียนกง-1 มาลงในวารสารฯ ฉบับที่ 69 โดยมีหัวขอที่นาสนใจ 7 หัวขอ 
ไดแก 1.ขาวสารเทียนกง-1 กับกองทัพอากาศ 2.เทียนกง-1 คืออะไร  
3.ภารกิจสําคัญของเทียนกง-1 4.ขอมูลดานสมรรถนะและอ่ืน ๆ ของ
เทียนกง-1 5.เหตุใดเทียนกง-1 จึงตก 6.การตกลงสูพื้นโลกของเทียนกง-1 
และ 7.ยุทธศาสตรดานอวกาศของจีน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

ขาวสารเทียนกง-1 กับกองทัพอากาศ

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 พล.อ.อ.จอม รุงสวาง ผูบัญชาการทหาร
อากาศ ระบุถึงการเฝาติดตามการตกลงสูพ้ืนโลกของสถานีอวกาศเทียนกง-1 
ของจีนวา “ไมสามารถควบคุมไดมากวา 6 เดือนแลว และเมื่อเสียการควบคุม
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ก็จะตกลงจากฟากฟาแนนอนเพราะอยูสูงมากและจะคอย ๆ ลดระดับลงมา
เร่ือย ๆ ซึ่งปจจุบันอยูหางจากพ้ืนดิน 200 กม. เมื่อยิ่งใกลเสนโคจรโลกก็จะ    
รวงหลนลงมาเร็วมากขึ้น ทั้งนี้กองทัพอากาศไดติดตามเรื่องนี้มานานกวา 3 - 4 
เดือนแลว แตมั่นใจวาไมมีอะไรนากังวล เพราะขณะน้ีสามารถมองเห็นดวย
ตาเปลาท่ีดอยอินทนนท อีกท้ังยังมีระบบในการตรวจสอบและเฝาระวัง โดยคาดวา 
จะตกถึงพื้นโลกกอนวันที่ 8 เมษายน แตทางองคการอวกาศยุโรป (European 
Space Agency) หรือ อีซา ประเมินวาจะตกถึงพื้นโลกวันที่ 3 เมษายน 2561”

 “สถานีอวกาศดังกลาวโคจรผานประเทศไทยทกุวนั โดยกองทพัอากาศ
กไ็ดติดตามและจัดกาํลงัคน โดยหนวยงานทีเ่รียกวาศูนยการเรียนรูวทิยาศาสตร
โลกและดาราศาสตร หรือ ลีซา (LESA) เปนศูนยการเรียนรูทางดานอวกาศ
ของกองทัพอากาศดําเนินการรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศหรือจิสดา (GISTDA) รวมถึงสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
ในเครือขายกิจการอวกาศ เพื่อคอยเฝาสังเกตและติดตาม ซึ่งไมนากังวลวาจะ
ตกลงมายังประเทศไทย โดยมีโอกาสไมถึงรอยละ 1 และคาดวานาจะตกลงสู
พื้นนํา แตหากไมเปนเชนน้ัน เราจะรูกอนสามวันเพ่ือเตรียมการดําเนินการ 
ซึ่งถือเปนกิจกรรมที่ไดเรียนรูกับการศึกษาดานอวกาศเพ่ือที่จะพัฒนา
กําลังพลตอไป” ผบ.ทอ.กลาว (อางอิงจาก หนังสือพิมพไทยรัฐ)

น  นอกจากการใหขาวโดยผูบัญชาการทหารอากาศแลว หัวหนา
หนวยงานอื่น ๆ เชน ดร.อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ก็ไดใหขาวตาม
สื่อตาง ๆ  เชนเดียวกัน คณะผูจัดทําวารสารฯ ไดติดตามขาวเหลานั้น รวมทั้งได
ไดสืบคนขอมูลจากแหลงอื่น ๆ เพ่ิมเติม เชน Youtube และเว็บไซตตาง ๆ 
เพื่อใหไดรับขอมูลเรื่องเทียนกง-1 มากที่สุด นํามาลงในวารสารฯ ฉบับนี้ 
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เทียนกง-1 คืออะไร 
 เทียนกง-1 แปลตามตัวอักษรจีนหมายถึงวิมานหรือปราสาทลอยฟา
เปนสถานีอวกาศแหงแรกท่ีสรางและสงข้ึนไปโดยประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ประเทศจีน) สงข้ึนไปโคจรรอบโลกเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2554 
เวลา 21:16:03.507 CST ณ ศูนยสงดาวเทียมจ่ิวเฉวียน (Jiuquan Satellite 
Launch Center) มลฑลกานซู ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน 

โดยยานขนสงอวกาศ Long 
March 2F/G ตอนแรกท่ีสง
ข้ึนไปน้ันไมมีนักบินอวกาศ
โดยสารไปดวย วัตถุประสงค
ในการสงเทียนกง-1 ข้ึนไป
เ พ่ือเปนการทดลองและ
เรียนรูส่ิงตาง ๆ ท่ีจําเปนตอ
การสรางสถานีอวกาศท่ีมี
ขนาดใหญกวาเทียนกง-1 
ใช เป นห อ งป ฏิ บั ติการ ท่ี
มนุษยสามารถประจําการ
ประจําบนสถานีอากาศได
ใชเปนแทนทดสอบสมรรถนะ
การนัดพบและการเทียบทา
บนสถานีอวกาศในวงโคจร

                                                                     ศูนยสงดาวเทียมจิ่วเฉวียน
                                                                      และแผนที่ตั้งของศูนยฯ
                                                                       (ในวงกลมใหญสีแดง)
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ยานขนสงอวกาศ Long Marcg 2F/G (ในกรอบสีแดง) สําหรับใชขนสงเทียนกง-1 

  เทียนกง-1 เปนองคประกอบสําคัญในการปฏิบัติการคร้ังแรกของ
โครงการเทยีนกง ซึง่มเีปาหมายทีจ่ะสรางสถานีอวกาศถาวรในอวกาศทีม่โีมดูล
ใหญกวาเทียนกง-1 เชน เทียนกง-2 และ เทียนกง-3 โดยเทียนกง-2 น้ันสงข้ึนไป 
แลวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 สวนเทียนกง-3 นั้นมีแผนสงขึ้นไปป 2563 
และจะสําเร็จขั้นสูงสุดในป 2565

เทียนกง-2
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ยานอากาศสามลําที่ไดไปเทียบทากับสถานีอวกาศเทียนกง-1 เพื่อปฏิบัติภารกิจ
 “ เมื่อผมรายงานความสําเร็จการเชื่อมตอระหวางเสินโจว-8   
และเทียนกง-1 จากศูนยควบคุมอวกาศปกกิ่งในเดือนพฤศจิกายน 2554 
ชาวจีนตางนําตาไหลดวยความปติเมื่อไดเห็นภาพที่ยานอวกาศสองลํา
ที่ลอยเควงในหวงอวกาศอันไพศาลไดมาเช่ือมตอกัน นับเปนภาพโรแมนติก
ที่เกิดจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ไป ลุยเสวีย อดีตผูสื่อขาวและ
ปจจุบันเปน CEO ของโครงการศึกษาอวกาศเพื่อการพาณิชย กลาว

ภายในหองควบคุมอวกาศของจีนขณะยานอวกาศเสินโจว-8 เชื่อมตอกับเทียนกง-1
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2. ยานอวกาศเสินโจว-9 มีนักบินอวกาศโดยสาร 3 คน ประกอบดวย
นักบินอวกาศชายช่ือ จ่ิง ไหเผิง และ หลิว ว่ัง รวมท้ังมีนักบินอวกาศหญิงคนแรก
ของจีนท่ีโดยสารไปดวย 1 คน ช่ือ หลิว หยัง เสินโจว-9 น้ี เทียบทากับเทียนกง-1 
สําเร็จเม่ือ 6 มิถุนายน 2555 เปนการเทียบทาสําเร็จสองคร้ัง คร้ังแรกเทียบทา
แบบอัตโนมัติ และคร้ังท่ีสองเทียบทาโดยใชนักบินอวกาศเปนผูควบคุม มีการ
ทดสอบสมรรถนะตาง ๆ เพ่ือรองรับสมรรถนะการทํางานดานการใชชีวิต
ของนักบินอวกาศ การควบคุมสภาพแวดลอมในการปฏิบัติการ รวมท้ังผลการ
ปฏิบัติการของยานอวกาศท่ีมาเช่ือมตอ สําหรับภารกิจ 13 วัน โดยใชเวลาอยูบน
ยานอวกาศ 11 วัน ความสําเร็จของยานอวกาศเสินโจว-9 บนสถานีอวกาศ
เทียนกง-1 น้ัน เปนการรับรองวาสาธารณรัฐประชาชนจีนพัฒนาเทคโนโลยี
การเช่ือมตอและเทียบทายานอวกาศไดสําเร็จแลว และมีความสามารถ
อยางเต็มท่ีในการสงมนุษยและส่ิงตาง ๆ ไปยังยานอวกาศท่ีโคจรรอบโลก 
ซ่ึงข้ันตอนเหลาน้ันสามารถช้ีขาดการสรางสถานีอวกาศ วาทําได หรือทําไมได

จิง ไหเผิง หลิว วั่ง และ หลิว หยัง เดินทางกลับถึงพื้นโลกอยางปลอดภัย 
หลังบรรลุภารกิจยานอวกาศเสินโจว-9 เชื่อมตอกับเทียนกง-1 

และทําการทดลองในอวกาศ 13 วัน (อางอิง หนังสือพิมพผูจัดการ Online)
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 3. ยานอวกาศเสินโจว-10 มีนักบินอวกาศโดยสารไป จํานวน 3 คน 
ไดแก เนี่ย เซิง  จัง เสี่ยวกวง และนักบินอวกาศหญิง หวัง ยาผิง เทียบทากับ
เทียนกง-1 สําเร็จเมื่อ 11 มิถุนายน 2556 ไดทําการทดสอบการเทียบทา 2 ครั้ง 
ไดทําการทดลองการแพทยในอวกาศ และเปนคร้ังแรกที่จีนสามารถปรับปรุง
แกไขและรักษาวงโคจรสําเร็จ การเทียบทาคร้ังน้ันมีการบรรยายเกี่ยวกับ
หลักการฟสิกสพ้ืนฐานจากหองทดลองในอวกาศแกนักเรียนที่เขารวมชั้นเรียน
บนพ้ืนโลกไดชม โดยใชระบบการถายทอดสดผานวดีีโอ เพ่ือสรางแรงบนัดาลใจ
และการต่ืนตัวสาธารณะตอการคนควาทางอวกาศและวิทยาศาสตร สําหรับ
ภารกิจ 15 วัน โดยใชเวลาอยูบนยานอวกาศ 13 วัน 

นักเรียนที่เขารวมชั้นเรียนบนพื้นโลกกําลังตั้งคําถามไปยังนักบินอวกาศหญิง
 หวัง ยาผิง ซึ่งกําลังปฏิบัติภารกิจในหองทดลองของเทียนกง-1 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 (ภาพ ซินหวา)
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ขอมูลดานสมรรถนะและอื่น ๆ
 เทียนกง-1 เปนโมดูล
หองปฏิบั ติการอวกาศ ท่ีมี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.4 
เมตร มีความยาว 10.5 เมตร 
มีปริมาตร 15 ลูกบาศกเมตร 
และมีนาํหนัก 8,500 กิโลกรัม
มีแผนโซลาเซลล 2 แผนขนาด 
7X3 เมตร เพ่ือใชเปนแหลง
ใหกําเนิดพลังงาน โคจรเหนือ
พ้ืนโลกท่ีระดับความสูง 350 
กิโลเมตร โดยใชเวลา 24 ช่ัวโมง 
ในการโคจรรอบโลก 1 รอบ 

 ภายนอก (ภาพบน) และ ภายในเทียนกง-1 (ภาพลาง)
            
 มีอุปกรณออกกําลังกาย
และสถานีนอน 2 แหง เม่ือใดท่ี
มีนักบินอวกาศ 3 คนไปปฏิบัติ
ภารกิจ คนท่ี 3 จะตองไปนอน
บนยานอวกาศเสินโจว
 มีการตกแตงสีกําแพง
ภายในสถานีอวกาศ 2 สี โดยให
สีหน่ึงแทนพ้ืนดิน และอีกสี

หน่ึงใชแทนทองฟา เพ่ือชวยใหนักบินอวกาศกําหนดทิศทางไดถูกตองในสภาพ
ไรนาํหนัก
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เหตุใดเทียนกง-1 จึงตก  
 วนัที ่21 มนีาคม 2559 หลงัตออายมุาสองป สาํนักงานวศิวกรรมอวกาศ
ที่ีมีมนุษยโดยสารของจีนประกาศวาเทียนกง-1 ไดยุติบริการอยางเปนทางการ
แลว หลังจากน้ันแถลงวาการเชื่อมโยงวัดและสงขอมูลทางไกลกับเทียนกง-1 
สูญหาย และอีกหลายเดือนตอมาผูติดตามดาวเทียมสมัครเลนที่ เฝาดู
เทียนกง-1 อยู พบวาองคการบริหารอวกาศแหงชาติจีนสูญเสียการควบคุม
เทียนกง-1 ไปในเดือนกันยายน 2559 หลังยอมรับวาสูญเสียการควบคุมได
ต้ังขอสังเกตวาเทียนกง-1 จะกลับเขาสูบรรยากาศโลกและเผาไหมหมดใน
ปลายป 2560 และมโีอกาสตกลงบนพืน้โลกระหวางเสนละติจดู 43 องศาเหนอื
ถึง 43 องศาใต

เสนทางการโคจรของ
เทียนกง-1 เมื่อ 26 
มี.ค.61 (ภาพบน)

และภาพจําลองกอน
จะตกลงสูพื้นโลก

ซึ่งชิ้นสวนตาง ๆ จะ
แตกกระจายไปตกลง
ตามระยะตาง ๆ กัน
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การตกลงสูพื้นโลกของเทียนกง-1

สภาพการตกลงสูพื้นโลกของเทียนกง-1 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.61

บริเวณพื้นที่ในมหาสมุทรแปซิฟกที่เทียนกง-1 ตกลงสูพื้นโลก

 เทียนกง-1 เร่ิมเขาสูบรรยากาศโลกในวันท่ี 2 เมษายน 2561 ต้ังแตเวลา 
08.15 ตามเวลาในประเทศจีน และตกลงในมหาสมุทรแปซิฟกตอนใต 
ใกลกับประเทศตาฮิติ ดวยความเร็วขณะตก 27,353 กม./ชม. ช้ินสวนถูกเผาไหม
และแตกกระจายเปนช้ินเล็กช้ินนอยจํานวนมากในช้ันบรรยากาศของโลก 
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โดยเทียนกง-1 น้ันเปนวัตถุอวกาศซ่ึงมีขนาดใหญเปนอันดับ 50 ของวัตถุอวกาศ
ท่ีมนุษยสรางข้ึนแลวตกลงสูพ้ืนโลกแบบควบคุมไมได เหมือนกับ สถานีอวกาศ
สกายแล็บ (Skylab) สถานีอวกาศแหงแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเคยมี
ลูกเรือประจําการ และตกลงใกลกับเมืองเพิรธ ประเทศออสเตรเลีย เม่ือวันท่ี 11 
กรกฎาคม 2522

 

สถานีอวกาศสกายแล็ป
(Skylab Space Station)

 

 หากเทียนกง-1 ยังบังคับได นักวิทยาศาสตรจะบังคับไปลงที่สุสาน
อวกาศ (SPACE SHIP CEMETERY) ซึ่งอยูทางดานใตของมหาสมุทรแปซิฟก 
ในปจจุบนัมขียะอวกาศมากกวา 250 ชิน้ถกูบงัคับไปลงทีน่ั่นรวมถงึสถานีอวกาศ
เมียร (Mir) ของรัสเซียดวย

     . . .บ ริ เวณสุสานอวกาศ
 ........(พื้นที่กลม ๆ สีมวง)
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สถานีอวกาศเมียร
(Mir Space Station)

ยุทธศาสตรดานอวกาศของจีน

             จรวดขนสงอวกาศของจีนกําลังพุงขึ้นสูทองฟา

 ต้ังแตป 2535 จีนไดพัฒนายทุธศาสตร 3 ข้ันตอน สาํหรับภารกจิอวกาศ
ที่มีคนบังคับไดแก
 ขั้นตอนที่  1  การสงนักบินอวกาศไปยังอวกาศและเดินทางกลับมายัง
พื้นโลกอยางปลอดภัย โดยมีนักบินอวกาศคนแรกคือ หยัง ลี่เหวย เดินทางไป
กับยานอวกาศเสินโจว-5 เมื่อป 2556
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 ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคในเที่ยวบินอวกาศ
ขั้นสูง รวมทั้งหนาที่ของยานพาหนะเสริมพิเศษและการเชื่อมตอในวงโคจร

นักบินอวกาศ 2 คนที่ีเดินทางไปกับยานอวกาศเฉินโจว-11  เมื่อ 17 ต.ค.59    
เพื่อไปเชื่อมตอกับสถานนีอวกาศเทียนกง-2 ที่สงขึ้นไปกอนนั้น เมื่อ 16 ก.ย.59

 ขั้นตอนที่ 3 การประกอบและการสงปฏิบัติการสถานีอวกาศที่มี
คนบังคับถาวร

สรุป
 ขาวการตกลงสูพื้นโลกของสถานีอวกาศเทียนกง-1 ของประเทศจีน 
อันเนื่องมาจากการไมสามารถควบคุมไดตั้งแตป 2559 สรางความกังวลตอคน
ไทยที่ไดรับขาวสารเปนอยางมาก กองทัพอากาศโดย พล.อ.อ.จอม รุงสวาง 
ผูบัญชาการทหารอากาศ ซึ่งตองรับผิดชอบงานดานอวกาศรวมกับหนวยงาน
ของรัฐอื่น ๆ ก็ไดใหสัมภาษณตอสื่อตาง ๆ เพื่อลดความกังวลของคนไทยและ
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เปนการเตรียมพรอมหากเทียนกง-1 จะตกลงในประเทศไทยจริง ๆ เทียนกง-1 
น้ันเปนสถานีอวกาศแหงแรกของจีนที่ใชงานจริงสรางขึ้นมาสําหรับการ
ทดสอบ ทดลองระบบตาง ๆ เพื่อเปนการนําไปสูการพัฒนาสถานีอวกาศถาวร
ที่ใหญขึ้น เชน เทียนกง-2 และ เทียนกง-3 มียานอวกาศสามลําที่ไปเชื่อมตอ
และเทียบทากับเทียนกง-1 สําเร็จ ไดแกยานอวกาศเสินโจว-8 เสินโจว-9 และ
เสินโจว-10 มีนักบินอวกาศจํานวน 6 คน ที่ไดไปปฏิบัติงานกับเทียนกง-1  
นอกจากนั้นเทียนกง-1 ยังเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนายุทธศาสตร
ดานอวกาศ 3 ขั้นตอนของประเทศจีน โดยเทียนกง-1 ถือเปนความสําเร็จใน
ขั้นตอนที่ 2 คือขั้นตอน การพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคในเที่ยวบินอวกาศ
ขั้นสูงรวมทั้งหนาที่ของานพาหนะเสริมพิเศษและการเชื่อมตอในวงโคจร
ซึ่งประเทศจีนประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี

อางอิง
http://www.aerospace.org/cords/reentry-predictions/tiangong-1-reentry/
https://www.bbc.com/thai/international-43615534 
https://pantip.com/topic/32153128
http://spaceth.co/tiangong-1-crash-prediction/
http://spaceth.co/tian-gong-fall/
https://www.thairath.co.th/content/1245104
https://www.thairath.co.th/content/1240099
https://www.thairath.co.th/content/1222263#cxrecs_s
https://www.thairath.co.th/content/756250
https://truststoreonline.com/2018/04/tum-04-เทียนกงตกแลวคลิป/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=JpgzHUBVpKk 
https://www.youtube.com/watch?v=j1eFGybuZ0c
https://www.youtube.com/watch?v=up5Jdwef2TQ
https://www.youtube.com/watch?v=UfN_lmUlso4

____________________
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ซุน
วู (

SU
NT

ZU
)

ซุนวู (SUNTZU)
孙子兵法

แปลโดย พล.อ.อ.จอม รุงสวาง ผูบัญชาการทหารอากาศ

    ในวารสารฯ ฉบับที่ 67 ไดนําเสนอบทความเรื่อง “ซุนวู” ซึ่งเปน
ตําราพิชยัสงคราม 13 บทไมตายทีเ่กาแกทีส่ดุของจีน และเปนหน่ึงในตําราดาน
การทหารของจีนโบราณ เน้ือหาประกอบดวย ความเปนมาของตําราพิชัย
สงครามซุนวู ตัวอยางบทที่สําคัญจาก 13 บท เนื้อหาในบทที่ 1 แผนศึก และ
ในบทที่ 2 เตรียมศึก สวนในวารสารฯ ฉบับที่ 68 ฉบับตอมาไดนําเสนอเนื้อหา
เพ่ิมเติมในบทที่ 3 นโยบายศึก บทที่ 4 ศักด์ิสงคราม บทที่ 5 จลยสงคราม 

และบทที่ 6 หลอกลอ แต
ก็ตองจบลงเสียกอน ทาง
คณะผูจัดทําวารสารการ
สงครามทางอากาศ จึงได
นําเสนอตอในฉบับที่ 69 
เลมที่ทานกําลังถืออยูใน
มอืขณะน้ี อกีจํานวน 4 บท 
ไดแก บทที่ 7 การแขงขัน 
บทท่ี 8 เกาเหตุการณ
บทท่ี 9 เคลื่อนกําลัง 
และบทที่ 10 ภูมิประเทศ 
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

รูปปน ซุนวู ในเมืองยูริฮามา จังหวัดตอตโตริ ประเทศญี่ปุน 
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ซุนวูกลาวไว 

จากกฎของสงคราม ต้ังแตแมทพัรับคําสัง่ผูนําประเทศใหจัดกาํลงัทหาร
เขายันขาศึก จนถึงเมื่อเตรียมกําลังพรอมยกไปต้ังรับขาศึกเสร็จสิ้น ชวงเวลา
ดังกลาวเรียกวา “การแขงขันทางทหาร” เปนการแขงขันที่ชิงความไดเปรียบ 
เปนเร่ืองที่ไมถึงกับยากนัก ความยากของการแขงขันทางทหาร ก็คือ การทํา
เรื่องยากใหเปนเรื่องงาย การทําส่ิงท่ีจะเกิดความเสียหายใหพลิกกลับเปน
ประโยชนนั่นเอง
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ซุน
วู (

SU
NT
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)

การแขงขันทางทหารน้ันยังมีอันตรายอยางหนึ่ง เมื่อทหารทั้งหมด
พยายามแขงขันกับขาศึก เพื่อเขายึดพื้นที่ไดเปรียบใหไดกอน การเคลื่อนกําลัง
ทั้งหมดยอมลาชาเสียเวลา ซึ่งหากไมคํานึงถึง รังแตจะรีบไปใหถึงกอนขาศึก 
กอ็าจไมสามารถขนเอาเสบยีงอาหาร อาวุธทีจํ่าเปนไปดวยได ทหารทีข่าดเสบียง
อาหารและอาวุธยอมพายแพ ขณะทิ้งเสบียงอาหารและอาวุธ รีบเดินทาง
ทั้งกลางวันกลางคืนไมมีพักเพ่ือจะไปไดเร็วขึ้น ถาแมทัพถูกจับก็หมายถึง
ความพายแพอยางใหญหลวง ทหารที่แข็งแรงอาจจะไปถึงได ทหารที่ออนลา
จะถึงทีหลัง 100 ลี้ เคลื่อนไป 10 คนจะมาถึงได 1 คน 50 ลี้จะมาไดครึ่งหนึ่ง 
30 ลี้จะมาได 2 ใน 3 คนเทานั้น

อยางท่ีกลาวไวขางตน ด่ังน้ีคือ ความลําบาก ความยาก ของการแขงขันทางทหาร

 

 ดังนั้น 

 ไมรูเรื่องภายในของตางชาติ เปนพันธมิตรกับตางชาตินั้นยอมไมได
   ไมรูภูมิประเทศ การเคลื่อนทัพเขาไปยอมทําไมได

    ไมรูวิธีใชคนในพื้นที่นั้น ยอมไมไดประโยชนจากพื้นที่นั้น



 ดวยเหตุน้ีการสงครามน้ันใชการดัดหลังคูตอสู เปนหลัก เคลื่อนไหว
ไปในที่ที่เปนประโยชน เปลี่ยนแปลงรูปดวยการกระจายกําลัง และรวมกําลัง 
ฉะน้ันเคลื่อนไหวรวดเร็วเชนด่ังลม รอคอยเหมือนไมซอนลมหายใจ รุกรบเชน
เปลวเพลิง เขาใจยากดุจความมืด เขมแข็งดุจขุนเขา เกรี้ยวกราดเหมือนสายฟา 
จะรวบรวมเสบยีงอาหารใหกระจายกาํลงัออกไป จะขยายพ้ืนทีย่ดึครองใหรักษา
จุดสําคัญมั่นคง เคลื่อนไหวระมัดระวังคิดอานรอบคอบ 
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“ชิงปฏิบัติการกอนขาศึก ทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย
ผูรูเขาใจดีชนะ ดั่งนี้คือกฎของการแขงขัน”



 การศึกน้ันยากที่จะสั่งการใดใดดวยปากใหทุกคนเขาใจได จะตอง
เตรียมเครื่องมือบางอยางที่จะทําให หู และตาของเหลาทหารหาญเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันได 

การที่ทหารของฝายเราเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน แมผูกลาก็ฝามาไมได 
ผูขลาดก็ถอยหนีไมพน ความสับสนจะหมดไป จะทําใหสามารถเปลี่ยนแปลง
รูปแบบตามสถานการณไดทันตอเหตุการณ นํามาซึ่งหนทางแหงชัยชนะ
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บทที่ 8 เกาเหตุการณ
第八计九个情况



 ซุนวูกลาวไว ตามกฎของสงคราม
 • อยาโจมตีขาศึกบนเนินสูง
 • อยาตั้งรับขาศึกที่รุกเขามาโดยมีเนินเขาอยูเบื้องหลัง
 • อยาเผชิญหนากับขาศึกในที่รกชัดเปนเวลานาน
 • อยารุกไลขาศึกที่หลอกถอย
 • อยาโจมตีขาศึกที่ขวัญดี
 • อยากินเหยื่อที่ขาศึกลวงไว
 • อยาหยุดขาศึกที่กําลังกลับบานเกิด
 • อยาลอมขาศึกโดยมิดชิด ตองเปดทางใหหนีอยางนอย 1 ทาง
 • อยารุกไลขาศึกที่ถอยอยางระมัดระวังเขาไปชิดนัก

ทัง้หมดคือเกาเหตุการณทีเ่ปลีย่นแปลงและเกดิขึน้เปนกฎของสงคราม
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 ถนนที่นาจะผานไปดวยดีแตผานไมไดนั้นมีอยู
 กองทัพขาศึกที่นาเขาตีแตเขาตีไมไดนั้นมีอยู
 ปอมปราการที่มั่นที่นาเขาโจมตีแตเขาโจมตีไมไดนั้นมีอยู
 พื้นที่ที่นาเขายึดครองแตเขายึดครองไมไดนั้นมีอยู

“คําสั่งของผูนําประเทศที่นาปฏิบัติตามแตปฏิบัติไมไดก็มีอยู เชนกัน”



 เพราะฉะน้ัน แมทัพที่คํานึงผลไดผลเสียจากเกาเหตุการณเปนอยางดี 
คือผูใชทหารอยางระมัดระวัง แมทัพที่ไมคํานึงผลไดผลเสียจากเกาเหตุการณ
เปนอยางดี แมจะเขาใจภูมิประเทศดีแตก็จะไมไดประโยชนจากพื้นที่นั้น

ในการควบคุมการใชกาํลงัทหารน้ัน เกาเหตุการณน้ีเขาใจบางไมเขาใจ
บาง แมจะเขาใจถึง 5 สวน ก็ยังมิสามารถใชกําลังทหารใหเกิดประโยชน
อยางเพียงพอได



 ดังที่กลาวมา 
การคิดอานของผูรูนั้น คิดเรื่องราวใดตองระมัดระวังผลได และผลเสีย

ประกอบกนัไป เร่ืองราวใดเปนประโยชนกต็องคิดอานดานผลเสยีดวย งานกจ็ะ
สาํเร็จบรรลุเปาหมาย เร่ืองราวใดเปนผลเสยีกต็องคิดอานดานดีดวย ความกงัวล
ก็จะหมดไป
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 ฉะนั้น

 ชี้ใหเห็นผลเสียจึงสยบตางชาติ
 ชี้ใหเห็นวาจําเปนจึงใชทูตตางชาติ
 ชี้ใหเห็นประโยชนจึงใหขาศึกแตกหนี



 เรามิอาจขอรองขาศึกมิใหยกกองทัพมา เราพ่ึงพาการเตรียมการ
ที่พรอมตอขาศึกที่จะยกมาทุกเมื่อ เรามิอาจขอรองขาศึกมิใหเขาโจมตี แตเรา
พึ่งพาการตั้งมั่นที่มิอาจเขาตีไดตางหาก



 ฉะนั้น สําหรับแมทัพมีอันตรายอยู 5 ประการ
 • สํานึกวาตนตองสูตาย ไมรูจักถอย แลวถูกฆาตาย
 • คิดแตจะเอาตนรอด ขาดความกลา แลวถูกจับเปนเชลย
 • เอาแตใจรอนจนผูคนทั้งหลายมองวาบาเลือด

• ขาดความกระตือรือรน ตกอยูในสภาวะตองอาย 
• รักทหารจนตองเหนื่อยเพราะทํางานใหทหาร 
5 ประการเหลาน้ียามศึกเปนผลเสีย กองทัพละลาย แมทัพตาย

ในสนามรบ จะตองเกิดขึ้นจาก 5 ประการดังกลาวแนนอน จําเปนที่แมทัพจะ
ตองระมัดระวังใสใจ
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บทที่ 9 เคลื่อนกําลัง
第九计移动力



 ซุนวู กลาวเกี่ยวกับ สถานที่ตั้งของกองทัพ กับการหาขาวสถานการณ
ขาศึกไวดังนี้

จะขามเขาใหเลาะรองเขา พบที่สูงใหอยูที่สูง รบที่สูงอยาหันหาขาศึก
ที่สูงกวา ดังนี้ เกี่ยวกับกองทัพบนเขา

ถาขามแมนาํมาแลวจงอยูใหไกลจากฝงแมนาํ ขาศึกโจมตีขามแมนาํมา
อยารับการโจมตีตรงกลางแมนํา จงเขาตีขณะขาศึกขามมาไดคร่ึงหน่ึงจะได
เปรียบ อยารับการโจมตีจากขาศึกริมนํา พบพ้ืนที่สูง อยูที่สูง  หากตองอยู
ปลายนํา อยารบกับขาศึกตนนํา ดังนี้ เกี่ยวกับกองทัพกับแมนํา 
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จะขามที่ลุมมีนําขังถาทําไดรีบไปใหเลยออกไปโดยเร็ว ถาหลีกเลี่ยง
ไมได ตองรบในที่ลุม 

เตรียมนําอาหาร หญาฟางมาก ๆ และต้ังทัพโดยเอาปาไวเบื้องหลัง 
ดังนี้ เกี่ยวกับกองทัพในที่ลุมในที่ราบ 

จงอยูที่สะดวก เอาที่สูงอยูเบื้องหลังที่ที่ตําอยูเบื้องหนา ดังนี้ เกี่ยวกับ
กองทัพในที่ราบ 

การใชประโยชนพ้ืนทีภ่มูปิระเทศเปนเหตุผลใหไดชยัชนะมาแลวหลาย
ครั้งในประวัติศาสตร



 โดยทัว่ไปทีต้ั่งกองทพั ทีสู่งกวาดี ท่ีตาํกวาไมดี มแีสงแดดดี ไมมีแสงแดด
ไมดี อยูในที่อุดมสมบูรณปลอดโรคภัย โรคภัยไขเจ็บในกองทัพก็เปนเงื่อนไขแพ
ชนะ

นี่เปนผลที่ไดจากภูมิประเทศ



 ตนนําที่ฝนตกลงมา นําจะเชี่ยวกราด รอใหกระแสนําเบาลงกอน
จึงคิดขาม



 พื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ เชน หนองนํา บึง หลุม หุบผาแคบ 
ตองรีบผานไปอยางรวดเร็ว อยาเขาใกล เราเมื่อพยายามอยูไกล แตชี้ใหขาศึก
อยูใกล ฝายเราเมื่อหันหนาเขาหา ชี้ใหขาศึกมีพื้นที่นั้นอยูเบื้องหลัง
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 บริเวณตั้งทัพมีปารก ใหระมัดระวังใหดี ที่นั่นจะเปนที่ที่มีขาศึกซุมอยู 
มีหนวยลาดตระเวนขาศึกอยู 



 ขาศึกยิ่งใกลยิ่งเงียบ แสดงวาขาศึกพึ่งพาความรกของภูมิประเทศ
 ขาศึกแมอยูไกลแตพยายามรบติดพัน  แสดงวาหวังจูโจม
 ขาศึกตั้งอยูในที่ราบ เหมือนขาศึกชี้ใหเราเห็นประโยชนใหเราออกรบ
 มีเสียงตนไมใบหญาแสดงวาขาศึกกําลังโจมตีมา
 นกบินหนีแสดงวามีขาศึกซุมอยู
 สัตวปาตกใจแสดงวาขาศึกจูโจม
 ฝุนฟุงกระจาย แสดงรถรบขาศึก
 ฝุนเปนแผนกวาง แสดงวาเปนทหารราบ
 ฝุนฟุงกระจายเล็กนอย นั่นแหละขาศึกกําลังสรางกองบัญชาการ



 ทูตขาศึกเขามาพูดหลอกลอพยายามแสดงวาเพ่ิมการต้ังรับ น่ันคือ
เตรียมการสําหรับรุก
 ทูตขาศึกแสดงใหดูวากลาหาญ เตรียมการรุกน่ันคือขาศึกเตรียมการ
ถอย
 ขาศึกมิไดตกอยูในสภาวะลําบากพยายามปรองดองแสดงวาขาศึกมี
แผนลับ
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 รถรบขนาดเบาออกหนาแสดงวากําลังหลักอยูสองขาง
 ทหารวิง่กนัสบัสนมาจัดใหมเปนแถวเปนระเบยีบ แสดงวาเตรียมรบขัน้
แตกหัก
 คร่ึงหนึ่งไปขางหนาอีกคร่ึงหน่ึงไปขางหลัง แสดงวากําลังหลอกลอ
นั่นเอง



 การสงครามน้ันใชวาคนยิ่งมากยิ่งดีก็หาไม เพียงแตไมผลีผลาม 
ถาสามารถคาดการณขาศึกระดมพลไดเหมาะสม ก็สามารถรวบรวมชัยชนะได
เพียงพอแลว แตถาคิดอานไมรอบคอบประมาทขาศึก ตองถกูขาศึกจับเปนเชลย
แน ถาทหารหาญไมใกลชิดแมทัพนายกอง ทั้งยังถูกลงโทษ เขาเหลาน้ันจะไม
เชื่อฟง เมื่อไมเชื่อฟงก็ปกครองยาก ถาทหารหาญแมใกลชิดแมทัพนายกอง 
แตมิไดใชการลงโทษแกผูทําผิด คําสั่งที่ตองปฏิบัติจะกลายเปนเร่ืองเลน ๆ 
ไมสามารถปกครองใชงานไดเชนกัน

เพราะฉะน้ัน แมทัพนายกองตองใชคุณธรรม ระเบียบวินัย และการ
ลงโทษทัณฑในการปกครอง นี้เปนเงื่อนไขชัยชนะ

การรักษาระเบียบวินัยจากชีวิตประจําวัน เมื่อออกคําสั่งทหารจะเชื่อ
ฟง ถาไมรักษาระเบียบวินัยจากชวีติประจําวนั เมือ่ออกคําสัง่ทหารจะไมเชือ่ฟง 

ความจริงใจตอระเบียบวินัยจากชีวิตประจําวันของทหาร
ชนะใจประชาชนได สามารถกําจิตใจประชาชนเปนหนึ่งได
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บทที่ 10 ภูมิประเทศ
第十计形势



 ซุนวูกลาวไว ลักษณะภูมิประเทศมี 6 ประเภท
• ที่ไปมาสะดวกนั้นมีอยู
• ที่ไปสะดวกแตกลับลําบากก็มีอยู
• ทางแยกเปนหลายแพรงก็มีอยู
• มีที่แคบ
• มีที่รก
• มีที่ไกล 
สําหรับที่ไปมาสะดวกจงรีบเขายึด โดยเฉพาะที่ดีเปนท่ีสูงมีแสงแดด 

กอนออกศึกหากสถานที่ดังกลาวไมถูกตัดเสนทางสงกําลังบํารุง การรบจะมี
เปรียบ สาํหรับสถานทีไ่ปงายกลบัลาํบาก ถาเขาไปในทีข่าศึกไมมกีารเตรียมการ
ชนะได แตถาขาศึกมีการเตรียมการจะไมอาจชนะขาศึกได จะถอนกลับก็ยาก 
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การรบจะเสียเปรียบ สําหรับทางหลายแยกจะออกจะเขาลวนเสียเปรียบ ขาศึก
ใชผลประโยชนหลอกลอใหเราออกรบ อยาออกรบ พยายามถอยออกใหไกล 
ถาขาศึกตามคอยเขาตีจะมีเปรียบสําหรับที่แคบ ควรยึดไดกอนขาศึก จากน้ัน
รวมกาํลงัรอคอยการมาของขาศึก ถาขาศึกยดึไดกอน อยาเขาตีทีแ่คบ ถาขาศกึ
มิไดรวมกําลังไวเขาตีดีคือที่รก เราควรยึดกอน ควรอยูในท่ีสูงรอคอยขาศึก 
ถาขาศึกยดึไดกอนควรอยูใหหาง ฝายเราและขาศึกต้ังทพัอยูไกลกนั ถากาํลงัรบ
พอกันรบกันยาก ฝายรุกกอนเสียเปรียบ 

เหลานี้คือ 6 ประเภทพื้นที่ภูมิประเทศ แมทัพตองพิจารณาดวยความ
รอบคอบอยางเพียงพอ



 ในกองทพัน้ันมพีวกหนีทหาร พวกปลอยตัว พวกซมึเศรา พวกแหกคอก 
พวกวุนวาย และพวกแพแลวหนี ทัง้หมด 6 จําพวก โดยทัว่ไปแมมไิดเกดิเภทภยั
ก็จะทําใหแมทัพเดือดรอนอยูเสมอ ๆ 

พวกเหลาน้ีเมือ่ฝายเราหาวหาญพอ ๆ  กบัขาศึก แตขาศึกมมีากกวา 10 
เทาแมยังมิไดตอสูก็หนีตายกันหมดสิ้นแลว

ถาทหารเขมแข็งแตตัวนายออน กองทัพจะไมมีกําลัง ถาทหารออนแต
ตัวนายเขมแข็ง กองทัพก็จะไมคึกคักขวัญจะไมดี ถาตัวนายโกรธไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของแมทัพ แตเมื่อขาศึกยกมาตองออกรบโดยมีความโกรธอยูในใจ รบแต
ตามที่ตนเองคิด กองทัพก็จะไปไมรอด แมทัพที่หยอนยานไมเครงครัด ออกคํา
สัง่ไมแนนอน ตวันาย และทหารยอมปฏบิติัไมได เกดิความวุนวาย แมทพัจะคิด
อานสถานการณขาศึกก็ยอมทําไมได ปะทะขาศึกคราวใดก็ตีขาศึกที่แข็งกวา
เสมอ ทหารจะหมดความกลาหนีหายหมด 
ท้ังหมดเกิดจากคน 6 จําพวกดังท่ีกลาวขางตน เปนตนเหตุแหงความพายแพ

ถือเปนหนาท่ีของแมทัพจะตองคิดอานเร่ืองน้ีอยางเพียงพอ
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 ลกัษณะของภูมปิระเทศเปนสิง่ชวยการศึก ถาคิดอานพิจารณารอบคอบ
แลวชนะได 

“การพิจารณาภูมิประเทศและดัดแปลงมาใชทางยุทธวิธี
เปนงานยิ่งใหญของแมทัพ”

 ถาพิจารณารอบคอบระมัดระวังตองชนะแนนอน ถาพิจารณาไม
รอบคอบไมระมัดระวังตองแพแนนอน 
 ถาคิดอานแลวชนะแนนอน แตผูนําประเทศสั่งอยาใชกําลัง การตัดสิน
ใจรบของแมทัพเปนสิ่งถูกตอง 
 ถาคิดอานแลวแพแนนอน แตผูนําประเทศสั่งใหใชกําลังการตัดสินใจ
ไมรบของแมทัพเปนสิ่งถูกตอง 

เพราะฉะนัน้มไิดแสวงหาชือ่เสยีงรกุเมือ่ควรรกุ มกิลัวผดิ ถอยเมื่อควร
ถอย เอาผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

“ถาผลประโยชนตรงกันกับผูนําประเทศ
แมทัพคนนี้คือสมบัติลําคาของประเทศชาติ”



 ปกครองทหารเหมือนดูแลเด็ก ทหารยอมสามารถติดตามแมทัพไปใน
ที่อันตรายได ปกครองทหารเหมือนลูก มีความรักความผูกพัน ทหารก็พรอมจะ
รวมเปนรวมตายกบัแมทพัได แตใหความอบอุนอยางเดียวใชงานทหารไมได ให
แตความรักสั่งการใดใดยอมไมได จะใชประโยชนอันใดยอมทําไมได
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 เมื่อรูวามีกําลังพอ ที่จะเขาตีขาศึกรวบรวมชัยชนะได แตไมรูวา
สถานการณขาศึกเขาตีไมได จะชนะแนนอนก็หาไม เมื่อรูวาสถานการณขาศึก
เขาตีได แตไมรูวากําลังฝายเราไมเพียงพอ จะชนะแนนอนก็หาไม เมื่อรูวา
สถานการณขาศึกเขาตีได และรูวากาํลงัฝายเรามเีพียงพอ แตไมรูวาสภาพพ้ืนที่
ภูมิประเทศรบไมได จะชนะแนนอนก็หาไม...
 ฉะน้ันคนท่ีเขาใจการรบดี รูขาศึก รูเรา รูพ้ืนที่ภูมิประเทศ รูเวลา 
จึงสามารถใชกําลังทหารไดโดยไมหลง การศึกก็จะไมลําบาก 
เพราะฉะนั้นรูเขารูเรา ชัยชนะไมไปไหน รูภูมิประเทศ สภาพแวดลอม 

และเวลา กลาวไดวาจะสามารถชนะไดอยูเสมอ

 (อานตอฉบับหนา...)

____________________
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ทหารอากาศรักการอาน 

น.ท.สําราญ ชอบใจ รองหัวหนากองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ

จากภาพดานบนเปนภาพหน่ึงในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ 
ในสวนของ บก.ทอ.โดย พล.อ.อ.ฌเณศ ชลิตภิรัติ หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช.
เปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศประจําป 2561 ใหแกบุตร
ของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการในสวน บก.ทอ. เม่ือวันท่ี 2 พ.ค.2561 
และภาพลักษณะนี้จะปรากฏที่ นขต.ทอ. อื่น ๆ ในชวงเดือน พ.ค.-มิ.ย.2561 
เชนเดียวกัน ซึ่งปฏิเสธไมไดวาผูที่ไดรับทุนการศึกษาน้ันตองเปนนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเดนมากกวาคนอื่น ๆ และการที่จะมีผลการเรียน
ดีเดนไดน้ันจะตองบูรณาการการเรียนรูทุกอยางใหเหมาะสมทั้ังที่โรงเรียนและ
ที่บาน ซึ่งวิธีการเรียนรูวิธีหนึ่งที่ผูรับทุนจะตองนํามาใชอยางมากคือการอาน 
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ผูเขียนขอแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับทุนการศึกษาในป 2561 ทุกคน 
และยังคงเปนกําลังใจใหกับบุตรหลานที่พลาดโอกาสรับทุนฯ ในปน้ีไป 
ซึ่งจะดวยเหตุผลใดก็แลวแต แตในปหนาและปตอ ๆ ไป ผูรับทุนฯ อาจเปนผูที่
ไมเคยไดรับทุนฯ มากอนเลยก็ได เพราะผูอานบทความนี้จะไดรับขอคิดตาง ๆ 
ไปประยุกตใชกับตนเอง หรือบุคคลในครอบครัวใหมีแรงบันดาลใจในเร่ืองการ
อานมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานในกองทัพอากาศ ผลดีตอตนเอง 
หรือสามารถเปนผูนําบตุรหลานใหเปนผูรักการอาน แลวสงผลใหมผีลการเรียน
ดีขึ้นและไดรับทุนการศึกษาในปตอ ๆ ไป แตการที่จะทําใหชาวทหารอากาศ
รักการอานน้ันไมงายนัก เน่ืองจากสถิติการอานโดยรวมของคนไทยยังตํามาก 
และก็ไมทราบวาสถิติการอานปจจุบันของชาวทหารอากาศจะดีกวา ดอยกวา 
หรือเทากับสถิติการอานโดยรวมของคนไทย บทความน้ีจะไดกลาวถึงหัวขอ
สําคัญ 5 หัวขอที่เก่ียวของกับการอาน ไดแก 1.สถิติการอานระดับโลกและ
ระดบัอาเซยีน 2.ความหมายของการอาน 3.ภาพท่ีพบเห็นเกีย่วกับชาวทหาร
อากาศในดานการอาน 4.ทําไมชาวทหารอากาศตองรักการอาน 5.ถาชาว
ทหารอากาศไมรักการอานแลวจะเกิดผลเสียอยางไร และ 6.จะทําใหชาว
ทหารอากาศรักการอานไดอยางไร ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1.สถิติการอานระดับโลกและระดับอาเซียน
 ผลจากการสํารวจอัตราการรูหนังสือและการอานของประชากรใน 61 
ประเทศท่ัวโลก เม่ือเดือนมีนาคม 2559 โดยมหาวิทยาลัย Central Connecticut 
State in New Britain ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาประเทศในแถบนอรดิก (ยุโรป
ตอนเหนือ) ติด 1 ใน 5 ประเทศท่ีมีอัตราการรูหนังสือและการอานมากท่ีสุดในโลก 
(อันดับ 1 ฟนแลนด อันดับ 2 ไอซแลนด อันดับ 3 เดนมารก อันดับ 4 สวีเดน และ
อันดับ 5 นิวซีแลนด) สําหรับประเทศไทยอยูในอันดับ 56 จาก 61 ประเทศ ปจจัย
ท่ีทําใหประเทศในแถบนอรดิกสอานหนังสือมากกวาประเทศในแถบอ่ืน ๆ  ของโลก
เน่ืองจากวัฒนธรรมของประเทศใหความสําคัญกับเร่ืองการอาน
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 เปรียบเทียบอัตราการรูหนังสือระดับโลกและระดับอาเซียน (ภาพซาย)
และลักษณะการเรียนรูของคนในประเทศฟนแลนด (ภาพขวา)

แมผลการสํารวจพฤติกรรมการอานของคนไทยโดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติและหนวยงานอื่น ๆ ในรอบ 10 ป จะพบวาคนไทยมีพฤติกรรม
การอานในป 2559 มากขึ้นถึง 66 นาทีตอวัน (ตามแผนภูมิในหนา 37) ทั้งนี้
เปนผลมาจากความสามารถที่มากขึ้นของเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ (Smart 
Phone) และเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ซึ่งชวยสนับสนุน
การอานและการแลกเปลีย่นขอมลูตาง ๆ  ไดงายขึน้ แตการอานจํานวน 66 นาที
ตอวันน้ัน ใชอานสิ่งที่เปนประโยชนจริง ๆ ตอตนเอง ตอหนวยงาน หรือ
ตอครอบครัวหรือไม อาจไดอานสิ่งที่ไมจําเปนรวมอยูดวย หรืออาจเสียเวลาไป
กับการแชท การแชร การโพสต การดูหนัง ฟงเพลง รวมอยูใน 66 นาทีนั้นดวย 
นอกจากน้ันในป 2561 ที่พบเห็นเปนประจํา คืือ เมื่อพวกเราไปตามสถานที่
ตาง ๆ ทั่วประเทศจะพบวาผูคนสวนใหญใชงานโทรศัพทมือถือ หรืออานเกือบ
ตลอดเวลา ก็ยิ่งไมมั่นใจวาจะไดอานสิ่งที่เปนประโยชนจริง ๆ มากนอยเทาใด 
และเม่ือเปรียบเทยีบสถติิการอานในอดีตของประเทศไทยกบัประเทศในอาเซยีน
เมือ่ป 2551 จะพบวาคนไทยอานหนงัสอืเพยีง 5 เลมตอป ในขณะทีค่นมาเลเซยี
อาน 40 เลมตอป คนสิงคโปรอาน 45 เลมตอป และคนเวียดนามอาน 60 เลม
ตอป ซึ่งสถิติการอานของคนไทยก็ยังตามหลัง 3 ประเทศนี้อยูมาก
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พฤติกรรมการอานของคนไทยในรอบ 10 ป (ภาพซาย) และ
ประโยชนของโทรศัพทมือถือซึ่งชวยใหคนไทยอานมากขึ้น (ภาพขวา)

สวนผลการสํารวจพฤติกรรมการอานในป 2559 อีกประการหน่ึง
ซึ่งถามวา “ทําไมไมอาน” คนไทยตอบวา เพราะชอบดูโทรทัศนเปนเปอรเซ็นต
ทีม่ากทีส่ดุถงึ 41.9 % รองลงมาคือ ไมชอบหรือไมสนใจการอาน 24.8 % ลาํดับ
ที่สามคือ ไมมีเวลาอาน 24.6 % ลําดับที่สี่คือ อานหนังสือไมออก 20.6 % ฯลฯ 

สาเหตุท่ีคนไทยไมชอบการอานเปนอันดับ 1 เพราะชอบดูโทรทัศนนัน้ไดสอดคลองกับภาพ
ดานขวาในป 2561 ปจจุบัน ซึ่งผูอานคงเคยไดยินวามีการพูดถึงละครโทรทัศนเร่ืองหนึ่ง
ท้ังในท่ีทํางานและท่ีบานอยูบอย ๆ  แตไมเคยไดยนิคนในท่ีทํางานและท่ีบานนาํเนือ้หาสาระ
...........................ดี ๆ ในหนังสือเลมใด ๆ มาพูดคุยกันหรือกลาวถึงเลย
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 ในสวนของกองทัพอากาศน้ันผูเขียนไมมีสถิติการอาน หรือสถิติ
เปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นในระดับเดียวกันวาอยูอันดับที่ เทาไรของ
กองบัญชาการกองทัพไทยหรือของกระทรวงกลาโหม อานจํานวนกี่นาที
ตอวนั หรืออานจํานวนกีเ่ลมตอป แตทีต้ั่งใจเขียนบทความน้ีขึน้มาน้ันจะไมสนใจ
กับสถิติการอานในอดีตหรือปจจุบันของชาวทหารอากาศวามีมากนอยเทาใด 
แตจากน้ีเปนตนไปชาวทหารอากาศจะตองอานหนังสือมากขึ้นอยางแนนอน 
เพราะเห็นคุณคาและประโยชนจากการอาน

หมายเหตุ คําวา “ชาวทหารอากาศ” ในบทความนี้ผูเขียนใหหมายถึง 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และครอบครัว รวมทั้งนักเรียนทหารและ
ทหารกองประจําการในกองทัพอากาศ

2. ความหมายของการอาน
 ในเว็บไซต th.wikipedia.org ไดใหความหมายของการอานดังน้ี

การอาน เปนกระบวนการรู การถอดรหัสสัญลักษณที่ซับซอน
เพ่ือสรางหรือเอาความหมาย (ความเขาใจซึ่งการอาน) การอานเปนวิธีการ
ไดมาซึ่งภาษา การสื่อสารและแบงปนสารสนเทศและความคิด เชนเดียวกับ
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ทกุภาษา การอานเปนอนัตรกริิยาซบัซอนระหวางขอความและผูอานซึง่เกดิขึน้
โดยความรู ประสบการณ เจตคติและชุมชนภาษาเดิมของผูอาน ซึ่งวัฒนธรรม
และสังคมกําหนด กระบวนการการอานตองอาศัยการฝกฝน การพัฒนา และ
การขัดเกลาอยางตอเน่ือง นอกเหนือจากน้ี การอานยังตองการความคิด
สรางสรรคและการวิเคราะหวิจารณ (Critical Analysis)

จากความหมายขางตนจะเหน็วาการอานเปนขัน้ตอนสาํคัญในรับรูหรือ
รับทราบขอมูลเชนเดียวกับการฟง แลวสงขอมูลน้ันไปสูกระบวนการคิด
เพ่ือถอดความหมายออกมา การอานใหไดดีน้ันจะตองเกิดจากการฝกฝนและ
พัฒนาการอานอยางตอเน่ือง หรือการมีแรงบันดาลใจใหอานเกิดขึ้นบอย ๆ 
ผูเขียนยอมรับวาตนเองเปนคนรักการอานดวยเหมือนกัน เปนคนรักการอาน 
ที่ไมไดเกิดจากการฝกฝนพัฒนา แตเกิดจากการมีแรงบันดาลใจบางอยาง ดังนี้

ในชวงการเรียนชั้น ป.5 - ม.ศ.3 ซึ่งผูเขียนเรียนอยูในโรงเรียนประจํา
ตําบล ในชวงวันหยุดประจําสัปดาห/ประจําภาคเรียน ผูเขียนจะตองไปชวย
ครอบครัวเลี้ยงวัว ในขณะน้ันครอบครัวไมมีพ้ืนที่เลี้ยงวัวของตนเอง แตมีวัว
จํานวนมาก ถงึ 65 - 70 ตัว การเลีย้งววัแบบน้ันผูเขยีนมคีวามรูสกึวาเหน็ดเหน่ือย
มาก และไมอยากจะทําเชนนั้นไปตลอดชีวิต ในชวงการเลี้ยงวัวแตละวันจะพบ
วาเวลาประมาณ 14.30 - 16.00 น. วัวจะเดินกินหญาชามาก ๆ พิจารณาแลว
สามารถนําหนังสือไปอานในเวลา น้ันได  ผู เขียนจึงนําหนังสือเรียน
ไปอานดวยเปนประจํา ปรากฏวาผลการเรียนออกมาดีมาก เรียนไดลําดับที่ 1 
ตั้งแตชั้น ป.7 - ม.ศ.3 และการที่ตองอานในสภาพเชนนั้นทุกวันหยุดฯ สงผลให
เปนคนรักการอานโดยอัตโนมัติ สามารถอานไดทุกที่ ท้ังบนรถยนต รถไฟ 
เครื่องบิน หรือที่อื่น ๆ ไดอยางไมมีปญหา

หมายเหต ุคําวา “การอาน” ในบทความน้ีผูเขยีนใหรวมถึงการชมวดีีโอ
ที่มีสาระความรู การฟงหนังสือเสียง หรือสิ่งที่ใหสาระความรู เชนเทป ซีดี 
คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือ ทั้งที่เปนแบบออนไลนและออฟไลน
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3. ภาพที่พบเห็นเกี่ยวกับชาวทหารอากาศในดานการอาน
ต้ังแตผูเขียนเขามาอยูในร้ัวกองทัพอากาศถึงปจจุบันเปนเวลา 37 ป 

โดยทํางานเปนชางประจําเครื่องบิน ฮ.4 ก. ที่กองบิน 2 จ.ลพบุรี เปนอาจารย
สอนวชิาสถติิ คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรทีโ่รงเรียนจาอากาศ เปนนายทหาร
ซอมบํารุง และรองหัวหนาแผนกอิเล็กทรอนิกส กองบิน 1 เปนนายทหาร
ยุทธศาสตร และรองหัวหนากองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ 
ผานการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด โรงเรียนนายทหาร
ชั้นผูบังคับฝูงบิน โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส ของกองทัพอากาศ สําเร็จ
การศกึษาปรญิญาตร ีวท.บ.(สถติ)ิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และปรญิญา
โท วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผานการฝก
อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรระยะสั้นของราชการและเอกชนมากกวา 20 
หลกัสตูร ไดพบเหน็เปนประจําเกีย่วกบัพฤติกรรมการอานของชาวทหารอากาศ
เปนดังนี้

ในขณะปฏิบัติงานปกติ
- จะมีขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางอานหนังสือหรือชื่อ

อื่น ๆ ซึ่งใชเรียกแทนหนังสือ ทั้งที่เปนรูปเลมและเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน 
คูมือ (Manual) ตําราเรียน (Textbook) เอกสารเทคนิค (Technical Order : 
T.O.) แผนที่ (Map) ฯลฯ เพื่อประกอบการทํางาน เชน คูมือการบิน (Flight 
Manual) สําหรับเหลานักบิน คูมือการใชรถยนต คูมือการใชเคร่ืองใชไฟฟา 
เปนตน อานตําราที่เคยใชประกอบการเรียนโรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง 
โรงเรียนนายทหารช้ันผูบังคับหมวด โรงเรียนจาอากาศ เปนตน อานเอกสาร
เทคนิคประกอบการซอมบํารุงดานชางอากาศ และดานสื่อสาร เปนตน

- จะมีขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางบางสวน ไมอานหนังสือ 
คูมือ ตํารา หรือเอกสารเทคนิค ประกอบการปฏิบัติงาน แตปฏิบัติตามท่ีเคยทํามา 
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หรือทําตามท่ีหัวหนา/รุนพ่ีบอกใหทํา ไมชอบจดบันทึกสาระสําคัญท่ีอานพบ และ
ปฏิบัติตามจนทํางานสําเร็จมาแลวไวใชอีกคร้ังในโอกาสตอ ๆ ไป

- ในชวงวางจากการปฏิบัติงานจะมีขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลกูจางบางสวนจะอานหนังสือพิมพ วารสาร  ธรรมมะ ฯลฯ ในหองพักผอน โดย
จะมีหนังสือจํานวนนอย ไมหลากหลาย และเปนหนังสือเกาลาสมัย

ในขณะเขารับการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ
- จะอานหนังสือมากเฉพาะในชวงเวลากอนสอบวิชาตาง ๆ เทานั้น 
- ในวิชาที่มีการสัมมนานายทหารนักเรียนบางสวนจะนิยมหาตัวอยาง

การสัมมนาจากรุนกอน ๆ (โผการสัมมนา) มาสัมมนาตามบงการที่อาจารย
ใหมา ไมนิยมคนควาจากหนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
แตจะนิยมคนควาจากอินเตอรเน็ตมาประกอบการสัมมนามากกวา

ในขณะเลิกการปฏิบัติงาน อยูที่บานพัก หรือเวลาไปพักผอน
- จะมีการสอนบุตรหลานอานหนังสือ ทําการบาน หรืออานหนังสือ

นิทานใหลูกฟงกอนนอน 
- จะมีการใชโทรศัพทมือถือและสื่อสังคมออนไลนเพื่อการอานมากขึ้น 

พบการอานหนังสือในรูป e-Book ไมมากนัก มีการแชรในเร่ืองที่ตนเองสนใจ 
เชน คอมพิวเตอร การกีฬา การเกษตร การทําอาหาร ไมมากนัก แตพบ
การแชรสถานที่ที่ไปทองเที่ยวมากที่สุด

- ไมนิยมอานหนังสือเพื่อพัฒนาตนเอง เชน หนังสือธรรมมะ จิตวิทยา 
หนังสอืสงเสริมสขุภาพมากนัก และไมเปนผูนําการอานใหแกบคุคลในครอบครัว

- ไมใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการอานหนังสือ เชน เวลาเดินทาง
ไปพักผอน เวลาไปรวมงานเลี้ยงสังสรรครุน เวลาน่ังรถโดยสารไปศึกษาดูงาน
เดินทางไปกลับภูมิลําเนา หรือเวลานั่งรอพบแพทยที่โรงพยาบาล
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จากภาพทีพ่บเห็นเกีย่วกบัพฤติกรรมการอาน 3 ชวงเวลา
ดังกลาวน้ัน จะเห็นไดวาการอานของชาวทหารอากาศยัง
นอยอยู และเปนการอานที่ไมมีคุณภาพมากนัก เน่ืองจาก
ไมรักการอานมาแตเดิม และหนวยงานไมชวยสนับสนุนเรื่อง
การอาน ไมมียุทธศาสตรของกองทัพอากาศหรือแผนงาน
ตาง ๆ  ที่ชวยสงเสริมการอาน รวมทั้งไมรูวิธีสรางแรงบันดาลใจ
ใหตนเองรักการอาน แตหากเปรียบเทียบกับชาวตะวันตกที่มา
พํานักอยูในประเทศไทย ซึ่งพบเห็นหลายคร้ังเมื่อประมาณ 
10-20 ปที่ผานมาแลวรูสึกประทับใจมาก คือ เมื่อตอนพา
ครอบครัวไปพักผอนที่สวนนําของหางสรรพสินคาแหงหน่ึง
ในจังหวัดนครราชสีมา ขณะน่ังรอในพ้ืนที่ที่สวนนําจัดให
พบชาวตะวันตกอายุประมาณ 40 – 60 ป จํานวนมากกวา 2 คน 
และอยูตางที่กัน กําลังนั่ง/นอนอานหนังสือสารานุกรม (Ency-
clopedia) และหนังสือประเภทอื่น ๆ ในขณะที่คนไทยซึ่งนั่ง/
นอนรอบคุคลในครอบครัวเลนสวนนาํเชนเดียวกนัไมมใีครอาน
หนังสืออะไรเลย 

4. ทําไมทหารอากาศตองรักการอาน
เน่ืองจากเอกลักษณของทหารอากาศซึ่งปฏิบัติงานอยูในสวนการรบ 

เชน เหลานักบินน้ัน ตองปฏิบัติงานที่แขงขันกับเวลาใหเกิดความสําเร็จของ
ภารกิจสูงสุด ซ่ึงนักบินตองใชเวลาในการคิด วิเคราะห ประมวลผล และตัดสินใจ 
ใหไดอยางรวดเร็วเพ่ือกระทาํการอยางใดอยางหน่ึง การตัดสนิใจทีช่ากวาขาศึก
แมเพียงเสี้ยววินาทีอาจทําใหพายแพในการรบครั้งนั้นได การอานขาศึกใหออก
จึงเปนเร่ืองสําคัญ ซ่ึงนักบินจะตองเปนคนที่รักการเรียนรู ชอบอานประวัติ
การสงครามทางอากาศ ชอบอานยุทธวิธีการรบ รวมทั้งผานการฝกรวม ฝกบิน
มาอยางตอเน่ือง จึงจะเกิดความฉลาด และตัดสินใจไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
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นอกจากนั้นทหารอากาศซึ่งปฏิบัติงานอยูในสวนอื่น ๆ เชน สวนสงกําลังบํารุง 
สวนการศึกษา และสวนกิจการพิเศษ ก็ตองเปนคนที่รักการเรียนรู รักการอาน
เชนเดียวกัน การมีทักษะการอานที่ถูกตองจะสงผลตอความสําเร็จของบุคคล 
ขององคกร และของประเทศชาติในปจจุบันซึ่งเปนยุคสังคมแหงการเรียนรู 
เพราะการอานเปนการนําความรูที่ไดไปรวมกับความรูและประสบการณ
จากการเรียนรูวิธีอื่น ๆ ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานท่ีทํางานของตนให
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความงาย และความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
รวมทั้งเกิดประโยชนตอตนเอง บุคคลในครอบครัว หรือผูใกลชิด ถึงแมวาการ
อานจะเปนวิธีเรียนรูที่ชวยใหจําสิ่งที่อานมาไดเพียง 10 % การแกไข
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จุดดอยในเร่ืองน้ี คือ เมื่ออานแลวควรนําสิ่งที่อานและเขาใจแลวไปพูดคุย 
บอกเลา หรือสอนใหคนอืน่เขาใจดวย จึงจะชวยใหผูอานจําไดมากถงึ 90% และ
พวกเราชาวทหารอากาศตองหาโอกาสทาํบอย ๆ  จะไดจําไดมากขึน้ แมวาผูอาน
น้ันจะไมได เปนผูทําหนาที่ ในการสอนโดยตรง เชน เปนครู อาจารย 
แตการสอนทางออมก็ทําไดหลายวิธี เชน การกลาวในที่สัมมนา การนําเสนอ
ในที่ประชุม การใหคําแนะนํา หรือการสอนงานแกลูกนอง เปนตน

อัตราการจําไดเปนเปอรเซ็นตจากวิธีการเรียนรู 7 วิธี การอานจะชวยใหจําได 10 % (ภาพซาย)
หากอานเขาใจแลวนําไปสอนคนอ่ืนจะทําใหจําไดมากถึง 90 % (ภาพขวา)

นอกจากนั้นการอานยังมีคุณคาหรือประโยชนอื่น ๆ  อีกหลายประการ
ทั้งในขณะปฏิบัติงานอยูที่กองทัพอากาศ เมื่ออยูกับครอบครัว เมื่อตองการให
เกิดสุขภาพที่ดีกับผูอาน ฯลฯ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

-  การอานทําใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งในเน้ือหา เมื่ออานแลวจะตอง
ปฏิบัติตาม ไมปฏิบติัตามไมได หรืออานแลวจะตองลด ละ เลกิ สิง่อปุโภค บริโภค 
หรือเลิกทําพฤติกรรมบางอยางใหได เน่ืองจากในระหวางที่อานน้ันจะเกิด
การคิด วิเคราะห เปรียบเทียบ และสรุปความไปดวยวาเน้ือหาที่อานนั้น
เปนเร่ืองจริงอยางมีนัยสําคัญหรือไม ซึ่งตองเกิดจากการอานหลาย ๆ วรรค 
หลาย ๆ  บท อานเปนเลม หรือหลาย ๆ  เลม จึงจะเกดิความเขาใจลกึซึง้ในเน้ือหา  
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การอานเพียงหัวขอเร่ือง หรือหัวขอขาวเพียงอยางเดียว จะไมทําใหเกิดความ
เขาใจลึกซึ้งได

    
 -  การอานทําใหไมเปนโรคอัลไซนเมอร  ในเว็บไซต สสส. และ เว็บไซต 
รพ.กรุงเทพฯ แนะนําวาคนที่ใชสมองอยูเปนประจํา สมองจะเสื่อมชากวาคนที่
ไมไดใชสมองคิดอะไรเลย คนที่เปนโรคสมองเสื่อมสวนใหญน้ันไมรูวาตัวเอง
เปนโรคนี้ เพราะวาโรคสมองเสื่อมมีหลายแบบ บางกรณีกวาจะรูตัววาเปนโรค
ก็จําอะไรไมคอยไดแลว เราสามารถชะลอความเสื่อมของสมองไดโดยการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมการใชชวีติและการทาํงาน ซึง่การอานน้ันเปนการบงัคับ
ใหรางกายใหใชสมองอยูเรื่อย ๆ จึงทําใหสมองเสื่อมชาลง สวนวิธีการปองกัน
สมองเสื่อมอีกวิธีก็คือ การออกกําลังกาย
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 -  การอานของผูปกครองชวยทําใหบุตรหลานเปนคนรักการอานดวย 
ทีมแพทยชาวอิตาลีรวมกับทีมแพทยชาวอเมริกันคนพบวาในสมองของมนุษย
น้ันจะมีเซลลกระจกสะทอน (MIRROR NEURONS) ซึ่งมีหนาที่ลอกเลียน
พฤติกรรมที่คนเราไดเห็น ไดยิน มาเก็บไวในสมองของเรา แลวเราก็จะมี
ความประพฤติตามที่เราไดเห็น ไดยิน มานั้นอยูเสมอ ๆ  เปนทั้งแบบรูตัวและ
ไมรูตัว หากผูปกครองตองการใหบุตรหลานเปนคนรักการอาน ผูปกครองจะ
ตองอานหนงัสือเปนประจํา แมในอดีตผูปกครองจะไมใชเปนคนรักการอานเลย
ก็ตาม แตที่ตองทําเชนน้ันเพราะมีแรงบันดาลใจมาจากความรักบุตรหลาน
โดยตองการเปนตัวอยางที่ดีใหเขาเปนคนรักการอานในอนาคต

 -  การอานทําใหผูอานมีคําศัพท สุภาษิต ขอคิด คําคมใหม ๆ ไปใชใน
การพูด การเขยีน การนําเสนอมากขึน้ และขณะอยูทีบ่านกบัครอบครัวในฐานะ
เปนพอแม ปูยาตายาย จะไดนําคําความรูไปพูดคุยกับบุตรหลานมากขึ้น 
บุตรหลานก็จะไดรับการพัฒนาทางดานวุฒิภาวะอยางรวดเร็ว  

 -  การอานบอย ๆ  จะทาํใหอานไดเร็ว และเกบ็สาระหรือประเด็นสาํคัญ
ที่เปนประโยชนไดมากกวา และเร็วกวาคนที่อานแบบปกติ
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 -  การอานเปนการสรางนิสยัทีดี่อกีอยางหน่ึงใหแกตนเอง คือนิสยัเปน
คนชอบการเรียนรู ที่จะชวยใหชีวิตเจริญกาวหนาในชีวิตการงาน มีสุขภาพดี
มีความฉลาดในการอยูรวมกับผูคน ชวยใหมีสติ มีสมาธิ มีวินัย และขยันทํางาน 
มีความแข็งแกรง อดทน และสามารถปลอยวางไดในสภาวะที่เหมาะสม 

 -  การอานหนังสือที่เปนรูปเลมหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส จะชวยลด
เวลาในการเลน Social Media เลนเกมส ฯลฯ ที่ไมคอยเปนประโยชนได

 - การอานบทความหรือความรูทาง e-Book ใน Social Media 
บอย ๆ จะทําใหตนเองคนพบเน้ือหาความรูที่ดี ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนในอนาคตไดหลากหลายขึ้น หากสนใจเน้ือหาความรูเร่ืองใด
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แตยงัไมมเีวลาอาน กส็ามารถคัดลอกลิง้คหรือคัดลอกเนือ้หาบนัทกึไว เพ่ือกลบั
มาอานในภายหลัง

 -  ผูเตรียมการสัมมนา การประชุม การนําเสนอที่อานหนังสือหรือ
สื่อตาง ๆ มามากและเตรียมความพรอมมาดี จะทําใหผูเขารวมสัมมนา ผูรวม
ประชมุ ผูฟง ไดรับความรูใหม ๆ  ทีเ่ปนประโยชนมากขึน้ หากเปนอาจารยประจํา
สัมมนาในสถาบันการศึกษาตาง ๆ จะไดรับแนวคิดใหมเพ่ิมเติมจากลูกศิษย
นําไปใชสอนหรือแนะนํานายทหารนักเรียนสัมมนาอื่น ๆ หองอื่น ๆ รุนอื่น ๆ 
ใหมีความรูที่แตกฉานมากยิ่งขึ้น

   

ภาพตัวอยางการเขารวมประชุม และการสัมมนาในหองเรียน

 -  การอานเปนการเรียนรูประสบการณความลมเหลวที่ลงทุน
นอยที่สุด

 -  การอานคูมือการใชงานสิ่งของที่ซื้อมาใหม เชน รถยนต เครื่องใช
ไฟฟา นาิกา ฯลฯ จะทําใหการใชงานสิ่งที่ซื้อมานั้นไดคุมคา ชวยลดอุบัติเหตุ 
จากการใชงาน หรือลดการชํารุดสึกหรอลง

สวนขอดีของการอานในประเด็นอืน่ ๆ  ผูอานสามารถคนหาเพ่ิมเติมได
ในเว็บไซต Google หรือ Youtube ดวยคําวา “ประโยชนการอาน” “ขอดีการ
อาน” หรือ “ความสําคัญการอาน” ฯลฯ
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 จากขอดีทีก่ลาวมาทัง้หมด หากกองทพัอากาศสามารถทําใหชาวทหาร
อากาศรักการอานไดมากท่ีสดุ และมกีารพัฒนาทกัษะการอานใหดีข้ึนตลอดเวลา
จะชวยใหการพัฒนากองทัพอากาศเปนไปไดอยางกาวหนา รวดเร็วในทุกมิติ 
ทั้งยังเปนการชวยสนับสนุนและสงเสริมกลยุทธท่ี 2.14 การเสริมสรางกองทัพ
อากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสราง
สมรรถนะความพรอมในการปองกันประเทศ ตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ
20  ป (พ.ศ.2560 - 2579) 

(อานตอฉบับหนา...)

อางอิง
https://bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-treatment/adhd-
benefi ts-of-reading
https://my.dek-d.com/angeltvxq/blog/?blog_id=10164771

http://phirakan.blogspot.com/2014/05/5.html 

https://posttoday.com/world/42169

https://thaipublica.org/2016/04/print-10/

https://tkpark.or.th/stocks/extra/002474.pdf

_____________________
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มิติอวกาศ ดานเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม
กองเทคโนโลยี ศูนยการสงครามทางอากาศ

         ตามที่วารสารฯ ฉบับที่แลว ไดกลาวถึงวาเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม 
เปนสวนสาํคัญสวนหน่ึง และเปนองคความรู สาํหรับการพัฒนาขดีความสามารถ
ทางอวกาศของกองทัพอากาศ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 
20 ป พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579 ในมิติดานอวกาศ โดยไดกลาวถึง เทคโนโลยี
ภาพถายดาวเทียม (ตอนท่ี 1) ซึง่ประกอบดวย ความรูเบ้ืองตนดานการสาํรวจ
ระยะไกล ดาวเทียม และภาพถายดาวเทียมไปแลวนั้น ดังน้ันในวารสารฯ 
ฉบับนี้จะไดกลาวถึง เทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม (ตอนที่ 2) ซึ่งจะประกอบ
ดวย 2 หัวขอ ไดแก ความรูเก่ียวกับระบบบันทึกขอมูลดาวเทียม และ
หลักการในการแปลและการตคีวามภาพถายดาวเทียมตอไป ซึง่หวงัเปนอยาง
ยิง่วาจ ะเกดิประโยชนในการแลกเปลีย่นเรียนรูสาํหรับขอมลูและความรูในดาน
ดังกลาว ตลอดจนนําไปประยุกตในการปฏิบัติงานแกผูมีความสนใจและผู
เกี่ยวของตอไป

(...ตอจากฉบับที่ 68)

ความรูเกี่ยวกับระบบบันทึกขอมูลดาวเทียม 
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 ระบบบนัทกึขอมลูรีโมทเซนซงิ  (Sensing Systems) สามารถแบงออก
ได  2  ระบบคือ 

         1.  ระบบถายภาพ (Photographic System) 

         ระบบน้ีจะประกอบไปดวย กลอง เลนส ชัตเตอร (Shutter) และฟลม
ท่ีไวตอแสง ภาพจะถูกบันทึกเม่ือคล่ืนรังสีแมเหล็ก ซ่ึงมักจะเปนคล่ืนแสง
ท่ีสามารถมองเห็นได ผานเขาไปในเลนสไปสัมผัสกับพ้ืนผิวของฟลมทําให
เกิดภาพข้ึน ระบบการบันทึกภาพแบบน้ีจะแตกตางกับระบบการบันทึกภาพ
ชนิดอ่ืน ๆ  ซ่ึงใชสวนอ่ืนของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (ท่ีตามนุษยไมสามารถมองเห็นได) 
ระบบภาพถายจะใชมากในยุคเร่ิมตนของการพัฒนาการดานรีโมทเซนซิง  
เชน ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโลก Mercury (พ.ศ. 2504 - 2505) ดาวเทียม 
Gemini (พ.ศ. 2508 - 2509) ดาวเทยีม Apollo (พ.ศ. 2511 - 2512) ดาวเทียม  
SKYLAB (พ.ศ. 2516 - 2522) และกระสวยอวกาศ (Space Shuttle) 
(พ.ศ. 2514 - 2529) ภาพที่ไดจากดาวเทียมเหลาน้ีจะถูกบันทึกดวยระบบ
ถายภาพทั้งหมด  

 2.  ระบบเชิงเลข (Non-photographic system หรือ Digital) 

 ภาพขอมูลที่ไดจากระบบน้ี จะถูกบันทึกโดยใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ที่เปนตนกําเนิดของรังสีตาง ๆ คือ ที่ตามนุษยสามารถมองเห็น รังสีอินฟราเรด 
รังสีอุลตราไวโอเล็ต และคลื่นวิทยุ ซึ่งสะทอนหรือสงมาจากเครื่องบันทึกขอมูล 
หรือ สายอากาศ (Antenna) แลวแปลงใหเปนสัญญาณไฟฟา และระบบก็จะ
ทําการบันทึกเอาไว ภาพที่ไดน้ีถือวา เปน “Image” ระบบเลขนับไดวาเปน
ระบบทีนิ่ยมใชมากในปจจุบนัน้ี เพราะมคีวามไดเปรียบมากกวาระบบภาพถาย
หลายประการ เชน สามารถปรับแกความคลาดเคลื่อนทางตําแหนงใหถูกตอง
สามารถนําวิธีการทางสถิติ และคณิตศาสตรมาประยุกตใชกับขอมูลได และ
สามารถนํามาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรไดทันที 
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 ในปจจุบนัน้ีระบบบนัทกึขอมลูเชงิเลขมหีลายชนิด  ซึง่ไดถกูพัฒนาหรือ
ปรับปรุงขึ้นมาตามประเภทของดาวเทียม ในที่น้ีจะขอกลาวเนนเฉพาะระบบ
บันทึกขอมูลท่ีนิยมใชกันมาก และควรทราบเพ่ือเปนแนวทางในการนําไปสู
การศึกษาเพิ่มเติมระบบบันทึกขอมูลชนิดอื่นๆ ตอไป ดังนี้ 

       2.1 ระบบบันทึกขอมูลหลายชวงคล่ืน (Multispectral Scanning 
System หรือ MSS) 

  ดาวเทยีม LANDSAT จะทาํการบนัทกึขอมลูภาพโดยใชระบบ 
MSS โดยจะบนัทึกภาพจํานวน 4 ภาพ ตอ 1 scene และแตละภาพจะครอบคลมุ
พื้นที่ 185 x 185 ตาราง กม.และมีความแยกตางจากพื้นที่ 79 เมตร ซึ่งภาพทั้ง 
4 ภาพน้ีจะประกอบดวย 4 ชวงคลื่น คือ สีเขียว แดง และอินฟราเรดใกล 
2 ชวงคลื่น เปนชวงคลื่นดัง แสดงในตาราง

ชื่อคลื่น ความยาวคลื่น ระบบที่ดาวเทียมบันทึก
LANDSAT 
1,2,3

LANDSAT 
4,5

เขียว 
(Visible Green)

0.5-0.6 µm Band 4 Band 1

แดง (Visible Red) 0.6-0.7 µm Band 5 Band 2
อินฟราเรดใกล 

[Near Infrared (NI)]
0.7-0.8 µm Band 6 Band 3

อินฟราเรดใกล 
[Near Infrared (NI)]

0.8-1.0 µm Band 7 Band 4

ตารางความยาวชวงคลื่นที่ใชกับระบบ MSS
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         เคร่ืองบันทึกขอมูลระบบ MSS ท่ีติดต้ังบน LANDSAT 1,2 และ 3 
จะทําการบันทึกภาพ โดยการสะทอนของพลังงานความรอนจากพ้ืนท่ี  ท่ีมีความกวาง  
79 เมตร  ภายใตสนามมุมมอง (Instantaneous Field Of View - IFOV) ของ
เคร่ืองบันทึก แลวทําการบันทึกขอมูลบนพ้ืนผิวโลกสูเคร่ืองรับสัญญาณ (Detector) 
ท่ีอยูบนดาวเทียม ในขณะท่ีดาวเทียมเคล่ือนท่ีไปขางหนาน้ัน จะทําการกวาดพ้ืนท่ี
แตละคร้ัง จํานวน 6 เสน ตอ 1 แบนด ดังน้ันจึงตองใช เคร่ืองรับสัญญาณถึง 24 ตัว 
สําหรับ 4 แบนด เคร่ืองรับสัญญาณแตละตัวก็จะ เปล่ียนคาพลังงานความรอนไปเปน
สัญญาณไฟฟาท่ีตอเน่ือง แลวเปล่ียนไปเปนคาตัวเลขชนิด 6 Bit (0 - 64 ระดับ) 
ซึ่งอาจจะบันทึกภาพลงบนเทปแมเหล็กหรือสงผานกลับมายังโลก ขอมูลจะถูก
เปลี่ยนเปน 7 Bit (0  – 128ระดับ) สําหรับแบนด 4,5,6 นับตั้งแตมีการนําเอา
ขอมูลจาก LANDSAT-1 มาใชประโยชน อาจกลาวไดวาระบบ MSS มีความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอยมาก ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นเดนชัด อาจแบงออก
ไดเปน 3 ประการ ไดแก 

 1)  การเพิ่มแบนด 8 เขาไป ของ LANDSAT-3 ซึ่งจะทําการบันทึก
ชวงคล่ืนอินฟราเรดความรอน (10.4-12.6 µm) แตภาพเหลาน้ีถูกนํามาใช
นอยมากทางดานสิ่งแวดลอม เน่ืองจาก LANDSAT-3 ประสบความลมเหลว
หลังจากการถูกสงออกไปไมนาน 

 2)  เปนการทดแทนความสูงของวงโคจร LANDSAT-4 ความแยกตาง
ทางพ้ืนที่ของภาพขอมูลระบบ MSS เปลี่ยนจาก 79 เมตร เปน 82 เมตร  
และสนามมุมมองเพิ่มขึ้นจาก 3.41 ฟลิปดา เปน 14.93 ฟลิปดา 

 3)  การนับตัวเลขของชวงคลื่นเปลี่ยนไปสําหรับ LANDSAT 4  และ 5 
ในระยะตน ๆ  ขอมลูทีไ่ดจากระบบ  MSS จะถกูนํามาใชในการศึกษาระดับภาค
เพ่ือการแปลความหมายของสิ่งปกคลุมดิน โดยใชเทคนิคการแปลภาพถาย
ทางอากาศเขาชวย ปจจุบนัเน่ืองจากมกีารเพ่ิมข้ึนของเคร่ืองมือในการวเิคราะห
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ภาพดาวเทียมในระบบเชิงเลข  ระบบ MSS นี้ยังสามารถจําแนกประเภทการ
ใชที่ดิน การประเมินคุณลักษณะของพ้ืนผิวโลก และติดตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม การนําเอาระบบ MSS มาประยุกตในระยะแรกจะเนนหนักไป
ทางดานธรณีวิทยา นอกจากน้ีก็มีการประยุกตใชทางดานการทําแผนที่ภูมิ
สัณฐาน (Geomorphological mapping) ดานอุทกวิทยา (Hydrology) การ
สาํรวจดิน (Soil surveys) และดานการสาํรวจปาไม (Forest inventory) เปนตน  
ในอดีต ระบบ MSS ไดถูกนํามาประยุกตทางดานการติดตามการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนทีดิ่นมาก เชนผลงานของ Stove and Hulme (1980); Sweet 
et al (1980); Welch et al 1979 ; Bauer et al 1979; และ Hixon et al 
1981  เปนตน

   ระบบบันทึกขอมูลหลายชวงคล่ืน (MMS)

      2.2 ระบบ Thematic Mapper (TM) 

  ระบบ TM บรรจุไปพรอมกับ LANDSAT 4 - 5 ออกแบบให
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยไดรับการปรับปรุงใหมีความไวเชิงคลื่นดีขึ้นในทุก
แบนด จึงสามารถบันทึกคาสีเทาได 256 ระดับใน 7 ชวงคลื่น
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  นอกจากน้ีแลว optics ของกลองเทเลสโคปและของกระจก
ท่ีใชกวาดจะชวยลดการกระจายของแสงและความพรามัวลงได คุณสมบัติท่ีดี
อีกขอหน่ึงของระบบ TM คือ ไดรับการปรับปรุงความแยกตางทางพ้ืนท่ี 
30 เมตร ในทุกชวงคล่ืน ยกเวนชวงคล่ืนความรอน ซ่ึงมีความแยกตางทางพ้ืนท่ี 
120 เมตร การปรับปรุงรายละเอียดของภาพใหดีข้ึนน้ี ทําใหผูใชสามารถแยก
รายละเอียดภาพพ้ืนดินได 900 ตารางเมตร (0.56 ไร ) สวนจํานวนชวงคล่ืน
ท่ีมีมากกวาระบบ MSS ทําใหผูใชสามารถเลือกชวงคล่ืนท่ีเหมาะสมมาวิเคราะหได
ดีย่ิงข้ึน ขอมูล TM ท่ีมีอยูในขณะน้ี ไดรับความสนใจจากผูใชมาก อยางไรก็ตาม
การประเมินขอมูล TM ในทางเรขาคณิต และดานรังสี ยังทํากันไมมากจนกระท่ัง
มีการนําขอมูลออกมาจําหนายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2528 แตก็นับไดวา
ระบบ TM มีความสําคัญอยางย่ิงตอการศึกษาทรัพยากรโลกจากดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรโลก และการนําไปใชประโยชน                                  

   เครื่องบันทึกขอมูลระบบ  TM
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  คุณลักษณะของระบบบันทึกภาพดาวเทียมดวยระบบ TM 
(Thematic Mapper) สามารถแสดงไดดังตารางดังตอไปน้ี 

ชวงคลื่น ความยาว
ชวงคลื่น 
(µm)

การนํามาใชประโยชน (Applications)

1.  B/G            0.45-0.52 ผานทะลน้ํุา ดูความแตกตางของพืชพันธุสเีขียว 
แสดงความแตกตาง ระหวางปาผลดัใบกบัปาสน 
ซึง่ไมผลดัใบ

2.  G              0.52-0.60 แยกประเภทพืชพันธุสเีขยีว เพราะมกีารสะทอนสงู 
มปีระโยชนในการประเมนิความแขง็แรงของพืช

3.  R              0.63-0.69 มกีารดูดกลนืคลอโรฟลดสูงมาก  ใชแยกชนิดของพืช
4.  NI             0.76-0.90 แยกความแตกตางระหวางพื้นดินและพื้นนํ้า

มีการสะทอนจากพืชสูงมาก
5.  NI  1.55-1.75 รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณความชื้นของดิน 

ความแตกตางระหวาง  หิมะกับเมฆ 
6.Thermal  
Infrared        

10.4-12.5 วเิคราะหความเครียดของพืชพรรณ (Plant 
Stress) เชน การขาดน้ํา ถกูแมลงทาํลาย  
การหาแหลงความรอน การจําแนกความชืน้ในดิน

7.Middle 
Infrared           

2.08-2.35 จําแนกชนิดของหิน  การทําแผนที่แสดงแหลง
ความรอนใตพื้นพิภพ

ตารางคุณสมบัติของระบบ Thematic Mapper (TM) 
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      2.3  ระบบ Return Beam Videocon (RBV) 

  RBV เปนระบบการบันทึกขอมูลแบบโทรทัศน RBV ท่ีใชกับ  
LANDSAT 1-2 ประกอบดวย กลองถายภาพท่ีรายละเอียดปานกลาง (Medium 
Resolution) จํานวน 3 กลอง ถายภาพครอบคลุมพ้ืนท่ี 185 x 185 ตาราง กม.
พรอมกัน แตละกลองจะติดฟลมกรองแสง (Filter) สําหรับเก็บขอมูลในแตละ
ชวงคล่ืนดังน้ี 

  กลองท่ี 1 : เก็บขอมูลชวงคล่ืน 0.475-0.575 µm (นาํเงิน-เขียว) 
ใหขอมูลดานความลึกของทะเลสาบ อางเก็บนํา บึง ปากนํา และการศึกษา
เขตฝงทะเล  

  กลองท่ี 2 : ชวงคลืน่ 0.580-0.680 µm (เขยีว-เหลือง) สามารถ
ลดอทิธพิลจากบรรยากาศ ใหขอมลูเก่ียวกบัการกระจายตัวของพ้ืนทีเ่พาะปลูก
ทั่วไป เหมาะสมในการใชจําแนกประเภทที่ดิน  

  กลองท่ี 3 : ชวงคล่ืนอินฟราเรด (0.69-0.83 µm ) ใหขอมูลเก่ียวกับ
ความแตกตางระหวางบริเวณแหลงนาํ กับบริเวณอ่ืน ๆ ท่ีไมใชนาํอยางชัดเจน

  สําหรับ RBV ท่ีใชกับ LANDSAT 3 ประกอบดวยกลองถายภาพ 
2 กลองติดกัน ภาพท่ีไดแตละภาพมีขนาดหน่ึงในส่ีสวนของภาพเดิม ปรากฏเปน
สองภาพชิดกัน ระบบ RBV ทําการบันทึกในชวงคล่ืน 0.505 - 0.750 µm 
เพียงชวงคล่ืนเดียว การออกแบบคลายคลึงกับ RBV ท่ีบรรจุบน LANDSAT 1-2  
ยกเวน ความยาวโฟกัสจะเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีผลทําใหความละเอียดของภาพมีขนาด
เปน 40 เมตร มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 98 x 98 ตาราง กม. 
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     ภาพท่ีบันทึกจากภาพท่ีบันทึก
จากระบบ RBV ในยุคน้ันจัดไดวา
มีคุณภาพดี เพราะมีความแตกตางทาง
พ้ืนท่ีสูง จึงมีความเหมาะสมในการ
ศึกษาดานธรณีวิทยา การใชประโยชน
ท่ีดินและดานผังเมือง จากภาพ  RBV 
สามารถใชวิเคราะหเด่ียว ๆ  หรือ
วิเคราะหรวมกับขอมูลระบบ MSS  ก็ได
ขอเสียเปรียบของระบบ RBV คือ 
มีความถูกตองทางดานรังสีตํา และ
มีความครอบคลุมพ้ืนท่ีแคบ จึงทําให
ความนิยมในการใช RBV ลดตาํลงต้ังแต
เดือนตุลาคม พ.ศ.1981 เปนตนมา 

      ระบบ RBV  ของ  LANDSAT-3

      2.4.  ระบบ High Resolution Visible (HRV) 

  HRV เปนเคร่ืองบันทึกขอมูลของดาวเทียม SPOT ประกอบดวย
กลองบันทึกภาพ 2 ระบบ ดังน้ี

  1)  กลองบันทึกภาพระบบขาวดํา (Panchromatic model)     
บันทึกชวงคลื่นที่มองเห็นได  (0.51-0.73 µm ) 1 ชวงคลื่น มีความแยกตาง
ทางพื้นที่ 10 เมตร ใชในการจัดทําแผนที่มาตราสวน 1: 250,000 และใชในการ
ปรับปรุงรายละเอียดขอมูลแผนที่ในมาตราสวน 1 : 50,000 - 1 : 100,000 

  2) ระบบกลองหลายชวงคล่ืน (Multispectral model)  
บันทึกขอมูลใน  3  ชวงคล่ืน  คือ  สีเขียว  สีแดง และอินฟราเรดใกล  (0.5-0.59 µm, 

วิเคราะหรวมกับขอมูลระบบ MSS  ก็ไดวิเคราะหรวมกับขอมูลระบบ MSS  ก็ได
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0.61-0.69 µm, และ 0.79-0.89 µm) มีความแยกตางทางพ้ืนท่ี 20 เมตร  
มักจะใชในการศึกษาทางดานส่ิงแวดลอม เชน  การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน 
 (ที่มา : www.human.ubru.th)

(อานตอฉบับหนา...)
_____________________
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 แนะนําหองสมุดศูนยการสงครามทางอากาศ

 หองสมุดศูนยการสงครามทางอากาศ (ศกอ.) ตั้งอยูที่ชั้น 1 ทางดาน
ซายของอาคาร ศกอ. ตรงขามกับธุรการ ศกอ. มีหนังสือ วารสาร นิตยสาร 
และสื่อที่เปนซีดี ดีวีดี ใหศึกษาเรียนรู มีทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หลายประเภท เชน หนังสือเกี่ยวกับการสงคราม การทหาร การสงครามทาง
อากาศ ยทุธศาสตร หลกันิยม เทคโนโลยทีางทหาร อวกาศ ไซเบอร และหนังสือ
ทั่วไป เชน หนังสือดานการศึกษา จิตวิทยา ธรรมมะ คอมพิวเตอร การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ สุขภาพ เปนตน 
ผูรับผิดชอบ น.อ.สุธี รักชาติ  ฝสธ.ศกอ.
ผูปฏิบัติงาน น.อ.อภิชาติ นาถนิติธาดา  หก.กยศ.ศกอ.
น.ทฺ.สําราญ ชอบใจ และ จ.อ.วุฒิชัย ยืนยาว 
โทรศัพท  4-0910

___________________
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หลักพื้นฐานการปฏิบัติการรวม
(Fundamental of Joint Operation)

กองหลักนิยม ศูนยการสงครามทางอากาศ

 บทเรียนจากการสงครามในอดีตจะพบวา “ความสําเร็จหรือลมเหลว
ของสงคราม เกิดจากประสิทธิภาพการทํางานรวมกันตั้งแตในสภาวการณปกติ 
การฝกศึกษาอยางจริงจัง และการประยุกตความรูเพ่ือการปฏิบัติการรวม
ในสงคราม” กลาวคือ การสรางความเขาใจในธรรมชาติของกาํลงัแตละเหลาทพั 
การศึกษา การฝกรวม การวางแผน การเตรียมกําลัง การติดตามและประเมิน
สถานการณ การควบคุมบังคับบัญชา และการอํานวยการปฏิบัติการรวม/
การยุทธรวม นั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง
 เพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนรูของการปฏิบัติการรวม
ที่จะสามารถตอบสนองตอภัยคุกคามที่เปนอยูในปจจุบัน และที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตซึ่งนับวันสถานการณจะมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น อันเน่ืองมาจาก
สภาพแวดลอมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ปญหาความมั่นคง
ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค และภัยคุกคามรูปแบบใหมที่ทวีความรุนแรง 
ดังน้ัน การมีองคความรูทีเ่กีย่วกบัการปฏบิติัการรวมจึงเปนแนวทางหน่ึงทีส่าํคัญ
ในการแกปญหาดังกลาว กองทพัตองการผูบงัคับบญัชา ฝายเสนาธิการรวม และ
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ฝายเสนาธกิารเหลาทพั ทีมี่ความรูความสามารถ รวมทัง้ความเขาใจในธรรมชาติ 
การเตรียมกําลังของการปฏิบัติการรวมต้ังแตสภาวะปกติ การเปลี่ยนผาน
สูสภาวะขัดแยง จนถึงการปรับเปลี่ยนเขาสูสถานการณสงครามที่อาจมีขึ้น 
หรือการเตรียมความพรอม เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่นอกเหนือจากสงคราม

แนวคิดของการปฏิบัติการรวม
 เพ่ือใหเขาใจหลักพ้ืนฐานการปฏิบัติการรวม วารสารฯ ฉบับที่ 69 
ไดเสนอสิ่งที่เปนองคประกอบของแนวคิดการปฏิบัติการรวม 5 ดาน ไดแก 
ยุทธศาสตรดานความม่ันคง ยุทธศาสตรทหาร สภาวะแวดลอมดานความ
มัน่คงและภัยคกุคาม กองทัพไทยกับการแกไขปญหาดานความม่ันคงแหงรฐั 
และความทาทายในการปฏิบัติการทางทหาร ตามรายละเอียดตอไปนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง

 ปจจุบันสภาวะแวดลอมด าน
ความม่ันคงในการปองกันประเทศ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังน้ันการ
กําหนดหลักการตาง ๆ  ของการปฏิบัติการ
รวมจึงมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะตอง
สอดคลองกับหลักการกฎหมาย และ
นโยบายของรัฐ เพื่อใหสามารถตอบสนอง
ตอภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในปจจุบันและ
อนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิด

ของความมั่นคงที่มีผลตอการปฏิบัติการรวมที่สําคัญ ไดแก 

  1.1  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร
ไทย เปนกฎหมายลําดับศักดิ์สูงสุดแหงราช
อาณาจักรไทย กฎหมายอ่ืนใดจะขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญไมได
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  1.2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติ เปนนโยบายระดับชาติที่สภา
ความมั่นคงแหงชาติกําหนดขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการรักษาผลประโยชนและ
ความมั่นคงแหงชาติ นโยบาย และยุทธศาสตร
  1.3  ผลประโยชนแหงชาต ิโดยสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดกําหนด
ไวในนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2558 - 2564 กลาวคือ
   1.3.1 การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
        1.3.2  การดาํรงอยูอยางม่ันคง ยัง่ยืนของสถาบันหลกัของชาติ
                1.3.3 การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ
   1.3.4 การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผนมั่นคง 
ทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
   1.3.5 ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม และความ
อยูดีมีสุขของประชาชน
   1.3.6 ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
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    1.3.7  ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
   1.3.8  การอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกัน
ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี

  1.4  ยุทธศาสตรการปองกันประเทศกระทรวงกลาโหม การปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงกลาโหมในหวงหลายปทีผ่านมาไดยดึถือกรอบการดําเนิน
การตามแนวความคิดทางยุทธศาสตรดานการปองกันประเทศ ดังนี้
    1.4.1  การสรางความรวมมือดานความม่ันคง (Security 
Cooperation) หมายถึง การพิจารณาใชทรัพยากรทางทหารในการสนับสนุน
รัฐบาล โดยสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศสมาชิกอาเซียน 
มิตรประเทศ ประเทศมหาอํานาจตาง ๆ และองคการระหวางประเทศ ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงรวมกัน สรางบรรยากาศ
ความเปนมิตร รักษาความเปนกลาง ลดเง่ือนไข และลดโอกาสท่ีจะนําไปสู
ความขัดแยง รวมท้ังปองกันมิใหความขัดแยงขยายขอบเขตออกไปนอกเหนือ
การควบคุม โดยยึดมั่นในหลักการแนวความคิดเชิงปองกัน (Preventive) 
ซึ่งเปนการแกปญหาในเชิงรุกกอนที่ความขัดแยงจะเกิดข้ึน และหากความ
ขดัแยงเกดิขึน้แลวกส็ามารถควบคมุไดทนัเวลา โดยมาตรการดงักลาวจะตองอยู
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บนพื้นฐานของความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีการเมืองระหวางประเทศ 
รวมทั้งผลประโยชนที่ประเทศพึงจะไดรับ
   1.4.2  การผนึกกําลังปองกันประเทศ (United Defence)  
หมายถึง การนําทรัพยากรที่เปนพลังอํานาจของชาติทุกประเภทในทุกมิติ
ทั้งดานการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มาบูรณาการอยางมีระเบยีบแบบแผนและเปนระบบต้ังแตยามปกติ 
เพ่ือแกไขขอจํากัดของชาติ รวมทั้งชดเชยอํานาจกําลังรบของกองทัพท่ีมีอยู
อยางจํากัด เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการเตรียมการและกระทําอยางตอเน่ืองทั้งใน
ยามปกติและยามสงคราม
   1.4.3  การปองกันเชิงรุก (Active Defence) หมายถึง 
การจัดเตรียมกําลัง เสริมสราง พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรทางทหาร
ทั้งมวลใหกองทัพสามารถพึ่งพาตนเองได และมีความพรอมในการใชกําลัง
เพื่อการปองปราม แกไข และยุติความขัดแยงโดยที่ฝายเราเปนฝายไดเปรียบ 
โดยมุงเนนมาตรการดานการขาวอยางตอเนื่องและเชิงลึกในทุกสถานการณ 
มีระบบแจงเตือนและเฝาตรวจที่มีประสิทธิภาพ พรอมรับสถานการณทั้งใน
ยามปกติและยามสงคราม สามารถปฏิบัติการรบไดหนึ่งดานและปองกัน
อีกหนึ่งดานในเวลาเดียวกัน การปฏิบัติการทางทหารตองใชการปฏิบัติ
ในลักษณะของการปฏิบัติของการปฏิบัติการยุทธรวมเปนหลัก ยึดมั่นใน
หลักการ การมีกําลังรบเพื่อปองกันตนเองและมุงความพยายามใหพื้นที่การรบ
แตกหักอยูบริเวณแนวชายแดนทางบกและนอกเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ใชกําลัง
ทีม่คีวามพรอมทีจ่ดัเตรียมไวเขาคล่ีคลายสถานการณในช้ันตนพรอมขยายกาํลงั
ไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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2. ยุทธศาสตรทหาร
  จากมาตรการในการดําเนินการและขีดความสามารถที่ตองการ
ตามประเดน็ยทุธศาสตร : การปองกนัเชงิรุก กองทัพไทยจะตองดําเนนิการ ดงันี้
  2.1  ตองเตรียมกําลังเพื่อการปองปราม และใชกําลังเพื่อการปองกัน
ประเทศ ในลกัษณะของการปฏบิตักิารรวมเชงิรกุท่ีเกือ้กลูตอฝายเรา และใหได
มาซึ่งการไดเปรียบทางทหาร
   2.1.1  การเตรียมกําลังพลใหมีความเปนทหารอาชีพ มีความ
กลาหาญ มีวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละ มีขวัญและกําลังใจที่ดี
พรอมที่จะตอสูเพื่อปกปองประเทศชาติจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
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   2.1.2  เตรียมยุทโธปกรณใหมีความพรอม ทันสมัย มีศักยภาพ
ทางทหารท่ีทดัเทียมกับประเทศรอบบาน และสามารถปองปรามทางยุทธศาสตร
จากการคุกคามของประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดกัน
   2.1.3  สามารถปฏิบัติการรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ยามปกติและยามสงคราม
     1)  โดยมีหลักนิยมการปฏิบัติการรวมท่ีทันสมัย
และสามารถปฏิบัติไดจริง รวมถึงมีการฝกเพื่อทดสอบความทันสมัยและความ
เหมาะสมอยางตอเนื่อง
     2)  ปฏิบัติการรบไดหนึ่งดานและสามารถปองกัน
การคุกคามไดอีกหนึ่งดานในเวลาเดียวกัน
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     3)  ตองมีขีดความสามารถในการใชกําลังทางอากาศ
ที่ เหนือกวาฝายขาศึกในยุทธบริเวณ และสามารถปฏิบัติการรวมกับ
กําลังทางบกและกําลังทางเรือไดอยางมีประสิทธิภาพ
     4)  สามารถเฝาตรวจและลาดตระเวนทางทะเล 
ใหสามารถรับรูเทาทันสถานการณทางทะเลและสามารถควบคุมบังคับบัญชา
และส่ือสารทางทะเลใหครอบคลุมทะเลอาณาเขตไดอยางมีประสิทธิภาพ
     5 )   ปฏิบัติการทางเรือในการควบคุมทะเล 
การคุมครองเสนทางคมนาคมทางทะเล การคุมกันกระบวนเรือ การปฏิบัติการ
ยทุธสะเทนินาํสะเทินบก การปองกนัและรกัษาฝง การปฏิบตักิารตามลาํนาํ และ
การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

  2.2  ตองพัฒนาระบบการควบคุมบังคับบัญชาและการปฏิบัติ
การสื่อสารทางยุทธศาสตรอยางเปนรูปธรรมและประสิทธิภาพโดยเร็ว 
ในลักษณะของการปฏิบัติการรวมตั้งแตยามปกติ โดยมีขีดความสามารถ ดังนี้
   2.2.1  กาํหนดนโยบายในการบริหารจัดการกองทัพท่ีสอดคลอง
กันระหวางเหลาทัพ โดยยึดหลักการการบริหารทรัพยากรเพื่อการปองกัน
ประเทศที่เปนระบบเดียวกัน
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   2.2.2 สามารถควบคุมบังคับบัญชาศูนยปฏิบัติการทางทหาร
ในแตละระดับหรือกองกําลังเฉพาะกิจรวมท่ีจัดตั้งขึ้นตามแผนปองกันประเทศ
แลวแตกรณีไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
   2.2.3   มีระบบท่ีสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา 
และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการรวมกันไดเปนอยางดี  โดยสามารถรองรับการ
แลกเปล่ียนขอมูลกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจของกระทรวงกลาโหมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
   2.2.4   สามารถปฏิบัติการส่ือสารทางยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ
  2.3  ตองพัฒนาระบบการฝกรวมใหมคีวามทันสมัยมีประสิทธภิาพ และ
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมดานความม่ันคง รวมถึง
รองรับภยัคกุคามรูปแบบใหม โดยมีขดีความสามารถในการวางแผน อาํนวยการ 
ประสานงาน การฝกรวมกองทพัไทย เพือ่นําไปสูการปรบัปรงุแผน แนวทางการ
ใชกําลัง หลักนิยม และแนวทางการจัดหายุทโธปกรณของกองทัพใหมี
ความทันสมัยและมีขีดความสามารถที่เหมาะสม
3. สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงและภัยคุกคาม
  3.1  สภาวะแวดลอมดานความมั่นคง
   3.1.1  ปญหาความมั่นคงระดับโลก กระแสโลกาภิวัตนและ
การพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีไดสงผลตอแนวโนมใหญของโลก 
(Mega Trends) ในดานเศรษฐกิจโลก วัฒนธรรม ความมั่นคง และภูมิประเทศ 
ความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจที่แผขยายทําใหเกิดการตอตานของ
แนวความคิดทางตะวันตกซ่ึงเปนความทาทายตอเสถียรภาพของโลก ภยัคกุคาม
อาวุธท่ีมอีานภุาพสูงในการทาํลายไดจํานวนมาก (Weapon Mass Destruction) 
และ สงครามไซเบอร (Cyber Warfare) มีความเปนไปไดที่จะขยายผล
ไปสูมือของกอการรายที่เพิ่มขึ้น
   การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศและการขาดแคลนทรัพยากร
ที่เพิ่มขึ้น ที่เปนสาเหตุของวิกฤติการณไรเสถียรภาพทางดานมนุษยธรรม 
สงผลตอการตอสูเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบในการแยงผลประโยชนและ
ทรัพยากร กลุมหัวรุนแรงยงัคงสรางความไมมเีสถยีรภาพในตะวันออกกลางและ
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เอเชียใต การเปลี่ยนแปลงทางอํานาจในเอเชียจากการเจริญเติบโตของจีนและ
อนิเดยี ความออนไหวตอความขัดแยงของคาบสมุทรเกาหลีและชองแคบไตหวนั 
ในขณะท่ีรัสเซียและเอเชียกลางกําลังเผชิญกับความทาทายของการปรับตัว
ทางการเมืองและความออนแอของสถาบันของรัฐ แอฟริกาจะยังอยูนอกกระแส
โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจและยังด้ินรนจากปญหาเอดส ความเชื่อมโยงที่
กวางขวางนี้ไดทําใหบุคคลหรือผูมีบทบาทที่ไมใชรัฐ (Non-state actor) ทั้งที่มี
ความมุงประสงคทีด่หีรือรายกต็าม ตางกม็อีทิธิพลมากขึน้ในการดําเนนิกจิกรรม
ตาง ๆ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค หรือภายในรัฐชาติ บางรัฐชาติตองเผชิญกับ
การกอความไมสงบภายใน บางรัฐกลายเปนรัฐท่ีลมเหลว (Failed State) 
บางรัฐตองเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง เปนตน
   3.1.2  ปญหาความมั่นคงระดับภูมิภาค

  
     1)  ปญหาทะเลจีนใต ทะเลจีนตะวันออก ปญหา
คาบสมุทรเกาหลี จะยังคงมีอยูและเปนประเด็นสําคัญท่ีจะทําใหเกิด
ความขัดแยงโดยใชกําลังทหารขึ้นในภูมิภาค
     2)  ปญหาหมูเกาะคูริล (ทางตอนเหนือของญี่ปุน) 
ระหวางรัสเซียกับญี่ปุน เปนความขัดแยงที่ยังคงอยู
     3)   ปญหาชองแคบไตหวัน จะยังคงมีความขัดแยง
ทางทหารมีความไมแนนอน ขึ้นอยูกับสถานการณการเมืองภายในของไตหวัน
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     4) ปญหาเร่ืองการแขงขันทางดานอาวุธจะเพิ่ม
มากข้ึนโดยแตละประเทศจะเสริมสรางขีดความสามารถของอาวุธทาง
ยุทธศาสตรเพือ่ใชเปนพลังในการตอรองกับประเทศอื่น
      5)  ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคและ
เชื่อมตอกับภูมิภาคอื่น อาทิ East-West Corridors, North-South Corridors, 
Stilwell Road (เชื่อมตออินเดีย เมียนมา และไทย) เปนตน จะทําใหเกิด
การเดินทาง เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินคา เศรษฐกิจ การลงทุน และวัฒนธรรม 
ขณะเดียวกันจะทําใหเกิดผลกระทบในเรื่อง ปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
ปญหายาเสพติด ปญหาผูอพยพ และปญหาสังคม
    3.1.3  ปญหาความมั่นคงในอาเซียน
     1)  การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 
ทั้งความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง ความรวมมือทางเศรษฐกิจ และ
ความรวมมือทางสังคมและวัฒนธรรม จะเปนโอกาสสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการคาภายในอาเซียน อยางไรก็ตามย่ีสิบปผานไปชาติสมาชิก
อาเซียนยังคงมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน
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     2) ระบอบการเมืองการปกครองและระเบียบ
กฎหมาย รวมถงึภาษาและวฒันธรรมทีแ่ตกตางกัน จนอาจทาํใหการรวมตวักัน
ดงักลาวนํามาซ่ึงปญหาดานการเมืองและความม่ันคงหลายประการ นอกจากน้ี
สมาชิกอาเซยีนบางชาติยงัคงมีปญหาความขัดแยงทางการเมอืงภายในประเทศ 
มีปญหาดานสิทธิมนุษยชน และยังมีปญหาเร่ืองเสนเขตแดนท่ียังไมไดรับการ
แกไขไข

     3)  ปญหาดานความม่ันคงทีซ่บัซอนเพิม่ข้ึน ทัง้ปญหา
ดั้งเดิมที่มีอยูแลว เชน ยาเสพติด การลักลอบเขาเมือง การแพรขยายของอาวุธ 
และอาชญากรรมขามชาติรูปแบบตาง ๆ จะขยายตัวมากข้ึนจากการเปดเสรี
ดานการเดินทาง การหลั่งไหลเขาออกของแรงงาน และการขยายการทองเที่ยว
ในขณะที่ปญหาบางประการที่หมดไปแลวอาจหวนกลับมาอีก เปนตน
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  3.2  ภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของไทย
  สามารถแบงไดเปนสองลกัษณะคอื ภยัคุกคามแบบดัง้เดมิ (Traditional 
Threats) และภัยคุกคามรูปแบบใหม (Non – Traditional Threats)

 

 3.2.1  ภัยคุกคามแบบ
ดั้งเดิม เปนภัยคุกคามที่เกิดจาก
ความขัดแยงระดับรัฐ ที่นําไปสู
การใชกําลังทหารในการแกไข
ปญหา เชน การรุกลําอธิปไตย 
ปญหาเสนเขตแดน การแยงชิง
ทรัพยากรและแหลงพลังงาน 
เปนตน
 3.2.2  ภัยคุกคามรูป
แบบใหม แตกตางจากภัยคุกคาม
แบบด้ังเดิมที่ไมสามารถใชกําลัง
ทหารตามรูปแบบในการแกไข

ปญหา จําเปนตองบูรณาการขีดความสามารถหลายภาคสวน รวมถึงความ
รวมมือระหวางประเทศในการรวมมือกันปองกันประเทศและแกไขปญหา

(อานตอฉบับหนา)
____________________
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ผูบังคับบัญชาศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน  เตาทอง
ผูอํานวยการศูนยการสงครามทางอากาศ

          

           น.อ.กฤษฎา  ทับเทศ                       น.อ.สุธี  รักชาติ
             รองผูอํานวยการ                      นายทหารฝายเสนาธิการ
       ศูนยการสงครามทางอากาศ             ศูนยการสงครามทางอากาศ
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ. เปนผูอานสาร ผบ.ทอ.
เนื่องในวันกองทัพอากาศ โดยมีขาราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจาง ศกอ. เขารวมพิธีฯ ณ บริเวณดานหนาอาคาร ศกอ. 

เมื่อ 9 เมษายน 2561

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ. นําขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 
ศกอ. สรงนําพระพุทธรูปประจําหนวย และเปนประธานในพิธีรดนําขอพร 
ผบช. เนื่องในเทศกาลสงกรานต ประจําป 2561 ณ อาคารเอนกประสงค

 ศกอ. เมื่อ 10 เมษายน 2561
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ.เปนประธานและใหการตอนรับ 
คณะ นกพ.ผนน.บก.ทอ.มาบรรยายใหความรูดานโปรแกรมประเมินผล

การปฏิบัติงาน ตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.
ณ หองประชุม ศกอ.ระหวาง 18 - 20 เมษายน 2561 

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ.นํากําลังพลเขารวมการตรวจหาสารเสพติด
ตามโครงการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะกําลังพล ศกอ.

เพื่อใหเปนหนวยงานสีขาว โดยเจาหนาที่จาก รอย ทสห. บน.1 
ณ อาคาร ศกอ.เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ.เปนประธานในการอบรมใหความรู
และฝกซอมการปฏิบัติดานนิรภัยภาคพ้ืนแกขาราชการและพนักงานราชการ 

ศกอ.ประจําป 2561 โดยวิทยากรจาก มว.ดับเพลิงและกูภัย ผชย.บน.1 
ณ ศกอ.ระหวาง 22 - 23 พฤษภาคม 2561

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ.เปนประธานในการอบรม
โครงการอบรมกําลังพลในการสรางแนวทางการจัดการความรู 

เพื่อเสริมสรางให ศกอ. เปนองคกรแหงการเรียนรู
โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ หองประชุม ศกอ.

ระหวาง 24 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561
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พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ.รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ
คุณแมนอย อรัญญะ มารดา น.ท.ถาวร อรัญญะ ขาราชการ ศกอ.

โดยมีขาราชการ ศกอ. รวมในพิธีฯ ณ วัดบานดานหนองขาม อ.อรัญประเทศ
จว.สระแกว เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ. นําขาราชการ ศกอ. รวมกิจกรรมปลูกตนไม
ประจําของชาติ พ.ศ.2561 ในสวนของ บก.ทอ. ณ อุทยานสิ่งแวดลอม
นานาชาติสิรินธร อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี โดยการปลูกปาชายเลนพันธุไม     

โปรงแดง จํานวน 100 ตน เมื่อ 12 มิถุนายน 2561
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ. เขารวมในพิธีฉลองครบรอบ 30 ป
 บข.19/ก บรรจุเขาประจําการ ณ บน.1 เมื่อ 13 มิถุนายน 2561
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