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ความเปนมา

  วารสารการสงครามทางอากาศเปน
วารสารทางวิชาการรายไตรมาส เดิมใชชื่อ
“วารสารศูนย การสงครามทางอากาศ” 
วารสารฉบับแรก ถือกําเนิดเมื่อเดือนมกราคม 
2544 โดยมีแนวความคิดจากการที่กองทัพ
อากาศยังไมมีวารสารที่มุงเนนใหสาระความรู
ในด านการทหารและกําลังทางอากาศ
โดยเฉพาะ ประกอบกบั ศกอ.บยอ. (โครงสราง
เดิม) มีภารกิจในการใหความรูแกกําลังพล
กองทัพอากาศในเรื่องกําลังทางอากาศ โดยมี
ขอมูลวิชาการดานการทหารและกําลังทาง
อากาศสะสมอยูเปนจํานวนมาก จึงไดรวบรวม
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. เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ในเรื่ องกํา ลังทางอากาศ การสงคราม
ทางอากาศ หลักนิยม แนวความคิดทาง
ยุทธศาสตร   ยุทธวิธี  รวมทั้ งนวัตกรรม
เทคโนโลยีด านการบินและการใช อาวุธ
ทางอากาศ 

  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และขอมลูในดานการทหาร การสงคราม และ      
การบินใหแกบุคลากรของกองทัพอากาศ

   3.   เพื่อเผยแพรกิจการตาง ๆ ของ
ศูนยการสงครามทางอากาศ

** บทความ สารคดี และความคิดเห็นของ      
ผู  เขียนไมมีส วนผูกพันกับกองทัพอากาศ       
แตอยางใด ** 

วารสารการสงครามทางอากาศ
เจาของ
 ศูนยการสงครามทางอากาศ
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ผูอํานวยการ
 พล.อ.ต.สุพจน  เตาทอง
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 น.อ.กฤษฎา  ทับเทศ  
 น.อ.สุธี  รักชาติ 

เลขานุการ
 น.อ.กฤศนิน จันทนา  เลขานุการ
 น.ท.สาํราญ  ชอบใจ ผูชวยเลขานกุาร
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บทบรรณาธิการ

 สวัสดีครับทานผูอานวารสาร
การสงครามทางอากาศทุกทาน

 วารสารการสงครามทางอากาศ
ฉบับน้ี เปนฉบับท่ี 71 ซ่ึงเปนปท่ี 19 หนาปก
เปนภาพของ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ  ดิษยะศริน  
ผูบญัชาการทหารอากาศ ซ่ึงทานไดประกาศ
เจตนารมณในนโยบายผูบัญชาการทหาร
อากาศ ประจําปพุทธศักราช 2562 ความวา 
“...กองทพัอากาศ “มุงมัน่” ทีจ่ะพฒันาเพ่ือ
สรางความยั่งยืน โดยสานงานเดิมอยาง
ตอเนือ่ง เสรมิความเขมแขง็ในมติทิางอากาศ
เพื่อรองรับกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ และ
สรางพืน้ฐานการพฒันาทัง้ในมติทิางไซเบอร
และมติทิางอวกาศอยางเปนระบบ ตลอดจน
สงเสริมใหกําลังพลดํารงอยูในระเบียบวินัย
อยางเครงครัด ควบคูกับการดูแลสวัสดิการ
ของกําลังพลและครอบครัวอยางเหมาะสม 
เพื่อใหเกิดความ “มั่นคง” ในการเปนทหาร
อาชีพอยางภาคภูมิและสมเกียรติ รวมทั้ง
ปลูกฝงใหกําลังพลมีจิตอาสาตั้งมั่นในการ
ทําความดี ทั้งนี้ก็เพื่อใหประชาชน “มั่นใจ” 
วากองทัพอากาศมีความพรอมในการ
ปองกันราชอาณาจักร สนับสนุนการแกไข
ปญหาสําคัญของชาติและอยู เคียงขาง
ประชาชนสืบไป” 

 จากเจตนารมณดงักลาว ศนูยการ
สงครามทางอากาศ ซึ่งเปนหนวยงานหน่ึง
ที่มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร หลักนิยม ของกองทัพอากาศ 
คณะผูจดัทาํวารสารการสงครามทางอากาศ 
จึงไดรวบรวมและคัดสรรบทความและ
ความรูที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร หลักนิยม 

ในมิติตาง ๆ รวมทั้งมิติทางไซเบอรและมิติ
ทางอวกาศมาตีพิมพเผยแพรในวารสารฯ 

 สําหรับในฉบับนี้ประกอบดวย 
3 บทความ ซึ่งเปนบทความแปลทั้งหมด 
บทความแรกไดแก “Evolution of Air 
Power” ซึง่จะกลาวถงึววิฒันาการของกาํลงั
ทางอากาศ ตั้งแตในอดีตเปนตนมาถึง
สงครามเวียดนาม บทความที่สองเรื่อง 
“ยุทธศาสตร” จะกลาวถึงความหมายของ
ยุทธศาสตร ความสัมพันธของนโยบายกับ
ยุทธศาสตร และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ยุทธศาสตร สําหรับบทความสุดทายเปน
บทความเรื่อง “ทาอากาศยานนานาชาติ
คันไซ" ตอนจบ  

 สุดทายน้ีคณะผูจัดทําวารสาร
การสงครามทางอากาศ หวังเปนอยางยิ่งวา
ทานผูอานจะไดรับประโยชนและความรู
ไมมากก็นอย เพือ่จะไดนาํความรูและขอมลู
ตาง ๆ ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ
กองทัพอากาศ และประเทศชาติของเราให
เจริญกาวหนาตอไป

บรรณาธิการ

สารบัญ
Evolution of Air Power 3

ยุทธศาสตร 33

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ 55
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 Evolution of Air Power

ขออภิปรายเรื่องการพัฒนากําลังทางอากาศของ

Air Commodore (Retd) Jamal Hussain

แปลและเรียบเรียงโดย น.อ.เทอดพงศ ชูชีพวัฒนา (ยศในขณะนั้น)

ระยะแรก 

การใชคําวา “นภานุภาพ” หรือ “Air Power” ไดถูกบันทึกไว

ครัง้แรกในนิยายของ H.G.Wells เร่ือง The War in the Air ในป ค.ศ.1908 

อยางไรก็ตาม ตามคําบอกเลาของศาสตราจารย Tony Mason วันกําเนิด

ของคําวานภานุภาพ หรือกําลังทางอากาศไดถือวาเปนป ค.ศ.1893 ซ่ึงก็

ไมคอยจะถกูตองนกั เมือ่ พนัตร ี Fullerton แหงกองทพัสหราชอาณาจักรได

เสนอเอกสารในการประชุมของทหารชางที่เมืองชิคาโก ซึ่งเขาไดพยากรณ

วา ผลกระทบของอากาศยานเปนสัญญาณบงถึง “การปฏิวัติอันยิ่งใหญของ

ศลิปสงคราม เชนเดยีวกบัการคนพบอํานาจการยงิของปน” ซึง่อนาคตของการ

สงครามอาจจะเริ่มตนดวยการสูรบทางอากาศที่ยิ่งใหญ และการเขาไปถึง

เมอืงหลวงของขาศกึนาจะเปนสวนหน่ึงของการทาํสงคราม และการครองอากาศ

จะเปนสิง่สาํคญัทีต่องกระทาํกอนการทาํสงครามทางพ้ืนดิน ทีจ่ริงวนัเวลานีไ้ด

ถกูเลอืก แทนทีจ่ะเปนป ค.ศ.1803 เมือ่กองรอยโพยมยาน (Airship) ลําแรกของ

ฝรัง่เศสไดกอกาํเนดิขึน้ หรอืแทนท่ีจะเปน ค.ศ.1883 เมือ่ Albert Robida ได

แปลและเรียบเรียงโดย น.อ.เทอดพงศ ชูชีพวัฒนา (ยศในขณะนั้น)
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คาดการณถึงการบดขยี้โดยการโจมตีทางอากาศอยางทันทีทันใด ในสงคราม

ของศตวรรษที ่ 20 หรือในป ค.ศ.1903 ท่ีไดบันทึกถึงการเริ่มตนการบินของ

เครื่องจักรกลที่หนักกวาอากาศเครื่องแรก โดยพี่นองตระกูล Wright 

ศตวรรษที่ 19 อาจเปนชวงเวลาที่ควรไดรับการยกยองตอแนว

ความคิดที่กาวไปขางหนาในเรื่องของกําลังทางอากาศ แตเรื่องราวของการบิน

ดวยเครื่องจักรที่หนักกวาอากาศของพี่นองตระกูล Wright ซ่ึงเปนกาวแรก

ที่ทําใหฝนเปนจริงเม่ือถึงป ค.ศ.1909 อากาศยานไดถูกนํามาใชในวงการ

ทหารแลว การใชอากาศยานในการสูรบไดถูกบันทึกไวอยางเปนทางการเมื่อ

ป ค.ศ.1911 โดยชาวอติาเลยีน ในสงคราม อติาล-ีตุรก ีซ่ึงเปนดนิแดนของลเิบยี

ในปจจบุนั เมือ่รอยเอก Moizo และ De Rada ไดบินเครือ่งบนิปกสองชัน้ Forman 

ไดชี้จุดที่ตั้งคายของพวกอาหรับ และบินหยอนระเบิดมือลงใสคายท่ีตั้งทาง

ทหารเหลานั้น 

สหราชอาณาจักรเปนหนึ่งใน

ผูบุก เบิกของการพัฒนากําลั งทาง

ทหารโดย Royal Flying Corps และ 

Naval Wings ไดถูกกอตั ้งขึ ้นในป 

ค.ศ.1912 ในทันใดนั้น การแขงขัน

ระหวางเหลาทัพก็เริ ่มขึ ้นดวยจนถึง

Royal Flying Corps
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ป ค.ศ.1914 กองทัพเรือไดแยกกิจการบินออกมาจากกรมการบินทหาร และ

ต้ังเปน Royal Naval Air Service ของตนเองขึ้น ภายใตการดูแลของกระทรวง

การทพัเรอืองักฤษ เมือ่สงครามโลกครัง้ที ่1 ระเบดิขึน้ ทัง้ Royal Flying Corps 

และ Royal Naval Air Service ไดแยกกันสรางหนวยของตนเองข้ึนภายใต

การปกปองของกองทัพบกและกองทัพ

เรือของอังกฤษ ในขณะเดียวกันทั้ง

เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา 

ตางก็พัฒนากองบินของตนเองข้ึนเปน

สวนหนึ่งของกําลังภาคพื้น 

                                                    Royal Naval Air Service

สงครามโลกครั้งที่ 1 

 เมือ่เกดิสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ในป ค.ศ.1914 การบนิทหารประกอบดวย

เครือ่งบนิขนาดเบาท่ีทําดวยไมปกสองช้ัน และปกสามชัน้ ดวยความเรว็นอยกวา 

100 Knot และสามารถบรรทุกไดจาํกดั บทบาทของพวกมนัในชวงแรกถกูจาํกัด

เพียงการลาดตระเวน และการสังเกตการณช้ีเปาใหปนใหญ ในขณะที่ยังไมมี

หลักนิยมกําลังทางอากาศ ในวันที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในชวงเจ็ดสัปดาห

แรกของสงครามโลกครั้งที่ 1 Royal Naval Air Service ไดบินท้ิงระเบิด

โรงเก็บโพยมยาน Zeppelin ในเยอรมนี หนึ่งปตอมาเยอรมนีไดแกแคน

เม่ือ Zeppelin โจมตีท้ิงระเบิดเมืองตาง ๆ ในอังกฤษ ความเสียหายที่

  โพยมยาน Zeppelin
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เกิดขึ้นจากการทิ้งระเบิดโดย Zeppelin นี้อาจจะดูนอยนิด แตมีผลกระทบ

ตอพลเรือนและประชากรอยางลึกซึ้ง ทั้งสองฝายไดใชเครื่องบินเพิ่มมากขึ้น

ในการลาดตระเวน การสังเกตการณของปนใหญ และโจมตีทางอากาศเปน

ครั้งคราว และสิ่งที่เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมไดก็คืออากาศยานเร่ิมมีการยิง

ตอบโตกัน เพ่ือปองกันฝายตรงขามจากการไดประโยชนจากตัวกลางใหม

หรือหวงอากาศ เปนจุดกําเนิดของเครื่องบินขับไล ซ่ึงมีจํานวนที่เพ่ิมขึ้น

อยางมาก และสมรรถนะนี้ของพวกมันก็กาวกระโดดอยางรวดเร็ว การตอสู

เพ่ือการครองอากาศไดเริ่มตนขึ้นอยางแทจริง หลักนิยมกําลังทางอากาศ

แรกของการใหไดมาซึ่งการครองอากาศเปนที่ยอมรับวาเปนจริง 

เครื่องบินขับไลในสงครามโลกครั้งที่ 1

 เดือนกรกฎาคมป ค.ศ.1917 เปนจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตรกําลัง

ทางอากาศ เม่ือเคร่ืองบินทิ้งระเบิดโกธาของเยอรมนีไดโจมตีทางอากาศตอ

กรุงลอนดอน และเปนอีกครั้งหนึ่งที่ผล

กระทบที่เกิดขึ้นมีผลทางจิตวิทยามากกวา

ความเสียหายที่เปนจริง ตามภาพของการ

ทําลายที่มาจากทองฟาในนิยายของ 

H.G.Wells ไดกลายเปนความจริง จากผล

โดยตรงที่ เกิดขึ้นของการโจมตีเหลาน้ี 

เครื่องบินทิ้งระเบิดโกธา
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สหราชอาณาจักรจึงไดกอต้ังหนวยบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตรขึ้นในฝรั่งเศส 

ซึ่งรูจักกันดีในนามของ Independent Force เพื่อดําเนินการแกแคนตอ

บานเกิดเมืองนอนของเยอรมนี แนวความคิดของการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร 

ซึง่กระทาํโดยอสิระในการสนบัสนนุกาํลงัภาคพืน้ไดถอืกาํเนดิขึน้ การปฏิบตักิาร

นีไ้ดหวานเมลด็ของการเกดิเหลาทัพใหม คอื กองทพัอากาศอังกฤษไดถอืกาํเนิด

ขึ้นในป ค.ศ.1918 แยกเปนอิสระจากกองทัพบก และกองทัพเรือ 

The World' s First Independent Air Force

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ไดสิ้นสุดในป 1918 ในชวงระหวางสงคราม 

บทบาทตามลําดับของกําลังทางอากาศไดถือกําเนิดข้ึน หรือมีความพยายาม

ที่จะเกิดขึ้น หลักนิยมการครองอากาศ และสนับสนุนกําลังภาคพ้ืนไดรับการ

สถาปนาขึ้นอยางมั่นคง สําหรับกําลังภาคพื้น บทบาทเชน การสนับสนุนทาง

อากาศโดยใกลชิด การสนับสนุนการขนสง การลาดตระเวน การขัดขวาง 

การชี้เปาใหปนใหญ สงครามการตอตานเรือดํานํา การคุมครองขบวนยานยนต 

การคนหาและชวยชีวิต และการโจมตีทางทะเล กลายเปนสวนชวยเหลือ

สนับสนุนที่สําคัญตอยุทธศาสตรกําลังภาคพื้นและทางทะเลที่มีอยู
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ชวงตอของสงครามโลก (Inter-War Years) 

ส ง ค ร า ม โ ล ก ค รั้ ง ท่ี  1  ทํ า ใ ห ส ง ค ร า ม ท า ง

อากาศดูนาสนใจ และในสายตาของสาธารณชน

นั ก บิ น รบกลาย เป น ผู ม า แทนที่ พ ว กอั ศ วิ นที่

สวมเกราะวับแวมดวยการกระทํ าที่ กล าหาญ

และรักเกียรติยศ การบูชาวีรบุรุษนักบินยังคงมีอยู

ตลอดชวงตอของสงครามโลก หนังสือพิมพและ

ภาพยนตรขาวลงเรื่องราวของ Charles Lindbergh, 

Amy Johnson, Jimmy Doolittle, Amelia Earhart 

และอีกหลาย ๆ คนที่มีชื่อเสียงคลายกับบุคคลเหลานี้ 

เรื่องราวการบินไดสงอิทธิพลทางจิตวิทยาที่มีพลัง

อยางมาก และไดนําไปสูการพัฒนาสมรรถนะของ

อากาศยานในทุก ๆ ดาน ทําใหพวกมันเปนยานรบ              

ในการตอสูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๆ  

ภาพดานซายจากบนลงลาง Charles Lindbergh, 

Amy Johnson, Jimmy Doolittle,

และ Amelia Earhart ตามลําดับ

Giulio Dohet นายทหารบกชาวอิตาเลียน

เปนหน่ึงในผูสนับสนุนคน

แรก ๆ  ในเร่ืองของกําลังทาง

อากาศ เขาไดมีสวนในการ

ปฏิ บั ติ ก า รทา งอากาศ

ในสงครามลิเบียที่ Tripoli 

ในระหวางป ค.ศ.1911 - 12 

          Giulio Dohet 
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เขาเปนผูที่มีความกระตือรือรนเกี่ยวกับแนวความคิดของการทิ้งระเบิดทาง

ยุทธศาสตร และเห็นวากําลังทางอากาศมีความเหนือกวาทางทหารเมื่อเทียบ

กับสงครามในรูปแบบอื่น ๆ เขาเปนผูที่จัดการในเรื่องของการทิ้งระเบิดให

กับอิตาลี ในสงครามโลกครั้งที่ 1 เขาตองขึ้นศาลและถูกตัดสินจําคุกเมื่อเขา

ไปวิพากษวิจารณผูบังคับบัญชาระดับสูงของอิตาลีตอสาธารณชนที่จะตองรับ

ผิดชอบในเรื่องความออนแอของกําลังทางอากาศ แตในที่สุดเขาก็ถูกปลอย

ตัวออกมา เมื่อทฤษฎีของเขาไดรับการพิสูจนวาถูกตองดวยความพายแพของ

อิตาลีตอกองทัพอากาศของออสเตรียที่ Caporetto เขาไดถูกเรียกใหกลับ

เขารับราชการอีกครั้งและไดรับการเลื่อนยศใหเปน Brigadier General 

ในป ค.ศ.1922 เขาไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนาโครงการการบินของอิตาล ี

โดย Benito Mussolini หนังสือ Command of the Air ของเขาถูกจัดพิมพ

ขึ้นเปนครั้งแรกในป ค.ศ.1921 และพิมพฉบับแปลใหมอีกครั้งในป ค.ศ.1927 

เขาไดรับการยกยองโดยนักทฤษฎีกําลังทางอากาศ

ในยุคแรก ๆ  วาเปนสุดยอดและมีอิทธิพลอยางใหญ

หลวงตอการสรางและพัฒนากําลังทางอากาศ โดย

เฉพาะอยางยิ่ งในสหรัฐอเมริกา และสหราช

อาณาจักร เขาโตแยงวาการครองอากาศควรจะ

ตองเปนวัตถุประสงคแรกสุดในระหวางการดําเนิน

สงคราม และเมื่อบรรลุผลแลวอันดับตอมาการทิ้ง

ระเบิดในพื้นที่อุตสาหกรรม และศูนยกลาง

ประชากรจะทําลายสิ่งเหลานี้ยอยยับจนทําใหขาศึกตองเรียกรองหาสันติภาพ 

เขายืนยันวาการครองอากาศแลวตามดวยการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตรจะ

ทําใหสามารถชนะสงครามไดโดยไมตองพึ่งกําลังทางทะเลหรือกําลังทางบก 

Douhet ไดรับการยกยองวาเปนบิดาของกําลังทางอากาศ



10 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 71

 ในขณะที่สมมุติฐานของ Douhet มีอิทธิพลอยางมากตอการ

พัฒนากําลังทางอากาศในศตวรรษที่ 20 มันก็ถูกวิจารณดวยวา เปนการ

กลาวถึงผลกระทบของกําลังทางอากาศอยางเกินจริง โดยเฉพาะขอสมมุติฐาน

ที่ว ากําลังทางอากาศแตเพียงลําพังสามารถนําใหศัตรูยอมจํานนไดใน

ระหวางสงคราม

ผู ที่สนับสนุนคนตอไปในเรื่องกําลังทางอากาศ ซึ่งปรากฏในชวง

สงครามโลกครั้งที่ 1 คือ Trenchard ซึ่งเปนผู บัญชาการคนแรกของ

กองทัพอากาศอังกฤษ Trenchard เชื่อในบทบาทเชิงรุกของกําลังทางอากาศ 

และเชื่อวาภารกิจหลักของกําลังทางอากาศคือทําลายขาศึกใหยับเยินดวย

การทิ้งระเบิดทางอากาศ เขาสนับสนุนอยางแข็งขันในความจําเปนที่จะตอง

ทุมเททรัพยากรใหมากที่สุดเพ่ือพัฒนากําลังทางอากาศ เพราะวาภยันตราย

หลักในอนาคตจะมาจากทางอากาศ เขาใหเหตุผลวา การไมปลอยใหขาศึก

ใชขีดความสามารถมาโจมตีท้ิงระเบิดทางยุทธศาสตรตอฝายเรา และเรา

เองตองเปนฝายที่โจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตรตอขาศึก จะสามารถ

ทําใหขาศึกยอมจํานนได เขามั่นใจวาหากปราศจากการครองอากาศ ทหารบก

และทหารเรือจะกลับกลายเปนกําลังที่ไมมีพลังอํานาจอะไร และวันเวลาของ

เรือรบขนาดใหญไดกลายเปนอดีตไปแลว 

พวกมันไมสามารถปฏิบัติการไดในการ

เผชิญหนากับกําลังทางอากาศ ในฐานะ

ผู บัญชาการทหารอากาศของกองทัพ

อากาศที่เปนเหลาทัพอิสระแรกของโลก 

แนวความคิดของ Trenchard มีผล

กระทบอยางมากตอขีดความสามารถ

และการจัดองคกรของกองทัพอังกฤษ

ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 

                                   Trenchard
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ผูสนับสนุนในเรื่องกําลังทางอากาศที่สําคัญคนท่ีสาม ซึ่งปรากฏขึ้น

ในชวงหลังของสงครามโลกครั้งที่ 1 คือชาวอเมริกันที่ชื่อ Billy Mitchell 

เขาเปนบุตรชายวุฒิสมาชิกมลรัฐวิสคอนซินผูมีฐานะรํารวย เขาสมัคร

เขาเปนทหารในชวงสงครามสเปน-อเมริกัน และไดรับการเลื่อนยศเปน

ชั้นสัญญาบัตรอยางรวดเร็ว เนื่องจากอิทธิพลของบิดาเขามีประวัติในการ

สงครามที่ยอดเยี่ยม และหลังจากที่เขาไดผานการเดินทางที่ทาทายไปยัง

ฟลิปปนสและอลาสกา Mitchell ไดรับตําแหนงเสนาธิการ ซึ่งขณะนั้นเขา

เปนสมาชิกที่มีอายุนอยท่ีสุด เขาเริ่มสนใจในเรื่องการบินและความเปนไปได

ของมัน ในป ค.ศ.1916 ขณะที่เขามีอายุ 38 ป เขาไปเรียนบินเปนการสวนตัว 

ในป ค.ศ.1917 เขาเดินทางมาฝรั่งเศส ในฐานะเปนสวนหนึ่งของกําลังสหรัฐฯ 

ในยุโรป และไดรับผิดชอบในการจัดเตรียมหนวยบินอเมริกัน ในชวงปลาย

สงครามโลกครั้งที่ 1 เขามีตําแหนงสูงสุดในบรรดานักบินสหรัฐฯ ทันทีท่ีเขา

กลับมาสหรัฐฯ ในป ค.ศ.1919 เขาก็เปนผูที่สนับสนุนกําลังทางอากาศอยาง

เต็มที่ Mitchell ไดรับอิทธิพลอยางมากจากทฤษฎีของ Douhet เขาไดรับการ

แตงตั้งใหเปน Deputy Chief of the Air Service ในตําแหนงนี้ความสัมพันธ

กับผูบังคับบัญชาในระดับสูงของกองทัพเริ่มมีปญหาเกิดขึ้น เนื่องจากเขา

เริ่มโจมตีทั้งกระทรวงการสงครามและ

กระทรวงทหารเรือ เมื่อ Mitchell แนะนํา

วากําลังทางอากาศของสหรัฐฯ นาจะ

สามารถปองกันชายฝงของประเทศจาก

การโจมตีของเรือรบไดดีกวากําลังทาง

ทะเลของสหรัฐฯ ซึ่งทําใหเกิดขอถกเถียง

ตอไปวา เครื่องบินสามารถจมเรือรบได

หรือไม การทดสอบจริงไดกระทําในเดือน 

มิถุนายน/กรกฎาคม ป ค.ศ.1921 และ 
Bil ly Mitchell 
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กันยายน ป ค.ศ.1921 เครื่องบินทิ้งระเบิดของ Mitchell ไดจมเรือของเยอรมนี

ที่ยึดได 3 ลํา และเรือรบ Alabama ที่ลาสมัยของสหรัฐฯ ในการทดลอง

ครั้งแรก และจมเรือสหรัฐฯ เกาอีก 2 ลํา ลงสูกนทะเลในการทดสอบครั้งตอมา

การทิ้งระเบิดเพื่อจมเรือรบจากทีมเครื่องบินทิ้งระเบิดของ Mitchell

ความสําเร็จของการทดสอบทิ้งระเบิดนี้ไดกระตุนผูสนับสนุนกําลัง

ทางอากาศในการกดดันใหแยกตัวออกมาเปนเหลาทัพอิสระ แตบรรดาฝาย

เสนาธิการของกองทัพบกสหรัฐฯ ยังคงเช่ือวาลําพังกําลังทางอากาศแตเพียง

อยางเดียวไมอาจจะชนะสงครามได แตบทบาทที่ดีท่ีสุดท่ีมันมี คือมันสําคัญ

เพียงแคเปนผูสนับสนุนเทาน้ัน Mitchell ไดวิพากษวิจารณผูที่มีอาวุโสกวา

มากขึ้นเรื่อย ๆ และเริ่มขยายไปสูสาธารณชน กองทัพไมสามารถทนตอ

พฤติกรรมของเขาไดอีกตอไป ดังนั้นในเดือนธันวาคม ป ค.ศ.1925 เขาถูก

ศาลทหารตัดสินวามีความผิด คือฝาฝนขอบังคับสงครามที่ 96 และถูกแขวน

ตําแหนงไวเปนเวลา 5 ป Mitchell จึงไดลาออกจากกองทัพในป ค.ศ.1926 

ในความสอดคลองกันของทฤษฎีของทั้ง Douhet และ Tren-

chard นั้น Mitchell ไดยืนยันถึงศักยภาพของกําลังทางอากาศในการรับมือ

กับความขัดแยงใด ๆ ก็ตามในอนาคตและกําลังทางอากาศจะเปนกําลัง

ท่ีมีความเด็ดขาดที่สุด เขายังสนับสนุนความคิดในเรื่องการทิ้งระเบิดทาง

ยุทธศาสตรเพียงลําพังสามารถทําใหชนะขาศึกไดอีกดวย



13วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 71

เท
ียน

กง
-1

 (T
ia

ng
on

g-
1)

Ev
ol

ut
io

n 
of

 A
ir 

Po
w

er

ทั้ง Douhet, Trenchard และ Mitchell มีความหลงใหล

ในกําลังทางอากาศ และบางทีดูเหมือนวาจะกลาวอางเกินจริง ขณะที่

สวนใหญของทฤษฎีและคําพยากรณของเขาทั้งสามคนกําลังเริ่มเปนจริง 

แตคํากลาวอางในเรื่องที่วา กําลังทางอากาศแตเพียงอยางเดียวสามารถ

เอาชนะสงครามไดนั้นยังคงตองรอการพิสูจนอยู พวกเขาพลาดอยางมาก

ในเรื่องการปองกันภัยคุกคามทางอากาศในรูปแบบของเคร่ืองบินขับไลและ

การปองกันทางภาคพื้น ซึ่งสามารถลดผลกระทบของกําลังทางอากาศได

โดยเฉพาะกับการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร พวกเขาประเมินคาโดยรวม

ตํ่าเกินไปตอความจําเปนที่ตองมีกําลังทางเรือและกําลังทางบก รวมทั้งความ

มุงมั่นหรือความตั้งใจของประชาชนที่จะตอตานการทิ้งระเบิดทางอากาศ

ลําโพงแจงเตือนการบุกรุกของเครื่องบิน และปนตอสูอากาศยานในอดีต

ปนตอสูอากาศยานบนเรือรบ และหลุมหลบภัย
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สงครามโลกครั้งที่ 2 

Blitzkrieg 

เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร ของกําลังทางอากาศตอไป 

คือสงครามโลกครั้งที่ 2 การศึกษาการสงครามทางอากาศในชวงสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ตองเริ่มที่ German Blitzkrieg 

German Blitzkrieg เปนการโจมตีอยางรวดเร็วเพื่อใหไดชัยชนะในทันที

รถถังและเครื่องบินเปนเครื่องมือในการทําสงครามชิ้นใหมซ่ึงไดถูก

นําเขามาใชในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 ในชวงตอของสงคราม ทั้งอังกฤษ, 

ฝรั่งเศส และประเทศมหาอํานาจในยุโรปอื่น ๆ พลาดที่จะไขวควาหรือฉวยเอา

เร่ืองความเร็วและพิสัยของอาวุธทางอากาศท่ีมีอยู ซ่ึงเปนปจจัยในชัยชนะ

ของสงครามโลกครั้งที่ 1 แตทําใหเปนเหมือนเรื่องลาสมัยและไมสําคัญ ในทาง

ตรงขามเยอรมนีกลับพัฒนาและผสมผสานอากาศยาน ยานเกราะที่มีความ

รวดเร็ว ทหารราบ และการสื่อสารที่ทันสมัย เปนรูปแบบของ Blitzkrieg ซึ่งได

แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในเรื่องการเอาชนะสงครามที่นําไปสูการปฏิวัติ

กิจการทางทหาร (Revolution in Military Affairs) แนวความคิดเหลานี้ไดรับ
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การทดสอบครั้งแรก และไดพัฒนาใชตอมาในสงครามสเปนในป ค.ศ.1936 

เม่ือเยอรมนีไดเริ่มเคล่ือนการโจมตีที่มีการประสานกัน โดยกองพลรถถัง 

Panzer ซ่ึงสนบัสนุนโดยทหารราบ และใชกาํลงัทางอากาศควบคมุเหนอืทองฟา 

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกก็ไดรูจักการปฏิบัติการที่เรียกวา Blitzkrieg ซึ่งได

บกุเขาไปในโปแลนดและสวนทีเ่หลอืของยโุรปตะวนัตก ตามท่ีนกัประวติัศาสตร

ไดบันทึกไวในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 อากาศยานและรถถังของฝร่ังเศส

มีความเหนือกวาเยอรมนี แตก็ยังถูกบดขยี้โดยการรุกอยางเดือดดาลของ 

Blitzkrieg ในปฏิบัติการ Blitzkrieg นี้ Luftwaffe ไดแสดงใหเห็นถึงหลักนิยม

ของการครองอากาศ และการสนับสนุนกําลังภาคพื้น โดยความมีประสิทธิภาพ

นีไ้ดทาํใหฝายตรงขามตกตะลงึจนตองยอมแพ Blitzkrieg เปนตวัอยางทีดี่เยีย่ม

ของการใชกําลังทางอากาศที่ทํางานรวมกัน ในการสนับสนุนกําลังภาคพื้น 

รถถัง  Panzer ของเยอรมนี

ขณะที่การมีสวนของ Luftwaffe ในชัยชนะและการยอมแพของชาติ

ยุโรปตะวันตกมีความหมายท่ีสําคัญยิ่ง เพราะทําใหมีการพัฒนามากขึ้นในการ

ใชกําลังทางอากาศยุทธวิธีเพื่อสนับสนุนกําลังภาคพื้น Luftwaffe มี 3 ภารกิจ
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หลักคือ “การตอสูกับกําลังทางอากาศของขาศึก” (เอาชนะการครองอากาศ), 

“แทรกแซงการปฏบิตักิารของการรบทางพืน้ดนิและทางทะเล” (การสนบัสนนุ

ทางอากาศโดยใกลชิด) และ “การสูรบกับแหลงที่เปนความเขมแข็งของขาศึก 

และขัดขวางการสงกําลังบํารุงไปยังแนวหนา” (การขัดขวางทางอากาศ) ส่ิงท่ี

ไมปรากฏใหเห็นก็คือ ภารกิจการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตรซึ่ง Douhet, Tren-

chard และ Mitchell สนับสนุนอยางแข็งขันวาเปนภารกิจหลักของ

กําลังทางอากาศ โชครายที่พลเอก Max Wever ผูบัญชาการทหารอากาศ

ของกองทัพอากาศเยอรมนีเสียชีวิตในอากาศยานอุบัติเหตุในป ค.ศ.1936 

เขาเปนผูที่ตระหนักถึงจุดออนนี้ และการพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดหนัก

ส่ีเครื่องยนตก็ยังอยูในการพิจารณาเตรียมการ อยางไรก็ตามภายหลังการตาย

ของเขาโครงการนี้ไดถูกละเลย เนื่องจากนายทหารระดับสูงของเยอรมนี

เชื่อวาเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสองเครื่องยนตที่มีอยูแลวนาจะใชงาน

ไดทั้งบทบาททางยุทธวิธีและบทบาททางยุทธศาสตร ขณะที่สมมุติฐาน

นี้ก็ไมมีผลกระทบตอเปาหมายในการทําสงครามของเยอรมนีตอรัฐเพ่ือนบาน 
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เมื่อ Hitler ตัดสินใจที่จะเปดสงครามรุกเขาไปทางตะวันตกเหนือ North Sea 

และบกุไปทางตะวนัออกเขาไปในใจกลางโซเวยีต เขาไมมอีาวธุอะไรเลยทีไ่ปกนั

ไดกับวัตถุประสงคทางการเมืองของเขา การขาดซ่ึงเคร่ืองบินทิ้งระเบิดขนาด

หนักพิสัยไกลท่ีสามารถปฏิบัติการ

ทิ้ งระเบิดทางยุทธศาสตร ไดอยาง

ตอเนื่องตอทั้ งอังกฤษและสหภาพ

โซเวียต เปนขอบกพรองอยางรายแรง

ที่ ทํ า ให เยอรมนีตองสูญเสียอย าง

ใหญหลวง                     Adolf Hitler  

ยุทธการแหงบริเทน (Battle of Britain)

ในการพิชิตยุโรปตะวันตก Hitler ไดหันความสนใจของเขาไปสูเกาะ 

อังกฤษเขาไดวางแผนปฏิบัติการ “Sea-Lion” ซึ่งเขาคาดการณวาจะสงทหาร 

บุกอังกฤษโดยการยกพลขึ้นบก (Amphibious Operations) เพื่อจะใหการ

ยกพลขึ้นบกนี้บรรลุผล Luftwaffe ตองกระทําการครองอากาศเหนือเกาะ

อังกฤษ เหตุการณในยุทธการแหงบริเทนไดเปนที่ประจักษถึงการดํารง

การปฏิบัติการตอตานทางอากาศเชิงรุกอยางขนานใหญโดย Luftwaffe  

ในความพยายามที่จะปราบและทําใหกองทัพอากาศอังกฤษตองสิ้นสภาพไป 
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ฐานบินของเครื่องบินขับไลอังกฤษ เครือขายการปองกันทางอากาศ ศูนยกลาง

การควบคุมบังคับบัญชา คลังสงกําลังบํารุง ไดถูกโจมตีโดยเครื่องบินทิ้งระเบิด

เยอรมนี ในขณะที่เครื่องบินขับไลเยอรมนีก็เขาตอสูกับเคร่ืองบินขับไล

อังกฤษเหนือเกาะอังกฤษอยางชนิดเอาเปนเอาตายกันไปขางหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่

เยอรมนีขาดเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดหนัก พอถึงเดือนกันยายน ป ค.ศ.1940 

Luftwaffe ซึ่งตอสูกับกองทัพอากาศอังกฤษ ก็เริ่มที่จะชนะการยุทธเพื่อ

การครองอากาศตามที่ศาสตราจารย Mason ไดกลาวถึง กองบัญชาการบิน

ขับไลของกองทัพอากาศอังกฤษไดสูญเสียเครื่องบินขับไลไปถึงหนึ่งในสาม 

และสูญเสีย Squadron Commander อีกหนึ่งในหา ผูที่ยังเหลือรอดอยูก็ตอง

ขึ้นบินตอไปถึงวันละสี่เท่ียว และไมมีฝูงบินสํารองที่จะมาเปลี่ยนเครื่องที่

เสียหายจากการโจมตีอีก แตการโจมตีกรุงเบอรลินโดยกองบัญชาการบิน

ทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศอังกฤษเพียงอยางเดียวในระหวางสงครามนี้ ก็ได

ทําให Hitler โกรธและเกรี้ยวกราดเปนอยางมาก เขาจึงหันความสนใจจากการ

ตอตานทางอากาศที่กระทําตอกองทัพอากาศอังกฤษไปเปนการส่ังใหโจมตี
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ประชาชนพลเรือนกรุงลอนดอนแทน การเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหันนี้เปน

การคลายแรงกดดนัทีม่ตีอกองบญัชาการขบัไลขององักฤษลง และทาํใหองักฤษ

สามารถรวมกําลังไดใหมจนมีผลทําใหเครื่องบินทิ้งระเบิดเยอรมนีสูญเสีย

อยางหนัก ในที่สุด Hitler ตองยุติการทําสงครามทางอากาศ และผลอันเนื่อง

มาจากการที่ Luftwaffe ไมสามารถมีชัยชนะในสงครามชิงความเหนือกวา

ทางอากาศได ปฏิบัติการ “Sea-Lion” ก็ตองระงับไปดวยเชนกัน ในขณะที่ 

Hitler ก็หันความสนใจไปท่ีสหภาพโซเวียต อังกฤษตองจายราคาสูงอยางมาก

ในแงของการสูญเสียและบาดเจ็บของพลเรือนในชวงการโจมตีกรุงลอนดอน 

แตผูท่ีรอดชีวิตของกองทัพอากาศอังกฤษก็มีสวนในชัยชนะที่สามารถทําให

เยอรมนีตองลาถอยกลับไป นักประวัติศาสตรตางเห็นพองตองกันวาการตัดสินใจ

ของนายพล Goering ผูบัญชาการทหารอากาศเยอรมนีที่ไดเปลี่ยนแปลง

กะทันหันจากการโจมตี Fighter Commander มาเปนการโจมตีกรุงลอนดอน 

ในวันที่ 7 กันยายน ค.ศ.1946 เปนจุดหักเหในยุทธการแหงบริเทน

พนักงานสํารวจนานฟากรุงลอนดอนขณะเกิดยุทธการแหงบริเทน
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จากยทุธการแหงบริเทนนีม้บีทเรยีนสาํคญั 3 บทเรียนคอื ประการแรก 

ในการรุกทางบกหรือทางทะเลในสงครามสมัยใหม ชัยชนะในการครองอากาศ 

เปนสิ่งสําคัญที่ตองกระทําใหไดกอน ประการที่สอง ความขาดแคลนเครื่องบิน

ทิ้งระเบิดพิสัยไกลของ Luftwaffe ซึ่งจะชวยใหดํารงการทิ้งระเบิด

ทางยุทธศาสตรเชิงรุกใหดําเนินตอไปไดเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเยอรมนี 

ไมสามารถชนะสงครามได และประการสดุทาย สงครามน้ีไดพิสูจนการกลาวอาง

ของ Douhet และ Mitchell ที่วาการโจมตีทิ้งระเบิดทางอากาศอยางหนัก

ตอศูนยกลางประชากรจะสงผลทําใหสูญเสียขวัญกําลังใจ และนําไปสูการ

ยอมแพของชาติวาไมเปนจริง วิสัยทัศนในเรื่องกําลังทางอากาศในยุคแรก ๆ  

ประเมินคาความมุงมั่น ความตั้งใจของมนุษยในการตอสูกับสงครามตําเกินไป

หมายเหตุ Luftwaffe หมายถึง กองทัพอากาศเยอรมนี

สงครามในแอฟริกา 
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สงครามในแอฟริกาโดยชาวอเมริกันเปนเหตุการณตัวอยางสําคัญ

ในบริบทของการใชกําลังทางอากาศ เพราะวาหนึ่งในหลาย ๆ บทเรียนมาจาก

ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีผลตอการพัฒนากําลังทางอากาศใหเปนเหลาทัพอิสระ 

ในชวงสงครามทีแ่อฟรกิา American Air Corps ไดกระจายทรพัยากรกาํลงัทาง

อากาศจํานวนมากไปตามหนวยปฏิบัติการของทหารบกตาง ๆ ในทางตรงขาม

ทรัพยากรกําลังทางอากาศของเยอรมนีอยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชา

ของ Luftwaffe เพยีงหนึง่เดยีว ทัง้ ๆ  ทีท่รพัยากรกาํลงัทางอากาศของอเมรกินั

ในแอฟรกิามคีวามเหนือกวาเยอรมน ีทัง้ในดานคุณภาพและปริมาณ แตเยอรมนี

ภายใตการบังคับบัญชาเดียว ทําใหสามารถรวบรวมเคร่ืองบินใหมีจํานวน

มากกวา เครื่องบินของอเมริกันแตละฝูง  และเปนสาเหตุของความ

เสียหายจํานวนมาก ตามคําสั่งของพลเอก Eisenhower คณะกรรมาธิการได

ถูกแตงตั้งขึ้นเพ่ือวิเคราะหการสงครามทางอากาศนี้ และหนึ่งในส่ิงสําคัญ

ทีค่นพบจากคณะกรรมาธกิารนี ้คอื การวางกาํลงัของทรัพยากรกาํลังทางอากาศ

อเมริกันเปนเหมือนกองเหรียญเพนนี ทําใหการใชประโยชนไมสูงสุดอยาง

ทีค่วรจะเปน ซึง่เปนการฝาฝนหลกัของการมเีอกภาพของการบงัคบับญัชา ตัง้แต

น้ันเปนตนมาหลักเอกภาพของการบังคับบัญชาก็ถูกพิจารณาวาเปนหนึ่ง

ในบรรดาหลกันยิมกาํลงัทาง

อากาศ การคนพบคําตอบนี้

ไดนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ของ American Air Corps 

ใหเปนอิสระ และในที่สุด

กองทัพอากาศสหรัฐฯ ก็ได

ถูกตั้งขึ้นในป ค.ศ.1947

    พลเอก Eisenhower
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ยุทธการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตรตอเยอรมนี 

ภายใตอิทธพิลของนายพล Trencherd กองทพัอากาศองักฤษไดพฒันา

กําลังทางอากาศที่ใหญมากเพื่อจะใชสําหรับทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร 

ตอฝายตรงขาม หลังจากรอดพนจากยุทธการแหงบริเทนแลว กําลังทางอากาศ

สวนนี้ไดเขาไปโจมตีทิ้งระเบิดเยอรมนี การยุทธทางอากาศนี้ไดเริ่มตนดวยการ

ใชหมูบินขนาดใหญปฏิบัติภารกิจท้ิงระเบิดในชวงกลางวัน แตก็ไดรับความ

สูญเสียอยางหนักจากเครื่องบินขับไลของ Luftwaffe ความสูญเสียนี้ขึ้นมาถึง

ระดับที่ไมอาจดํารงการปฏิบัติการตอไปได นอกจากการสูญเสียอยางมากแลว 

ความแมนยําของการทิ้งระเบิดก็นอยมาก เมื่อเทียบกับความสําเร็จในชวง

การทดสอบในยามสงบ การทิ้งระเบิดในเวลากลางวันไมไดรับผลสําเร็จตาม

ที่ปรารถนา กองทัพอากาศอังกฤษจึงปรับเปลี่ยนมาโจมตีทิ้งระเบิดในชวง

กลางคืนอยางเดียว ขณะที่การโจมตีทิ้งระเบิดในตอนกลางคืนทําใหอัตราการ

สูญเสียลดตําลงจนมาสูระดับท่ีบริหารจัดการไดเพราะ Luftwaffe ก็ไมมี

เครื่องบินขับไลกลางคืนท่ีมากพอ แตอัตราความแมนยําในการทิ้งระเบิด

ก็ตํากวาเดิมอีก ผลกระทบจากการใชระเบิดโจมตีจึงยิ่งตําลงไปอีก
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Trencherd ต้ังสมมุติฐานในเร่ือง การปฏิบัติการเชิงรุกดวยการ

ทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตรผิดพลาดสองประการ เขาเชื่ออยางผิด ๆ  วาเครื่องบิน

ทิง้ระเบดิทีต่ดิอาวธุจะปองกนัตนเองไดดีเพยีงพอทีจ่ะบนิฝาเครือ่งบนิขบัไลของ

ขาศึกไดโดยไมไดรับความเสียหาย ดังนั้นจึงไมจําเปนตองมีเครื่องบินขับไล

คุมกัน อังกฤษจึงไมไดลงทุนกับการพัฒนาเครื่องบินขับไลพิสัยไกลที่สามารถ

คุมกันเครื่องบินทิ้งระเบิดและปกปองพวกมันจากเครื่องบินขับไลสกัดกั้นของ

ขาศกึ ทัง้ Trencherd และฝายเสนาธกิารของเขาคาํนวณผดิพลาดในเร่ืองความ

แมนยาํของเครือ่งบินท้ิงระเบิดท่ีไดทดสอบในชวงเวลาสนัติ ในชวงเวลาของการ

รบจริง ๆ กับเครื่องบินขับไลขาศึกที่ดักซุมโจมตีเขามาโดยรอบ และการระดม

ยิงอยางหนักหนวงจากปนตอสูอากาศยานไดทําใหผลของความแมนยําของ

เคร่ืองบินทิ้งระเบิดไมมีความใกลเคียงอะไรเลย กับผลที่ไดตอนทดสอบใน

ยามสงบ มากยิ่งไปกวานั้น เครื่องบินทิ้งระเบิดจําเปนตองจัดการกับเปาหมาย

มากกวาที่คาดหวังไว เมื่อความสูญเสียจากการทิ้งระเบิดในตอนกลางวันมาถึง

ระดบัทีไ่มสามารถยอมรบัได อันเนือ่งมาจากกองทพัอากาศองักฤษไมไดพัฒนา

เครือ่งบนิขบัไลพสิยัไกลใหมขีดีความสามารถคุมครองเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิใหไป

ถึงเปาหมายที่ตองการ มันก็ไมมีทางเลือกอยางอื่นแตตองหันไปโจมตีในเวลา

กลางคืนแทนการโจมตีในเวลากลางวัน 
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ฝายอเมริกันเขาสูการตอสูในเวลาตอมา แตพวกเขาสามารถวางกําลัง

ทางอากาศที่มีขนาดใหญมากกวาอังกฤษ อเมริกันก็เปนผูสนับสนุนแนวคิด

อยางแข็งขันในเรื่องการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตรดวยเชนกัน และพวกเขา

เริ่มตนการปฏิบัติการดวยการโจมตีทางอากาศเหนือดินแดนเยอรมนี

ในชวงกลางวัน ประสบการณของกองทัพอากาศอังกฤษไดเกิดซําอีกครั้ง และ

อตัราการสญูเสยีของอเมรกินักส็งูมากเกอืบเปนสองเทาของทีค่าดหวงัไว อยางไร

กต็าม ไมเหมอืนกบักองทัพอากาศองักฤษท่ีอเมรกัินไมละท้ิงการโจมตีทิง้ระเบดิ

ในตอนกลางวันของพวกเขา เพราะประเมนิอยางถูกตองวาการทิง้ระเบดิในตอน

กลางคืนจะทําใหประสิทธิผลของการยุทธลดลงอันเนื่องมาจากการสูญเสีย

ความแมนยาํ และทําใหภารกจิมคีวามเสีย่งทีจ่ะไมประสบความสําเร็จ อเมริกนั

โชคดีที่ไดพัฒนาเครื่องบินขับไลพิสัยไกล P-51 Mustang ซึ่งสามารถคุมกัน

เครื่องบินทิ้งระเบิดของพวกเขาไปยังเปาหมายได Mustang จึงไดถูกใช

ในบทบาทคุมกันหมูบินทิ้งระเบิด ความกาวหนานี้นําไปสูการลดลงของอัตรา

การสูญเสียอยางมาก P-51 Mustang มีความเหนือกวาเครื่องบินขับไลของ

เยอรมนีในยุคเดียวกัน และเริ่มสงผลใหยอดความสูญเสียของเครื่องบินสกัดกั้น

เยอรมนีเพิ่มสูงขึ้น P-51 Mustang ไดทําใหมีความเหนือกวาทางอากาศ

โดยรอบเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิเหนอืดนิแดนเยอรมนทีีห่างไกลออกมาจากตวัเมอืง

เครื่องบิน P-51  Mustang
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ยุทธการทิ้งระเบิดทางอากาศยุทธศาสตรเหนือดินแดนเยอรมนี

เปนภารกิจที่ยาวนาน ขณะท่ีมันก็ไมมีผลทําใหเยอรมนีตองยอมจํานน

อยางรวดเร็ว หรือไมไดทําใหเยอรมนียอมแพเพราะการท้ิงระเบิดทางอากาศ

อยางเดียว นักวิจารณสวนใหญเห็นพองวาการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร

ไดแสดงบทบาทที่สําคัญมากในความสําเร็จแหงชัยชนะของฝายสัมพันธมิตร

ในยุโรป

สงครามในแปซิฟก 

การโจมตี Pearl Harbour ของกองทัพญี่ปุน

สงครามในแปซิฟกเริ่มตนขึ้นเมื่อญี่ปุนเปดฉากโจมตี Pearl Harbour 

ในวันที่ 7 ธันวาคม ป ค.ศ.1941 ในชวงตน ๆ ของป ค.ศ.1924 Mitchell ซึ่ง

เดินทางไปญี่ปุนไดสงรายงานความเห็นของเขาวา ความทะเยอทะยาน

ในการแผขยายอิทธิพลของญี่ปุนในแปซิฟก อาจจะทําใหเกิดสงครามใน

แปซิฟก ตามที่ Mitchell ไดพูดถึงสงครามในแปซิฟก เขากลาววาสงครามจะ

เริ่มตนดวยการโจมตีทั้งทางอากาศและทางทะเลตอ Pearl Harbour ในฮาวาย

ตามดวยการโจมตีทางอากาศตอฟลิปปนส ณ เวลา 7:30 AM และ 10:40 AM 
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ตามลําดับ ในเหตุการณจริงของการโจมตี Pearl Harbour เกิดข้ึนเวลา 

7:55 AM และที่ฟลิปปนสเวลา 12:45 PM ในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.1941 

เวลาที่ Mitchell ทํานายไวผิดไปเพียง 25 นาที สําหรับที่ฮาวาย และนอยกวา 

2 ชั่วโมงที่ฟลิปปนส

สงครามในแปซิฟก สวนใหญเปนการยุทธทางทะเล/ทางอากาศ 

ดวยกําลังทางอากาศซึ่งเปนบทบาทที่มีความเด็ดขาด กําลังทางอากาศได

ถูกวางในแปซิฟกโดยใชฐานบินในทะเล (กองกําลังเรือบรรทุกเคร่ืองบิน

เฉพาะกิจ) และฐานบินบนบก สงครามระหวางกองเรือบรรทุกเครื่องบินของ

ทั้งสองฝายพยายามที่จะแยงชิงการครองทะเล และการครองอากาศจากกัน

และกนั ในทีส่ดุสหรฐัอเมรกิากม็อํีานาจเหนือกวา และไดทิง้ระเบดินวิเคลยีร 2 ลกู 

เหนอืฮโิรชมิาและนางาซาก ิปดผนกึโชคชะตาของญีปุ่น ดูเหมอืนวาคาํพยากรณ

ของทั้ง Douhet และ HG Well ในเรื่องของการพิชิตขาศึกดวยการทําลาย

ประชากรพลเรือนและระบบสาธารณูปโภคอยางขนานใหญโดยการโจมตี

ทิง้ระเบดิทางอากาศอยางหนกัเริม่จะเปนความจรงิ การท้ิงระเบดิครัง้นีเ้ปนการ

เริ่มตนของยุคนิวเคลียร ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปดวยพลังในตัวของ

มันเอง และแตกตางไปจากยุทธศาสตรทหารกอนหนานี้ทั้งหมด โลกยังเมตตา

ที่เราไมไดเห็นการใชระเบิดนิวเคลียรในความขัดแยงที่เกิดขึ้นในเวลาตอมาอีก 
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แตยุทธศาสตรนิวเคลียรก็สงผลกระทบอยางลึกซึ้งตอวิถีของประเทศตาง ๆ 

ในการจัดการกับความขัดแยง เมื่อฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายท่ีเปนปรปกษกัน

ครอบครองอาวุธนิวเคลียร สงครามนิวเคลียร์กลายเปนสงครามรูปแบบใหม

ไปอยางสมบูรณ และมีความเชื่อมโยงกับกําลังทางอากาศ มันตองปฏิบัติและ

ถูกปฏิบัติแตกตางไปจากรูปแบบของสงครามตามแบบอื่น ๆ  

ผลกระทบของกําลังทางอากาศในสงครามทางเรือไดปรากฏใหเห็น 

อยางชัดเจนในสงครามแปซิฟก สําหรับกองทัพเรือแทนท่ีจะตอตานสงคราม

ที่ใชเครื่องมือใหมในการทําลาย พวกเขาไดซึมซับเอาเขาไวเปนสวนประกอบ

สาํคญัสวนหน่ึงของพวกเขา เหมอืนกบัทีพ่วกเขาไดรบัเอาเรอืดาํนํา้เปนกาํลังสวน

หนึ่งดวย ในปจจุบันกองทัพเรือสมัยใหมปฏิบัติการทั้ง 3 มิติ : คือ มิติผิวนํ้า มิติ

ใตนํ้า และมิติเหนือนํ้า 

ขอคิดเห็นอีกประการหนึ่งที่นาสนใจในเร่ืองการดําเนินการสงคราม

ในแปซิฟก คือ นี่อาจเปนครั้งแรกและบางทีอาจเปนเพียงครั้งเดียวที่กําลัง

ภาคพื้นดินปฏิบัติการสนับสนุนกําลังทางอากาศ กําลังทางบกที่ใชในการจูโจม

ยกพลขึ้นบกไดถูกใชเพื่อยึดเกาะในแปซิฟกจากขาศึก ซึ่งจะใชเปนฐานบินเพื่อ

โจมตีประเทศญี่ปุนเปน Leapfrog Strategy
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บทบาทของกําลังทางอากาศในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 

Winston Churchill

บทบาทของกําลังทางอากาศในสงครามโลกครั้งที่ 2 สามารถสรุปได

เปนคํากลาวของบุคคลสองคนคือ Winston Churchill และศาสตราจารย 

Tony Mason โดย Churchill ไดใหขอคิดเห็นเมื่อครั้งไปพูดที่สถาบัน 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) ในป ค.ศ.1949 วา 

“ไมว าจะดีหรือราย การครอบครองอํานาจทางอากาศเปนการสําแดง

พลังอํานาจทางทหารที่สูงสุด และกองทัพเรือ กองทัพบก ซึ่งก็ยังมีความ

จําเปนและมีความสําคัญอยูตองยอมรับในฐานะที่รองลงไป นี่เปนเหตุการณ

ที่ตองจดจําในกาวยางของมนุษยชาติ” และสําหรับ

ศาสตราจารย Tony Mason ไดกลาวไวในหนังสือ 

Air Power-A Centennial Appraisal ของเขา

วา “กําลังทางอากาศมีสวนสําคัญแคผิวสวนนอก 

ในระหวางป 1914 และ 1918 ในสงครามโลก

ครั้งที่ 2 กําลังทางอากาศมีอํานาจเหนือสมรภูมิ

เปนสวนใหญ และอยางนอยสองสมรภูมิที่กําลัง

ทางอากาศเปนตัวชี้ขาด”
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สงครามเกาหลี 

ภาพสงครามเกาหลี (จากเว็บไซต Wikipedia)
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จากชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 กองกําลังอเมริกันในชวงเวลานั้น 

ปฏิบัติการอยูภายใตสหประชาชาติไดเขาไปเกี่ยวของในคาบสมุทรเกาหลี 

โดยในป ค.ศ.1950 เม่ือกองกําลังคอมมิวนิสตบุกเขาไปท่ัวคาบสมุทรเกาหลี 

กองกําลังอเมริกันในฐานะเปนกําลังหลักของกองกําลังสหประชาชาติจึง

ตัดสินใจเขาแทรกแซง 

การสงกําลังทหารลงที่เมืองอินชอนซึ่งนําโดย Mc Arthur เปนการรุก

ตอบโตของกองกําลังสหประชาชาติ หลังจากความสําเร็จที่อินชอนแลว 

กองกําลังสหประชาชาติก็ผลักดันเกาหลีเหนือกลับไปที่เสนขนานที่ 38 

กอนการประกาศสัญญาสงบศึกชั่วคราว กําลังทางอากาศของสหรัฐฯ มีความ

สําคัญตอความสําเร็จในการสงกําลังทหารลงที่อินชอน และการตอตานเชิงรุก

ในลําดับตอมา ขั้นตอนของสงครามนี้พิสูจนไดอยางชัดเจนถึงความสําคัญ

ของบทบาทกําลังทางอากาศในการสนับสนุนกําลังภาคพื้น

ทันทีที่สัญญาสงบศึกชั่วคราวไดประกาศ ณ เสนขนานที่ 38 สงผลให 

มีการบังคับใหหยุดยิงทางภาคพื้นดิน แตก็ไมงายนัก นักยุทธศาสตรทางอากาศ 

อเมริกันไดเสนอวาสงครามนี้จะบรรลุผลตองเปดยุทธการขัดขวางทางอากาศ

ตอกองกําลังของเกาหลีเหนือ Operation Strangle จึงไดเกิดขึ้น 

Operation Strangle มีเปาหมายเพื่อตัดขาดการสงเสบียงและ

อาวุธยุทธภัณฑใหแกกองกําลังคอมมิวนิสต โดยดํารงการขัดขวางทางอากาศ 

ณ แนวหลังของขาศกึ ดวยความหวงัวาจะเปนการปูทางไปสูการบกุเกาหลเีหนอื

ตอไป ปฏิบัติการนี้เริ่มตนอยางเอาจริงเอาจัง แตแมวาจะไดพยายามอยาง

เต็มที่แลวก็ยังไมบรรลุวัตถุประสงคทางทหาร ทั้งนี้พบวามี 3 ปจจัยที่ทําให

ประสบความลมเหลวในสงคราม คือ ประการแรก กําลังทางอากาศของ UN 

ปฏิบัติการอยูภายใตขอจํากัดทางการเมือง พวกเขาไมไดรับอนุญาตใหโจมตี

ฐานบินของขาศึกซึ่งปฏิบัติการอยูในแผนดินใหญจีน เนื่องจากเกรงวาสงคราม

จะขยายตัวจนนําไปสูสงครามโลกครั้งที่ 3 เมื่อกองกําลัง UN ไมสามารถครอง
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อากาศไดทั้งหมด ผลที่ตามมาคือ ประสิทธิผลโดยรวมของภารกิจการขัดขวาง

ทางอากาศจึงลดลง ประการท่ีสอง เทคโนโลยีท่ีใชในชวงทศวรรษที่ 1950 

ยงัไมมีความกาวหนาเพยีงพอ ในแงของความแมนยาํและประสทิธิภาพของอาวธุ

ทีจ่ะทาํความเสยีหายใหแกขาศกึจนทาํใหการสงกาํลงับาํรงุสนับสนนุหมดสภาพ 

และประการสุดทาย เสนทางการสงกําลังเปนเสนทางสําคัญของจีนแข็งแกรง

และฟนตัวเร็วจนยากที่จะขัดขวางได ผนวกกับการสงบศึกชั่วคราวที่เกิดข้ึน 

และแนวหนาที่ไมตื่นตัว ความตองการในดานการสงกําลังบํารุงของกองกําลัง

เกาหลีเหนือจึงมีนอยกวาการปฏิบัติการขัดขวางทางอากาศ ทําใหการสงกําลัง

บํารุงของเกาหลีเหนือชาลง แตไมสามารถหยุดพวกเขาได

สถิติของการใชกําลังทางอากาศในสงครามเกาหลีมากอยางนาตกใจ 

เฉพาะกองกําลังพันธมิตรขางเดียวทําการบินมากกวาหนึ่งลานเที่ยวบิน 

ทิง้ระเบดิมากกวา 476,000 ตนั และมอีากาศยานสญูหายมากกวา 2,000 เครือ่ง 

ภายในระยะเวลา 4 ป ความใฝฝนที่วากําลังทางอากาศแตเพียงอยางเดียว 

เทานั้นสามารถเอาชนะสงครามไดยังอยูหางไกล

สงครามเวียดนาม 

ในสงครามเวยีดนาม มกีารใชกาํลงัทางอากาศโดยใชเครือ่งบนิมากกวา 

1 ลานเที่ยวบิน และเที่ยวบินของเฮลิคอปเตอรมีมากกวา 37 ลานเท่ียวบิน 



32 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 71

มีเฮลิคอปเตอรจํานวน 4,900 เครื่อง สูญหายไปในสงคราม แนวความคิดใหม

ของการสนับสนุนโดยใกลชดิไดเกดิข้ึน โดยมกีารใชทัง้ผูควบคมุอากาศยานหนา

ทั้งในอากาศและบนพื้นดิน ซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางดี ในสงคราม

เวียดนามนี้ไดมีการใชจรวด SAM (Surface-to-Air Missiles) รวมทั้งมีการ

ตอตานโดยใชท้ังยุทธวิธี ใชทั้งมาตรการตอตานทางอิเล็กทรอนิกส   หรือ 

Electronic Counter Measures (ECM) และการใช Anti-Radiation 

Missiles มีการพัฒนาและใชอาวุธนําวิถี-แมนยํา (Precision-Guided 

Munitions) ในระหวางสงคราม ซึง่กอใหเกดิความเสยีหายอยางมาก แตการนาํ

มาใชก็ชาเกินไป เพราะเกิดขึ้นในชวงทายของสงคราม เมื่อคนอเมริกันไมมี

ความตั้งใจที่จะตอสู “ในสงครามของคนอื่น” อีกตอไป ความเปนเจาอากาศ

สามารถบรรลุไดในสงครามนี้ ทั้ง ๆ ที่มีขอจํากัดไมใหโจมตีเครื่องบินของ

เวียดนามเหนือที่ฐานบิน แตกําลังทางอากาศก็ยังไมสามารถกําหนด

ผลแพชนะของสงครามได ในที่สุดทหารอเมริกันตองถอนกําลังออกจาก

ความขัดแยง โดยไมสามารถบรรลุทั้งเปาหมายทางการทหารและการเมือง

(อานตอฉบับหนา...)

____________________



33วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 71

เท
ียน

กง
-1

 (T
ia

ng
on

g-
1)

ยุท
ธศ

าส
ตร



ย ุทธศาสตร

     แปลและเรียบเรียง โดย พล.อ.ต.พงพันธุ  เทพศุภร  

 พล.อ.ต.พงพันธ เทพศุภร ผู อํานวยการศูนยการสงครามทาง

อากาศทานแรก ทานไดแปลและเรียบเรียงบทความเรื ่องยุทธศาสตรจาก

นักเขียนชาวตะวันตกชื ่อ William P.Snyder โดยมีหัวขอสําคัญประกอบ

ดวย 1.ยุทธศาสตรคืออะไร  2.ความสัมพันธของนโยบายและยุทธศาสตร 

3.ระดับของยุทธศาสตร (Levels of Strategy) 4.Snyder’s Strategy 

Model และ 5.การกําหนดยุทธศาสตรในหัวขอกระบวนการในการวางแผน 

มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

                                                                   William P.Snyder

1.ยุทธศาสตรคืออะไร                          

 นักการทหารและสถาบันตาง ๆ  ไดใหความหมายของยุทธศาสตร

ที ่แตกตางกันออกไป ทําใหการศึกษายุทธศาสตรมีความสับสน William 

P.Snyder ไดยกตัวอยางความหมายหรือนิยามของยุทธศาสตรของบุคคล

และองคกรตาง ๆ ดังนี ้
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 B.S.  L iddell Hart “ศิลปะของการจัดการ

และการประยุกตใชการทหารเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย

ของนโยบาย” (The art of distributing and applying 

military means to fulfi ll the ends of policy.)

 Clausewitz “ศิลปะของการใชประโยชนจากการ

รบ เพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสงคราม” (The art of 

the employment of the battles as a mean to gain 

the objects of war.)

 RAdm J.C. Wylie, U.S.Navy “แผนการปฏิบัติ

ลวงหนา...เพื ่อบรรลุเปาหมายความมุงประสงค รวมกับ

การวัดผลสําเร็จอยางเปนระบบ” (A plan of action 

designed to achieve some end ; a purpose 

together with a system of measures for its 

accomplishment.)

   กห .สหรั ฐฯ  (DoD)  "ศิลปะ

และศาสตรการพัฒนาและการใชการเมือง 

เศรษฐกิจ จิตสังคม และการใชกําลังทาง

ทหารที่จําเปนในยามปกติและสงคราม ที่

ทําใหเกิดผลสูงสุดในการค ําจุนนโยบาย เพื ่อ

ที ่จะเพิ ่มพูนโอกาสที่จะไดรับชัยชนะและ

เพิ ่มพูนความไดเปรียบ ตลอดจนลดโอกาส

ที่จะพายแพใหนอยลง" (art and science of developing and using of 

political, economic, psychological, and military force as necessary 

during peace and war, to afford the maximum support to policies, 
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in order to increase the probabilities and favorable consequences 

of victory and lessen the chance of defat.) 

 Snyder ไดวิเคราะหประเด็นสําคัญของแตละความหมายแลว

สรุปวามีคําหลายคําที ่มีความหมายคลายคลึงกัน คือ วัตถุประสงคหรือ

เปาหมายที ่ตองการใหบรรลุความสําเร็จ โดย Liddell Hart ใชคําวา

จุดมุ งหมายของนโยบาย Clausewitz ใชคําวาวัตถุประสงคของสงคราม

อีกคําหนึ ่งคือทรัพยากร (Resources) Clausewitz ใชคําวาการรบ 

(Battles) DoD ใชการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และกําลังทาง

ทหาร ทุกนิยามจะเชื ่อมความสัมพันธของทรัพยากรและวัตถุประสงค 

(Objective) หรือแผน (Plan) นั ่นเอง ยุทธศาสตร คือ การผสมผสาน 

(Embrace) ทั ้งสามอยางเขาดวยกัน คือ วัตถุประสงค ทรัพยากร และ

แผนการที ่จะเชื ่อมโยงทั ้งวัตถุประสงค และการใชทรัพยากรเขาดวยกัน 

หรือการกําหนดแนวทางการปฏิบัติและการจัดสรรทรัพยากรใหบรรลุ

วัตถุประสงค

 สําหรับการศึกษาใน Air War College ของสหรัฐ ฯ ใชความหมาย

ของยุทธศาสตรวายุทธศาสตรคือ “แนวความคิดกวาง ๆ ในการผสม

ผสานวัตถุประสงค ทรัพยากร และการใชทรัพยากร เพื ่อใหบรรลุ

ประสงค” สาํหรบัทางทหารแลวยทุธศาสตร

ทหารคือ “แนวความคิดกวาง ๆ  ซึ ่งรวม

วัตถุประสงคทางทหารและแผนที่จะใช

เพื ่ อบรรลุวัตถุประสงค  โดยการใช

ทรัพยากรทางทหาร”

  ค ว า ม สั ม พั น ธ ข อ ง ท รั พ ย า ก ร 

วัตถุประสงค และแผน Snyder ไดอธิบาย

โดยใชภาพประกอบ ดังนี ้
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OBJECTIVE

STRATEGY  PLAN / CONCEPT  STRATEGY

RESOURCES

ภาพ RESOURCES – OBJECTIVE MODEL (SNYDER MODEL)

 จากแนวความคิดของ Snyder พอสรุปไดวา ยุทธศาสตรคือ 

“การกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติหรือแผนการปฏิบัติ และการ

จัดทรัพยากรเพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงค” และยุทธศาสตรทหารคือ 

“การกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติหรือแผนการปฏิบัติและการ

จัดสรรทรัพยากรทางทหาร เพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางทหาร”

 นอกจากนี ้แลววงการธุรกิจตาง ๆ ไดใชคําวา “ยุทธศาสตร" 

(Strategy) ในความหมายเชนเดียวกัน เชน ยุทธศาสตรของการตลาด 

หรือยุทธศาสตรธุรกิจ จะกลาวถึงการขายหรือเปาหมายทางธุรกิจ 

แผนการดําเนินการเพื ่อใหบรรลุเปาหมาย และทรัพยากรที ่จะใชปฏิบัติ
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ใหบรรลุวัตถุประสงคที ่ตองการ แมกระทั ่งโคชกีฬาตาง ๆ ก็มักจะใช

แผนที่จะเอาชนะคู ตอสู  จากตัวอยางที ่กลาวมาแลว Snyder มีเห็นวา 

ความสัมพันธของวัตถุประสงค แผนการปฏิบัติ  และทรัพยากร คือ 

ยุทธศาสตรนั ่นเอง และยิ ่งไปกวานั ้น Snyder เสริมวา ยุทธศาสตรจะ

ไมมีความหมายถาไมเขาใจวัตถุประสงคและแผนการใชทรัพยากรที ่จะ

ทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางชัดเจน

2. ความสัมพันธของนโยบายและยุทธศาสตร

 ในทางการเมืองและการทหาร คําวายุทธศาสตรมักจะใชควบคู 

กับคําวานโยบาย Snyder ใหนิยามนโยบายวา “คํากลาวกวาง ๆ ซึ ่ง

บอกใหทราบถึงแนวความคิดเกี ่ยวกับเปาหมายหรือคํากลาวที ่ไมมี

ขอจํากัด หรือขอบเขตอยางเปนทางการหรือทางทหารในการที ่จะบรรลุ

วัตถุประสงคที ่ตองการ” เขายกตัวอยางวาในป 1947 สหรัฐฯ ใช 

“Containment” เปนนโยบาย ซึ ่งหมายถึงความตั ้งใจของสหรัฐฯ 

ที ่จะจํากัดการขยายตัวของสหภาพโซเวียต ทั ้งทางกําลังอํานาจและทาง

อุดมการณการทางการเมือง ซึ ่ง “Containment” ไมไดกําหนดวาจะ
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ต อ ง ทํ า ใ ห สํ า เ ร็ จ โ ด ย วิ ธี ใ ด 

เพียงแต เปนการแถลงความ

ตั ้งใจของสหรัฐฯ หรือนโยบาย

เทานั ้น แตเมื ่อตั ้งความมุ งหมาย

ของ “Containment”ขึน้มา 

จ ะ ต อ ง มี ยุ ท ธ ศ า ส ต ร เ ป น

เครื ่องมือ เพื ่อใหบรรลุความ

มุ  งหมายนั ้น ๆ ตัวอยางของ

ยุทธศาสตรสหรัฐฯ ที ่สํ าคัญ 

ถือวาไดเปนยุทธศาสตรรองรับ

นโยบาย “Containment” คือ

ยุทธศาสตรการเปนผู นํ าโลก

ข อ ง ส ห รั ฐ ฯ  ( A m e r i c a n 

Leadership) และการเปนสมาชกิ

ขององคการ NATO

 น โ ย บ า ย นั ้ น จ ะ ไ ม กํ า ห น ด วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ล ะ เ ว ล า ที ่ จ ะ ต อ ง

สําเร็จ ตัวอยางเชน นโยบายปองปราม (Deterrence) ของสหรัฐฯ ซึ ่งมี

วัตถุประสงค เพื ่อปองกันการโจมตีสหรัฐฯ และพันธมิตรดวยวัตถุ

นิวเคลียรจากสหภาพโซเวียต 

จากวัตถุประสงคนี ้จะมีแนวคิด

และการใชทรัพยากรหลาย ๆ 

อยางเพื ่อใหบรรลุเปาหมาย เชน

การใชเครือ่งบนิทิง้ระเบดิ TCBMs 

และ SLBMs (เรียกรวมกันวา 

Triad) การใชศูนยบัญชาการ
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สํารองทั ้งบนพื้นดินและบนอากาศ และแผนโจมตีเปาหมายตาง ๆ กัน 

อีกตัวอยางหนึ ่งคือนโยบายในสมัยสงครามโลกครั ้งที ่สอง “Uncondi-

tional Surrender” ซึ ่งเปนนโยบายที ่มีวัตถุประสงคที ่ชัดเจนคือตองการ

ทําลายอํานาจของฝายอักษะ (The Total Defeat of the Axis Powers) 

แตไมไดกลาวถึงวาจะทําอยางไร และเมื ่อใดจะสําเร็จ

เยอรมัน (บน) และญี่ปุ น (ลาง) ลงนามในสัญญา Unconditional Surrender

 ถึงแมนโยบาย และยุทธศาสตรจะมีความหมายแตกตางกัน 

แตทั ้งสองเทอมนี้มักจะใชทดแทนกันไดเชน “Containment” บางครั ้ง

ก็ถือวาเปนยุทธศาสตร หรือ Deterrence ก็เชนเดียวกัน แตตามปกติ

แลวนโยบายจะไมระบุแผน หรือแนวความคิดที ่ทําใหสําเร็จ และการใช

สองเทอมทดแทนกันจะเกิดความสับสน ถาเราสามารถหลีกเลี ่ยงโดยใช

เทอมที่ถูกตองจะชวยใหเขาใจยิ ่งขึ ้น

 คุณลักษณะอีกประการหนึ ่งของนโยบายที ่เดนชัดคือ นโยบาย

นั ้นมักจะมีความคลุมเครือ ตามปกติแลวความคลุมเครือนั ้น มีสาเหตุจาก
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การกําหนดนโยบาย หรืออีกนัยหนึ ่งเกิดจากการรอมชอมในการพัฒนา

นโยบาย จึงตองมีการตีความและตบแตงเพื ่อใหเกิดความชัดเจนและ

มีความหมายเฉพาะเจาะจงกอนที ่จะนําไปกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติ 

หรือยุทธศาสตรทหาร (National or Military Strategies) ตอไป

3. ระดับของยุทธศาสตร (Levels of Strategy)
 ยุทธศาสตรแบ งออกเปน  4  ระดับ  คือ  ยุทธศาสตรชาติ 

(National Strategy) ยุทธศาสตรทหาร (Military Strategy) ยุทธศาสตร

การปฏิบัติการ (Operational Art) และยุทธศาสตรระดับยุทธวิธี 

(Tactics) แตละระดับจะแบงระดับของการปฏิบัติการทางทหารแตกตาง

กันออกไป อยางไรก็ดีจะมีบางสวนซึ ่งเหลื ่อมล ํากันบาง ระดับตาง ๆ 

แบงแยกวัตถุประสงคซึ ่งตอเนื ่องกันเปนลูกโซ (Distinctly Articulated 

Objective) เพื ่อใชเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรในแตละกิจกรรม

ตาง ๆ ระดับของยุทธศาสตรจะแบงไดตามภาพ

NATIONAL

MILITARY

OPERATIONAL

TACTICAL

ภาพระดับของยุทธศาสตร (Level of Strategy)
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 3.1 ยุทธศาสตรชาติ (National Strategy)

 วัตถุประสงคของยุทธศาสตรชาติ มักจะเปนเปาหมายกวาง ๆ 

ทั ่วไป วัตถุประสงคบางอยางที ่สําคัญ อาจจะมีการระบุไวในรัฐธรรมนูญ 

ตัวอยางเชน ของสหรัฐฯ “to Provide for common defense” ใช

ทรัพยากรสวนรวมของชาติทั ้งหมด การเงิน การคลัง การอุตสาหกรรม 

และอื ่น ๆ จะตองค ําจุน (Support) ยุทธศาสตรชาติ แตเนื ่องจาก

ยุทธศาสตรชาติสวนมากเปนเปาหมายรวมกวาง ๆ  ทรัพยากรที ่จะนํามา

ใชจึงไมคอยจะมีการระบุใหชัดเจน ตลอดจนความสัมพันธระหวาง

วัตถุประสงคและทรัพยากรก็มักจะไมแนนแฟน จากเหตุผลนี ้ทําให

สวนใหญมักจะไมสามารถแยกแยะนโยบาย และยุทธศาสตรชาติออกจาก

กันอยางชัดเจนได
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 3.2  ยุทธศาสตรทหาร (Military Strategy)

 ยุทธศาสตรทหารเปนองคประกอบดานการทหารของยุทธศาสตร

ชาติ ยุทธศาสตรทหารแบงออกเปน 2 ประเภทคือ ยุทธศาสตรปฏิบัติ

การทหาร (Operational Military Strategy) และยุทธศาสตรการพัฒนา

กําลังกองทัพ (Force Developmental Strategy)

  3.2.1 ยุทธศาสตรปฏิบัติการทหาร (Operat ional 

Military Strategy)
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  วัตถุประสงคของยุทธศาสตรปฏิบัติการทหาร คือ การ

เอาชนะสงคราม หรือการปองปรามการโจมตีของขาศึก หรืออีกนัยหนึ ่ง

คือ เพื ่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรชาติ  การที ่จะใหบรรลุ

วัตถุประสงคดังกลาวอาจจะเปนการผสมผสานการเอาชนะ (ทําลายลาง) 

ขาศึกทั ้งหมดหรือบางสวน หรือยึดครองอาณาเขตของขาศึกที ่สําคัญ

บางแหง ทรัพยากรที ่ใชก็จะเปนกําลังของกองทัพที ่มีอยู ในปจจุบัน อาวุธ

ยุทโธปกรณ หรือชิ ้นสวนอะไหลที ่สะสมไวแลว คาใชจายตาง ๆ  และวัสดุ

อุปกรณทางทหารที ่สามารถผลิตไดในชวงเวลาสั ้น ๆ 

  3.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังกองทัพ (Force 

Developmental Strategy)

  วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนากองทัพคือ 

การพัฒนาระบบอาวุธ อาวุธ หรือศิลปะในการสรางสรรคกําลังของกองทัพ 

เพื่อที่จะเผชิญกับภัยคุกคาม หรือภัยที่คาดวาจะคุกคามจากขาศึก (Existing 

Potential Enemies) สําหรับสหรัฐฯ แลวทรัพยากรก็คืออุตสาหกรรมตาง ๆ 

ซึ่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณที่ใชในกองทัพสหรัฐฯ หรือเรียกวา “Defense 

Industrial Bass” ซึ่งรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาตาง ๆ ดวย ตัวอยางเชน 

การพัฒนาโครงการสตารวอร (Strategic Defense Initiative)
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 3 .3  ยุทธศาสตรการปฏิบัติการ (Operational Art or 

Operational Level of War)

แผนการใชกําลังในยุทธการพายุทะเลทราย

  ยุทธศาสตรการปฏิบัติการหมายถึง ยุทธศาสตรระดับ

ยุทธบริเวณ Theater of Operations ซึ ่งรวมถึงการวางแผนการยุทธการ

ปฏิบัติการทางทหารที ่เปนเปาหมายหลัก การอํานวยการ หรือการปฏิบัต ิ

(Conducted) และการสนับสนุน (Sustained) เพื ่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงค

ทางยุทธศาสตร (Strategic Objectives) ภายในยุทธบริเวณ

  วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี ้คือ ตองชนะการยุทธ 

(Win the Campaign) เพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรทหาร 

ตัวอยางเชน การยึดครองพื ้นที ่ที ่ตองการ ซึ ่งจะเปนสวนประกอบสําคัญ

เพื ่อเปนหนทางที ่จะเชื ่อมโยงไปใหบรรลุยุทธศาสตรทหาร

  ทรัพยากรในระดับน้ีคือกําลังทหารท้ังหมดภายในยุทธบริเวณ

และรวมถึงกําลังทดแทน ซ่ึงสามารถสงกําลังมาภายในยุทธบริเวณได
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 3.4  ยุทธศาสตรระดับยุทธวิธี (Tactical Level Strategy)

 ยุทธศาสตรระดับยุทธวิธี หมายถึง ยุทธวิธีนั ่นเอง วัตถุประสงค 

เปนวัตถุประสงคทางทหาร เชน ทําลายเปาหมายไดเปาหมายหนึ่ง 

ยึดครองภูมิประเทศ หรือปองกันเฉพาะตําบล ทรัพยากรคือ หนวยทหาร

ตาง ๆ  และการสงกําลังในระดับกองบิน กองพลบิน กองพล หรือกองทัพ

นอย เปนตน

4. Snyder’s Strategy Model
 แนวความคิดของ Snyder นั ้น ยุทธศาสตรทุกระดับจะเกี ่ยวของ

กับแผน หรือแนวความคิด เพื ่อใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงค หรือ

อีกนัยหนึ ่ง ปญหาของผู บังคับบัญชาแตละระดับ คือการวางแผน หรือ

แนวความคิดที่ มีประสิทธิผล ที่จะใชทรัพยากรทางทหารที่ตนเองมีอยู

ใหบรรลุวัตถุประสงคทางทหารนั ่นเอง ทุกระดับการบังคับบัญชา ไดมี

การใชยุทธศาสตรมาแลวทั ้ งสิ ้ น  จะแตกตางกัน เฉพาะระดับของ

ความซับซอนที ่มากขึ ้น เมื ่อเลื ่อนระดับยุทธศาสตรต ําขึ ้นไประดับสูง
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 4.1  ลักษณะสําคัญของ Snyder’s Strategy Model

  Snyder อธิบายวา ลักษณะสําคัญของ Strategy Model 

นั ้น มี 2 ประการคือ ยุทธศาสตรนั ้นไมจําเปนตองกําหนดโดยทรัพยากร 

และทุกระดับจะตองมีหนทางปฏิบัติ (Alternatives)

  ยุทธศาสตรไมจําเปนตองกําหนดโดยทรัพยากร ทรัพยากร

นั ้นมีอิทธิพลตอการกําหนดยุทธศาสตร แตจะไมใชตัวกําหนด โดยเฉพาะ

อยางยิ ่งในระดับยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรทหารในระดับดังกลาว

ทรัพยากรมักจะมากพอที่จะใหเลือกใชยุทธศาสตรตาง ๆ ได ตัวอยาง

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรในการทิ้งระเบิดเยอรมัน และญี่ปุน ไม

ไดถูกพัฒนาขึ ้นเพราะความสามารถในการผลิตเครื ่องบินเปนจํานวนมาก

ของสหรัฐฯ ยุทธศาสตรไดถูกเลือกมากอน และการอุตสาหกรรมของ

ประเทศเปนผู ผลิตเครื ่องบินเพื ่อใชปฏิบัติตามยุทธศาสตรดังกลาว 

ถาเปนยุทธศาสตรระดับต ําลงไป ทรัพยากรที ่มีใหเลือกใชจะจํากัดลงไป

ตามสวน เชน ยุทธศาสตรการปฏิบัติการทางทหาร หรือยุทธศาสตรระดับ

ยุทธวิธี ทรัพยากรก็มักจะไมเปนรูปของทรัพยสมบัติ เปนเหตุใหผู วางแผน

มีความออนตัวนอยลงในการพัฒนาแผนเพื ่อบรรลุวัตถุประสงค 

ยุทธศาสตรในการทําสงครามโลกครั ้งที ่ 2 ของสหรัฐฯ
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  ในทุกระดับของยุทธศาสตรจะตองมีหนทางเลือกที ่บรรลุ

วัตถุประสงค หนทางเลือกนั ้นจะมีนอยลงทั ้งความหลากหลาย และจํานวน

เมื ่อลดระดับของยุทธศาสตรจากระดับสูงลงมาสู ระดับต ํากวา หนทาง

เลือกของยุทธศาสตรชาติจะชัดเจนกวาระดับอื ่น ๆ  จากการที ่กระบวนการ

ของความคิดของทุกระดับเหมือนกัน ดังนั ้นทุกระดับจะตองมีหนทาง

เลือก

  หนทางเลือกการใชเทคโนโลยีสําหรับทําสงครามในยุคปจจุบัน

  ตามที ่ ไดกลาวมาแลววา ยุทธศาสตรมีความซับซอน

มากขึ ้น ถาเราเลื ่อนขึ ้นไปพิจารณายุทธศาสตรชาติ ดังนั ้นแนวความคิด 

ซึ ่งมีประโยชนในการวิเคราะหหรือประเมินคาแผนในยุทธศาสตรระดับ

ยุทธวิธี หรือยุทธศาสตรการปฏิบัติการ อาจจะใชประโยชนไมไดเต็มที ่

ในระดับยุทธศาสตรทหาร หรือยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะอยางยิ ่ง 

หลักการสงครามมีประโยชนในระดับยุทธวิธี และการปฏิบัติการจะมี

ความสําคัญนอยที ่ระดับยุทธศาสตรทหาร และยุทธศาสตรชาติ ระดับ

ดังกลาว การตั ้งคําถามซึ ่งเกี ่ยวของกับวัตถุประสงค ความเหมาะสม

และชัดเจน และทรัพยากรที ่นํามาใชได จะชวยในการพัฒนายุทธศาสตร

ใหมีประสิทธิผลมากกวาสูตรสําเร็จรูป
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  สรุปแลว Snyder’s Model มีประเด็นสําคัญดังนี ้คือ

  1. ยุทธศาสตร หมายถึง ความสัมพันธอยางแนนแฟน 

ระหวางวัตถุประสงคและทรัพยากรและแผน หรือแนวความคิดที่จะ

เชื ่อมตอระหวาง วัตถุประสงคและทรัพยากร แตไมไดหมายความวา

ทรัพยากรจะเปนตัวกําหนดยุทธศาสตร

  2. นโยบายและยุทธศาสตรนั ้นแตกตางกัน นโยบายจะ

บอกถึงความตั ้งใจกวาง ๆ และมักจะเปนวัตถุประสงคของยุทธศาสตร

  3. ยุทธศาสตรแบงออกเปน 4 ระดับ คือ ยุทธศาสตร

ชาติ ยุทธศาสตรทหาร ยุทธศาสตรการปฏิบัติการ และยุทธศาสตรระดับ

ยุทธวิธี กระบวนการในการกําหนดจะคลายคลึงกันทุกระดับ

  4. ทุกระดับจะตองมีหนทางเลือก (Alternatives)

 4.2  ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดยุทธศาสตร

  ความเขาใจในการกําหนดยุทธศาสตรนั ้นไมใชเพียงแค

การเปรียบเทียบทรัพยากรกับวัตถุประสงค วัตถุประสงคที ่นึกภาพออก

ไดสวนมากจะมีวิธีการที ่จะบรรลุไดหลายวิธีหนาที ่ของผู กําหนดยุทธศาสตร

จะตองคิดคนหาหนทางหลาย ๆ หนทางเพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

หลังจากนั ้นนําหนทางที ่คิดไวแลวมาเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณา

ในรูปแบบของประสิทธิผลและความสิ ้นเปลืองทรัพยากร

  เกณฑการพิจารณาดังกลาวเปนตัวแปรสําคัญ ซึ ่งผู กําหนด

ยุทธศาสตรจะตองเปนผู กําหนดเกณฑการพิจารณา อิทธิพลของตัวแปร

และความสําคัญซึ ่ งแตกตางกัน นอกจากนี ้ตัวแปรแตละตัวยังอาจ

เปลี ่ยนแปลงตามสถานการณ ดังนั ้นจะตองเขาใจอิทธิพลของมันที ่มี

ผลกระทบตอการกําหนดยุทธศาสตรอยางถองแท ตัวแปรดังกลาวประกอบ

ดวยเทคโนโลยี หลักนิยม ความสัมพันธของการเมืองและการทหาร 

แนวทางแกไขปญหาของชาติ (National Style) และความเปนผู นํา
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  4.2.1  เทคโนโลยี

  ประวัติศาสตรทหารเต็มเป ยมไปดวยตัวอยางการใช

เทคโนโลยี เพื ่อใหมีความไดเปรียบในการรบ เชนการใชระบบเรดาร

ในการแจงเตือนการเขาโจมตีจาก บ.ขาศึก ใน Battle of Britain เปนตน 

ความไดเปรียบจากเทคโนโลยีนั ้น มักจะเปนชวงเวลาสั ้น ๆ  ซึ ่งอาจแกไข

ได โดยการแก ไขหลักนิยม หรือชดเชยโดยใช เทคโนโลยีที ่ก าวหนา

ไปกวาเดิม

ระบบเรดารแจงเตือนในสงคราม Battle of Britain



50 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 71

  เทคโนโลยีประกอบเปนยุทธศาสตรไดหลายวิธี ในระดับ

ยุทธศาสตรชาติ การตัดสินใจที ่จะพัฒนาใชเทคโนโลยี หรือการแสวงหา

ผลประโยชนทางเทคโนโลยี จะทําใหประชาชาติไดเปรียบในเชิงคุณภาพ

มาก ตัวอยางที ่เห็นชัดเจนคือ การคนควาวิจัยโครงการสตารวอร ซึ ่งอาจ

ทําใหสามารถปองกันการโจมตีจากอาวุธนําวิถีขามทวีปได ประเด็นสําคัญ

ขณะนี้ก็คือ จะจัดสรรทรัพยากรหรือลงทุนที่จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดนี้

ใหเปนรูปธรรมหรือไม ถากระทํายุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรทหาร

จะขึ้นอยูกับเทคโนโลยี

     ภาพแสดง

 ความสามารถของ

โครงการสตารวอร 

  4.2.2  หลักนิยม
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  หลักนิยมหมายถึง “ความเชื ่อพื ้นฐาน ซึ ่งกําลังทางทหาร

ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื ่อค ําจุนวัตถุประสงคของชาติ หลักนิยม

นั ้นถือไดวา เชื ่อถือไดแตตองพิจารณาในการนํามาใช” การนําหลักนิยม

มาใชสวนมากจะใชในยุทธศาสตรระดับยุทธวิธี และยุทธศาสตรการปฏิบัติ

การ หลักนิยมจะกําหนดวิถีทาง ซึ ่งผู บังคับบัญชาทหารคิดคนหาหนทาง

ที ่จะบรรลุภารกิจของตน วิถีทางดังกลาวจะมีผลกระทบตอยุทธศาสตร

ชาติ และยุทธศาสตรทหาร ดังเชนในชวง 1930–1940 นายทหารที ่ศึกษา

อยู ที ่ Army Air Corps มีความเชื ่อถือวา บ.ทิ ้งระเบิดจะเปนเปาหมาย

ที ่ทําลายยาก และสามารถจะทิ ้งระเบิดไดอยางแมนยํา หลักนิยมในการ

ใชกําลังทางอากาศขณะนั้นตั ้งอยู บนพื ้นฐานความเชื ่อมั ่นในขีดความ

สามารถของ บ.ดังกลาว ซึ ่งเปนรากฐานทําใหมีการโจมตีดวย บ.ทิ ้งระเบิด 

(Bombing Campaign) ตอประเทศเยอรมันและญี่ปุ น ความเชื ่อพื ้นฐาน

ที ่กองทัพยึดถืออาจเปลี ่ยนแปลงไดตลอดเวลาจากหลักนิยมซึ ่งถือวาเปน

ทางการ เปนเหตุใหการปฏิบัติการทางทหารอาจเปลี ่ยนแปลงไปตาม

ความเชื ่อใหม ๆ  ได ซึ ่งไมตรงกับหลักนิยม อยางไรก็ตามหลักนิยมถือวา

เปนหลักการที ่สําคัญที ่จะใชเปนแนวทางสําหรับผู บังคับบัญชาทหาร

ใชปฏิบัติ และมีอิทธิพลตอยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรทหาร
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  4 .2 .3   ความสัมพันธของการเมืองและการทหาร 

(Political – Military Relationships)

ประธานาธิบดีลินคอรนตรวจเยี ่ยมสนามรบที่ Antietam, Md. 

เมื ่อ 3 ตุลาคม 1862

  ยุทธศาสตรที ่ มี ประสิทธิ ผลนั ้ น  ทรัพยากรจะตอง

เพียงพอ เมื ่อพิจารณากับวัตถุประสงค ระดับความเพียงพอในการที ่จะ

บรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรทหาร สวนมาก

ขึ ้นอยู กับความสัมพันธของการเมืองและการทหาร ทั ้งนี ้เนื ่องจากเหตุผล 

2 ประการคือ

  ประการแรก ผู นําทางทหารนั ้นมักจะมีความรู ความเขาใจ 

เกี ่ยวกับทรัพยากรทางทหารดีกวาผู นําทางการเมือง ซึ ่งจะตองรวมกัน

วางแผนการใชทรัพยากรอยางรัดกุมเพื ่อใหทรัพยากรทางทหารเพียงพอ

และเหมาะสมกับวัตถุประสงคทางทหาร ในทํานองเดียวกันผู นําทาง

การเมืองจะมีความเขาใจในปญหาภายในประเทศ รวมทั ้งการที ่จะไดรับ

ค ําจุนสนับสนุนจากสาธารณชน (Plubic Support) ในการปฏิบัติการ

ทางทหาร การกําหนดยุทธศาสตรใหมีประสิทธิผลนั ้น ความสัมพันธของ

การเมืองและการทหารจะตองดีกอน
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  ประการที ่สองคือ ทั ้งการเมืองและการทหารจะตอง

ประสานกัน ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรทหาร โดยทั ่วไปแลวจะตอง

มีกิจกรรมอื ่น ๆ ที ่ไมใชการใชกําลังทหารเปนหลัก มาตรการหลาย ๆ 

อยางเชน การเมือง นโยบายทางเศรษฐกิจ การขาวสาร จะตองสนธิเขา

ดวยกันเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร การสนธิมาตรการตาง ๆ 

เขาดวยกันนั ้นเปนหนาที ่ของหนวยงานของรัฐ ซึ ่งมีผลมาจากความสัมพันธ

ของการเมืองและการทหาร

ภาพทหารในสงคราม Civil War

  สงครามระหวางฝายเหนือกับฝายใต (Civil War) ของ

สหรัฐฯ นั ้นแสดงให เห็นความสัมพันธดังกลาวไดอยางดี  กลาวคือ 

ยุทธศาสตรทหารของฝายเหนือ ตั ้งแตป 1861 ถึง 1864 นั ้น McClellan 

ผู นําทางทหารของฝายเหนือใชยุทธศาสตรทหาร ซึ ่งไมสอดคลองกับ

ปญหาภายในประเทศ ซึ ่งประธานาธิบดีลินคอลนประสบ นั ่นคือ ประชาชน

ฝายเหนือเริ ่มเบื ่อหนายสงคราม ทั ้งนี ้ เนื ่องจากการใชยุทธศาสตรจะ

ยึดครองอาณาเขตของสหรัฐฯ ทั ้งหมดกลับคืนใหอยู ในอํานาจการปกครอง

ของสหรัฐฯ เชนเดิม ซึ ่งเปนบริเวณที่กวางใหญมากและมีความสิ ้นเปลือง

สูงตลอดจนยากที ่จะควบคุม ลินคอลนทราบดีวาประชาชนจะทนไมได 
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และตัวเองอาจจะแพการเลือกตั ้ง จึงใชยุทธศาสตรใหมเพื ่อที ่จะเอาชนะ

ใหเร็วที ่สุด และดวยเงื ่อนไขที ่ฝายใตจะยอมและดวยเงื ่อนไขที ่ฝายใตจะ

ยอมรับได ไมใชการยอมแพอยางไมมีเงื ่อนไข ลินคอลนเลือกนายพล

ของตนเพื ่อคิดคนยุทธศาสตรทหารใหเปนไปตามที ่ตนตองการ เขาเลือก

นายพล Grant ในป 1894 Grant ไดกําหนดยุทธศาสตรซึ ่งค ําจุนและ

สอดคลองกับวัตถุประสงค ยุทธศาสตรทหารของ Grant คือจะตองทําลาย

กองทัพฝายใตของนายพล Lee โดยไมตองยึดครองพื ้นที ่ เขามอบให

นายพล Meade เขาทําลายกองทัพฝายใตของนายพล Lee ทางใต และ

ใหนายพล Sherman แยกออกไปทิศตะวันตก ทําการปดลอมและ

เขาโอบลอมนายพล Lee ทางดานหลัง จากยุทธศาสตรดังกลาวทําให

ไดรับชัยชนะในป 1865

    แตถาพิจารณาสงครามเวียดนาม 

ความไมไววางใจซึ ่งกันและกันของทั ้งฝาย

ทหารและพลเรือน โดยเฉพาะอยางยิ ่งที ่

ทําเนียบขาวเปนผู สั ่งการปฏิบัติการโจมตี

ทางอากาศเกือบทั ้ งหมด และเปนการ

ควบคุมที ่ เขมงวดเปนเหตุใหไมประสบ

ผลสําเร็จ เนื ่องจากการเมืองเขามามบีทบาท

ตอการทหารมากเกินไป 

ภาพบน Civil War ในสหรัฐฯ

ภาพลาง Vietnam War

อางอิง : บทความ Strategy : Defi ning It, Understanding It, and Making It By William 

P.Synder

(อานตอฉบับหนา...)

___________________
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ซทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
(Kansai International Airport)

แปลและเรียบเรียงโดยกองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ

สนามบินคันไซประเทศญี่ปุน

 ในวารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ 67 และ 70 กองยุทธศาสตร
ไดนําเสนอบทความเรื่องทาอากาศยานนานาชาติตอนแรกและตอนที่ 2 ซ่ึงมี
หัวขอสําคัญที่นําเสนอในวารสารฯ ท้ังสองฉบับไดแก ประวัติ การกอสราง 
การดําเนินงาน การขยายสนามบิน รวมทั้งขาวสารสําคัญท่ีเกี่ยวของกับ
สนามบินคันไซลาสุดในเดือนกันยายน 2561 กรณีถูกพายุใตฝุนเชบีพัดผาน 
ซึ่งกอใหเกิดนําทวมสนามบิน และสรางความเสียหายกับสะพานที่ใชเชื่อมตอ
สนามบินกับแผนดินใหญ จนตองยุติการใหบริการของสนามบินคันไซไป
ระยะเวลาหนึ่ง

   สําหรับในวารสารฯ ฉบับนี้นั้นจะไดนําเสนอเนื้อหาท่ีนาสนใจของ
สนามบินคันไซตอไปใหจบสมบูรณ โดยมีหัวขอสําคัญที่จะนําเสนอไดแก 
ความสัมพันธของสนามบินคันไซกับสนามบินโอซากา (สนามบินอิตามิ) อาคาร
ผูโดยสาร 1 อาคารผูโดยสาร 2 สายการบินตาง ๆ ที่ใชบริการสนามบินคันไซ 
การเดินทางและการขนสงภาคพ้ืนของสนามบินคันไซ และหัวขอสุดทายคือ 
ประเด็นที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรของสนามบินคันไซ

แปลและเรียบเรียงโดยกองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ
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ความสัมพันธของสนามบินคันไซกับสนามบินโอซากา (สนามบินอิตามิ)

 เมืองโอซากา และ นายโตรุ ฮาชิโมโตะ (Toru Hashimoto)

 ในเดือนกรกฎาคมป 2551 นายโตรุ ฮาชิโมโตะ (Toru Hashimoto) 
ผูวาราชการจังหวัดโอซากา ไดวิจารณในสวนที่เกี่ยวของกับสนามบินโอซากา   
(อติาม)ิ และสนามบนิคันไซวาเสนทางรถไฟแมเหลก็ไฟฟาความเรว็สงูชนิคนัเซน็ 
(Chuo Shinkansen Maglev เขียนยอวา Shinkansen) นั้นสรางไมเหมาะสม
กับหนาที่ที่เปนรถไฟที่วิ่งภายในประเทศ การเปนรถไฟท่ีวิ่งภายในประเทศ
อยางเหมาะสมนั้นควรจะตองวิ่งไปใหถึงสนามบินคันไซดวย โดยเสนอใหมีการ
ยกระดับการพัฒนาใหมีการเชื่อมตอระบบรถไฟฯ Shinkansen จากสถานี
โอซากากลางไปจนถึงสนามบินคันไซ นอกจากนั้นในป 2552 นายฮาชิโมโตะ
ยังไดเสนอตอสาธารณะที่จะชวยกระตุนใหการทําหนาท่ีของฐานทัพอากาศ
นาวิกโยธินที่เมืองฟูเทนมา (Marine Corps Air Station Futenma : MCAS 
Futenma) ครอบคลุมไปถึงสนามบินคันไซดวย เพื่อชวยแกปญหาในดาน
วกิฤตเิกีย่วกบัความหนาแนนของ
ประชากรรอบ ๆ ฐานทัพฯ

         รถไฟแมเหล็กไฟฟาฯ

            Shinkansen

 



57วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 71

เท
ียน

กง
-1

 (T
ia

ng
on

g-
1)

ทา
อา

กา
ศย

าน
นา

นา
ชา

ติค
ันไ

ซ

ภาพแสดงระยะหางระหวางฐานทัพอากาศนาวิกโยธิน

ที่เมืองฟูเทนมากับสนามบินคันไซ (ภาพบน)

บริเวณรอบ ๆ ฐานทัพอากาศนาวิกโยธินที่เมืองฟูเทนมา (ภาพลาง)

 (Marine Corps Air Station Futenma : MCAS Futenma)
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 และในเดือนพฤษภาคมป 2554 รัฐสภาของญี่ปุนไดผานรางกฎหมาย
กอตั้งบริษัทสนามบินคันไซรูปแบบใหม (Kansai International Airport 
Corporation : KIAC) โดยใหมีการแบงผลประโยชนตอรัฐในสนามบินคันไซ
ท่ีมีอยู เ ดิมและการใหเชากรรมสิทธิ์ ในสนามบินโอซากาใหเปนไปดวย
ความเปนธรรม การกอตั้งสนามบินคันไซรูปแบบใหมนี้เพ่ือชดเชยภาระหนี้สิน
ของสนามบินคันไซ

 รัฐสภาของประเทศญี่ปุน

 การควบรวมสนามบินโอซากาและสนามบินคันไซสําเร็จเมื่อเดือน
พฤษภาคม ป 2555 ซึ่งมีสิ่งที่ไดดําเนินการไปในระยะสั้นตอนนั้นคือ สนามบิน
คันไซลดคาธรรมเนียมการลงจอดลง 5% ในเดือนตุลาคม 2555 และลดราคา
คาธรรมเนียมการลงจอดอีกครั้งในชวงเวลากลางคืนที่มีผูใชสนามบินนอย 
รวมทัง้มีแผนการลดคาบรกิารใหแกสายการบินท่ีเกดิขึน้ใหม และสายการบนิท่ี
จะเปดเสนทางการบินไปยังสนามบินคันไซใหมในอนาคตดวย การดําเนินเชนนี้
ชวยใหคาธรรมเนียมการใชสนามบินคันไซใกลเคียงสนามบินนาริตะไดในเดือน
ตุลาคม 2555 โดยคาธรรมเนียมสนามบินคันไซแพงกวาสนามบินนาริตะ
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เพยีง 20% ซึง่สิง่เหลานีช้วยเพิม่อตัราการแขงขนักบัศนูยกลางการบนิของทวีป
เอเชียอื่น ๆ เชน สนามบินอินชอนของประเทศเกาหลีใต เปนตน

ภาพแสดงใหเห็นระยะเวลาการเดินทางจากสนามบินอินชอนถึง

สนามบินนาริตะ และระยะหางของสนามบินคันไซกับสนามบินทั้งสอง

  ตั้งแตการกอรางกฎหมายนี้ขึ้นมา บริษัทท่ีไดดําเนินการสนามบิน
คันไซรูปแบบใหมไดพยายามขยายการดําเนินงานไปสูระดับนานาชาติมากข้ึน 
เชน การไปประมูลการดําเนินงานในสนามบินยางกุง และสนามบินฮันดะวะดี 
ในประเทศเมียนมาร

   สนามบินยางกุง (ภาพซาย) และสนามบินฮันดะวะดี (ภาพขวา)
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  ในเดอืนพฤษภาคม ป 2558 บรษิทัสนามบินคนัไซรปูแบบใหมไดจดัการ
ในเรื่องการประมูลตอสาธารณะเพ่ือขายสิทธิ์ในการดําเนินการในสนามบิน
คันไซและสนามบินโอซากา ซึ่งบริษัท ORIX Corporation และบริษัท VINCI 
Airports เปนผูชนะประมูลราคา ดวยราคาประมาณ 18 พันลานดอลลาร
สหรฐัอเมรกิา ในระยะเวลา 45 ป บรษิทัทีเ่ปนผูดาํเนนิงานใหมนีเ้รยีกวา บรษิทั
สนามบนิคนัไซ (KANSAI AIRPORTS) ไดเขาดาํเนนิการในวนัท่ี 1 เมษายน 2559 
โดยหุนสวน 80% เปนเจาของโดยบริษัท ORIX Corporation และบริษัท    
VINCI Airports ที่เหลือ 20% เปนเจาของโดยกลุมบริษัท Kansai-based 
enterprises เชน บริษัท Hankyu Hanshin Holdings และ บริษัทพานาโซนิค  

 เครื่องบินที่จอดเทียบทาอยูในสนามบินคันไซ (ภาพบน) และ

ตราสัญญลักษณของสองบริษัทผูถือหุนใหญในสนามบินคันไซถึง 80 % (สองภาพลาง)
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ซอาคารผูโดยสาร 1 ของสนามบินคันไซ 

เครื่องบินที่จอดรอบ ๆ อาคารผูโดยสาร 1 ของสนามบินคันไซ

  อาคารผูโดยสารของสนามบนิคนัไซออกแบบโดยบรษิทั  Rebzo Piano 
Building Workshop (Renzo Piano and Noriaki Okabe) ซ่ึง Renzo Piano 
น้ันเปนสถาปนิกชาวอติาล ีเปนอาคารเดีย่วขนาด 4 ชัน้ มพีืน้ทีใ่ชงาน  296,043 
ตารางเมตร ซึ่งในป 2551 นั้นไดรับการยอมรับวาเปนอาคารผูโดยสารที่ยาว
ที่สุดในโลก (ยาว 1.7 กิโลเมตร) ภายในอาคารจะมีระบบขนถายผูโดยสารที่มี
ประสทิธภิาพสงู เรยีกวา Wing Shuttle ชวยเคล่ือนยายผูโดยสารจากดานหนึง่
ไปอีกดานหนึ่งไดอยางรวดเร็ว 

 

ระบบขนสงผูโดยสาร

ประสิทธิภาพสูง Wing Shuttle
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 หลังคาของอาคารผูโดยสาร 1 จะมีรูปรางเหมือนแพนอากาศ  ซึ่งชวย
ใหการหมุนเวียนอากาศภายในอาคารผานทอของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ
พดัอากาศขึน้ไปดานบนอกีดานหน่ึงของอาคาร ไหลผานสวนโคงรปูแพนอากาศ
ไปสูอีกดานหนึ่งของอาคาร

ทอปรับอากาศของอาคารผูโดยสาร 1 เปนสวนโคงรูปแพนอากาศ

 หองจําหนายตั๋วเครื่องบินโดยสาร เมื่อมองลงไปดานลางจะเห็นทาง
เดินผูโดยสารขาออกที่กําลังเดินทางไปตางประเทศ ทั้งสองแหงกั้นดวยกระจก 
ซึ่งสนามบินคันไซสมัยกอนนักเดินทางท่ีใกลชิดกันบางสวนจะโยนสิ่งของ

ใหกันและกันผานแผนก้ัน
ไปสูระเบียงดานลาง ใน
ปจจุบันแผนก้ันเหลาน้ัน
ได ถูกป รับเป ล่ียนใหม
เ พ่ือห ยุดพฤ ติกรรม ท่ี
ไมเหมาะสมเหลาน้ัน

ภาพที่พบเห็นเมื่อมองจาก

หองจําหนายตั๋วโดยสาร

ในอาคารผูโดยสาร 1
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ซ อาคารผูโดยสาร 2 ของสนามบินคันไซ 

 อาคารผูโดยสาร 2

 อาคารผูโดยสาร 2 เปดใชงานอยางเปนทางการเมือ่เดอืนมกราคม 2560 
ที่ผานมา เปนอาคารที่ทํางานดานการขนสงสินคาตนทุนตําถูกออกแบบเพื่อให
ดึงดูดความสนใจใหมากกวาอาคารขนสงสินคาตนทุนตําทั่ว ๆ ไป โดยจัดใหมี
คาธรรมเนียมการลงจอดที่ตํากวาอาคารผูโดยสาร 1 อาคารนี้ครอบครองโดย
สายการบินขนสงสินคาตนทุนตําซึ่งชื่อวา Peach เพียงสายการบินเดียว สวน
สายการบนิขนสงสนิคาตนทนุตาํอืน่ ๆ  จะใชอาคารผูโดยสาร 1 ไดแกสายการบนิ 
Jetstar Airways, Jetstar Japan, และ Cebu Pacifi c Air    
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สายการบนิขนสงสนิคาตนทนุตาํ Peach ซึง่ครอบครองอาคารตองการใหอาคาร
ผูโดยสาร 2 ไดรับการออกแบบอยางงาย ๆ  เพื่อใหมีคาใชจายในการดําเนินการ
ตําสุด แบบอาคารจะเปนชั้นเดียว เพื่อขจัดราคาในเร่ืองการใชลิฟตขนสง                    
ผู โดยสารออกไป ทางเดินผู โดยสารที่จะไปข้ึนเครื่องบินจะไม ไดรับ
ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ อาคารผูโดยสารไมมีสะพานเชื่อมกับตัว
เครื่องบิน แตจะมีประตู 1 ประตูเขาออกสําหรับผูโดยสารขาออกในประเทศ 
และอกี 1 ประตสูาํหรบัผูโดยสารขาออกตางประเทศ ในกรณีทีม่ฝีนตกผูโดยสาร
จะตองยืมรมเพื่อใชกางเดินทางไปขึ้นเครื่องบิน

ลักษณะภายในอาคารผูโดยสาร 2

 อาคารผูโดยสาร 2 จะไมไดเชือ่มตอกบัอาคารผูโดยสาร 1 และทีทํ่าการ
สนามบินคันไซโดยตรง แตจะมีรถโดยสารใหบริการโดยไมตองเสียคาใชจาย
วิง่สงผูโดยสารระหวางสองอาคาร และยงัมรีถโดยสารจากสองอาคารไปทีส่ถานี
รถไฟ และทาเรือเฟอรรี่ นอกจากนั้นยังสามารถเดินบนทางเทาระหวางสอง
อาคารผาน KIX Sora Park ซึ่งเปนสวนสาธารณะขนาด 4,000 ตร.ม. ที่ตั้งอยู
ใกลกับอาคารผูโดยสาร 2
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ซสายการบินที่บินขึ้นลงสนามบินคันไซและปลายทาง

 มีสายการบินพาณิชยขึ้นลงที่สนามบินคันไซประมาณ 62 สายการบิน 
และสายการบนิขนสงสนิคา 25 สายการบนิ เปนของประเทศญีปุ่นและประเทศ
อื่น ๆ  บินไปตามเมืองตาง ๆ ทั่วโลก 

ภาพแสดงเสนทางการบินจากสนามบินคันไซไปถึงเมืองตาง ๆ ของโลก

ซึ่งจุดสีแดงจะเปนการบินไปโดยตรง จุดสีนําเงินเปนเมืองที่สามารถเชื่อมตอไปได

สีนําเงินในแผนที่หมายถึงประเทศตาง ๆ ทั่วโลกที่จะมีเครื่องบิน

บินจากสนามบินคันไซไปลงที่ประเทศนั้น ๆ
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 การเดินทางและการขนสงภาคพื้นของสนามบินคันไซ

  สนามบินคันไซสามารถ
ติดตอกับแผนดินใหญที่ เมืองรินคู 
โดยใชสะพานสกายเกต (Sky Gate 
Bridge) สะพานนี้จะมีถนนสําหรับ
ใหรถยนตวิ่งอยูดานบนและรถไฟวิ่ง
อยูดานลาง 

การเดินทางดวยรถไฟ

  รถไฟท่ีว่ิงในสนามบินคันไซ
น้ันดําเนินการโดยบริษัท West Japan 

Railway (JR West) และบริษัท Nankai Electric Railway 

 บริษัท JR West เปนผูดําเนินการบริษัทเดินรถไฟดวนพิเศษ Haruku 
ในสนามบนิคันไซ เดนิรถจากสถาน ีTenoji ไปถงึสถาน ีShin-Osaka และสถาน ี
Kyoto นอกจากนั้นบริษัท JR West ยังไดใหบริการรถเร็ว “Kansai Airport 
Rapid” ในสนามบินคันไซวิ่งไปสถานีโอซากา สถานีเกียวบาซิ และอีกหลาย ๆ 
สถานีตลอดเสนทาง ซึ่งแตละสถานีนั้นจะสามารถเดินทางตอไปไดทั้งรถยนต
โดยสาร รถไฟใตดิน และรถรางที่มีใหบริการในแตละสถานีนั้น ๆ

รถไฟดวนพิเศษ 

Haruku
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 บรษิทัขนสง Nankai เปนผูดาํเนนิการรถไฟดวนพเิศษ Rapi ในสนามบนิ
คันไซ โดยเดินรถจากสถานีรถไฟ Namba ที่อยูทางตอนใตยานดาวนทาวน        
ของเมืองโอซากาไปยังสถานี Tengachaya โดยใชทางรถไฟใตดิน Osaka 
Municipal Subway 

รถเร็ว Kansai 

Airport Rapid

 

การเดินทางรถดวยรถโดยสาร

 บริษัทขนสงสนามบินคันไซ (Kansai Airport Transportation 
Enterprise) รวมท้ังผูประกอบการอ่ืน ๆ จะเปนผูใหบริการรถยนตโดยสาร
ดวนพิเศษ ซึ่งเรียกวา “Airport Limousines” ในสนามบินคันไซ
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ที่จอดรถของสนามบิน

 จะมีที่จอดรถขนาดหกชั้นสองแหง ท่ีเรียกวา P1, P2 อยูทาง
ทิศเหนือสถานีรถไฟ และขณะที่มีที่จอดรถขนาดสองช้ันอีกสองแหงที่เรียกวา 
P3, P4 ตัง้อยูใกลกับโรงแรมในสนามบิน ซึง่มชีือ่วา “Aeroplaza” นอกจากนัน้
จะมีที่จอดรถอยูดานหนาอาคารผูโดยสาร 2 เรียกวา P5

แผนผังแสดงที่จอดรถ P1, P2, P3, P4 และ P5 ในสนามบินคันไซ
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การเดินทางดวยเรือเฟอรรี่

 ในเดือนกรกฎาคมป 2550 มีการใหบริการเรือเฟอรรี่ความเร็วสูง 
(ดําเนินงานโดยบริษัท Kaijo Access จํากัด) เดินเรือระหวางสนามบินคันไซ
และสนามบินโกเบ ใชเวลาในการเดินทาง 30 นาที

ประเด็นที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรของสนามบินคันไซ

 หัวขอนี้ผูแปลและเรียบเรียงไดนําแผนภาพ กระบวนการในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ที่ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรที่เปนหนวยงาน
ราชการในประเทศไทย แมสนามบินคันไซจะไมใชหนวยงานราชการและเปน
ของประเทศญีปุ่นดวย แตแนวทางการจดัทาํแผนยทุธศาสตรไมวาจะเปนองคกร 
ของประเทศใดจะมข้ัีนตอนคลาย ๆ  กนั เพยีงแตแตกตางกนัในเรือ่งรายละเอยีด
เทาน้ัน จากแผนภาพหนาที ่70 ขออธบิายในประเดน็ทีเ่ก่ียวของกับยทุธศาสตร
ซึ่งมีคําสําคัญ ไดแก "การวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร", "พันธกิจ", 
"เปาประสงค" , "ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) และ เปาหมาย 
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(Target)" และ "กลยุทธ"  ซึ่งคําสําคัญเหลานี้จะปรากฏกอนสรางและ
หลังสรางสนามบินคันไซ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับแผนภาพกระบวนการ
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ ก.พ.ร. จะไดดังนี้

 กอนสรางสนามบินคันไซ

 กอนทาํการสรางสนามบนิคันไซผูรบัผิดชอบในการสรางทัง้ฝายรฐับาล
กลางและรัฐบาลทองถ่ินของภูมิภาคคันไซ ตองนํา SWOT Analysis หรือ
เครื่องมืออื่นมาใชในการวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร เชน สภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อนําผลที่ไดในรูปของจุดแข็ง (Strengths) จุดออน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) มากําหนด
เปนกลยุทธและยุทธศาสตรในการสรางสนามบิน  ซึ่งเมื่อวิเคราะหปจจัยตาง ๆ  
แลวจะไดดังนี้ 
 1. ลักษณะพ้ืนท่ีของประเทศญ่ีปุนสวนใหญจะมีลักษณะเปนเกาะใหญ
นอยท่ีมีภูเขาเปนจํานวนมาก การหาพ้ืนท่ีราบรอบ ๆ  ภูเขาเพ่ือใชในสรางสนามบิน



71วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 71

เท
ียน

กง
-1

 (T
ia

ng
on

g-
1)

ทา
อา

กา
ศย

าน
นา

นา
ชา

ติค
ันไ

ซ

จึงเปนไปไดยาก แมหาท่ีสรางสนามบินไดแลวในอนาคตก็จะเกิดมลภาวะ
ทางเสียง เน่ืองจากในอนาคตจะเกิดมีประชากรอาศัยอยูรอบ ๆ สนามบิน
เปนจํานวนมาก เหมือนกับในปจจุบันซ่ึงญ่ีปุนกําลังเผชิญปญหาน้ีอยู เชน 
สนามบินโอซากา (สนามบินอิตามิ) สนามบินนาริตะ และฐานทัพอากาศนาวิกโยธิน
สหรัฐฯ ท่ีเมืองฟูเทนมา เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีจะเปนจุดออน (Weaknesses)

ลักษณะพื้นที่ของประเทศญี่ปุน

 2. ประเทศญี่ปุนจะมีจํานวนประชากรหนาแนนมากตามเมืองใหญ ๆ 
รอบ ๆ ชายฝง สาเหตุนี้จะทําใหเกิดขยะจํานวนมหาศาล การกําจัดขยะเหลานี้
เปนสิ่งที่ทาทายมากสําหรับผูปกครองทุกคนตามเมืองใหญ ๆ จึงมีแนวคิดนํา
ขยะมาฝงกลบในทะเลเปนสวนฐานของสนามบิน โดยที่ขอบของสนามบินที่กั้น
นําทะเลทํามาจากหินและคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนตัวสนามบินสวนใหญสราง

มาจากขยะในบอฝงกลบ 
สิ่งเหลานี้ถือเปนโอกาส 
(Opportunities)

 
ขยะจากบอฝงกลบ
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 3. ประเทศญ่ีปุนอยูในเขตพ้ืนท่ี Pacifi c Ring of Fire เปนบริเวณ
รอบ ๆ มหาสมุทรแปซิฟกท่ีจะเกิดแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบอยคร้ัง
การสรางสนามบินจึงตองสรางเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟ
ระเบิด ประกอบกับพ้ืนท่ีดังกลาวจะมีพายุใตฝุนเกิดบอยคร้ังเชนเดียวกัน นอกจาก
น้ันในประเทศเกาหลีซ่ึงเปนประเทศใกลเคียง ไดมีการกอสรางสนามบินขนาดใหญ
ข้ึนมา คือ สนามบินนานาชาติอินชอน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีถือเปนอุปสรรค (Threats)   

                         Pacifi c Ring of Fire

 4. แมประเทศญี่ปุนจะเปนประเทศที่มีภัยจากแผนดินไหวเกิดข้ึน
บอย ๆ แตเนื่องจากเปนประเทศที่พัฒนาแลว จึงมีบุคลากรท่ีความเชี่ยวชาญ
ดานดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ฯลฯ ในการปองกันแผนดินไหวเปนจํานวน
มาก สิ่งปลูกสรางในประเทศญ่ีปุนสวนใหญจึงสามารถปองกันการเกิดแผนดิน
ไหวได ประเทศญีปุ่นจงึเปนประเทศหนึง่ทีม่คีวามเชีย่วชาญเกีย่วกบัแผนดินไหว
มาก ดังจะเห็นไดจากเปนประเทศที่มีพิพิธภัณฑแผนดินไหว (Earthquake 
Museum) เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดเรียนรู ดังนั้นการสรางสนามบินคันไซในทะเล
ตองสรางใหปองกันแผนดินไหวไดดวย จึงเปนโอกาสใหไดระดมความรู 
ความคิด และประสบการณ จากบุคลากรท่ีเกี่ยวของทั้งหมดมาทํางานนี้ 
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เพื่อที่จะเรียนรูและแกปญหาในขณะทําการกอสรางและหลังการกอสราง  
เมื่อสรางเสร็จแลวก็จะไดองคความรูตนแบบในการสรางสนามบินกลางทะเล
ในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศญี่ปุนตอไป สิ่งเหลานี้ถือเปนจุดแข็ง (Strengths) 
และโอกาส (Opportunities) ในเวลาเดียวกัน

พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Earthquake Museum) ของประเทศญี่ปุน

 เม่ือไดทราบผลจากการวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตดังกลาว 4 ขอ
แลว (ในความเปนจรงิมมีากกวานัน้)  ก็นาํมากาํหนดทศิทางขององคกร กาํหนด
เปนยุทธศาสตร กําหนดเปนกลยุทธตาง ๆ ในการสรางสนามบินตอไป
 ในที่สุดก็เริ่มกอสรางในป 2530 และสามารถเปดทําการไดในป 2537
หลังสรางสนามบินเสร็จ
 เม่ือเปดทําการสนามบินคันไซในป 2537 ก็มีการพัฒนาดานตาง ๆ 
อยางตอเนื่องควบคูกับการใหบริการในสนามบิน และเมื่อเดือน ก.ค.2555 
รฐัสภาญีปุ่นไดมกีารออกกฎหมายกอตัง้บรษิทัทีจ่ะดําเนนิงานสนามบนิรปูแบบ
ใหม ช่ือวา Kansai Airports ซึ่งจะรวมสนามบินโอซากาเขาไปดวย ดังนั้น
การพฒันาสนามบนิตอจากนีไ้ปก็ตองมแีผนยทุธศาสตรทีต่อเนือ่ง โดยในเวบ็ไซต
สนามบนิคนัไซลาสดุกไ็ดปรากฏคาํสาํคญัในเรือ่งเกีย่วกบัแผนยทุธศาสตร 2 คาํ 
ดังนี้
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 ภารกิจ (Mission)
 สนามบินคันไซไดตั้งภารกิจไวคือ เปนผูบุกเบิกอุตสาหกรรมการบิน
ท่ีมีชื่อเสียงภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และจะเปนสนามบินนานาชาติ
ระดับโลกที่ไดยกระดับมาตรฐานการทํางานอยางตอเนื่อง (To be renowned 
as a pioneer in the aviation industry within the Asia Pacifi c region, 
and to become a world-class international airport operator by 
continuously raising performance standards for airports.)
โดยมีเปาประสงค ดังนี้  
 เปาประสงค (Goal)  
 1. ใหความสาํคญัในดานความมัน่คงและความปลอดภยัเปนอนัดับแรก 
(Prioritize security and safety)
 2. บรกิารลกูคาดวยความเชีย่วชาญอยางทีไ่มมสีนามบนิใดเสมอเหมอืน
ดวยกระบวนการทํางานอยางรวดเร็ว และใหบริการลูกคาทั่วโลกใหไดรับ
ประโยชนสูงสุดดวยความเชี่ยวชาญระดับโลก (Achieve an unparalleled 
customer experience through rapid-operating processes and world-
class customer services that capitalize on our global experience)
 3. สนับสนุนเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพดวยการ
ดําเนินงานระดับมืออาชีพ (Support local economies and communities 
through effi cient and professional operations)
 4. ชวยเผยแพรวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของญี่ปุน และภูมิภาค
คันไซ (Become a depiction of the culture and industry of Japan, 
and its Kansai region)
 5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยพัฒนาบุคลากรในดานการบินใหมีความ
เช่ียวชาญระดับโลก ใหกลายเปนท่ีพอใจและสรางความภาคภูมิใจตอลูกคา 
(Develop human resources to create world-class aviation personnel 
and become an employer of choice by encouraging a corporate 
culture that enhances employees’ satisfaction and pride in their work)
 ( อางอิง [3] )
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 จากเปาประสงค 5 ขอดังกลาว จะขอนําเปาประสงคในขอแรก คือ 
Prioritize security and safety มาพิจารณาตอเพื่อกําหนด ตัวชี้วัด (Key 
Performance Indicator) และเปาหมาย (Target) ซ่ึงอาจจะกําหนด
ตวัช้ีวดัและเปาหมายขอหนึง่ในดานการกอสรางไดเปน "ระดับประสทิธภิาพใน
การปองกันแผนดินไหวของสนามบินไดไมตํากวา 8.0 ริกเตอร" เปนตน   
 ซึง่จะพบวาคาํวา "ระดบัประสทิธภิาพในการปองกนัแผนดนิไหวของ
สนามบิน" เปนตัวชี้วัด และคําวา "ไมตํากวา 8.0 ริกเตอร" เปนคาเปาหมาย
 และจากเปาประสงคขอแรกยังสามารถนํามาแยกเปนกลยุทธตาง ๆ 
ที่สําคัญ ซึ่งจะตองดําเนินการในการสรางสนามบิน ดังนี้
 กลยุทธ (Strategy)
 - มีโครงสรางมาตรฐานทั้งสนามบินและอาคารผูโดยสารที่สามารถ
ปองกันแผนดินไหว และพายุไตฝุนได
 -   มีเลเซอรตรวจความปลอดภัยในสนามบินเวลามีคนหรือส่ิงแปลกปลอม
ผานเขามาภายในสนามบิน
 -  มีเรือปองกันและรักษาความปลอดภัยรอบ ๆ สนามบิน
 ( อางอิง [4] )

สรุป
 สนามบินคันคันเปนสนามบินแหงแรกของประเทศญี่ปุนและของโลก
ทีส่รางขึน้ในทะเลตามแผนยทุธศาสตรของภมูภิาคคนัไซ เปนสนามบนินานาชาติ
ที่สําคัญแหงหน่ึงของภูมิภาคเอเซียแปซิฟกที่ไดรับรางวัล Civil Engineering 
Monument of the Millennium เปดใชงานในป 2537 ประกอบดวย 2 
ทางวิ่งที่มีความยาว 3.5 กม.และ 4 กม. มีอาคารผูโดยสาร 1 ที่ยาวที่สุดในโลก
เปนรูปแพนอากาศ อาคารหลกัมจีาํนวน 4 ชัน้ มเีครือ่งปรบัอากาศและสิง่อาํนวย
ความสะดวกในสนามบินที่ทันสมัย อาคารผูโดยสาร 2 เปนอาคารชั้นเดียวเพื่อ
ลดคาใชจายในเรื่องลิฟตโดยสาร และชวยใหคาบริการตาง ๆ ในอาคารตําลง
สําหรับสายการบินขนสงสินคาตนทุนตํา จากสนามบินจะมีสะพานสกายเกต 
ความยาว 3.5 กม. เพ่ือเช่ือมกับแผนดินใหญที่เมืองรินคู มีสายการบินขึ้นลง
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ท่ีมาจากท้ังในและตางประเทศจํานวนมาก เปนสายการบินผูโดยสาร 62 สายการบิน 
และสายการบินขนสงสินคา 25 สายการบิน อยูใกลกับสนามบินโกเบ (สรางใน
ทะเลเชนเดียวกัน) และสนามบินโอซากา ทั้งสองแหงเปนสนามบินภายใน
ประเทศ การเดินทางจากสนามบินคันไซสามารถเดินทางโดยรถยนตสวนตัว 
รถยนตโดยสารประจําทาง และรถไฟ ทั้งยังมีบริการเรือเฟอรรี่ไปถึงเมืองโกเบ
อีกดวย ผูบริหารของสนามบินคันไซนั้นไดใหความสําคัญในเรื่องความมั่นคง
ปลอดภยัในสนามบนิเปนอนัดบัแรก และมกีารใหบรกิารตาง ๆ  ในสนามบนิดวย
ความเชี่ยวชาญและความทันสมัยระดับโลก

 ในป 2538 สนามบินคันไซแหงน้ี สามารถทนตอการเกิดแผนดินไหว
ครั้งใหญ ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่เมืองโกเบ ที่หางจากสนามบินคันไซเพียง 20 กม. 
มีผูเสียชีวิตถึง 6,433 คน และทําความเสียหายแกเมืองโกเบจนถึงกับตองสราง
เมืองใหม นอกจากนี้ในป 2541 สนามบินยังผานการทดสอบความแข็งแรง
อีกคร้ังจากไตฝุนความเร็ว 200 กม./ชม. โดยสนามบินไมไดรับความเสียหายใด ๆ
ทั้งสิ้น  รวมทั้งเมื่อ 5 กันยายน 2561 ที่ผานมา ไดถูกพายุใตฝุนเชบีที่มีความเร็ว
ลมสงูสดุ 216 กม./ชัว่โมงพดัผาน ทาํใหเกดิความเสยีหายเพียงสะพานเชือ่มกบั
สนามบินชํารุด เน่ืองจากถูกเรือบรรทุกนํามันซัดมากระแทก และเกิดนําทวม
สนามบินจนตองปดสนามบิน แตก็สามารถเปดทําการสนามบินไดไมนานนัก 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาสนามบินคันไซนั้นไดดําเนินการสรางตามแผนยุทธศาสตรที่
ถูกตอง 

อางอิง
[1]-https://en.wikipedia.org/wiki/Kansai_International_Airport

[2]-http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/635634

[3]-http://www.kansai-airports.co.jp/en/company-profi le/our-mission/

[4]-https://www.youtube.com/watch?v=PepvDjPh0KU

(จบโดยสมบูรณ)
____________________
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พล.อ.ต.สุพจน  เตาทอง
ผูอํานวยการศูนยการสงครามทางอากาศ

           น.อ.กฤษฎา  ทับเทศ                       น.อ.สุธี  รักชาติ
             รองผูอํานวยการ                      นายทหารฝายเสนาธิการ
       ศูนยการสงครามทางอากาศ             ศูนยการสงครามทางอากาศ
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พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ. เปนประธาน

ในการแถลงผลการปฏิบัติงานและ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ศกอ.ประจําป 61 

ณ หองประชุม ศกอ.เม่ือ 3 ต.ค.61

 น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ.ไดรับ

มอบหมายจาก ผอ.ศกอ.ใหเขารวมประชุม 

คณก.บริหารนิรภัยภาคพ้ืน ทอ.คร้ังท่ี 4/61 

โดยมี พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย เสธ.ทอ.

เปนประธานการประชุมฯ ณ หองประชุม ทอ.

เม่ือ 30 ต.ค.61

พล.อ.อ.ศิริพล ศิริทรัพย หน.คณะ ฝสธ.

ประจํา ผบช.และคณะ ตรวจเยี่ยมมอบ

นโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ศกอ. โดยมี 

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ.ใหการ

ตอนรับ ระหวาง 13 - 14 พ.ย.61 ณ ศกอ.

พล.อ.ต.สุพจน  เตาทอง  ผอ.ศกอ.เขารวม

พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน 8 ธ.ค.2488

ณ อนุสรณสถานกองบิน 5 

จว.ประจวบคีรีขันธ

เมื่อ 8 ธ.ค.61

กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ



79วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 71

กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ.และ 

ขรก.ศกอ.รวมเปนเจาภาพสวด

พระอภิธรรมศพ บิดานายโยธิน แทนวิสุทธิ์ 

พนักงานราชการ ณ วัดหนองปรู 

จว.นครราชสีมา เมื่อ 1 พ.ย.61

น.อ.กฤศนิน จันทนา หก.กทย.ศกอ.ไดรับ

มอบหมายจาก ผอ.ศกอ.ใหเขารวมโครงการ

ประชุมทางวิชาการ เรื่อง การจัดทําและ

บริหารโครงการศึกษาของ ทอ.

โดยมี พล.อ.ต.ชากร ตะวันแจง รอง จก.กพ.ทอ.

เปนประธานในพิธี ณ หองบรรยาย บก.ทอ. 

เมื่อ 24 ต.ค.61

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ.

เปนประธานการประชุมปรับปรุงวารสาร

การสงครามทางอากาศ โดยมี คณก.

จัดทําวารสารฯ เขารวมประชุม 

ณ หองประชุม ศกอ.(2) เม่ือ 21 พ.ย.61

น.ท.นรากร  นอยสุวรรณ  นทย.กทย.ศกอ.

ไดรับมอบหมายจาก ผอ.ศกอ.ใหเขารวม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการปองกัน

และประชาสัมพันธ ศอ.ปส.ทอ.ป 62

ณ โรงแรมออโรรารีสอรท จว.กาญจนบุรี

ระหวาง 11 - 12 ธ.ค.61
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