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ยุทธทางอากาศได  เ ล็ ง เห็นความ สํา คัญ
ในการจัดทําวารสารการสงครามทางอากาศ 
จึงไดอนุมัติงบประมาณในการจัดทําวารสารฯ 
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บทบรรณาธิการ

สวัสดีครับทานผู อ านวารสาร
การสงครามทางอากาศทุกทาน 

วารสารฯ ฉบับนี้เปนปที่ 20 ฉบับ
ที่ 76 ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 
2563 ซึ่งในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 
ของทุกป  เป นเดือนท่ีมีความสําคัญกับ
พวกเราชาวกองทัพอากาศทุกคน คือวันท่ี 
27 มนีาคมของทกุปเปน "วนัทีร่ะลกึกองทพั
อากาศ" และวันที่ 9 เมษายน ของทุกปเปน 
"วันกองทัพอากาศ" สําหรับเดือนมีนาคม
กเ็ปนเดอืนทีส่าํคญัของชาวศนูยการสงคราม
ทางอากาศเชนเดียวกัน เนื่องจากวันที่ 7 
มีนาคมของทุกปเปน "วันคลายวันถาปนา
ศูนยการสงครามทางอากาศ" และในโอกาส
วันครบรอบ 25 ปของศูนยการสงคราม
ทางอากาศ ทางหนวยจึงไดประกอบพิธี
ทางศาสนา และจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
คลายวันสถาปนา เพื่อเปนสิริมงคลแก
ชาวศูนยการสงครามทางอากาศตอไป

สํ าห รับในวารสารฯ ฉบับ น้ี
มีบทความที่นาสนใจ 7 บทความ บทความ
ที่ 1 เรื่อง “ประสบการณจากการฝกผสม 
Pitch Black 2018” ซึ่งชวยใหผู อ าน
ทราบวาสิ่งที่น าสนใจจากการเข าร วม
การฝกฯ ครั้งนั้นมีอะไรบาง บทความท่ี 2 
เรื่อง “การปฏิบัติการรวมกองทัพไทย” 
นําเสนอเปนตอนสุดทาย จากที่ไดนําเสนอ
มาตั้งแตฉบับที่ 69 บทความที่ 3 เรื่อง 
“ยุทธศาสตร ด  านวิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยีกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา” 
ซึ่ ง เ ป  น แนวทา งก า รพัฒนากอ งทั พ
อากาศสหรัฐอเมริกาในดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อนําไปสูวิสัยทัศนในป 

2030 บทความที่ 4 เรื่อง “Big Data” 
นําเสนอเปนตอนที่ 2 ตอจากฉบับที่ 75 
บทความที่  5 เรื่อง “AI for RTAF” 
เปนบทความใหมนําเสนอเปนตอนแรก 
บทความที่ 6 เรื่อง “มิติอวกาศของกองทัพ
สหรัฐอเมริกา” นําเสนอเปนตอนสุดทาย 
จากที่ ได  นํา เสนอมาตั้ งแต ฉบับที่  72 
สวนบทความสุดทายเปนบทความเนื่องใน
โอกาสวันคลายวนัสถาปนาศนูยการสงคราม
ทางอากาศ ซึ่งทานผู อ านจะไดติดตาม
บทความทั้ง 7 บทความ ในเลมตอไป

สุดทายนี้คณะผู จัดทําหวังเปน
อย างยิ่ งว า บทความที่ ได นําเสนอใน
วารสารฯ ฉบับนี้ คงเปนประโยชนตอทาน
ผู อานทั้งหลาย และขอขอบคุณทุกทาน
ท่ีกรุณาใหความสนใจติดตามวารสารฯ 
ของเรามาโดยตลอด หากมีขอติชม หรือมี
ขอเสนอแนะประการใด คณะผูจัดทํายินดี
ทีจ่ะรบัฟงความคิดเหน็และพรอมทีจ่ะนาํมา
พิจารณาปรับปรุงอยางเต็มความสามารถ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของวารสารฯ และ
บทความใหดียิ่งขึ้น ตรงตามความตองการ
ของทุกทานตอไป

บรรณาธิการ
สารบัญ

ประสบการณจากการฝกผสม
Pitch Black 2018                        3

การปฏิบัติการรวมกองทัพไทย       13

ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา 25
Big Data     33
AI for RTAF      45
มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา 59

วันคลายวันสถาปนาศูนยการสงคราม
ทางอากาศครบรอบ 25 ป                         69
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มประสบการณจากการฝกผสม 

Pitch Black 2018
นายทหารการสงครามทางอากาศ ศูนยการสงครามทางอากาศ

 การฝกผสม Pitch Black 2018 เปนการฝกใชกําลังทางอากาศ

ขนาดใหญ มีกองทัพอากาศออสเตรเลียเปนเจาภาพ จัดใหมีขึ้นเปนประจํา

ทุก 2 ป ซึ่งกองทัพอากาศไดจัดใหมีเครื่องบินขับไลเขารวมการฝกตั้งแตป 

พ.ศ.2547 และในป พ.ศ.2561 ถือเปนครัง้ที ่8 ซ่ึงกองทัพอากาศไดสงเคร่ืองบนิ

ขับไลแบบ บ.ข.20/ก หรือ Gripen สังกัดฝูงบิน 701 กองบิน 7 จังหวัด

สุราษฎรธานี เขารวมการฝกจํานวน 6 เครื่อง มีนักบินและเจาหนาท่ีเขารวม

การฝก จํานวน 101 คน การฝกผสม Pitch Black 2018 ถือเปนการฝกผสม

ที่ใหญที่สุดที่กองทัพอากาศออสเตรเลียเคยจัดขึ้น กลาวคือมีประเทศที่

เขารวมการฝกถึง 16 ประเทศ ทั้งจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ยุโรป และอเมริกา 

มอีากาศยานเขารวมการฝกกวา 140 ลาํ โดยมีเครือ่งบนิรบทีม่ขีดีความสามารถ



4 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 ปที่ 20 ฉบับที่ 76

จากหลายประเทศ ที่สําคัญไดแก F/A-18A/C/D Classic Hornet, F/A-18F 

Super Hornet, F/A-18G Growler, Su-30MKI, Rafael, F-15SG, F-16A/CM 

และ Gripen เปนตน มีกําลังพลเขารวมการฝกกวา 4,000 คน ซ่ึงในป 

พ.ศ.2561 ถือเปนปแรกที่ออสเตรเลียสงกําลังพลและยุทโธปกรณเขารวม

การฝกครบทั้ง 3 เหลาทัพ มีวัตถุประสงคเพื่อฝกการปฏิบัติทางอากาศผสม

โดยใชกําลังทางอากาศขนาดใหญที่เนนการบูรณาการกําลังทางอากาศ

และกําลังภาคพื้น (Air-Land Integration) โดยกําหนดสถานการณ

การตอบโตทางอากาศเชิงรุก (Offensive Counter Air; OCA) และเชิงรับ 

(Defensive Counter Air; DCA) เพื่อคุมกันหมูบินโจมตีระยะไกล (Long 

Range Strike), การแทรกซึมและถอนกําลังกลับ (Insertion and Extraction) 

ดวยเครื่องบินลําเลียงยุทธวิธี, การบินลาดตระเวนติดอาวุธเพื่อโจมตีเปาหมาย

สําคัญที่ปรากฏตัวในระยะเวลาอันสั้น (Dynamic Targets), การสนับสนุน

ทางอากาศโดยใกลชิด (Close Air Support; CAS) รวมกับชุดควบคุมการรบ 

(Combat Control Team) ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน กําหนดการฝก

ภาคสนามระหวาง วันที ่27 ก.ค. – 17 ส.ค.2561 โดยวางกาํลัง ณ ฐานทพัอากาศ 

Darwin และฐานทัพอากาศ Tindal 

 ผู เขียนมีโอกาสเขารวมการฝกผสม Pitch Black เปนคร้ังแรก

และโชคดีที่มีวุฒิการบินเปนครูการบินแลว ดังนั้นจึงมีโอกาสไดเขารวม

ในกระบวนการฝกคอนขางมาก ในขณะเดียวกันไดสังเกตและเก็บเกี่ยว

ประสบการณในการฝกมาเลาสูกันฟง หากมีขอมูลใดที่ไมตรงกับประสบการณ

หรือความคิดเห็นของทานผูอานก็ขอใหถือวามันคือขอมูลจากการสังเกตการณ 

มมุมองและความเหน็อาจจะแตกตางกนับาง และในบางคร้ังอาจจะมกีารอางองิ

หรือเปรียบเทียบกับการฝกผสม Cope Tiger เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 

เรื่องนาสนใจที่ผูเขียนอยากนํามาเสนอ ไดแก การเตรียมการบินประกอบกําลัง

ขนาดใหญ (Large Force Employment; LFE) และสิ่งที่ไดรับจากการฝก
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การเตรียมการบินประกอบกําลังขนาดใหญ (Large Force 

Employment; LFE) 

 ทานผูอานที่เคยเขารวมการฝกผสม Cope Tiger ที่กองบิน 1 คงจะ

คุนเคยกับกระบวนการวางแผนการบิน LFE เปนอยางดี นั่นคือเร่ิมจากการ

กําหนดผู รับผิดชอบภารกิจ เชน Mission Director (MD), Mission 

Commander (MC) และ Package Commanders (PCs) เปนตน จากนั้น

ก็เปนกระบวนการวางแผนรวมกัน การแถลงยอกอนบิน (LFE Mass Brief) 

การขึ้นไปปฏิบัติการบิน (Mission Execution) และจบกระบวนการที่

การแถลงยอหลังบิน (LFE Mass Debrief) เพียงแตในการฝกผสม Pitch Black 

อาจจะมีความแตกตางกันเล็กนอยในรายละเอียดของการปฏิบัติ 

 ผูที่ปฏิบัติหนาที่ Mission Director (MD) ในการฝกผสม Pitch Black 

จะมีอยูประมาณ 4-5 คน เทานั้น โดยทั้งหมดเปนบุคลากรที่กองทัพอากาศ

ออสเตรเลียเตรียมไว บางคนยังเปนนักบินในกองทัพ (Active Pilot) บางคน

เปนนักบนิทีล่าออกไปแลวแตเขามาทํางานในลกัษณะเฉพาะกจิ แตทัง้หมดถอืวา

เปน MD มืออาชีพ บุคคลเหลานี้ทําหนาที่เหมือนผูสรางโจทย และเปนผูดูแล
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เรื่องธุรการของการบินใน LFE นั้น ๆ ท้ังหมด ดังนั้นบุคคลเหลานี้จึงมีความ

เชี่ยวชาญ รูทุกอยาง พูดงาย ๆ ก็คือ MD ก็คือศูนยยุทธการทางอากาศนี่เอง 

และขอสังเกตอยางหนึ่งที่นาสนใจคือ โจทยที่กองทัพอากาศออสเตรเลีย

สรางขึน้นัน้ เหมอืนมจีดุประสงคในการทดสอบขดีความสามารถของอากาศยาน

ที่เขารวมการฝกบางแบบเปนพิเศษ และภารกิจที่กําหนดก็มีความใกลเคียงกับ

การรบที่อาจเกิดขึ้นจริงในยุคปจจุบัน เชน การนําเครื่องบินลําเลียงเขาไปรับ

ผูอพยพในดินแดนขาศึกที่มีการตอตานทั้งจากเครื่องบินรบ และกองกําลัง

ภาคพื้น เปนตน

 สวน Mission Commander (MC) มหีนาทีไ่มแตกตางจากในการฝกผสม 

Cope Tiger กลาวคือ MC เปนนักบินจากชาติตาง ๆ ท่ีเขารวมการฝก 

แตจะมีงานนอยกวาการเปน MC ในการฝกผสม Cope Tiger กลาวคือ

มุ งเนนที่การปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จเปนหลัก สวนการบินไป-กลับสนาม 

และเรื่องการติดตอประสานดานธุรการอื่น ๆ นั้น MD จะเปนคนดําเนินการ

ใหเกือบทั้งหมด ดังนั้นคนที่ปฏิบัติหนาที่ MC ก็จะไดทํางานในระดับยุทธวิธี

อยางเต็มที่ 

 สาํหรับกระบวนการวางแผนรวมกนั ผูเขารวมการฝกฝายนํา้เงนิ (Blue) 

จะรวมตัวกันที่หอง Blue Planning Room เพ่ือรับมอบภารกิจจาก MD 

สวนผูเขารวมการฝกฝายแดง (Red) ก็จะรวมตัวกันที่หอง Red Planning 

Room เพื่อรับทราบบทบาท และแนวทางการวางแผนการบินซ่ึงจะอยู

แยกกันคนละตึก ภายในหอง Blue Planning Room ผูที่ปฏิบัติหนาที่ MD 

จะเป นผู  ชี้แจงภารกิจและวัตถุประสงคของภารกิจที่ ได รับมอบหมาย

ให MC, PCs และหัวหนาหมูบินรับทราบพรอมกัน จากนั้นจึงเปนหนาที่

ของ MC ในการกํากบัดแูลการวางแผนรวมใหสามารถบรรลวุตัถปุระสงคที ่MD 

กําหนดไว น่ันแสดงวาผู เขารวมการฝกจะไมทราบมากอนเลยวาภารกิจ

ที่จะไดรับเปนอยางไร
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 ในสวนของฝาย Red จะมีผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ Red 

Package Commander (Red PC) ซึง่กจ็ะปฏบิติัหนาทีค่ลาย ๆ  กบั MC นัน่เอง 

เพียงแตดูแลเฉพาะในฝาย Red เทานั้น ภายในหอง Red Planning Room 

จะมีเอกสารชี้แจงภารกิจใหเชนกัน โดยมีการกําหนดคราว ๆ วาใหสราง 

(Present) ภาพขาศึกสมมุติออกมาในลักษณะไหน เชน จํานวนอากาศยาน

ที่ตองการ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งในเวลาที่ตองการ เปนตน ถึงแมวาจะไมมี

การระบชุดัเจนวาตองบนิในรปูแบบไหน แตก็จะคอนขางจํากดัแนวทางการบนิ

ใหเปนไปตามท่ี MD ตองการเพือ่สามารถทดสอบขดีความสามารถของฝาย Blue 

กลาวคือฝาย Red ก็คือเครื่องชวยฝกของฝาย Blue นั่นเอง ดังนั้นวัตถุประสงค

หนึง่ขอของฝาย Red ในการฝก Pitch Black กค็อื World Class Presentation

         จากนั้นตางฝายก็ตางวางแผนการบินเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ของตนเอง แมกระทั่งเวลา Mass brief ฝาย Blue และ Red ก็จะไมมีโอกาส

เจอกัน สวนเนือ้หาในการ Mass Brief กจ็ะส้ัน ๆ  ไดใจความ กลาวคอืเรือ่งธรุการ

ตาง ๆ  เชนการบนิไป-กลบัสนาม กฎตาง ๆ  ทีม่ใีน Combined Air Operations 

Guide (CAOG) คนที่เปน MD จะดําเนินการชี้แจงใหในแบบยอ ๆ  เพราะถือวา

ผูเขารวมการฝกทุกคนไดอาน CAOG มาเรียบรอยแลว หลังจากนั้น MC ก็จะ
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ดําเนินกระบวนการชี้แจงแผนใหกับผูเขารวมการฝกฟง อันประกอบไปดวย

แผนการปฏิบัติของ Package ตาง ๆ ไมวาจะเปน OCA Package, Striker 

Package, Air Drop Package, ISR Package หรือ AR Package เปนตน 

 หลังจากการ Mass Brief รวมของแตละฝายแลว หมูบินก็จะแยกยาย 

Brief ภายในหมูบินซึ่งก็จะเนนไปที่วิธีการและยุทธวิธีที่จะใชในการปฏิบัติ

ภารกิจที่หมูบินไดรับมอบหมายตอไป ในสวนรายละเอียดที่เกิดขึ้นในระหวาง

ทําการบิน ผูเขียนขออนุญาตไมกลาวถึง แตบอกไดคําเดียววามันมีหลากหลาย

อารมณความรู สึกเหลือเกิน แตก็เรียกไดวาคุ มเกินคุ มกับการบินเดินทาง

หลายพันไมล เพื่อเขารวมการฝกครั้งนี้

 หลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จ หนาที่หลัก ๆ  ของแตละหมูบิน คือ การดึง

ขอมูลการบินของหมูบิน เชน มีสมาชิกในหมูบินคนไหนยิงใคร เวลาเทาไหร

ที่ตําแหนงไหน สงใหส วนที่รับผิดชอบในรูปแบบไฟลดิจิทัล โดยการ 

การอัพโหลดเขาไปในระบบ Debriefing ของการฝกเพื่อให MD สามารถนําไป

เตรียมการแถลงยอหลังบิน (Mass Debrief) ตอไป
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 ผูเขารวมการฝกทัง้หมดจะเห็นหนากนัครบในตอน Mass Debrief นีล่ะ 

เมื่อผูเขารวมการฝกทั้งหมดมารวมกันเพื่อสรุปบทเรียนจากการบินที่ผานมา

การ Mass Debrief เริม่ตนดวย MD กลาวถึงภาพรวมการบนิท้ังการบนิไป-กลบัสนาม 

รวมถึงหัวขอที่เกี่ยวของกับนิรภัยการบิน เชน มีใครออกนอกพื้นที่การฝก 

มีใครบินเขาใกลกัน (Near Miss) หรือไม เปนตน จากนั้น MD จะเปนผูควบคุม

การ Shot Validation หรือพูดงาย ๆ ก็คือ เปนคนเปดเทปบันทึกภาพ

การปฏิบัติภารกิจใหผู เขารวมการฝกดูวาในภาพรวมท่ีไปทําการบินมานั้น

เกดิอะไรขึน้บาง อากาศยานลาํไหนสามารถยงิใครได และนีแ่หละคอืหวัใจหลัก

ของการฝกทั้งหมด มันคือชวงเวลาแหงการเรียนรู อยางแทจริง ดังนั้น 

การฝกผสม Pitch Black จึงกําหนดให MD เปนผูดําเนินการ Mass Debrief 

เปนสวนใหญ ในขณะที่ MC และ PCs มีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติวาเปนไป

ตามแผนท่ีวางไวหรือไม สามารถบรรลุตามเปาหมายที่ ต้ังไวหรือเปลา 

ถาบรรลผุลดังที่ตั้งไว มีจุดที่นาเรียนรู (Learning Points) อะไรที่นาสนใจบาง 

หรือถาไมบรรลุตามวัตถุประสงค อะไรคือจุดท่ีตองใหความสนใจเปนพิเศษ

ซึ่งนําไปสูความลมเหลวของภารกิจ (Debrief Focus Point; DFP) และตอง

พยายามพูดคุยกับสวนตาง ๆ ถึงสาเหตุความเปนมาเปนไป จนกระทั่งสรุป

ออกมาเปนบทเรียน (Lesson learned) ของภารกิจนั้น ๆ การปฏิบัติในชวง

ของการ Shot Validation น่ีแหละ ที่เปนขอแตกตางอยางชัดเจนระหวาง

การฝกผสม Pitch Black และ Cope Tiger เนื่องจากใน Pitch Black จะใช 

MD ซึง่เปนเหมอืนกรรมการกลาง ไมมสีวนเกีย่วของกบัการบนิเปนผูดําเนนิการ 

ดังนั้นผูรวมการฝกทุกคนก็จะมีเวลาวิเคราะหภาพที่เห็นตรงหนาไดอยางถี่ถวน 

แตในการฝกผสม Cope Tiger มักจะใชผูรวมการฝกคนใดคนหนึ่ง (ผูที่ทํา

การบิน) เปนผูดําเนินการ อาจจะเปน OCA Package Commander (OCA 

PC) หรือแมแตคนที่เปน MC ก็เคยมี การที่ตองกาวขึ้นไปดําเนินการ Shot 

Validation มันเปนกระบวนการฝกก็จริง แตคนที่ทําหนาที่นั้นก็จะเสียโอกาส

ในการวิเคราะหงานในหนาท่ีของตนเอง กลาวไดวา วิธีการของทั้งสองการฝก
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มีขอดีขอเสียแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับวาเปาหมายหลักที่ตองการคืออะไร 

ถาตองการเนนที่การพัฒนายุทธวิธี การฝกผสม Pitch Black ก็เปนแนวทาง

ที่ดี แตถาเนนการฝกปฏิบัติหนาที่ในบทบาทตาง ๆ ก็ตองยกใหการฝกผสม 

Cope Tiger  

 จากที่กลาวมาท้ังหมดก็จะครบวงจรของการบินประกอบกําลัง

ขนาดใหญ (LFE) ในการฝกผสม Pitch Black ตั้งแตเริ่มรับทราบภารกิจ

จนกระทั่งการสรุปผลการปฏิบัติ ตอคําถามที่วา แลวผูเขารวมการฝกในสวน

ของฝูงบินไดรับประโยชนอะไรบางจากการฝกผสม Pitch Black ผูเขียน

ขอเนนวา “ผูเขารวมการฝกในสวนของฝูงบิน” เทานั้นนะครับ คําตอบที่ได

อาจจะหลากหลายแลวแตบุคคล แตสําหรับผูเขียน ขอสรุปสิ่งท่ีไดรับจากการ

ฝกผสม Pitch Black ดังนี้ครับ

สิ่งที่ไดรับจากการฝก

 ตองยอมรับวาการบินเดินทางตางประเทศสําหรับนักบิน Fighter 

ถอืเปนเรือ่งทีไ่มคอยคุนเคย ซึง่เปนสิง่ทีเ่ขาใจไดเนือ่งจากธรรมชาตขิองภารกจิ 

ดังนั้นการมีโอกาสไดทําการบินเดินทางขามทวีป และแวะจอดตามสนามบิน

ในประเทศเพื่อนบานจึงเปนโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่สุดท่ีนักบิน Fighter จะได

ทบทวนความรูเกี่ยวกับกฎและวิธีการบินที่เปนมาตรฐานสากล ในป พ.ศ.2561 

เสนทางบินที่เครื่อง Gripen ใชในการบินเดินทาง ไดแก สนามบินกองบิน 7 
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บินไปจอดคางคืนที่สนามบิน Payaleybar ประเทศสิงคโปร จากนั้นก็บิน

จากสิงคโปรไปแวะเติมเชื้อเพลิงที่เกาะบาหลี แลวจึงบินตรงไปลงที่สนามบิน

นานาชาติดารวิน (Darwin International Airport) เนื่องจากแวะจอด

หลายจุดทําใหนักบินเกือบทุกคนในฝูงบินมีโอกาสไดสัมผัสการบินเดินทาง

ตางประเทศคนละไมมากกน็อย น่ันคอืสิง่ท่ีผูเขยีนคดิวาเปนผลพลอยไดจากการ

ฝกผสม Pitch Black 

 สิ่งที่ไดรับจากการฝกที่สําคัญในความเห็นของผูเขียน คือกระบวนการ

จัดการฝกที่เนนใน “ระดับยุทธวิธี” เปนหลัก เจาหนาที่สนับสนุนภาคพื้น

มีหนาที่รักษาสถานภาพความพรอมของอากาศยาน (Full Mission 

Capable; FMC) ใหไดตามภารกิจที่ไดรับมา สวนนักบินก็มีหนาที่วางแผน

และปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ และนั่นก็นาจะเปนงานหลัก

ของคนทั้งสองกลุมนี้เมื่อเกิดสถานการณจริงข้ึน เมื่อไมมีงานอื่นมารบกวน 

มันจึงเปนการฝกที่สามารถทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี

ของเจาหนาที่ซอมบํารุงและนักบินไดเปนอยางดี

 สุดทายคือสิ่งที่กองทัพอากาศไดรับอันเนื่องมาจากความเหมือนจริง

ของภารกิจในการฝกผสม Pitch Black แนนอนวาคงไมมกีารฝกใดทีจ่ะสามารถ

สรางใหเหมือนจรงิไดทัง้หมด อยางนอยกไ็มมใีครตายจรงิ แตการฝกผสม Pitch 

Black กไ็ดยกระดบัความเหมอืนจรงิของภารกจิข้ึนมาอกีระดับหนึง่ ภาพการใช้

กําลังทางอากาศแบบเดิมที่กองทัพอากาศเคยฝกกันมา เชน ถาเราเปนฝายรุก 

เรากจ็ะสงเครือ่งบนิทีท่าํหนาทีก่วาดลาง (Sweep) นาํหนาไปกอน เพือ่ทาํหนาที่

ขับไลอากาศยานของขาศึกออกจากพื้นท่ีเปาหมาย เพื่อใหเคร่ืองบินโจมตี 

(Striker) สามารถเขาไปใชอาวุธกับเปาหมายภาคพื้นไดโดยอิสระ หรือไมก็สง

อากาศยานที่ทําหนาที่กดดันหรือทําลายระบบปองกันภัยทางอากาศของ

ขาศึก (Suppression/Destruction of Enemy Air Defense; SEAD/DEAD) 

ไปพรอม ๆ กับเครื่องบินที่ทําหนาที่กวาดลาง (Sweep) เพ่ือทําลายระบบ
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ปองกันภัยทางอากาศของขาศึก เชน สถานีเรดาร หรือจรวด Surface to 

Air Missile (SAM) เปนตน แตในการฝกผสม Pitch Black ไดนําภารกิจใหม ๆ 

ที่นาสนใจเขามา ไดแก ภารกิจการคนหาและติดตามบุคคลสําคัญ, ภารกิจ

การแทรกซึม (Insertion) โดยการนําเครื่องบินลําเลียงเขาไปสงกําลังภาคพ้ืน

ในเขตนานฟาของขาศึก เปนตน และภารกิจการถอนกําลัง (Extraction) 

โดยเปนการอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่การรบ เปนตน ซึ่งเมื่อภารกิจมีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตและการมีพลเรือนเขามาเกี่ยวของ การใชอาวุธแบบ

ปูพรมลางผลาญก็ไมสามารถทําไดอีกตอไป สงผลใหการกําหนดแบบ

ของอากาศยานและอาวุธที่ใชก็ตองมีการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ

เพ่ือปองกนัความเสยีหายตอพลเรอืน (Collateral Damage) เปนตน ซึง่ทัง้หมด

ทั้งมวลมันก็จะยอนกลับมาที่กองทัพอากาศวา เราควรจะตองมีอากาศยาน

แบบไหน อาวธุชนดิใด หรอืแนวทางการฝกนกับนิอยางไรเพือ่สามารถตอบโจทย

และลักษณะการใชกําลังทางอากาศที่นับวันจะเปลี่ยนไป ไมใชแคใหสามารถ

เขารวมการฝกกับตางชาติไดอยางไมเคอะเขิน แตเมื่อถึงเวลาที่ตองใชกําลัง

ทางอากาศในสถานการณจริง เราจะไดบอกนอง ๆ นักบินทุกคนไดวา “ใหฝก

เหมือนรบ และรบใหเหมือนฝก” และน่ีคือสิ่งที่กองทัพอากาศไดรับจากการ

เขารวมการฝกระดับโลก เชน การฝกผสม Pitch Black หรือ Red Flag เปนตน 

 ภาพรวมในการฝกโดยสรปุ การฝกผสม Pitch Black 2018 จงึเปนการ

ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศในองครวม

จากบริบทการฝกผสมกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ เปนการเสริมสราง

ภาพลักษณกองทัพอากาศในมาตรฐานการฝกและความเปนมืออาชีพ อีกทั้ง

เปนการกระชับความสัมพันธดานการทูตฝายทหารซ่ึงถือไดวาเปนการฝกผสม

ที่ใหคุณคาสูงสุดแกกองทัพอากาศและเปนกลไกใหเกิดเสถียรภาพในภูมิภาค

อยางแทจริง 

เขียนโดย “Blaze71010”

____________________
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ยการปฏิบัติการรวมกองทัพไทย
กองหลักนิยม ศูนยการสงครามทางอากาศ

 ในวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ 74-75 ไดนําเสนอบทความ

เรื่อง “การปฏิบัติการรวมกองทัพไทย” ในหัวขอ การควบคุมบังคับบัญชาและ

อํานวยการปฏิบัติการรวม ไปแลว จึงไดนําเสนอหัวขอใหม คือ การพัฒนา

ขีดความสามารถการปฏิบัติการรวม ในฉบับที่ 76 โดยมีรายละเอียดตอไปนี้

การพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการรวม
1.  พื้นฐานของการพัฒนากําลังรบรวม
 1.1  หลักการและเหตุผล

1.1.1 การพัฒนากําลังรบรวมเปนการเตรียมความพรอม

ของกําลังพลและหนวยงานของกองทัพในกําลังรบรวมท่ีจะสนธิขีดความ

สามารถของเหลาทัพเพื่อที่จะปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งรวมถึง

การจัดทําหลักนิยมรวม การศึกษารวม การฝกรวม การจัดทําบทเรียนจากการ

ปฏิบัติการรวม และการพัฒนาแนวคิดรวมและการประเมินผล

1.1.2  ความจําเปน เหตุผล และแนวทางสําหรับการพัฒนากําลัง

รบรวม

1) การปฏิบัติการรวมตองใชกําลังแตละเหลาทัพท่ีมี

การจัดการฝก และการปฏิบัติการของเหลาทัพของตนมาสนธิในการฝกรวม

เพ่ือใหเกิดประสทิธภิาพสงูสดุ จงึจาํเปนตองมใีนการพฒันากาํลงัรบรวมรวมกนั

กองหลักนิยม ศูนยการสงครามทางอากาศ
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2)  การปฏิบัตติามวงจรการพฒันากาํลงัรบรวม ตามรปูภาพ

วงจรการพัฒนากําลังรบรวมดานลางนี้ จะชวยใหการพัฒนากําลังรบรวม

มคีวามสมบรูณ์

       วงจรการพัฒนากําลังรบรวม

3) ผูรับผิดชอบตองพิจารณาวาจะพัฒนากําลังรบรวม

อะไรบาง และจะตองมีการฝก รวมถึงมีความสามารถอยางไร

 1.2 ความรับผิดชอบในการพัฒนากําลังรบรวม
1.2.1 ผู บัญชาการทหารสูงสุด ดําเนินการอยางประสาน

สอดคลองรวมกับผูบัญชาการเหลาทัพ ตามท่ีกฎหมายกําหนด เพื่อพัฒนา

หลกันิยมในการจดักาํลงัรบรวม กาํหนดนโยบายสาํหรบัการฝกรวมกองทพัไทย 

และจัดใหมีการศึกษาในสถาบันการศึกษารวมกัน เปนตน

1.2.2  ผูบญัชาการทหารสงูสดุ และ ผูบญัชาการเหลาทพั ควรจัด

ใหมีการวางแผน การจัดทําโครงการ และงบประมาณ ที่มีความสัมพันธกัน 

เพื่อให กองบัญชาการกองทัพไทยและเหลาทัพมีขีดความสามารถเฉพาะ

ในดานยุทธการหรือการทัพรวม

การพัฒนา

- แนวคิด

- การประเมินผล

- การฝก

การคนควา

- การประยุกตจากทฤษฎี       

- บทเรียนจากการปฏิบัติงาน

- การสืบคน

การสรางสรรค

- หลักนิยม

- บทเรียนการฝก

- การศึกษา

การดํารงสภาพ

- การศึกษา

- การฝก

- หลักนิยม

ทําไม : เพื่อใหการปฏิบัติการรวม

มีประสิทธิภาพ

พัฒนาอยางไร : วงจรการพัฒนา

กําลังรบรวม

พัฒนา

สรางสรรค ดํารงสภาพ

คนควา

พัฒนาอะไร : การเตรียมกําลังรบรวม

ที่พรอมปฏิบัติการ

ความจําเปน

ของการพัฒนา

กําลังรบรวม
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การปฏิบัติการรวม ทร.-ทอ.

2.  กระบวนการพัฒนากําลังรบรวม
 กองทพัไทยจาํเปนตองจดัใหมกีารบูรณาการทาํงานและการจัดเตรียม

องคความรู ด านการปฏิบัติการรวมเพื่อการพัฒนากําลังรบรวม โดยมี

สวนประกอบ ไดแก กําลังพล ยุทโธปกรณ และหลักนิยมที่เกี่ยวของ

 2.1  หลักนิยมรวม

หลกันยิมรวมเปนหลักการพืน้ฐานทีเ่ปนแนวทางใหกบักองทพัไทย

ในการประสานงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวม และกลาวถึงอํานาจหนาที่

สําหรับการปฏิบัติการรวมที่ตองมีการวางแผนไวและการปฏิบัติตามแผน

2.1.1  หลักการพื้นฐานของหลักนิยมรวม

1) เปนพื้นฐานของขีดความสามารถของโครงสรางกําลัง

กองทพัและยทุโธปกรณในปจจบัุน กลาวถึงความเหมาะสมของหลกันยิมปฏบัิติ

การรวม ยุทธศิลป การออกแบบทางยุทธการ คํานิยามศัพท กระบวนการและ

ขั้นตอนในการปฏิบัติที่สําคัญของกองทัพไทย รวมทั้งการใหเสรีในการปฏิบัติ

ของเหลาทัพเมื่อประสบปญหาที่ซับซอนในเบื้องตน

2)  เปนแนวทางให ผูบัญชาการเหลาทพั และ ผูบญัชาการ

กองกําลังเฉพาะกิจรวม (หากมีการจัดตั้งขึ้น) ใหปฏิบัติตาม ยกเวนเมื่อ
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มีเหตุจําเปนที่ตองใชดุลยพินิจของผูบัญชาการหรือสถานการณอันจําเปน

ตอการตกลงใจในครั้งนั้น

3)  หลักนิยมรวมที่ใชภายในกองทัพ ไดแก กองบัญชาการ

กองทัพไทย, เหลาทัพ และกองกําลังเฉพาะกิจรวม (หากมีการจัดตั้งขึ้น) 

ซึ่งการพัฒนาหลักนิยมรวมจะตองพิจารณาถึงหลักนิยมเหลาทัพ หลักนิยม

ผสมนานาชาติ อยางไรก็ตามหลักนิยมรวมอยู ในระดับที่สูงกวาหลักนิยม

ของเหลาทัพ ซึ่งหลักนิยมของเหลาทัพ เชน ระเบียบปฏิบัติประจํา (รปจ.) 

แผนหรือเอกสารอื่น ๆ จะตองมีความสัมพันธกับหลักนิยมรวม กรณีเกิด

ความขัดแยงระหวางหลักนิยมรวมและหลักนิยมเหลาทัพหรือหลักนิยมผสม 

ใหปฏิบัติตามหลักนิยมรวม ยกเวน ผูบัญชาการทหารสูงสุด ไดอนุมัติแนวทาง

เฉพาะตอเหตุการณนั้น ๆ

4) หลักนิยมรวมไมใชนโยบาย แมจะมีความหมาย

ใกลเคยีงกนั นโยบายเปนสิง่ท่ีกาํหนดภารกจิสัง่การ การกําหนดขีดความสามารถ

ของเหลาทพัทีจํ่าเปน และเปนแนวทางสาํหรบัการปฏิบตักิารทางทหาร รวมทัง้

นโยบายเปนส่ิงขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาหลักนิยมรวมในที่สุด

5) เมื่อปฏิบัติการผสมกับนานาชาติ กองทัพไทยจําเปน

ต องปฏิบัติตามหลักนิยมผสมนานาชาติ ท่ีได  รับการยอมรับจากคณะ

ผู บัญชาการทางทหาร ซึ่งจะตองไมขัดตอกฎหมายของชาติ นโยบาย 

และหลักนิยมของกองทัพที่ใช งานอยู 

6) หลักนิยมรวมถูกพัฒนาโดยผูบัญชาการทหารสูงสุด 

ภายใตการพิจารณารวมกับผู บัญชาการเหลาทัพ โดยกรมเสนาธิการรวม 

กองบัญชาการกองทัพไทย จะรับผิดชอบเป นหน วยหลักเ พ่ือจัดทํา

หลักและดําเนินกระบวนการพัฒนาหลักนิยมรวม

2.1.2  วัตถุประสงคหลักของหลักนิยมรวม

1) กําหนดยุทธศาสตรสําหรับกองทัพไทยในการปฏิบัติ

การรวม
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2)  จดักาํลังกองทพัไทยเพือ่ปฏบิตักิารรวม (ศนูยบัญชาการ

ทางทหาร และ ศูนยปฏิบัติการเหลาทัพ และ กองกําลังเฉพาะกิจรวม)

3) กําหนดใหมีและขอรับการสนับสนุนจากกําลังรบรวม

จากเหลาทัพและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

4) จัดใหมีการฝกศึกษาของผูที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ

การรวม

 2.2  การศึกษารวมกัน

การศึกษารวมกันเปนปจจัยสําคัญของกระบวนการพัฒนากําลัง

รบรวม เนือ่งจากผูท่ีเขารบัการศกึษาท่ีมาจากตางเหลาทพัจะไดเหน็ความสาํคญั

ของการปฏิบัติการรวม และการนําความเขาใจในธรรมชาติเหลาทัพที่ตน

ปฏิบัติงานอยูมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น โดยการศึกษารวมกันนั้น

จะตองมีลักษณะ ดังนี้

2.2.1  การจัดใหมกีารศกึษาวชิาชีพทางทหาร โดยกาํหนดขอบเขต

องคความรูและทักษะความเขาใจในเรื่องศาสตรและศิลปของการสงคราม 

รวมทั้งความจําเปนของการปฏิบัติการรวม
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2.2.2  เหลาทัพควรสรางความเขาใจและทัศนคติที่ดี โดยจัดใหมี

การเรียนรูขั้นพื้นฐานเรื่องการปฏิบัติการรวมใหกับกําลังพลของตนเอง

2.2.3 การศึกษารวมกันของกองทัพไทย เพื่อใหมีความเขาใจ

เร่ืองการปฏิบัติการรวมและความสัมพันธท่ีดีตอผูเขารับการศึกษาในหลักสูตร 

ควรแบงเปน 3 ระดับ ไดแก

1)  การศกึษาในสถาบันทางทหารระดบัสงู ไดแก วทิยาลยั

เสนาธิการทหาร (วสท.) และโรงเรยีนเสนาธกิารทหารเหลาทัพ (รร.สธ.เหลาทพั)

2) การศึกษาวิชาชีพทางทหารรวมระดับกลุมนายทหาร

ช้ันประทวน เนื่องจากเปนกําลังพลกลุ มใหญที่ตองสนับสนุนการปฏิบัติ

การรวม (ในปจจุบันกองทัพไทยยังไมไดมีการในเรื่องน้ีอยางเปนรูปธรรม 

คงมีแตการฝกรวมกองทัพไทยที่สามารถใหความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว)

3)  การศึกษารวมกันเปนการเฉพาะเร่ืองท่ีพิจารณาแลว

วามคีวามสาํคญั เชน กองทพัอากาศไดจดัใหมหีลกัสตูรการรบรวม และหลกัสตูร

ชุดผูควบคุมยานอากาศยานหนา เปนตน

 2.3  การฝกรวม

การฝกรวมเปนการเสรมิสรางใหกาํลงัพลทีป่ฏบิตังิานทัง้ในเหลาทพั 

ฝายเสนาธกิาร และฝายเสนาธิการรวม ใหมคีวามเขาใจการปฏบิตักิารตัง้แตระดับ
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ยทุธศาสตร ยทุธการ และยทุธวิธ ีรวมทัง้การไดรบัประสบการณจากการฝกปฏบิตัิ

ในภารกจิทีไ่ดรบัมอบ ซึง่จะตองมกีารคาดการณเหตกุารณทีอ่าจเกดิในระหวาง

การฝก

2.3.1  ประเภทของการฝกรวม

1)  การฝกรายบุคคล เพือ่ใหกาํลงัพลแตละคนและผูท่ีตอง

ปฏิบัติหนาท่ีเปน ผูบัญชาการกองกําลังรวม, ผูบัญชาการกองกําลังเหลาทัพ 

และ ผูบญัชาการกองกาํลงัเฉพาะกจิรวม ไดฝกทาํหนาทีใ่นการอาํนวยการปฏบิตัิ

การรวม เชน การฝกปฏิบัติหนาที่เปน ผูบัญชาการกองกําลังรวม, ผูบัญชาการ

กองกําลงัรวมกองทพับก, ผูบญัชาการกองกาํลงัรวมกองทพัเรือ และ ผูบญัชาการ

กองกําลังรวมกองทัพอากาศ ในการฝกรวมกองทัพไทย เปนตน

2) การฝกฝายเสนาธิการรวม เพ่ือใหมีความคุนเคยและ

เกิดประสบการณที่ตองตอบสนองตอยุทธศาสตรและการปฏิบัติงานในระดับ

ยทุธการ เชน การฝกระดบัฝายเสนาธกิารรวม ในการฝกรวมกองทพัไทย เปนตน

3) การฝกรวมระดับชาติ เปนการฝกท่ีบูรณาการของ

กองทัพและหนวยงานความมั่นคงในทุกระดับ ไดแก การฝกเปนกองบัญชาการ

แหงชาติ, กองบัญชาการกองกําลังรวม, กองบัญชาการกองกําลังเหลาทัพ 

ศูนยประสานงานระหวางพลเรอืนและทหาร และ กองบญัชาการกองกาํลงัผสม

นานาชาต ิซึง่ในปจจบุนักองทัพไทยและกองทัพสหรัฐไดจัดใหมีการฝกรวม/ผสม

คอบราโกลด เปนตน

2.3.2  หลักการจัดการฝกรวม

1) กองบัญชาการกองทัพไทยและเหลาทัพ ประสาน

สอดคลองเพื่อความสําเร็จของการจัดการฝกรวม เพื่อเปนการฝกการปฏิบัติ

การรวมแบบบูรณาการปฏิบัติของศูนยบัญชาการทางทหารกับศูนยปฏิบัติการ

เหลาทัพ หนวยงานสนับสนุน และกําลังที่ประกอบกันเปนกองกําลังรวมเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรและยุทธการ
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2) การเตรียมการฝกโดยอบรมกําลังพลและหนวยที่จะ

ตองเขารวมการฝกมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยยุทธการทหารรวมกับยุทธการ

เหลาทัพ และกรมเสนาธิการรวม กองบัญชาการกองทัพไทย ดําเนินการพัฒนา

แผนการฝกอบรมรวม เพื่อใหเขาใจการใชหลักนิยมรวม

3) กองบัญชาการกองทัพไทย และเหลาทัพ ที่มีหนวยใด

ในสังกัดจะตองสงกําลังพลและยุทโธปกรณเขารวมการฝก ควรใหความสําคัญ

เปนลําดับแรกวาการฝกรวมเปนภารกิจสําคัญ จึงตองมีการฝกอบรมกําลังพล

ใหสามารถวางแผนรวม และการปฏิบัติตามแผนในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

โดยจะตองเชื่อมโยงการวางแผน เตรียมการ และประเมินความพรอม

2.3.3  ระบบการฝกรวม (Joint Training System; JTS)

1) ข้ันกําหนดความตองการ JMELT/AMELT โดย 

ผูบัญชาการทหารสูงสุด พิจารณาขอเสนอของยุทธการทหาร ในประเด็นหรือ

สิ่งที่ตองการใหมีการฝก

2)  ขั้นการวางแผน วิเคราะหขีดความสามารถในปจจุบัน

กับ JMELT/AMELT หาชองวางระหวางขีดความสามารถที่ตองการตามภารกิจ

กับขีดความสามารถท่ีเปนอยูในปจจุบันเพื่อใหไดมาซึ่งความตองการ วิธีการ 

และรูปแบบของการฝกรวม

3)  ขัน้การปฏิบัต ิปรบัแตงตารางการฝกและการประเมนิผล 

ตัง้แตขัน้วางแผน และการปฏบิตัเิกบ็ขอมลูจากการสังเกตการณ ดําเนินการฝก

ตามวัตถุประสงค ทําการวิเคราะหขอมูล ทําขอเสนอแนะอยางเปนทางการ

จากการประเมนิความชาํนาญการในการฝกวาผูเขารบัการฝกบรรลวุตัถุประสงค

ที่กําหนดไวหรือไม

4) ขั้นการประเมินผล การดําเนินการใหครบวงรอบ

ของการฝกรวม โดยการนาํผลและขอเสนอแนะไปพจิารณาในการฝกในอนาคต 

เนนที่ขีดความสามารถในการบรรลุภารกิจ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการฝก
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ที่จะเกิดขึ้นที่จะแกไขขอบกพรองที่จําเปน เชน ความชํานาญการในการ

บังคับบัญชา กระบวนการปฏิบัติการรวมในภาพรวมที่อาจตรวจพบ

2.3.4 การดําเนินการตามระบบการฝกรวม JTS เปนระบบ

เพื่อใหความชวยเหลือ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ในการตรวจสอบความพรอม

ที่จําเปนผานการฝกรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการนี้จะชวยในการกําหนด

ความรับผิดชอบในการทํางานของบุคคลและหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย

ในรูปแบบของงานตามเงื่อนไขและมาตรฐาน ระบุเหตุการณที่ เกิดขึ้น

และทรพัยากรทีต่องการตอความสาํเร็จในการเตรียมการกอนฝก การดําเนนิการ

และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู เขารับการฝก และการประเมิน

ความสามารถในการดําเนินการภารกิจที่ไดรับมอบหมายในสภาพแวดลอม

ของการฝกรวม

3.  การจัดทําบทเรียนจากการปฏิบัติการรวม

 3.1  บทเรียนจากการปฏบิตักิารรวม เปนองคประกอบของการพฒันา

กําลังรบรวม ท่ีไดมาจากการรวบรวมผลการสังเกตการณและการวิเคราะห 

เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเปนเพื่อจัดทําบทเรียนท่ีไดรับ จากน้ัน

จะปรับปรุงขีดความสามารถของกําลังรบรวม การปฏิบัติการรวมเปนการ

ทดสอบที่เกิดจากการปฏิบัติจริงของ หลักนิยมรวม การศึกษา และการฝกรวม 

ดังนั้น จึงจะตองใหความสําคัญอยางยิ่งเชนเดียวกับกระบวนการในการพัฒนา

กําลังรบรวมเพื่อระบุและประเมินจุดแข็งและจุดออน หลักนิยมรวม การศึกษา 

และการฝกรวม เชนเดียวกับ ยุทธศาสตร นโยบาย ยุทโธปกรณ และระบบ

การสนับสนุนทางทหาร การประเมินท่ีเหมาะสมที่รวมถึงการสังเกตการณ

ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจะชวยให ผูบัญชาการทหารสูงสุด และ ผูบัญชาการ

เหลาทัพ สามารถระบุและแกไขปญหาเพื่อเสริมสรางความสําเร็จ และภายใน

มุมมองของการพัฒนากําลังรบรวม รวมถึงการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ

และการมีปฏิสัมพันธของ ผบ.หนวยกําลังตางเหลาทัพ
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 3.2 การจัดทําบทเรียนการปฏิบัติการรวม เนนที่การพัฒนา

ความพรอมและประสทิธภิาพรวมวตัถปุระสงคหลักเพ่ือเสริมสรางความสามารถ

ในการปฏิบตักิารรวมโดยการปรับปรงุ หลักนยิม องคกร การอบรม ยทุโธปกรณ 

ภาวะผูนํา และการศึกษา กําลังพล สิ่งอํานวยความสะดวก และนโยบาย

ซ่ึงจะเสริมสร างขีดความสามารถกําลั งรบร วมโดยผ านการเรียนรู 

และความรวมมอืในกจิกรรมรวม ซึง่รวมถงึ การรวมมอื การวางแผน การอบรม 

การฝก การทดลอง การปฏบัิตกิาร การทํางานจรงิ และกจิกรรมอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ

กบักองทพั โปรแกรมพฒันาสมรรถนะผานการคนควา การประเมนิ การรับรอง 

และการบูรณาการดวยการเรียน และกระบวนการหาคําตอบ เพ่ือสราง

ความเชื่อมั่นในบทเรียนและบูรณาการท้ังกระทรวงกลาโหม บทเรียนที่ไดรับ

จะถูกสรางเปนขอมูลเพื่อใชประกอบกับการทบทวนและปรับปรุงหลักนิยม 

การศึกษา และการอบรม จะชวยระบุชองวางและประเด็นรวม และนําไปสู

การรวบรวมและการดําเนินการของผลการปฏิบัติท่ีดี และประสบการณ

ของกองกําลัง และสิ่งสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถใหมและปรับปรุง
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ความพรอมของกําลังรบ ควรออกแบบใหสอดคลองกับความพยายาม

ของทั้งรัฐบาลโดยการแบงปนและรวมมือในการใหขอมูลกับทุกภาคสวน

4.  แนวความคิดรวมและการประเมิน
 4.1 แนวความคิดรวม เปนกรอบที่กําหนดแนวทางสําหรับการจัด

กําลงัรวม โครงสรางและรปูแบบของการประกอบกาํลัง วธิกีารอาํนวยการปฏบิตัิ

ร วม ระบบสนับสนุนการปฏิบัติการรวม โดยการประเมินในภาพรวมนี้

เปนการประเมนิในระดบัยทุธศาสตร ซึง่จะตองเกบ็รวมรวมขอมูลจากหลายสวน

ที่กลาวมาขางตนทําการวิเคราะหหาขอบกพรองเพ่ือทบทวนแนวความคิดรวม 

ซึง่จะสงผลในการพฒันาปรบัปรงุในรายละเอยีดในองคประกอบของการปฏบิตัิ

การรวม เพื่อใหมีขีดความสามารถที่สอดคลองกับสภาวะแวดลอมและสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว

 4.2  หลักการพื้นฐานของแนวความคิดรวม

4.2.1 แสดงถึงวิธีการที่จะรับมือกับความทาทายในปจจุบัน

4.2.2  เปนการเนนท่ีความคิดโดยไมถกูจํากดัจากนโยบาย กฎระเบียบ 

หรือเทคโนโลยี

4.2.3 แนวความคิดรวมและการประเมินตองการที่จะสนับสนุน

4.2.4 ตองการพัฒนาอยางสอดประสานกัน เพ่ือใหไดความคิด

ที่หลากหลาย เขาถึงปญหาอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถรวมที่

มีประสิทธิภาพในอนาคต

4.2.5 ตองการประเมินผลอยางจริงจัง

 4.3  การประเมินผลโดยการวิเคราะหผลจากกิจกรรมตาง ๆ

 4.4  ปจจัยที่มีอิทธิพล

4.4.1  แนวความคิดรวมและผลที่นาเชื่อถือจากการประเมินเปน

ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนระบบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติท่ีไมใช

ยุทโธปกรณ มาเปนขีดความสามารถรวมที่ยั่งยืน
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4.4.2 การประเมินไมใชบทสรุปของวงจรในการพัฒนากําลังรบ

รวม แตเปนการหาขอเสนอแนะถึงการดําเนินการตามหวงเวลาที่ตอเนื่องและ

ครอบคลมุท่ีไดจากการประเมนิอยางเปนรปูธรรมเพ่ือใหไดขอเสนอแนะในการ

เปลี่ยนแปลงสําหรับ หลักนิยมรวม การศึกษา การอบรม การฝก เพื่อจะดํารง

ขดีความสามารถในการยทุธรวม ขีดความสามารถไมถกูคนพบผานการรวบรวม

และคนควาจากบทเรียน ซึ่งขีดความสามารถในการยุทธรวมถูกออกแบบจาก

ผลการปฏิบัติท่ีดีไปสูหลักนิยมรวม และจัดทําบทเรียนไปยังเหลาทัพ โดยการ

จัดหลักสูตรการอบรมการศึกษาท่ีพัฒนายุทธศาสตรและผูนําในอนาคต 

การพัฒนากําลังรบรวมเปนการทําใหเกิดการอบรมรวมและการปรับกําลัง

เพื่อรองรับการปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบตาง ๆ

อางอิง
 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ. ตําราวิชา

หลักนิยมพื้นฐานการปฏิบัติการร วม (Fundamental of Joint 

Operation). กันยายน 2559

____________________
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กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา

กองเทคโนโลยี ศูนยการสงครามทางอากาศ

ภาพหนาปก Science and Technology Strategy 

กองเทคโนโลยี ศูนยการสงครามทางอากาศ
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“The advantage will go to those who create 

the best technologies and who integrate and field them in creative     

           operational ways that provide military advantages.” 

Heather Wilson U.S. Secretary of the Air Force

 เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.2019 กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนด

วิสัยทัศน ค.ศ.2030 รวมทั้งยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพือ่เปนแนวทางในการพฒันากองทัพอากาศสหรฐัอเมรกิา ในดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี ซึ่งเนื้อหาที่จะนําลงในวารสารการสงครามทางอากาศฉบับนี ้

จะเปนการสรุปสาระสําคัญของวิสัยทัศนและยุทธศาสตร โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

 กองทพัอากาศสหรฐัอเมรกิา มกีารวเิคราะหและประเมนิสภาวะแวดลอม 

ตลอดจนความทาทายท่ีสําคัญ ท่ีมีผลกระทบตอความเจริญรุ งเรืองและ

ความมัน่คงของกองทพัและประเทศ ซ่ึงประกอบไปดวย การแขงขันดานพลงังาน 

การเติบโตและพัฒนาอยางรวดเร็วของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้ง
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ความเขมแข็งของรัสเซีย ซึ่งมีเปาหมายท่ีจะกดดันและบีบบังคับเพื่อนบาน

ในภูมิภาค ทําลายพันธมิตรท่ียืนยาว และกําจัดอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา

จากภูมิภาคสําคัญทั่วโลก โดยคูแขงพลังอันยิ่งใหญเหลานี้กําลังทาทายอํานาจ

ของสหรฐัอเมรกิา ในทกุการสูรบทกุมติ ิท้ังทางดานอากาศ พ้ืนดิน พ้ืนนํา้ อวกาศ 

และ Cyberspace

 โดยในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมาหนวยงานดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยขีองกองทพัอากาศสหรฐัอเมรกิา มุงเนนการพัฒนาความกาวหนา

ทางเทคนิค เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปาหมายคือเพ่ือใหเกิด

ความไดเปรียบในการพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร โดยเนนใหเกิด

ประสิทธิภาพ โดยเกิดคาใชจายนอยท่ีสุด ซ่ึงกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา

ไดใชแนวความคิดใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเปนกรอบแนวทางที่สําคัญ

ในการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตสภาพแวดลอม

เชิงกลยุทธที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา

 โลกาภิวัตนของเทคโนโลยีในปจจุบันชวยใหฝ ายตรงขามของ

สหรัฐอเมริกาที่มีศักยภาพ สามารถเขาถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่ดีที่สุด ในขณะที่ฝ ายตรงขามสหรัฐอเมริกาเขาถึงความเทาเทียมกัน

ทางเทคโนโลยี และยังกดดันและทําลายความเหนือกวาขีดความสามารถ

ทางเทคโนโลยีของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา

 จากที่กลาวมากองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาจึงไดกําหนดวิสัยทัศน 

ป ค.ศ.2030 และแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือนาํไปสูวสัิยทศัน คือ กองทพัอากาศ

สหรัฐอเมริกาตองสามารถครองเวลา พื้นที่ และความซับซอนของความขัดแยง

ในอนาคตทุกมิติในการปฏิบัติการและการสูรบ ทั้งนี้เพื่อสรางพลังและปกปอง

สหรัฐอเมริกา ดังนั้นกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาตองปฏิบัติการดวยความเร็ว

ที่เหนือชั้น มีความตระหนักรูในทุก ๆ ผลกระทบท่ัวโลก สามารถจัดการ
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กับภัยคุกคามที่ซับซอน สามารถตอตานและเผชิญกับความทาทายที่เพิ่มขึ้น 

ในการแยงชิงทรัพยากรที่สําคัญและอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอสหรัฐอเมริกา

 ตามที่ยุทธศาสตรการปองกันประเทศของสหรัฐอเมริกา กําหนดใหมี

การสราง “กองกําลังรวมที่รุนแรง ยืดหยุนและรวดเร็วขึ้น” ซึ่งวิสัยทัศนและ

ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานี้ 

ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรการปองกันประเทศดวย แตก็ตองใชความสามารถ

เชงิกลยทุธการเปลีย่นแปลงท่ีตองขับเคลือ่นดวยความกาวหนาทางวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 กองทพัอากาศสหรฐัอเมรกิาตองดาํเนนิการอยางรวดเรว็ ตองกาวหนา

มากกวาฝายตรงขาม หนวยงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกองทัพ 

จะคาดการณวาฝายตรงขามไมสามารถไปไดอยางงายดายและจากนั้นใหแนใจ

วากองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาตองเปนที่หนึ่ง 

 ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกองทัพอากาศ

สหรัฐอเมริกา ไดกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายสําหรับการดําเนินการ 

เพื่อนําไปสูวิสัยทัศน จํานวน 3 ขอ ดังนี้ 

 1. Develop and Deliver Transformational Strategic 

Capabilities 

 กองทพัอากาศสหรฐัอเมรกิาจะมุงเนนการพฒันาและการสงตอ/สงมอบ 

การพฒันาขดีความสามารถในการปฏบัิตกิารดานกลยทุธ โดยการปรบัโครงสราง

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปรับปรุงพัฒนากระบวนการตาง ๆ สรางและ

ขยายการแขงขัน 

 ในดานความคดิเพ่ือใหเกดิความยัง่ยนืทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จําเปนตองมีสององคประกอบในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

กองทัพอากาศ ซึ่งเปนองคประกอบที่จําเปน ไดแก วัสดุสวนประกอบ 

(Component) และสาขาดานเทคนคิ (Technical) ทีม่คีวามสาํคญัตอประเทศ

สหรัฐอเมริกาในดานกําลังทางอากาศและกําลังทางอวกาศ องคประกอบ
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การเปลีย่นแปลงจะมุงเนนไปทีค่วามสามารถเชงิกลยทุธ 5 ประการทีส่นบัสนนุ

วสิยัทศันโดยตรงเพือ่ครองพืน้ท่ีและความซบัซอนในทกุมติกิารปฏบิตักิารทัง้หมด 

 ความสามารถเชิงกลยุทธ 5 ประการ ดังนี้ 

1. Global Persistent Awareness 

2. Resilient Information Sharing 

3. Rapid, Effective Decision-Making  

4. Complexity, Unpredictability, and Mass  

5. Speed and Reach of Disruption and Lethality 

 คําตอบของเทคโนโลยีขั้นสูงพรอมความสามารถเหลานี้ รวมชุด

โปรแกรมการวิจัยที่มุงเนนที่เรียกวา โปรแกรมแวนการด (Vanguard) จะมุงสู

ความสําเร็จทางเทคนิคท่ีสําคัญซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของความสามารถ

ในการกาวกระโดดอีกขั้น ตามภาพ

Definition of Science and Technology Within the Overall Spectrum of Air 

Force Development, Test, and Evaluation Activities

 2. Reform the Way Science and Technology is Led and 

Managed 

 กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาไดเสนอแนวทางการปฏิรูป โดยการ

แตงตั้งประธานเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยี ซึ่งจะเปนผูชี้แนะและตัดสินตกลงใจ
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ทางวิทยาศาสตรและทางเทคนิคเชิงกลยุทธ เพ่ือยกระดับการสนับสนุน

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยภีายในกองทพัอากาศ จดัลาํดบัความสาํคญัของงาน 

และประสานงานทั้งหมด เพื่อแปลงการลงทุนทางวิทยาศาสตรและทางเทคนิค 

ใหไปสูการพัฒนาขีดความสามารถท่ีไมมีใครตามทัน

Vanguard Program Integrate Science and Technology Advances 

to Demonstrate Potentially Transformational New Military 

Technologies and Operational Concepts

 3. Deepen and Expand the Scientific and Technical 

Enterprise

 กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาจะดําเนินการเชิงลึกมากข้ึนและขยาย

องคกร โดยสรางความรวมมือและการใชประโยชนจากองคกรพันธมิตร 

เสรมิสรางและคดัสรรบคุลากรทีม่คีวามสามารถระดบัชาตแิละระดบัโลก พฒันา

บุคลากรใหมคีวามกาวหนา สรางขาราชการกองทพัอากาศใหมคีวามเชีย่วชาญ

ดานเทคโนโลยใีนงาน ซึง่จะชวยเสริมสรางความเชีย่วชาญดานวทิยาศาสตรและ

เทคนิคของกองทัพอากาศ การขยายขอบเขตงานทางวิทยาศาสตรของกองทัพ

อากาศนั้น สรางใหเกิดนวัตกรรมที่สําคัญ การระดมทุนและขยายความรวมมือ
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การวิจัยกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งพันธมิตร และการเสริมสรางความรวมมือ

ดังกลาว จะชวยทําใหเกิดและคนพบนวัตกรรมใหมและการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี จะเสริมกําลังและเสริมสรางความสัมพันธของกองทัพอากาศกับ

องคกรทางวิทยาศาสตรที่กวางขึ้น เพื่อความเทาเทียมทางเทคโนโลยี นําไปสู

ความเหนือกวาทางทหารของสหรัฐอเมริกา หนวยงานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ตองเดินหนาตอไปเพื่อขับเคลื่อน

กองทัพอากาศสูวิสัยทัศน ในการครองพื้นท่ีและความซับซอนในทุกมิติการ

ปฏิบัติการ ดวยความมุงมั่นอยางตอเนื่องและยั่งยืนตามวัตถุประสงคของ

ยุทธศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนี้ 

 กองทัพอากาศจะดําเนินการตามแนวความคิดใหมน้ีและสงมอบ

นวัตกรรมที่ไมมีใครเทียบเทา (Disruptive innovations) เพื่อใหมั่นใจวา

ประเทศสหรัฐอเมริกาตองมีความมั่นคงและปลอดภัย 

Concept art from the Air Force Research Laboratory shows a potential 

next-generation fighter concept, or F-X. (U.S. Air Force)

 ซึ่งทั้ง 3 วัตถุประสงคดังกลาว เปนองคประกอบสําคัญท่ีจําเปนท่ีจะ

นาํไปสูวสิยัทศัน ค.ศ.2030 และสามารถสนบัสนนุและสอดคลองกบัยทุธศาสตร

การปองกันประเทศของสหรัฐอเมริกา ไดแก 

 1. Build a more lethal force 

 2. Strengthen alliances and attract new partners. 
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 3. Reform the U.S. Department of Defense for greater 

performance and affordability  

Concept art from the Air Force Research Laboratory shows how the F-35 jet 

could be linked to a series of drones through the "loyal wingman" concept. 

(Air Force Research Laboratory; AFRL)

Concept art from the Air Force Research Lab showing a drone swarm 

that the service could potentially use in the future. (AFRL)

 สําหรับรายละเอียดเชิงลึกของแตละวัตถุประสงคนั้น จะนําเสนอใน

วารสารการสงครามทางอากาศฉบับตอ ๆ ไป 

อางอิง
 United States Air Force. Science and Technology Strategy. 

April 2019 

____________________
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Big Data

กองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ

Big Data ที่มา : https://cdn-images-1.medium.com

ในวารสารฯ ฉบบัที ่75 ไดนาํเสนอบทความเร่ือง Big Data ไปตอนแรก 

สวนในฉบบัที ่ 76 นีจ้งึไดมานาํเสนอตอไป ประกอบไปดวยหวัขอ ความเขาใจ

ทีผ่ดิพลาดเก่ียวกบั Big Data, ทาํไมตองทาํ Big Data, ประโยชนของการทาํ 

Big Data, ขอมลู Big Data แบงออกเปนกีป่ระเภท, องคประกอบ 4 ดานของ 

Big Data และหัวขอสุดทาย ขั้นตอนการเริ่มทําโครงการ Big Data 

ดังมีรายละเอียดตอไนี้

ความเขาใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับ Big Data

1. Big Data เปนสิ่งที่มีคาดวยตัวเอง

ที่ถูกตองคือ Big Data ตามความหมายของมันคือ ขอมูลขนาดใหญ 

ซึ่งก็เปรียบเหมือนตัวเลข หรือประวัติตาง ๆ ที่ถูกเก็บเอาไว แตหากเราไมนํา

ขอมูลนั้นวิเคราะหตอ หรือทําอะไรบางอยาง สุดทายขอมูลนั้นก็จะหมดอายุ 

หรือสูญหายไปตามกาลเวลา

กองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ
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2. Big Data กําลังนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ 

ที่ถูกตองคือ การเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญนั้นจะเกิดข้ึนไดจากการ

ตั้งเปาหมายและวางนโยบายเพื่อใหเกิดการกระทํา ดังนั้นโครงการ Big Data 

จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยู ที่ความรวมมือของทุกภาคสวน

ที่เก่ียวของ ทั้งนี้ Big Data เปนเพียงขอมูลท่ีตองนําไปประมวลผลตอ 

และกอใหเกิดการกระทําใหมท่ีไดจากการประมวลผลนั้น ผลจากการกระทํา

ใหมนั้นไดสรางประโยชนใหแกองคกรดานใดดานหนึ่งหรือหลาย ๆ ดาน 

จึงจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยางยิ่งใหญ แตหากปลอย Big Data ท้ิงไว

ไมเกิดการกระทําใด ๆ ตัวขอมูลก็จะสลายไปตามกาลเวลา

3. Big Data มีคามากกวา Little Data

ทีถ่กูตองคอื ขนาดของ Big Data ไมมกีารระบชัุดเจนวาควรมเีทาไร 

แตมักจะเชื่อกันวา ยิ่งใหญยิ่งดี เชน การมีประวัติการเบิกจายพัสดุ 10 ป

ยอนหลงั ดกีวา 5 ปยอนหลงั ซึง่อาจจะถูกหรอืผดิกไ็ด หากทําความเขาใจระบบ

ขอมลูเพิม่เตมิ อาจพบวา ขอมลูมากเกนิไปยิง่สรางความซบัชอนในการวเิคราะห 

และกลายเปนคาผดิปกต ิ(Outlier) ในท่ีสดุ ขอมลูนอย ๆ  แตมคีณุภาพ กส็ามารถ

สรางใหเกิดมูลคามหาศาลไดเชนกัน

4. Big Data เปนเรื่องขององคกรใหญ ๆ

ที่ถูกตองคือ ไมวาองคกรจะเล็กหรือใหญก็จําเปนตองใช Big Data 

โดยทั้งสิ้น จะเห็นไดวาผูประกอบการ (Start Up) ใหม ๆ มักจะประชาสัมพันธ

ตนเองวาใช Big Data เพื่อสรางความนาเชื่อถือและทําใหองคกรทันสมัย

ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการสราง Big Data Technology หรือแมแตการสราง 

Machine Learning นั้นไมไดมีคาใชจายแพงอยางที่หลายคนเขาใจ ปจจุบัน

โปรแกรมตาง ๆ ที่ใชเขียนโปรแกรม มีทั้งแบบฟรี และแบบตองเสียคาใชจาย 

โดยอาจไมตองลงทุนกับ Software ราคาแพงทุกงานไป ดังนั้นไมวาจะองคกร

ขนาดเล็ก หรือองคกรขนาดใหญก็สามารถทําโครงการ Big Data ไดทั้งสิ้น
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ทําไมตองทํา Big Data

สาเหตุที่ตองทํา Big Data ที่มา : https://crafsol.com

 1. เพื่อเพิ่มรายได 

ขอมูลทําใหสามารถเขาใจตลาด เขาใจลูกคาไดมากขึ้น กอนหนานี้

การวางกลุมเปาหมาย จะเปนการออกไปสํารวจตลาดบาง ทาํแบบสอบถามบาง 

กวาจะสรุปเปนผลวิเคราะหทางการตลาด ตองใชเวลานาน ในขณะที่การใช 

Big Data หรือ Data ที่อยูในรูป Digital ทําใหงายตอการใชงานนั้นจะชวย

สามารถวิเคราะหตลาดไดอยางรวดเร็วกวา ทําใหมีสินคาหรือบริการใหม ๆ 

ออกสูตลาด เขาสู กลุ มเปาหมายที่ตรงจุด ไดอยางรวดเร็ว

 2. เพื่อลดตนทุน

 งานบางประเภทเปนงานท่ีเกดิข้ึนซ้ํา ๆ  และสามารถทดแทนไดดวย

ระบบคอมพิวเตอร เช น การใชพนักงานเดินตรวจสอบปริมาณสินคา 

หรือการใหฝายการตลาดเลือกสินคาขึ้นมาทําโปรโมชั่นลดราคา โดยไมมี

กลไกการคํานวณใด ๆ เปนตน อีกทั้งงานบางประเภทที่ไมเคยคิดวิเคราะห
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ถึงตนทุนที่แทจริง ก็สามารถนํา Big Data มาประมวลผลหาปจจัยตาง ๆ ได 

เชน การวิเคราะหเสนทางการเดินรถประจําทางของประเทศสิงคโปรทําให

เสนทางการเดินรถมีประสิทธิภาพ ลดคาใชจายของรัฐ และยังทําใหประชาชน

พอใจในการบริการเดินรถสาธารณะอีกดวย

          3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การลงทุนกับเทคโนโลยี เชน Big Data บางครั้งก็ไมเกี่ยวกับการลด

ตนทุนโดยตรง แตจะเกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ ในการทํางานที่เปนระบบ

มากขึ้น เชน มีการบันทึกจํานวนผูรับบริการในโรงพยาบาล เพ่ือจัดวางคิว

ของแพทยผู ตรวจไดอยางถูกตอง การบันทึกอาการผู ปวย ผลการตรวจ

ทางการแพทยเพื่อวินิจฉัยโรค ประวัติการใชยา การแพยา ผลลัพธที่ได

จากการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานจะอยูในรูปความพึงพอใจของผูใชบริการ 

เวลาในการทํางานท่ีลดลง ลดความยุงยากซับซอนของงานทําใหสะดวกสบาย

มากขึ้น 

 4. เพื่อเพิ่มคุณคาใหองคกร

การใช Big Data สามารถเพิ่มคุณคาใหองคกรไดคือ ทําใหองคกร

มภีาพลกัษณทีด่ ีเชน มกีารเกบ็ขอมลูของลกูคาเกา เพ่ือนาํไปสรางโมเดลในการ

บริหารความสัมพันธกับลูกคา การท่ีหนวยงานใด ๆ มีเคร่ืองสแกนใบหนา

เพื่อใชเขาออกสํานักงาน ทําใหคนที่เขามาท่ีอาคารมีความประทับใจใน

ความทันสมัยของหนวยงาน เกิดความเชื่อมั่นในองคกรนั้น ๆ

ที่มา : https://i1.wp.com/www.dailytech.in.th
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ประโยชนของการทํา Big Data

ประโยชนของ Big Data ภาครัฐในดานการบริการสาธารณะ 

ที่มา : https://bigdataexperience.org

ประโยชน Big Data โดยทั่วไป ที่มา : http://www.price2spy.com/

1. ทําใหการตัดสินใจตาง ๆ มีความรวดเร็วและแมนยํามากข้ึน 

เพราะกอนหนานี้เมื่อไมมีขอมูล ก็เปนการตัดสินใจโดยคนที่ทํางานเปนหลัก 

ซึ่งแตละคนมีประสบการณมาไมเหมือนกัน ทําใหมีแนวทางการทํางานที่ไม

ชัดเจน อีกทั้งอาจใชเวลาในการตัดสินใจนานเกินไป
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2. ชวยลดตนทุนและเวลาในการดําเนินงาน เมื่อเห็นตัวเลขมากขึ้น 

กส็ามารถระบไุดวาสวนใดคือขอบกพรองของการทาํงาน และควรเขาไปจดัการ

โดยเร็ว ก็จะชวยใหลดตนทุน ลดเวลาในการทํางานได

3. ทําใหเกิดบริการใหม ๆ การที่ธนาคารตาง ๆ ออกนโยบายไมเก็บ

คาธรรมเนียมในระบบ Mobile Banking หรือการสะสมคะแนนเพื่อแลกสินคา

หรือใชลดราคาสินคาของหางสรรพสินคาตาง ๆ เปนแนวทางการสะสมขอมูล

จากลูกคา เพื่อนําไปวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาหรือผูรับบริการได ทําใหตอยอด

ไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑหรือการบริการใหแกลูกคามากขึ้น

4. ทําใหเขาใจในผูรับบริการมากขึ้น เมื่อมีขอมูลมากขึ้น ก็สามารถ

จัดกลุมผูรับบริการไดตามความเหมาะสม

5. นําขอมูลมาเปนหลักฐานในการทํางาน

ขอมูล Big Data แบงออกเปนกี่ประเภท

ประเภทของขอมูล Big Data ที่มา : https://www.m-files.com

ขอมูลแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ข อมูลแบบมีโครงสร าง 

และขอมูลแบบไมมีโครงสราง 
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1. ขอมูลแบบมโีครงสราง (Structured Data) เปนขอมลูทีมี่ลักษณะ

บงบอกชัดเจน เชน เปนชื่อ อายุ จังหวัด ขอมูลการเดินรถ ขอมูลการบิน ขอมูล 

GPS เปนตน ซึ่งขอมูลประเภทนี้ จะพรอมสงตอเพื่อใชงานตอไป ไมวาจะนําไป

แสดงผล หรือการวิเคราะหเชิงลึก การเก็บขอมูลแบบมีโครงสราง ทําไดโดย

การเก็บในรูปแบบของระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) 

เปนการเก็บขอมูลในรูปของตาราง (Table) ที่ประกอบดวย แถว (Row) และ

คอลัมน (Column) ซึ่งเปนรูปแบบท่ีสามารถนําไปจัดการไดงาย ภาษา

คอมพิวเตอรท่ีใชจัดการขอมูลแบบมีโครงสราง เชน ภาษา SQL เปนตน 

ในปจจุบันขอมูลประเภทนี้มีอยูประมาณ 20% ของขอมูลทั้งหมดบนพื้นโลก 

2. ขอมูลแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Data) เปนขอมูล

ที่ไมสามารถระบุโครงสรางไดชัดเจน นามสกุลของไฟลขอมูลประเภทนี้

เปนไดทั้งขอความ รูปภาพ เสียง และวีดีโอ ที่เปนขอความ เชน ขอมูล

การคนหาในรายการ Search ตาง ๆ , ขอมลูการโพสตใน Social Media, ขอมลู

จากดาวเทียม,ขอมูลจากกลองวงจรปด หรือจาก IoT ประเภทตาง ๆ

การเกบ็ขอมลูประเภทนีจ้ะเกบ็ไวใน Data Lake กอน โดย Data Lake นัน้

จะเปนแหลงรวมขอมลูดบิทัง้แบบ Structured Data และ Unstructured Data 

ที่ยั งไม ผ านการกรอง หรือยังไม มี โครงสร างที่ชัดเจน หลังจากนั้น 

Data Scientist หรือผูเชี่ยวชาญดาน Unstructured Data ประเภทนั้น ๆ 

จะเขามาทําการศึกษาเพื่อระบุแนวทางการใชงานขอมูลชุดนี้ ซึ่งสามารถ

เปล่ียนใหกลายเปน Structured Data กอนนําไปใชงานในขั้นตอไปก็เปนได

ข อมูลประเภทนี้จะไม สามารถใช  รูปแบบการเก็บข อมูลแบบ 

Relational Database ได แตจะเก็บในรูปแบบ Non-relational Database 

แทน โดยใชโปรแกรม NoSQL ซึ่งมีขอดีคือความสามารถในการขยาย

ตัวขอมูลไดงายอยางไมมีขอบเขตจํากัด ในปจจุบันขอมูลประเภทนี้มีอยู 

ประมาณ 80% ของขอมูลท้ังหมดบนพื้นโลก
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องคประกอบ 4 ดานของ Big Data

องคประกอบ Big Data ทางดาน Hardware และ Software 

ที่มา : https://library.kissclipart.com

 1. Hardware หากตองทาํการวางระบบดวยหนวยงานเอง Hardware 

ตองประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรสวนที่ใชเปน Name Node 1 เครื่อง 

และสวนที่ใชเปน Data Node อยางนอย 3 เครื่อง และ Data Node นั้น

สามารถจัดหาเพิ่มไดเรื่อย ๆ เมื่อมีขอมูลเพิ่มมากขึ้น มีระบบประมวลผล

ความเร็วสูง มีหนวยความจําที่เพียงพอ มีระบบเชื่อมโยงขอมูล นอกจากนั้น

ยังตองมีีระบบสํารองไฟฟา ระบบเครือขาย และ อุปกรณตอพวงตาง ๆ  เปนตน

2. Software ที่ใชกับงานทางดาน Big Data ประกอบดวย

2.1 Hadoop เปนระบบ Big Data Management ที่ออกแบบ

มาเพื่อทํางานกับชุดขอมูลขนาดใหญโดยเฉพาะ Hadoop นั้นจะทํางานกับ 

Hardware หลายตัวซึ่งเปน Node ตาง ๆ และแบงไฟลออกเปนสวน ๆ 
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ใหสามารถทํางานพรอมกันได เรียกวา Hadoop Distributed File System 

(HDFS) โปแกรม Hadoop นั้นจะเปน Open Source Software ที่สามารถ

นํามาใชงานไดฟรี แตก็มีหลายบริษัทที่นํา Hadoop มาเปนหลักแลวพัฒนา

หรือติดตั้งโปรแกรมตาง ๆ เสริมเขาไปเพื่อใหการติดต้ังใชงานไดงายขึ้น 

เชน Hortonworks หรือทําเปน Commercial Software ซึ่งมีชื่อเรียกตาง ๆ 

กันเชน Cloudera และ SAS เปนตน

สถาปตยกรรมของ  Hadoop ที่มา : https://i.pinimg.com

2.2 SQL เปนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่ใชกันแพรหลาย 

เพื่อจัดการขอมูลระบบ RDBMS

2.3 PYTHON เปนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรแบบ Open 

Source ใชสําหรับเปน ETL (Extract-Transform-Load) ซึ่งเปนกระบวนการ

หน่ึงในระบบ Data Warehouse ออกแบบไวสําหรับดึงขอมูลออกมา

จากหลาย ๆ แหลง นําเขาสู กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของขอมูล

เพื่อนําไปประยุกตใช มีการเชื่อมโยงและปรับขอมูลใหเปนไปในรูปแบบ

เดียวกันเพ่ือใหสามารถใชงานรวมกันได และทายที่สุดทําการสงมอบ 

(Delivery) ขอมูลเหลานั้นในรูปแบบที่ง ายตอการใชงาน เพ่ือนําไปใช

ในการตัดสินใจ หรือ การวางแผนสําหรับองคกร 
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2.4  R เปนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรแบบ Open Source 

เหมือน PYTHON เหมาะสําหรับการวิเคราะหขอมูล และการแสดงผลขอมูล

ดวยภาพ เพื่อความเขาใจขอมูลไดงายขึ้น

นอกจากน้ันยังมี Software อ่ืน ๆ อีกที่ใชจัดการ Big Data 

เชน Java, Scala, Tableau เปนตน

3. Peopleware 

การทําหนาที่ของ Peopleware แตละประเภท  

ที่มา : https://miro.medium.com

3.1  วิศวกรขอมูล (Data Engineer) คือบุคคลที่ทําหนาในการ

จัดการขอมูลทั้งหมดของระบบ ตั้งแตระบุชนิดของขอมูล วางโครงสราง

การเขาออกแตละสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังสวนนาํเขา สวนประมวลผล และสวนแสดงผล 

รวมทั้งรับผิดชอบในการในการทําขอมูลใหเปนระบบ สวยงาม และพรอมใช 

เพื่อสงตอให Data Scientist นําไปพัฒนาตอยอดได นอกจากนี้ยังทําหนาที่

วางระบบ Server และ Security ระบบอีกดวย
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3.2 นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) คือบุคคลที่

สามารถนําขอมูลมาหาความสัมพันธ หาแนวทางในการแกปญหา (Solution) 

ใหมได จากการวเิคราะหเชงิลกึ โดยใชหลกัคณติศาสตร สถิติ เปนตน และ Data 

Scientist นั้น ตองเขียนโปรแกรมเองไดอีกดวย ขั้นตอนการทํางานของ Data 

Scientist นั้น เริ่มจากการตั้งโจทย การมองหาขอมูลที่จะตอบโจทย ทําความ

สะอาดขอมูล สรางโมเดล (หลาย ๆ  ตัว) ทดสอบโมเดลเพื่อเลือกโมเดลที่ดีที่สุด 

และสงมอบโมเดลไปใชงานในระบบได

3.3  นักวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) ตําแหนงงานนี้ไมใช

ตําแหนงงานใหมเหมือนกับ Data Engineer และ Data Scientist เพราะ

หลาย ๆ องคกรตองมีบุคคลที่ทํางานวิเคราะหขอมูลมาแลวชานาน มีหนาที่ใน

การใชตัวเลข เพื่อวิเคราะหท่ัวไป (หาคาเฉล่ีย คาแปรปรวน แสดงกราฟ

การวิเคราะห) นํามาแสดงผลและแกปญหางานใหองคกรได 

4. Process 

กระบวนการจดัการขอมูล Big Data จะแบงเปน 6 สวน ดังภาพตอไปนี้

กระบวนการทํางานที่เกี่ยวของกับ Big Data ที่มา : อสมา กลุวานชิไชยนนัท
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จากภาพกระบวนการทํางานท่ีเกี่ยวของกับ Big Data อธิบายไดวา 

เมื่อมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ (DEVICE) สําหรับสรางขอมูลแลว ขอมูลท้ังหมด

จะไหลผานจุดเชื่อมตอของเครือขาย (GATEWAYS) ซ่ึงเปนทางเขาสู 

เครือขายตาง ๆ ไปยังที่เก็บขอมูล (STORAGE) จากท่ีเก็บขอมูลจะมี

จุดเชื่อมตอ (GATE-WAYS) เพื่อนําขอมูลไปสูการวิเคราะห (ANALYTICS) 

จนไดเปนผลลัพธที่สามารถแสดงผล (REPORT) เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ 

วางแผน ดําเนินกลยุทธ หรือทําใหเกิดการกระทํา (ACTION) โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการเริ่มทําโครงการ Big Data

 ในการเริ่มทําโครงการ ฺBig Data นั้น ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. สํารวจแตละสวนขององคกรวามีสวนใดบางที่ยังทํางานแบบ 

Manual อยู หรือเกิดการตัดสินใจโดยมนุษยอยูบาง

 2. สํารวจดูวาเรามีขอมูลอยูตรงไหนอยางไร อยางไรบาง หรือแมแต

จะมีวิธีการเก็บขอมูลเพิ่มไดอยางไรบาง

 3. ฟงสัมมนาหรือหาที่ปรึกษาเขาไปนําเสนอ Technology ตาง ๆ 

ในการใชงาน Big Data ภายในองคกร

 4. เปลี่ยน Mindset ในการทํางานอยายึดติดอยู กับส่ิงเดิม ๆ 

กลาที่จะเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลง

(อานตอฉบับหนา...)

อางอิง
 - อสมา กลุวานชิไชยนนัท,ดร.. Big Data Series 1. สาํนกัพมิพคอราไลน.

 - อสมา กลุวานชิไชยนนัท,ดร.. Big Data Series 2. สาํนกัพมิพคอราไลน.

 - อสมา กลุวานชิไชยนนัท,ดร.. Big Data Series 3. สาํนกัพมิพคอราไลน.

____________________
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AI for RTAF (ปญญาประดิษฐเพื่อกองทัพอากาศ)

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

น.อ.สําราญ ชอบใจ ประจํา บก.ทอ. และ รรก.รอง หก.กยศ.ศกอ.

AI  ที่มา : https://decidesoluciones.es

 เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือ ปญญาประดิษฐ 

ในปจจุบันมีความสําคัญและกาวหนาอยางมาก สามารถนํามาประยุกต

ใชงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพลังอํานาจแหงชาติ ท้ังในดานเศรษฐกิจ 

การเมือง ความมั่นคง สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

ซึ่งประเทศตาง ๆ ท่ีมีความเจริญกาวหนาหรือพัฒนาแลวในปจจุบัน

ได จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาดาน AI ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

สําหรับกองทัพอากาศน้ัน ในนโยบาย ผบ.ทอ. ป 2563 ไดกลาวถึงเรื่อง AI 

ไวในนโยบายเฉพาะดานการพัฒนาระบบงาน สวนยุทธศาสตร ทอ. 20 ป 

(พ.ศ.2561 - 2580)  ไดกลาวถึงเรื่อง AI ไวในประเด็นเรื่อง การวิเคราะหและ

การประเมินยุทธศาสตร รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เรื่องการเสริมสราง

สมรรถนะและความพรอมในการปองกันประเทศ ประกอบกับเมื่อวันที่ 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

น.อ.สําราญ ชอบใจ ประจํา บก.ทอ. และ รรก.รอง หก.กยศ.ศกอ.
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28 - 29 ตุลาคม 2562 ผูเรียบเรียงไดรับการสนับสนุนจาก ศกอ. ใหไปฝกอบรม

หลักสูตร AI for Thai : Thai AI Service Platform ระดับนักพัฒนาโปรแกรม 

(Developer) ที่ NECTEC สวทช. จึงไดจัดทําบทความเร่ือง AI for RTAF 

ขึ้นมา โดยให  ช่ือบทความสอดคล องกับชื่อหลักสูตร AI for THAI 

ซ่ึงไดไปฝกอบรมมา และเนื่องจากในปจจุบัน ทอ. ก็มีการใชงาน AI ทั้งโดย

ทางตรงและทางออม และในอนาคตก็จะมีการใชงานมากขึ้นดวย ซ่ึงผูอาน

จะไดทราบเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ AI ในหัวขอตาง ๆ เชน

 1. ความหมาย ประเภท ความสามารถ และประโยชนของ AI

 2. ยุทธศาสตรของประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง AI

 3. นโยบายและยุทธศาสตร ทอ. ท่ีกลาวถึงเรื่อง AI  

 4. การใชงาน AI ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องคการมหาชน/ภาคเอกชน

ในตางประเทศและประเทศไทย

 5. ฯลฯ  

 สวนในวารสารฯ ฉบับที่ 76 จะนําเสนอหัวขอที่ 1 เทานั้น ดังนี้

1. ความหมาย ประเภท ความสามารถ และประโยชนของ AI

AI คืออะไร ที่มา : https://instore.bnn.in.th

 1.1 ความหมาย  มบีคุคล หนวยงาน และองคกรตาง ๆ  ใหความหมาย

ของ AI ไวหลายประการดังนี้
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 McKinsey ให ความหมาย AI หมายถึง ความสามารถ

ของเครื่องจักรในการแสดงออกถึงสติปญญาเหมือนมนุษย เชน ความสามารถ

ในการแกไขปญหาโดยไมตองอาศัยซอฟตแวรที่ถูกเขียนขึ้นอยางละเอียด 

แตเรียนรูจากการแกไขปญหา จากการหารูปแบบภายใตขอมูลจํานวนมาก 

เปนตน

 Gartner ใหความหมาย AI คือ เทคโนโลยีที่ เลียนแบบ

การทํางานของมนุษย จากการเรียนรู  สรุปผลการดําเนินงานดวยตนเอง 

แสดงใหเห็นถึงความเขาใจบริบทท่ีมีความซับซอน สื่อสารกับมนุษยอยางเปน

ธรรมชาต ิเสรมิสรางความสามารถทางดานการรูคดิ (Cognitive Performance) 

ของมนุษย หรือทํางานแทนมนุษยในงานที่ไมเปนกิจวัตร (Non-routine Task)

 Boston Consulting Group (BCG) ใหความหมาย AI 

คือซอฟตแวร  ท่ีเพิ่มศักยภาพการทํางานที่อาศัยองคความรู   (Knowl-

edge-based Work) และชวยดําเนินการใหโดยอัตโนมัติ

 Deloitte  ใหความหมาย AI คือ ชุดของเทคโนโลยีที่ถูก

ขับเคลื่อนดวยความสามารถในการคาดการณและแสดงออกถึงความสามารถ

ในการเรียนรูดวยตนเองท่ีชวยเสริมสรางศักยภาพของมนุษยในการจําแนก

รปูแบบ (Recognize Patterns) พยากรณอนาคต (Anticipate future events) 

กําหนดวิธีปฏิบัติ (Create good rules) สรางการตัดสินใจ (Make good 

decisions) และการสื่อสารกับผูอื่น (Communicate with others)

 Science and Technology Committee, House of 

Commons, UK ใหความหมาย AI คือ กลุ มของเคร่ืองมือทางสถิติ

และอัลกอริทึมท่ีประสานกัน เพื่อสรางซอฟตแวรทรงปญญาที่ช วยให

เคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย เชน การเรียนรู 

การใชเหตุผล การจําแนกสิ่งของ เปนตน
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 จากความหมายทั้งหมดขางต นสรุปได ว า AI (Artificial 

Intelligence) หรือ ปญญาประดิษฐ เปนเทคโนโลยีการสรางความสามารถ

ให แก  เครื่องจักรและคอมพิวเตอร ด วยอัลกอริทึมและกลุ มเครื่องมือ

ทางสถิติเพ่ือสรางซอฟตแวรทรงปญญาที่สามารถเลียนแบบความสามารถ

ของมนุษยที่ซับซอนไดในบางกรณีอาจถึงขั้นเรียนรูดวยตนเองได

1.2 ประเภทของ AI

ประเภทของ AI ในปจจุบัน อนาคต และที่สามารถจะเปนไดอีกตอ ๆ ไป

ที่มา : https://journalismai.com

 การพัฒนา AI มีวัตถุประสงคเพื่อใหเครื่องจักรทํางานแทนมนุษย 

รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับงานบางอยาง ดังนั้น AI ที่พัฒนาขึ้นจึงไม

จําเปนตองพัฒนาใหสามารถคิดอานและมีพฤติกรรมเลียนแบบมนุษย

ได ทั้งหมด แตสามารถทํางานบางอยางแทนมนุษยหรือสามารถสราง

ประสิทธิภาพในการทํางานของมนุษยได จากการศึกษาสามารถสรุปประเภท

ของ AI ได 3 ประเภท ดังนี้

 1.2.1 Artificial Narrow Intelligence (ANI) หรือ "ปญญา

ประดิษฐแบบเบา (Weak AI)” เปน AI ท่ีสรางขึ้นมาเพื่อใชงานเฉพาะทาง 

เชน SIRI เปน AI ท่ีสามารถใหความชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษา 

(เทาที่ีส่ามารถทาํได) ตอผูใชแบรนด Apple,  หรอื Alexa ท่ีอาํนวยความสะดวก
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ใหแกลูกคาของ Amazon ในการหาขอมูลตาง ๆ ทั้งการจองทริปและแสดง

ราคาสินคา เปนตน 

 1.2.2 Artificial General Intelligence (AGI) หรืออาจ

เรยีกวา “ปญญาประดษิฐ (Strong AI)” คอื AI ทีม่คีวามสามารถใกลเคยีงมนษุย 

(Human-Level AI) ซึ่งมนุษยเหนือกวาสัตวหรือส่ิงประดิษฐอื่นตรงที่มนุษย

สามารถใชความคดิบนพืน้ฐานของเหตแุละผล สามารถวางแผนเพ่ือแกไขปญหา

ตาง ๆ และสามารถเรียนรูจากประสบการณในอดีต ตัวอยาง แอปพลิเคชัน 

ในระดับนี้ เชน รถยนต ขับเคลื่อนไดเองของ Uber และระบบขับรถอัตโนมัติ 

(Autonomous Car) ของ Tesla เปนตน 

 1.2.3 Artificial Super Intelligence (ASI) อาจเรียกวา 

“ปญญาประดิษฐแบบทรงปญญา” ซึ่ง Nick Bostrom นักคิดชั้นนําดาน AI 

จาก Harvard University กลาววา AI ประเภทนี้เทียบเคียงไดกับ “Super 

intelligence” หรอืเครือ่งจกัรทรงภมูปิญญา (Machine Super intelligence) 

ที่สามารถบูรณาการความรูในทุกศาสตรแลวนํามาประมวลผลดวยความเร็วสูง 

และมีความเปนไปไดวา AI ประเภทนีจ้ะมศีกัยภาพในเชงิสตปิญญาเหนอืมนษุย

1.3 ความสามารถของ AI ในปจจุบัน

ที่มา : สํานักงานรัฐบาลดิจิตัล 

(องคการมหาชน)
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 ความสามารถของ AI ในปจจุบัน สามารถทํางานไดหลายรูปแบบ

ตามความตองการของผู ใช งานและการออกแบบของผู พัฒนาเปนหลัก 

โดยความสามารถหลักของ AI ในปจจุบัน มีดังนี้

 1.3.1 Machine Learning เปนการทําใหเครื่องสามารถเรียนรู

ไดดวยตนเองจากขอมูลท่ีเรากําหนดไว โดย AI สามารถเรียนรูและพัฒนา

ประสบการณดวยวิธีอัตโนมัติ ซึ่งการทํางานในรูปแบบนี้มี 2 สวน ไดแก 

การเรียนรูจากขอมูลในอดีต และการพยากรณเพื่อแสดงผลลัพธ โดยขั้นตอน

การเรียนรูของเครื่องจะเริ่มจากการเรียนรู ขอมูลในอดีตผานแบบจําลอง

ที่กําหนดแล ว จึงประมวลผลข อมูลป จจุบันจนกระทั่ งแสดงผลลัพธ  

ท้ังน้ีการเตรียมการใหเครื่องเรียนรู ข อมูลในอดีตในจํานวนที่เหมาะสม

เปนส่ิงสําคัญและตองใชเวลามากท่ีสุด

Machine Learning ที่มา : https://ucarecdn.com
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 1.3.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language 

Processing; NLP) เปนเทคนคิการทาํใหเครือ่งทาํความเขาใจภาษาและระดบั

ของภาษาของมนุษยดวยอัลกอริทึมท่ีสามารถประมวลผลภาษาของมนุษยได 

อยางไรก็ตามยังมีขอจํากัดที่เครื่องไมสามารถเขาใจภาษามนุษยไดครอบคลุม

ทัง้หมด เนือ่งจากความหลากหลายของโครงสรางของแตละภาษา หรือรูปแบบ

ของภาษาบางภาษาที่เปนวลีหรือสแลง (Slang) ที่ไมมีโครงสรางทางภาษา

ที่ชัดเจน

ที่มา : https://mildaintrainings.com

        ภาษาของมนษุยและภาษาของคอมพิวเตอรมวีตัถปุระสงค

การใชงานคลายคลึงกัน แตมีรูปแบบและโครงสรางของภาษาที่แตกตางกัน 

โดยภาษามนษุย (Language) คอื "ถอยคาํหรอืขอความ ทีม่นษุยใชในการตดิตอ

สื่อสาร" ซึ่งอาจมีความแตกตางท้ังโครงสรางและภาษาในแตละประเทศ 
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สวนความหมายของ ภาษาในทางวิทยาการคอมพิวเตอร หมายถึง "ภาษาที่ใช

ในการส่ือสารระหวางคนกับคอมพิวเตอร เพื่อสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานตาม

ขอบเขตที่ทําได"

 1.3.3 การวางแผน (Automated Planning, Scheduling 

& Optimization) คือ การสรางเทคนิคใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถ

ตัดสินใจดวยการเลือกลําดับของการกระทํา หรือการดําเนินงานที่มีโอกาส

สูงสุดในการบรรลุเปาหมายที่กําหนด (แตกตางจาก Machine Learning 

ที่เนนการคิด) โดยการตัดสินใจเพ่ือดําเนินงานของเครื่องมีประสิทธิภาพ

สูงกวาหรือเทียบเทาการทํางานของมนุษย โดย AI จะทํางานตามขั้นตอน 

(Workflow) ที่ เรากําหนด และจะวิเคราะหงานท่ีมีความซ้ําซอนเพ่ือ

ตัดสินใจลดขั้นตอนใหมีความเหมาะสม ตัวอยางของรูปแบบ AI ที่ใช  

เชน  Robotic Process Automation (RPA) ท่ีใชพัฒนาระบบจัดการ

ทรพัยากรของหนวยงาน เชนเดยีวกับ ERP ของภาคเอกชน Robotic Desktop 

Automation (RDA) เปนระบบผูชวยงานใหแกมนุษย เปนตน

การวางแผนใหมีความเหมาะสม ที่มา : https://www.supplychain247.com
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 1.3.4 การวิเคราะหแบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) คือ 

เทคนิคการเลียนแบบความสามารถในการตัดสินใจของมนุษยใหแกเคร่ืองจักร

หรือคอมพิวเตอร  โดยคอมพิวเตอรจะเลียนแบบความสามารถในการตัดสินใจ

ที่เชี่ยวชาญอยางมนุษย ระบบนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อแกปญหาที่ซับซอน

ดวยการพิจารณาเหตุผล ผานองคความรูที่มีความซับซอนมากกวาการให

เหตุผลดวยการคํานวณหรือการใหเหตุผลทั่วไป และมีประโยชนในการรักษา

องคความรูไมใหสูญหายไปตามกาลเวลา ทั้งนี้การพัฒนาระบบจะถูกออกแบบ

ใหมีการตอบสนองและตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งตองขจัดอคติใน

การตัดสินใจออกไป 

Expert System ที่มา : https://i.ytimg.com

 1.3.5 Speech Recognition การรู  จําเสียงและคําพูด

เปนความสามารถในการระบุคาํและวลใีนการพูด โดยแปลงเสยีงใหเปนรปูแบบ

ที่คอมพิวเตอรสามารถอานได โดยซอฟตแวรรู จําเสียงพูดข้ันพื้นฐาน

นี้มีคําศัพทและวลีท่ีจํากัด รวมท้ังไมสามารถเขาใจคําแสลง (Slang) 

หรือสุภาษิตที่มีการสื่อความหมายเชิงอุปมาอุปไมยได ดังนั้นการพัฒนา
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ซอฟต แวร  รู  จํ า เสี ยง ในระดับ ท่ีสู ง ข้ึนจะช  วย เพิ่ มประสิทธิภาพให 

เคร่ืองคอมพิวเตอร  มีความเข าใจถึงความซับซ อน ระดับของภาษา 

และโครงสรางของภาษามากข้ึน รวมท้ังมีความสามารถในการเรียบเรียง

ประโยคและคําพูดที่ เป นธรรมชาติเหมือนมนุษยเพิ่มขึ้น โดยหลักการ

พื้นฐานของระบบรูจําเสียง ประกอบดวย การวิิเคราะหคลื่นเสียง การถอดรหัส

การรูจําโมเดลคลื่นเสียง พจนานุกรม และโมเดลไวยากรณของภาษา 

ขั้นตอนการรูจําเสียง ที่มา : https://www.researchgate.net

 1.3.6. Computer Vision คือเทคนิคการทําใหเคร่ือง

มองเห็นภาพ โดยมี วัต ถุประสงค  เพื่ อ ทํา ให  เค ร่ืองสามารถเข  า ใจ

โครงสร าง และจุดสําคัญที่ เป นคุณลักษณะของภาพ รวมทั้งสามารถ

ระบุและประมวลผลภาพในลักษณะท่ีคล  ายคลึ ง กับความสามารถ

ในการมองเห็นของมนุษย เทคนิคดังกลาวเปนทั้งการสรางความฉลาด 

และสัญชาตญาณทางการมองเห็นของมนุษยใหแกเครื่อง 

  หลักการทํางานของ Computer Vision คือ การแปลง

จากภาพ (Image) เปนแบบจําลอง (Model) ที่คอมพิวเตอรสามารถรับรู

และเขาใจได ซึ่งในทางเทคนิคนับเปนเรื่องยากที่จะทําใหคอมพิวเตอร
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สามารถจดจําและจําแนกรูปภาพของวัตถุตาง ๆ ได อีกทั้งเครื่องยังตอง

พิจารณาส่ิงที่เห็นและวิเคราะหเพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป

Computer Vision ที่มา : https://miro.medium.com

  Computer Vision ถูกนํามาประยุกตและพัฒนา

เปนระบบเพื่อใชอํานวยความสะดวกใหเราหลายอยาง เชน การรูจําใบหนา 

(Face Recognition) ระบบจดจํา แยกแยะ และตรวจสอบใบหนา ที่ถูกนํามา

ใชเปนฟงกชันปลดล็อคโทรศัพทมือถือ เปนตน

Face Recognition  ที่มา : https://miro.medium.com
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 1.3.7 การทํางานแบบหุ นยนต (Robotics) เปนหนึ่งใน

เทคโนโลยี AI ที่ตองนําหลักวิชาดานวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเคร่ืองกล 

และวิทยาการคอมพิวเตอร มาประยุกตรวมกันเพื่อออกแบบและพัฒนา

เครื่องยนตใหมีรูปรางและการเคลื่อนไหวแตกตางกันไปตามวัตถุประสงค

การใชงาน ที่เราเรียกกันโดยทั่วไปวา “หุนยนต” โดยมีการจําแนกตามลักษณะ

การใชงานดังนี้

Robotics ที่มา : https://www.etftrends.com

  - หุนยนตทีส่รางขึน้เพือ่วตัถปุระสงคเฉพาะ เปนหุนยนต

ทีส่รางขึน้มาเพือ่ทาํงานในดานตาง ๆ  โดยไมคาํนงึถงึรปูรางทีต่องเหมอืนมนษุย 

แตพัฒนาเพื่อใหเหมาะแกการทํางานเฉพาะดาน ไดแก หุนยนตดานการบิน

และอวกาศ หุนยนตดานการรับมือกับภัยพิบัติ หุนยนตดานการศึกษา หุนยนต

เพื่อความบันเทิง ( ท่ีพัฒนาข้ึนเฉพาะในอุตสาหกรรมภาพยนตร หรือ

ความบันเทิงสวนบุคคล) หุนยนตในภาคอุตสาหกรรม หุนยนตดานการแพทย 

หุนยนตดานการทหาร หุนยนตตนแบบท่ีพัฒนาใชเฉพาะในหองปฏิบัติการ 

หุนยนตทํางานใตนํ้า
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หุนยนตชวยผาตัดกระดูกสันหลัง ที่มา : https://www.vejthani.com

  - หุ นยนต  ท่ีสนองต อความต องการและอํานวย

ความสะดวกแกมนษุย เปนหุนยนตทีม่กีารเคล่ือนไหวหรือมฟีงกชนัท่ีเลียนแบบ

มนุษยหรือสิ่งมีชีวิตตาง ๆ เชน หุนยนตเพื่อสันทนาการ หุนยนตสัตวเลี้ยง 

หุนยนตดูดฝุน หุนยนตตัวแทนมนุษย (Telepresence) หุนยนตขนสง เปนตน

  - หุนยนตเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพ ไดแก หุนยนตสรางขึ้น

เพื่อทดแทนอวัยวะหรือเพิ่มความสามารถใหแกผูพิการ เชน แขนเทียมกล 

ขาเทียมกล เปนตน ทั้งนี้ปจจุบันยังมีการพัฒนาชุดเกราะเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหแกมนุษยดวย 

  -  หุนยนตไรคนขับทางอากาศ (Drone) นับเปนหุนยนต

ประเภทหนึ่งซึ่งเราสามารถพบเห็นไดท่ัวไป สามารถใชทํางานแทนมนุษย

ไดหลายอยาง เชน การถายภาพมุมสูง การตรวจสอบสิ่งผิดปกติทางอากาศ 

การพนยาฆาแมลง เปนตน  นอกจากนี้ยังใชในการสันทนาการสวนบุคคลดวย

  - หุนยนตฮิวแมนนอยด (Humanoids) ที่สรางขึ้นใหมี

ลักษณะใกลเคียงมนุษยท่ีสุด สามารถแสดงออกทางอารมณไดทางใบหนา 

พูดคุยโตตอบไดเหมือนมนุษย และอาจมีการพัฒนาความสามารถพิเศษ

บางอยางให เชน การวาดภาพ เปนตน 
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  - รถยนตไรคนขับ เปนรถยนตที่ถูกพัฒนาขึ้นใหสามารถ

ขับเคลื่อนไดเองอัตโนมัติ ปจจุบันเร่ิมมีการนํามาใชงานแลว แตยังมีปญหา

และขอโตแยงดานจริยธรรมรวมท้ังยังไมมีกฎหมายควบคุมดูแลอยางชัดเจน

1.4 ประโยชนของ AI 

จากความสามารถของ AI ในปจจุบัน 7 ดานนั้น เมื่อนํามา

ใชงานจะเกิดประโยชนดังนี้

1.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหภาครัฐ ทั้งการให

บริการที่มีคุณภาพ การลดความซํ้าซอนและลดทรัพยากรในการทํางาน 

การสรางมาตรฐานใหการทํางานและสามารถวัดผลได การแกปญหาในการ

ทํางานภาครัฐและแกปญหาการทุจริต ลดการใชทรัพยากร ทั้งกําลังคนภาครัฐ 

งบประมาณ และลดการใชเวลาในการทํางาน

1.4.2 เพิ่มผลิตผล คือ การยกระดับการทํางาน ภาครัฐโดยรวม

ใหดียิ่งขึ้น

1.4.3 เพิ่มคุณภาพชีวิต ทั้งในฝงบุคลากรภาครัฐเอง และในฝง

ประชาชน

(อานตอฉบับหนา...)

ผูเรียบเรียง

 น.อ.สําราญ ชอบใจ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), วท.บ. (สถิติ)

อางอิง

 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน). เทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ สําหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ. เวอรชั่น 1.0 

(พฤศจิกายน 2562)

____________________
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มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา

Space Domain of U.S.Military

กองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ

(...ตอจากฉบับที่ 75)

บทสรุปสําหรับผูบริหารในดานการปฏิบัติการอวกาศ
 ในวารสารฯ ฉบับที่ 75 ไดนําเสนอบทสรุปสําหรับผูบริหารในดาน

การปฏิบัติการอวกาศ ในเรื่องท่ี 1 ภาพรวมในการปฏิบัติการดานอวกาศรวม 

(Overview of Joint Space Operations) และเรื่องที่ 2 การปฏิบัติการดาน

อวกาศและภารกิจรวม (Space Operations and the Joint Function) 

ยังขาดอีก 2 เรื่องจึงจะจบจึงไดนํามาเสนอในวารสารฯ ฉบับที่ 76 นี้คือ

กองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ
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เรื่องที่ 3 การบัญชาการและการควบคุมในการปฏิบัติการดานอวกาศรวม 

(Command and Control of Joint Space Operations) และเร่ืองท่ี 4 

การวางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานดานอวกาศรวม (Planning 

and Assessment of Joint Space Operations) มีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี

เ ร่ืองท่ี 3 การบัญชาการและการควบคุมในการปฏิบัติการ

รวมดานอวกาศ (Command and Control of Joint Space 

Operations)

 ภาพรวมการบัญชาการและควบคุมในการปฏิบัติการรวม

ทั้งในมิติ Air Domain, Cyber Domain และ Space Domain 

ทีม่า : https://rodgergayleblogs.files.wordpress.com

 การบัญชาการและการควบคุมในการปฏิบัติการรวมมีประเด็นสําคัญ

ที่เกี่ยวของ 7 ประเด็น ดังนี้



61วารสารรายไตรมาสประจําเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 ปที่ 20 ฉบับที่ 76

มติ
อิว

กา
ศข

อง
กอ

งท
พัส

หร
ฐัฯ

 1.  หนวยประสานงานดานอวกาศ (Space Coordinating 

Authority)

หนวยประสานงานดานอวกาศ เปนหนวยงานทีท่าํหนาทีป่ระสานงาน

กับหนวยตาง ๆ โดยที่ผูบังคับบัญชาจะคัดเลือกตัวแทนในการประสานภารกิจ

ตาง ๆ ดานอวกาศ เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติการและรวมกันเสริมสราง

ขีดความสามารถดานอวกาศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. ผู บัญชาการกองบัญชาการยุทธศาสตร สหรัฐอเมริกา 

(Commander, United States Strategic Command; CDRUSSTRAT-

COM)

Admiral Charles A. Richard, USN

ผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธศาสตรสหรัฐอเมริกาคนปจจุบัน

CDRUSSTRATCOM มีอํานาจหนาที่ในการใชกําลังดานอวกาศ

รวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นใจใหแกกองกําลังรวมในการใช

ขีดความสามารถดานอวกาศ
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CDRUSSTRATCOM จะมอบหมายการควบคุมทางยุทธวิธี

ให  กับผู บัญชาการกองกําลังด านอวกาศร วม (Joint Force Space 

Component Commander; JFSCC)

CDRUSSTRATCOM จะมอบหมายใหผูประสานงานดานอวกาศ 

(Space Coordinating Authority; SCA) ทําหนาที่เปนผู บัญชาการ

กองบัญชาการดานอวกาศรวม (JFSCC) ในการวางแผนการปฏิบัติการ

ดานอวกาศเพื่อสนับสนุนแกกองบัญชาการยุทธศาสตรสหรัฐอเมริกา 

ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบในดานการวางแผนใหเปนเอกภาพ

 3.  กองบัญชาการดานอวกาศรวม (Joint Force Space 

Component Commander; JFSCC)

กองบัญชาการยุทธศาสตรสหรัฐอเมริกา (USSTRATCOM) 

มีหนาที่บัญชาการการรบดานอวกาศเทานั้น โดยจะมีผูบัญชาการกองกําลัง

ดานอวกาศรวม (JFSCC) เปนผูทําหนาที่ประสานงาน วางแผน บูรณาการ 

การดําเนินงานตาง ๆ ใหสอดคลองกัน และประเมินคาการปฏิบัติการ

ดานอวกาศ กํากับดูแลโดยผู บัญชาการกองบัญชาการดานยุทธศาสตร

ของสหรัฐฯ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติใหเปนไปอยางประสานสอดคลองกัน

ในระหวางการปฏิบัติการดวย
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4. เหลาทัพ (Services)

กองทัพอากาศสหรัฐฯ มีหนาที่ดําเนิน

การปฏิบัติการดานอวกาศ เพื่อความเหนือกวา

ทางดานอวกาศ ซึ่งเป นขีดความสามารถหลัก

ที่สําคัญของสหรัฐฯ

กองทัพบกสหรัฐฯ เปนหนวยใชงาน

ดาวเทียมในการควบคุม สนับสนุน และการปองกัน

ขีปนาวุธ รวมท้ังใชดาวเทียมในดานการวางแผน 

บูรณาการ ควบคุม และประสานการปฏิบัตใหแก

กองกําลังกองทัพบกฯ ในการใชขีดความสามารถ

ตาง ๆ เพื่อสรางผลกระทบใหแกฝายตรงขาม

นาวิกโยธินสหรัฐฯ เปนหนวยงานที่ทํา

หน  าที่ บู รณาการในการใช ขีดความสามารถ

ด านอวกาศ เพื่อใช อาวุธ ท่ีกระจายอยู ตามที่

ตาง ๆ ทั่วโลก ใหประสานสอดคลองกัน 

ผู  บั ญ ช า ก า ร ก อ ง เ รื อ ไ ซ เ บ อ ร  

(Commander, Fleet Cyber Command)

เปนผู ปฏิบัติงานในหนวยงานที่เป นศูนยกลาง

การปฏิบัติการของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในการ

ใชงานเครือขายและงานดานอวกาศใชงานเครือขายและงานดานอวกาศ
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 5. ผูบัญชาการรบ (Combatant Commander)

Gen. John W. "Jay" Raymond, USAF, 

commander, U.S. Space Command

ที่มา : https://spacenews.com

 ผูบัญชาการรบมีหนาที่กําหนดหรือติดตามการใชกําลังดานอวกาศ

ในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหประสบผลสําเร็จสูงสุด กําลังพล

ที่ปฏิบัติ งานด  านอวกาศซึ่ งมีจํ า กัดในแต ละวันจะทํางานสนับสนุน

ผูบัญชาการรบในแตละหนวยโดยตรง ดวยเหตุนี้ผู บัญชาการรบจึงอาจจะ

รองขอกําลังพลเพ่ิมเติมจาก CDRUSSTRATCOM ถาภารกิจน้ันจําเปน

ตองใชกําลังพลเพิ่ม
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 6. หนวยลาดตระเวนแหงชาติ (National Reconnaissance 

Office : NRO)

อาคารกองบัญชาการลาดตระเวนแหงชาติสหรัฐฯ

ที่มา : https://external-preview.redd.it

 หนวยลาดตระเวนแหงชาติของสหรัฐฯ (NRO) รับผิดชอบในการวิจัย

และพัฒนา เชน การตรวจหาที่ตั้งฝายตรงขามดวยเรดารของเครื่องบิน

หรือเครื่องมือประเภทอื่น ๆ การปลอยจรวดหรือขีปนาวุธ การวางกําลัง 

และการปฏิบัติการในหวงอวกาศของฝายตรงขาม ซึ่งจะตองใชอุปกรณ

ในการประมวลผล เพื่อรวบรวมขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ สนับสนุน
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การใชงานดานขาวกรองระดับชาติ ระดับกระทรวงกลาโหม และสนับสนุน

รัฐบาลสหรัฐฯ การดําเนินงานของหนวยลาดตระเวนแหงชาติสหรัฐฯ จะชวย

สนับสนุนขาวกรองในดานการแจงเตือน การเฝาตรวจอาวุธของประเทศ

ตาง ๆ วาปฏิบัติตามพันธสัญญาตาง ๆ หรือไม เขาไปในพื้นที่ตองหามหรือไม 

รวมทั้งใชขาวกรองตาง ๆ ท่ีไดรับนั้นชวยในการวางแผนและการปฏิบัติงาน

ของกองทัพ หนวยลาดตระเวนแหงชาติสหรัฐฯ นั้นจะสนับสนุนโดยตรง

ตอผูบัญชาการรบในการปฏิบัติงานดานขาวกรองรวม 

ภาพรวมการบัญชาการและควบคุมกองกําลังดานอวกาศ ป 2019

ที่มา : https://media.defense.gov
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 7.  หนวยประสานงานดานอวกาศ (Space Coordinating Authority)

หนวยประสานงานดานอวกาศภายใตกองกาํลงัรวม จะชวยประสาน

การปฏิบัติการดานอวกาศรวม และบูรณาการขีดความสามารถดานอวกาศ

และทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อชวยสนับสนุนผูบัญชาการรบตามในบริเวณ

ตาง ๆ

เร่ืองท่ี 4 การวางแผนและประเมนิผลการปฏบัิติการดานอวกาศรวม 

(Planning and Assessment of Joint Space Operations)   

 การวางแผนและประเมินผลการปฏิบั ติการด านอวกาศร วม 

มีรายละเอียดท่ีเก่ียวของดังน้ี

 1. ภาพรวมในการวางแผนการปฏิบัติดานอวกาศรวม (Joint 

Space Operations Planning Overview)

อวกาศนั้นจะมีขอจํากัดในลักษณะทางกายภาพ (เชน เร่ืองซ่ึง

เกี่ยวกับพลวัตของวงโคจร) โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลายหนวย (เชน 

กห. สหรัฐฯ ในดานการขาว หนวยงานราชการ และพันธมิตร องคกรทางดาน

ธุรกิจ และหุนสวนในตางประเทศ) รวมทั้งความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ 

ในดานการบัญชาการและควบคุม กําลังดานอวกาศโดยปกติแลวจะทํางาน

สนับสนุนผูบัญชาการรบไดเปนจํานวนมาก ซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจรวมไป

พรอมกับภารกิจทางดานการทหารประเภทอื่น ๆ ดวย

 2. ข อพิจารณาหลักที่ใช ในการวางแผน (Key Planning 

Considerations)

ขอพจิารณาในการวางแผนในการปฏบิตักิารดานอวกาศจะประกอบ

ดวย นโยบายดานอวกาศแหงชาติ นโยบายดานอวกาศของกระทรวงกลาโหม             

การตดิตอสือ่สารทีม่อียูทัว่โลก กลุมดาวเทยีมตาง ๆ  และการดํารงอยูในอวกาศ
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3. การประเมินผลเปนกระบวนการที่ต องทําอยางต อเน่ือง 

(Assessment is a continuous Process)

กองบัญชาการยุทธศาสตรของสหรัฐฯ เปนหนวยงานหลัก

ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพื่อดําเนินการในการประเมินการปฏิบัติการ

ดานอวกาศ ในภารกิจที่เกี่ยวของกับดานอวกาศ ผูบัญชาการรบในพื้นที่ตาง ๆ 

น้ันจะสนับสนุนการประเมินผลดานอวกาศ โดยจัดการจัดเตรียมขอมูล

ที่รองขอ เพื่อใชประเมินผลการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ วาประสบผลสําเร็จ

หรือลมเหลว

อางอิง 
 https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/

jp3_14.pdf

            ____________________
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วันคลายวันสถาปนาศูนยการสงครามทางอากาศ

ครบรอบ 25 ป

 พล.อ.ต.สุพจน  เตาทอง  ผอ.ศกอ.    

   น.อ.สุธี  รักชาติ  รอง ผอ.ศกอ.           น.อ.กุศล  ขันธสอาด  ฝสธ.ศกอ.
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 ในโอกาสวันคลายวันสถาปนาศูนยการสงครามทางอากาศ (ศกอ.) 

ครบรอบ 25 ป (7 มี.ค.63) คณะผูจัดทําวารสารฯ ไดนําภาพผูบังคับบัญชา 

ประวัติ ภารกิจ และแนวคิดในการพัฒนาหนวย มาลงในฉบับที่  76 

เพ่ือใหผูอานไดทราบความเปนไปของ ศกอ. ท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต

1. ประวัติ
 ในวันศุกรที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2538 พล.อ.อ. ม.ร.ว.ศิริพงษ ทองใหญ 

ผบ.ทอ. ไดใหโอวาทในพิธีเปดศูนยการสงครามทางอากาศ ณ บน.1 พล.บ 2 

ใจความตอนหนึ่งวา “ศูนยการสงครามทางอากาศแหงน้ี จะเปนหนวยที่ให

การอบรมบคุลากรของกองทพัอากาศใหมคีวามรู ความสามารถ ความเขาใจ

ในเทคโนโลยีและยุทธวิธีในการทําสงครามทางอากาศ อยางมีประสิทธิภาพ 

ตรงตามแนวความคดิ หลกันยิม ยทุธศาสตรและนโยบายของผูบงัคบับญัชา 

ในการใชกําลังทางอากาศ ในอนาคตก็สามารถถายทอดวิชาการเหลาน้ี 

ใหกับขาราชการกองทัพอากาศ ไดชวยกันพัฒนากองทัพอากาศ ใหทันสมัย

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณไดตลอดเวลา” จุดเร่ิมตน

ของขอความดังกลาวมาจากแนวความคิดของ พล.อ.อ.อมร  แนวมาลี  เสธ.ทอ. 

ในขณะนัน้ ทีต่องการใหมหีนวยงานทีท่าํหนาทีพ่จิารณา ศกึษา พัฒนาหลักนยิม 

แนวความคิดทางยุทธศาสตร ยุทธวิธี และเทคโนโลยีการใชอาวุธของ บ.ขับไล 

เพื่อฝกบุคลากรของ ทอ. ใหมีพื้นฐานในเรื่องดังกลาวอยางแทจริง มี บน.1ฯ 

เปนหนวยงานที่สานตอแนวความคิดน้ัน โดยไดขออนุมัติโครงการจัดตั้ง

“ศูนยการบินขับไลและเทคโนโลยีการใชอาวุธของกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)” 

เมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2537 การดําเนินการดังกลาวไดรับอนุมัติจาก ผบ.ทอ.

เมื่อ 7 มีนาคม พ.ศ.2538 ใหจัดตั้งเปนศูนยการสงครามทางอากาศ 

(เพื่อพลาง) เปนหนวยขึ้นตรง บน.1ฯ มี ผบ.บน.1ฯ เปนผู อํานวยการ

ศูนยการสงครามทางอากาศโดยตําแหนง อาคารสํานักงานใชอาคารหมายเลข 

1066 ของ บน.1 (อาคารของกองทัพสหรัฐอเมริกาเกาใกลฝูงบิน 101) 
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สวนอาคารปจจุบันสรางขึ้น เมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ.2541 เปนอาคารหมายเลข 

1195 ศูนยการสงครามทางอากาศ มีการปรับเปล่ียนภารกิจและโครงสราง

การจัดหนวยมาตามลําดับ จนกระทั่ง 1 เมษายน พ.ศ.2552 ไดปรับเปลี่ยน

ภารกิจและการจัดหนวยใหมอีกครั้ง โดยเปนหนวยขึ้นตรง บก.ทอ. แตอาคาร

สํานักงานยังคงอยูที่ บน.1 เชนเดิม นอกจากนั้น ศูนยการสงครามทางอากาศ

ยังตองบรรจุกําลังพลสวนหนึ่งเขาปฏิบัติหนาที่ในสํานักยุทธศาสตรและ

หลักนิยม สํานักงานคลังสมองกองทัพอากาศ (เพ่ือพลาง) ตามคําส่ัง ทอ.

(เฉพาะ) ลับที่ 84/53 ลง 23 เม.ย.53 เรื่อง จัดตั้งอัตราสํานักงานคลังสมอง

กองทัพอากาศ (เพื่อพลาง) อีกดวย

2. ภารกิจ
 ศูนยการสงครามทางอากาศ มีภารกิจที่ตองปฏิบัติ 2 บทบาทคือ

 2.1 บทบาทหนวยขึน้ตรง บก.ทอ. มหีนาที ่พิจารณา เสนอความคิดเหน็ 

วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการพัฒนา และดําเนินการ

เก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร หลักนิยม ของกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการ

ศูนยการสงครามทางอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ

 2.2 บทบาท สยน.สคม.ทอ. (เพื่อพลาง) มีหนาที่ดําเนินการรวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห ประเมิน ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมทางดานยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรทหาร ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ยุทธศาสตรทหารตางประเทศ 

หลักนิยม บทเรียนจากสงคราม การปฏิบัติการทางทหารท่ีมิใชสงคราม 

และการฝกทางทหาร

3. แนวความคิดการพัฒนา

 เพื่อใหบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ศูนยการสงครามทางอากาศ

จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาองคประกอบตาง ๆ ดังนี้
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 3.1 ดานกําลังพล ใหความรูในเรื่องที่จําเปนตอการปฏิบัติภารกิจ 

เพ่ือใหกําลังพลมีขีดความสามารถตรงตามความตองการดวยการใหการศึกษา

ดวยตนเอง การอบรมทางวิชาการ และการสงเขารับการศึกษาจากสถาบัน

ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ

 3.2  ดานการทํางาน ประยกุตใชเครือ่งมอืบริหารจดัการภาครฐัรวมกบั

การนํานโยบายของผู  บัญชาการทหารอากาศ มาแปลงสู การปฏิบั ติ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยการทบทวนภารกิจ และขอบเขต

ของงานใหม กําหนดความรูและสมรรถนะของแตละงาน กําหนดวิสัยทัศน

และแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังใหมีการจัดทําแผนและปฏิทินการทํางาน

เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติและติดตามผลการทํางาน

 3.3 ดานอาคารสถานที่ ไดปรับปรุงอาคาร สถานที่ทํางาน รวมทั้ง

ภมูสิถาปตยท้ังภายในและภายนอกอาคาร เพ่ือใหบรรยากาศและสภาพแวดลอม

เอื้อตอการทํางาน

____________________
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ. เขารวมในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธศาสดา

ประชานาถ (พิธีแบบลานนา) ซึ่ง ทอ. สรางขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ป 

การทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวง

พิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแหงกองทัพอากาศ  โดยมี พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย 

ผบ.ทอ. เปนประธานฝายฆราวาส เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2563 ณ บริเวณจุดชมวิว 

สถานีรายงานดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ. เขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

กองทัพอากาศ ประจําป 2563 หรือ Royal Thai Air Force Symposium 2020 

โดยมี พล.อ.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัด.กห. มาเปนประธานในพิธีเปด และ 

พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย ผบ.ทอ. กลาวปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 

ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ และการบินแหงชาติ
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สพุจน เตาทอง ผอ.ศกอ. นาํขาราชการ พนกังานราชการ และทหารกองประจาํการ 

ศูนยการสงครามทางอากาศ ทําบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันคลายวันสถาปนา

ศูนยการสงครามทางอากาศ 7 มีนาคม 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 

ณ วัดหนองไผลอม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พล.อ.ต.สพุจน เตาทอง ผอ.ศกอ. นาํขาราชการ พนกังานราชการ และทหารกองประจาํการ 

ศูนยการสงครามทางอากาศ ทําพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคลายวันสถาปนา

ศูนยการสงครามทางอากาศ 7 มีนาคม 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 

ณ บริเวณดานหนาอาคารศูนยการสงครามทางอากาศ
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ. เปนประธานในพิธีสาบานตนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนยการสงครามทางอากาศ ประจําป 

2563 และนําขาราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ กลาวคําสาบานตน

ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันคลายวันสถาปนาศูนยการสงครามทางอากาศ 7 มีนาคม 

2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ. เปนประธานเปดงานนิทรรศการการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนยการสงครามทาง

อากาศ ประจําป 2563 และนําขาราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ 

ชมนิทรรศการฯ ในวันคลายวันสถาปนาศูนยการสงครามทางอากาศ 7 มีนาคม 2563 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนยการสงครามทางอากาศ
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.สุธี รักชาติ รอง ผอ.ศกอ. เปนประธานในการประชุม คณก. จัดทําวารสาร

การสงครามทางอากาศ ฉบับที่ 76 ครั้งที่ 4 โดยมี คณก. จัดทําวารสาร

การสงครามทางอากาศ ของ ศกอ. เขารวมประชุมฯ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ 2563 

ณ หองประชุมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.กุศล ขันธสอาด ฝสธ.ศกอ. เปนประธานการประชุม คณก. บริหารนิรภัย

ภาคพื้น ศกอ. ครั้งที่ 2/63 โดยมี คณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ขาราชการ 

พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ แมบาน ศกอ. เขารวมประชุมฯ 

เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมศูนยการสงครามทางอากาศ

.
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.กุศล ขันธสอาด ฝสธ.ศกอ. ไดรับมอบหมายจาก ผอ.ศกอ. ใหเขารวมประชุมที่ 

สคม.ทอ.เรื่อง ตนทุนมนุษยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ทอ. 20 ป ดานมิติทางอากาศ  

โดยมี พล.อ.ต.กมล วัชรเสถียร รอง ผอ.ศกอ.(1) เปนประธาน 

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุม สคม.ทอ.

น.อ.กุศล ขันธสอาด ฝสธ.ศกอ. นําขาราชการ พนักงานราชการ ศกอ. 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจําป 2563 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 

ณ โรงพยาบาล กองบิน 1
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.สุธี รักชาติ รอง ผอ.ศกอ. ไดรับมอบหมายจาก ผอ.ศกอ. ใหเขารวมประชุม

ติดตามความกาวหนาและแนวทางการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

ประจําป งป.63 โดยมี พล.อ.ต.กมล วัชรเสถียร รอง ผอ.สคม.ทอ.(1) 

เปนประธาน เมื่อ 6 มกราคม 2563 ณ หองประชุม สคม.ทอ.

น.อ.กุศล ขันธสอาด ฝสธ.ศกอ. ไดรับมอบหมายจาก ผอ.ศกอ. ใหเขารวมประชุม

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ทอ. ใหเปนองคการแหงการเรียนรู ประจําป งป.63 

โดยมี พล.อ.ท.ชากร ตะวันแจง จก.กพ.ทอ. เปนประธาน เมื่อ 25 ธันวาคม 2562 

ณ หองประชุม ฝสธ.(1)
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