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ความเปนมา

วารสารการสงครามทางอากาศ เปนวารสาร
ทางวชิาการรายไตรมาส เดมิใชชือ่ “วารสารศูนย
การสงครามทางอากาศ” วารสารฉบบัแรกจัดพิมพ
เม่ือเดือนมกราคม 2544 โดยมีแนวความคิด
จากการทีก่องทพัอากาศยงัไมมวีารสารทีมุ่งเนนให
สาระความรูในดานการทหารและกำลงัทางอากาศ 
โดยเฉพาะ ประกอบกบั ศกอ.บยอ. (โครงสรางเดมิ) 
มีภารกิจในการใหความรูแกกำลังพลกองทัพ
อากาศในเรือ่งกำลงัทางอากาศ โดยมขีอมลูวชิาการ
ดานการทหารและกำลังทางอากาศสะสมอยูเปน
จำนวนมากจึงไดรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชน
เหลานี้ ผลิตเปนรูปเลมออกแจกจายแกหนวย
ตาง ๆ  ของกองทพัอากาศ ตอมากองบญัชาการยทุธ
ทางอากาศไดเล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำ
วารสารการสงครามทางอากาศ จึงไดอนุมัติ
งบประมาณในการจัดทำวารสารฯ
 ในปจจุบัน ศกอ. เปนหนวยขึ้นตรง
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ยังคงไดรับ 
งบประมาณในการจัดทำวารสารฯ อยางตอเนือ่ง

วัตถุประสงค

 1. เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในเรื่อง
มติทิางอากาศ มติิดานไซเบอร และมติดิานอวกาศ 
การสงครามทางอากาศ หลกันยิม แนวความคดิ
ทางยทุธศาสตร ยทุธวธิ ีรวมท้ังนวตักรรมเทคโนโลยี
ดานการบนิและการใชอาวธุทางอากาศ 
 2. เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็และขอมลู
ในดานการทหาร การสงคราม และการบนิใหแก
บคุลากรของกองทพัอากาศ
 3. เพือ่เผยแพรกจิการตาง ๆ  ของศนูยการ
สงครามทางอากาศ

** บทความ สารคดี และความคิดเห็นของผูเขียน
ไมมีสวนผูกพันกับกองทัพอากาศแตอยางใดทั้งสิ้น ** 

วารสารการสงครามทางอากาศ

เจาของ
 ศูนยการสงครามทางอากาศ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พล.อ.อ.พฑุฒ ิ มังคละพฤกษ  พล.อ.อ.ธชัชยั  ถนดัใชปน
พล.อ.ท.พรชยั  ธรรมพทัิกษ  พล.อ.ท.โฆษก  ประคองทรพัย
พล.อ.ท.นิวัตน  นกนอย  พล.อ.ท.ชนนนาถ  เทพลิบ
พล.อ.ท.สกนัต  สอนหลกัทรพัย  พล.อ.ต.สุพจน  เตาทอง
พล.อ.ต.พิเศษศักดิ์  บุญรัตน

ผูอำนวยการ
 พล.อ.ต.กำพล  ลิปกรณ  ผอ.ศกอ.

รองผูอำนวยการ
 น.อ.สุทธิชาติ  จิตแกลว
 น.อ.จิตติวุุฒิ  วันทนา

เลขานุการ
 น.อ.ถิระโรจน  สกุลราศรีสวย  เลขานุการ
 น.ต.สมคะเน  มีสอาด  ผูชวยเลขานุการ

บรรณาธิการ พล.อ.ต.กำพล  ลิปกรณ

ผูชวยบรรณาธิการ น.อ.จิตติวุุฒิ  วันทนา

ประจำกองบรรณาธิการ
น.อ.ปยศักดิ์  สุเมตติกุล  
น.อ.นรากร  นอยสุวรรณ น.ท.หญงิ อรณุ ี ผาดไธสง     
น.ท.ถาวร  อรัญญะ น.ท.สรชัช  บุญมา  
น.ท.สุทธิเมธ  อวมมา น.ต.ศรัณย  เศวตศิลา 
น.ต.เมธา  ออนรัศมี ร.ท.สมนึก  รัตนะ 
ร.ต.ฐิติ  แสนสิ่ง  ร.ต.ธีรทัช  หอมทอง 
พ.อ.อ.สันติ  สาหรายเพชร 
พ.อ.อ.นพดล  กานสันเทียะ พ.อ.ท.วุฒิชัย  ยืนยาว     
จ.อ.หญิง ชนัญชิดา  พลบรูณ จ.ต.อภิรักษ  ฤดีราช
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บทบรรณาธิการ
 สวัสดีครับทานผูอานวารสารการ
สงครามทางอากาศทุกทาน

 วารสารฯ ฉบบันีเ้ปนปที ่22 ฉบบัที ่85 
ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565 ซึ่งใน
เดือนกันยายนของทุกปนั้น ทุกหนวยขึ้นตรง
กองทัพอากาศจะตองเตรียมการประเมินผล
งานในรอบปทีผ่านมาวามกีารดำเนนิการไปตาม
ยทุธศาสตรกองทพัอากาศ นโยบายผูบญัชาการ
ทหารอากาศ และแผนปฏิบัติราชการประจำป
อยางไรบาง แตละงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลเพยีงใด งานใดสำเรจ็แลวไดผลงาน
ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด รวมทั้งมี
ขอเสนอแนะเพือ่นำไปปรบัปรงุแกไขในปตอไป
อยางไรบาง

  สำหรับวารสารฯ ฉบบันีเ้นือ้หาจะเนน
ไปทางดานความเขาใจเกี่ยวกับกองทัพอากาศ
คุณภาพ (Quality Air Force) หมายถึงอะไร 
มีประเด็นสำคัญอยางไร และหนวยขึ้นตรง
กองทัพอากาศจะตองดำเนินการอยางไรเพื่อ
ไปถึงความเปนกองทัพอากาศคุณภาพได 
นอกจากนั้นยังมีบทความชุด “เงื่อนสะทอน
หลักนิยม” ของ ผบ.รร.นนก. เปนตอนท่ี 3 
ซึง่ใชเปนพืน้ฐานในการปฏบิัตติาง ๆ  เพือ่ทำให
เกิดกองทัพอากาศคุณภาพไดเชนเดียวกัน

 สุดทายนี้คณะผูจัดทำหวังเปนอยาง
ยิง่วา บทความทีไ่ดนำเสนอในวารสารฯ ฉบบันี้ 
คงเปนประโยชนตอทานผูอานทัง้หลาย และขอ
ขอบคุณทุกทานที่กรุณาใหความสนใจติดตาม
วารสารของเรามาโดยตลอด หากมีขอตชิมหรือ
มีขอเสนอแนะประการใด คณะผูจัดทำยินดีท่ี
จะรับฟงความคิดเห็น และพรอมที่จะนำมา

พิจารณาปรับปรุงอยางเต็มความสามารถ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของวารสารและบทความ
ใหดียิ่งขึ้น ตรงตามความตองการของทุกทาน
ตอไป

บรรณาธิการ

สารบัญ
กองทัพอากาศคุณภาพ 3

เงื่อนสะทอนหลักนิยม 14

การปฏิบัติการทางอวกาศ
กับกองทัพอากาศคุณภาพ 25

ตอบแบบสอบถามและดาวนโหลดไฟล
PDF ของวารสารฉบับนี้ไดที่นี่

เขาถึงไดโดยแอปพลิเคชั่น LINE
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กองทัพอากาศคุณภาพ

(Quality Air Force) 

 เรียบเรียงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการนภานุภาพ

ของกองทัพอากาศไทย ในศตวรรษที่ 21 เมื่อ 26-27 มิถุนายน 2540 

ดาวเทียม NAPA - 2 (ที่มา: Nanosat.eu และ matichon.co.th)

เครื่องบิน F-35 (ที่มา: Wikimedia.org)

 ตามนโยบาย พล.อ.อ.นภาเดช ธปูะเตมยี ผบ.ทอ. 6 ขอ ซึง่ประกอบดวย 

1) คนคณุภาพ (Quality People) 2) ขอมลูและการขาวทีม่คีณุภาพ (Superior 

ISR) 3) กำลังรบที่มีคุณภาพ (Cutting Edge Air Operations) 4) ระบบสง

กำลงับำรงุทีล่ืน่ไหล (Uninterrupted Continuously Logistics) 5) การเชือ่มโยง

และชวยเหลือประชาชน (Quality Civic Actions) และ 6) ขาราชการมีความ

สุขดวยระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ (Supreme Morale) เพื่อนำไปสูเปาหมาย
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ภาพปกเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ ป 2540

เดียวกันคือ กองทัพอากาศคุณภาพ (Quality Air Force) ตามท่ีทานไดให

ไวเมือ่วนัองัคารที ่5 ตลุาคม 2564 ซึง่พวกเราชาวกองทพัอากาศทราบและไดยดึถอื

ปฏิบัติตามเรื่อยมานั้น และเมื่อตนปนี้ คณก.จัดทำวารสารการสงครามทาง

อากาศไดเขาไปในหองสมุดศูนยการสงครามทางอากาศ ไดพบเอกสาร

เลมหนึ่งชื่อ “นภานุภาพของกองทัพอากาศไทยในศตวรรษที่ 21” เอกสารเลม

น้ันจัดทำโดย คณก.จดัการประชมุทางวชิาการนภานภุาพของกองทพัอากาศ

ไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดการประชุมเมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2540 

ณ อาคารรณนภากาศ รร.นายเรอือากาศ ปกหนาของเอกสารฯ เปนรูปสัญลักษณ
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การประชมุฯ ผสมผสานกับรปูววิฒันาการดานเทคโนโลยคีวามมัน่คงทางอากาศ 

ตั้งแตอดีต ปจจุบัน(ป 2540) และในอนาคต ดานบนเปนรูปดาวเทียมและ

เคร่ืองบินสมัยใหมรูปแบบ (Model) คลาย F-35 ซ่ึงอนาคตในตอนนั้นหาก

ภาพหนาที่ 1 เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ ป 2540
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เทยีบกบัปจจบุนัคอืป 2565 นัน่เอง ซึง่กองทพัอากาศกไ็ดมีดาวเทยีม นภา – 1, 

นภา – 2 ไวใชงานแลว สำหรับภาพ Model เครื่องบินรูปแบบคลาย F-35 ที่

ปรากฎเดนชัดบนโลโกการจัดงานนั้น เมือ่ตนป 2565 กองทัพอากาศก็ไดจดัทำ

โครงการจัดซื้อเครื่องบิน F-35A เพื่อมาทดแทนฝูงบินรบเดิมจำนวน 3 ฝูงบิน

ที่ไดวางแผนทยอยปลดประจำการไปแลว ประกอบกับเมื่อพลิกไปอานดานใน

เอกสาร พบเนือ้หาสำคญัคอื กองทพัอากาศคณุภาพคอือะไร อนัเปนเปาหมาย

ตามนโยบายของ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ผบ.ทอ.ทานปจจุบันดวย คณก.

จดัทำวารสารฯ ใหความสนใจมาก เนือ่งจากเหน็ความบรรจบและสอดคลองกนั

หลายประการจากอดีตถึงปจจุบัน แมจะผานมา 25 ปแลว ซึ่งแสดงถึงความ

มีวิสัยทัศนของผูบังคับบัญชาในสมัยนั้นกาวหนามาก จึงไดนำหัวขอเรื่อง

กองทัพอากาศคุณภาพ (จำนวน 5 หนา กระดาษขนาด A4) ที่ปรากฏอยูดาน

หลังของเอกสารฉบับนั้นมาลงในฉบับท่ี 85 นี้ รวมทั้งนำคำจำกัดความของ

“หลักนิยม” มานำเสนอในตอนทายบทความนี้ดวย ดังรายละเอียดตอไปนี้

กองทพัอากาศจะพฒันา “นภานุภาพ” ในยคุท่ีตองประหยดันีอ้ยางไร

 ในอนาคตกองทัพอากาศจะ

ตองเตรียมกําลังรบท่ีมีราคาและ

คาใชจายสูง ในกรอบของงบประมาณ

ทีจ่าํกดั แตตองพรอมรับภยัคกุคามท่ีจะ

เกดิขึน้ โดยไมมกีารแจงเตอืนลวงหนา

ไดตลอดเวลา สถานการณลักษณะ

ดังกลาว มีหนทางปฏิบัติอยูทางเดียว 

คือ ใชหลักการบริหารเชิงคุณภาพ

ด วยการ เตรี ยมและฝกกํ าลั ง รบ

ในระบบ “ฝกตามทีเ่ราจะทาํการรบ”

หรือ “Train as we fight”
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 การทีก่องทพัอากาศจะ “ฝกตามทีจ่ะทาํการรบ” ไดจะตองอาศยัขอมลู

ดานการขาวที่มีประสิทธิผลและบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อกําหนด “หลักนิยม

พื้นฐาน” ที่ใหแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามที่กองทัพอากาศไดรับมอบ

ในภาพรวม และกําหนด “หลักนิยมปฏิบัติการ” ท่ีใหแนวทางวา เราควรจะ

ปฏิบัติอยางไรในแตละกิจเฉพาะของการยุทธ ที่คาดวาจะตองเผชิญ ดังนั้น 

“หลักนยิมปฏิบตักิาร” จงึเปรยีบเหมอืน วสิยัทศัน ในการปฏบิติัภารกจิทีเ่ปน

รูปธรรมของกองทัพอากาศ และเปนจุดเริ่มตนของการกําหนด “หลักนิยม

พันธกิจ” ซึ่งจะเปนแนวทางปฏิบัติของทุกหนวย

วิสัยทัศน ์ นั้นหมายถึง ภาพลักษณที่ตองการเห็นในอนาคต จึงเปน

สิ่งคาดหวังที่ทุกคนในกองทัพอากาศมุงมั่นท่ีจะทําใหบรรลุผลไปถึงจุดนั้น 

ดวยกระบวนการ “รวมกันคิดเพื่อกําหนดวิสัยทัศน” จะทําใหเกิดความเชื่อมั่น

วา ยุทธศาสตร หรือ หลักนิยม ที่กําหนดขึ้นเพื่อใหบรรลุ “วิสัยทัศน” ท่ีเรา

รวมกันสรางน้ัน เปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติทุกระดับ สามารถฝาฟนอุปสรรค

ตาง ๆ จนบรรลุ ผลสําเร็จตามที่หวังในที่สุด

 ตามหลกัการทีก่ลาวมานัน้ กองทพั

อากาศสหรั ฐอ เมริ กา ไดพยายาม

แนะนาํกระบวนการกาํหนด ยทุธศาสตร

เชิงคุณภาพ หรือ Strategic Quality 

Process พรอมกับระบบ “กองทัพ

อากาศคุณภาพ” หรือ Quality Air 

Force เพื่อนํามาใช ในการบริหาร

กองทัพอากาศในศตวรรษที่ 21
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กองทัพอากาศคุณภาพคืออะไร

 การกําหนด “ยุทธศาสตร” 

หรอื “หลกันยิม” ทีเ่ช่ือวามปีระสทิธผิล

ทีส่ดุ คอื การทีค่นในกองทพัอากาศรวมกนั

วิเคราะห อดีต ปจจุบัน และอนาคต ใน

การปฏิบัติภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงค 

ของกองทัพอยางสมเหตุสมผล โดย

กําหนด “วิสัยทัศน” ที่ประกอบดวย 

คานิยมรวม (Share Value) และ ความ

สามารถหลกั (Core Competency) กบั 

แผนงานของกองทัพอากาศ ที่หมายถึง 

“หลกันยิมปฏบิตักิาร” และ “หลกันยิม

พันธกิจ” ของหนวยตาง ๆ ในกองทัพ

อากาศ

               “กองทัพอากาศคณุภาพ” หมายถงึ การทาํใหกองทพัอากาศมคีณุภาพ

ครบวงจร ดวยการกําหนดขอบเขตในการปฏิบัติงานในลักษณะการกระจาย
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อํานาจลงไปใหกับ ผูบังคับบัญชาระดับกลาง หรือ Mid-Level Leadership 

ดังจะเห็นไดจากภาพประกอบดานลางนี้ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูบังคับบัญชา

ระดบัสงู หรอื Senior Leadership จะเปนผูกาํหนด “วสัิยทศัน” พรอมกับมอบ

วัตถุประสงค และ เปาหมายยุทธศาสตรของหนวยงาน เพื่อใหผูบังคับบัญชา

ระดับกลางไดบรหิารหนวยงาน ใหบรรลวุตัถปุระสงคและเปาหมายยทุธศาสตรนัน้ 
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 สิ่งสําคัญของ กองทัพอากาศคุณภาพ คือ การฝกใหบุคลากรมีภาวะ

ผูนําที่มีประสิทธิผล โดยมีเปาหมายที่จะทําใหผูนําหนวยทุกระดับ สามารถ

กาํหนด วสิยัทศัน ยทุธศาสตร นโยบาย และ ลําดบัความเรงดวน ในการปฏบิตัิ

งานของหนวยทีต่นรบัผิดชอบได้ ซึง่จะมผีลทาํใหการปฏบิตัภิารกจิของกองทพั

อากาศมีความรวดเร็วและสอดคลองกันทั้งกองทัพ

เราจะทําให “กองทัพอากาศคุณภาพ” เกิดขึ้นไดอยางไร

 การทําใหเกิด “คุณภาพ” ในการปฏิบัติงาน นักวิชาการไดแนะนํา

กระบวนการทางความคิด ที่เรียกวา “ขั้นตอนการกําหนดยุทธศาสตรเชิง

คุณภาพ” ในการรวมกันกําหนดแผนงานของหนวย โดยแนะนําขั้นตอนการ

ปฏิบัติที่เปนวงรอบ รวม 11 ขั้นคือ 

 ขั้นที่ 1 การเตรียมวางแผน (Planning to Plan) ดวยการรวบรวม

ขอมูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร บทเรียนในอดีต, หลักการสงคราม, หลักนิยม, 

ทฤษฎีทางทหาร, นโยบายของรัฐบาล, ขีดความสามารถของพลังอํานาจ

แหงชาติและของหนวย, การประเมินภัยคุกคาม, การประเมินสถานการณ

ในอนาคต และขอมูลอื่น ๆ ท่ีใชในการวางแผนยุทธศาสตร โดยใชขอมูล

ยอนหลังไปเทากับเวลาในอนาคตที่จะกําหนดยุทธศาสตร
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 ขัน้ที ่2 การประเมนิคานยิม (Value Assessment) ดวยการรวมกนั

ประเมินตนเองเกี่ยวกับขอบกพรองของบุคคลที่ทําใหการปฏิบัติภารกิจไมได

ผลดีเทาที่ควร เชน ความไมซื่อสัตย, การไมอุทิศตนใหกับงาน การทํางาน

อยางขาดความรู เปนตน เพื่อรวมกันกําหนดคานิยมหลัก (Core Value) ซึ่งจะ

เปนธรรมชาติ หรือวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของหนวยที่ทุกคนตองรวมกัน

สรางใหเกิดขึ้น

 ขัน้ที ่3 การวเิคราะหภารกจิ (Analyze Mission) ดวยการนาํนโยบาย

ที่หนวยเหนือกําหนดภารกิจ และขอบเขตของการปฏิบัติภารกิจ มาวิเคราะห

กับทฤษฎีทางทหาร และภัยคุกคามในอนาคต พรอมกับตรวจสอบขอจํากัด

ตาง ๆ จากการประเมินสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร ไดแก สภาวะการณ

ทางการเมือง, สภาพทางเศรษฐกิจ, ขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และ

ธรรมชาติของหนวย เพื่อลําดับความสําคัญของงานที่รับผิดชอบ และ 

ความคาดหวังที่มีความเปนไปไดในผลสําเร็จ หรือเปาหมายต่ำสุดของงาน

ในแตละภารกิจท่ีตองปฏิบัติในอนาคต ท่ีเรียกวา “ความสามารถหลัก” 

(Core Competency)

ขั้นที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศนในอนาคต (Envision the Future)
ดวยการนําคานิยมหลัก และความสามารถหลัก มากําหนดวิสัยทัศนของหนวย
งานทีส่ัน้ ไดความหมายและงายในการจดจาํ ซึง่สิง่สาํคญัคอื วสิยัทศัน ทีก่าํหนด
ขึ้นนั้นตองสอดคลองกับวิสัยทัศนของหนวยเหนือ

 ขั้นที่ 5 การประเมินขีดความสามารถในปจจุบัน (Assess the 

Current Capability) ดวยการนําขีดความสามารถของหนวยและบุคลากร

ในแตละงานที่รับผิดชอบมาพิจารณา เพื่อหาสิ่งที่ตองพัฒนาในขั้นตอไป

 ขั้นที่ 6 การวิเคราะหสิ่งที่ตองพัฒนา (Gap Analysis) ดวยการนํา 

วิสัยทัศนมาเปรียบเทียบกับขีดความสามารถของหนวยในปจจุบัน ซ่ึงผล

ของความแตกตาง คือ สิ่งที่ตองพัฒนา แลวนํามาวิเคราะหความเปนไปได, 
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เหมาะสม และ ยอมรับได ในกรอบของทรัพยากรที่มี ไดแก คน, งบประมาณ,

วัสดุ, สิ่งแวดลอม และ เวลา หากไมสามารถปฏิบัติไดตามวิสัยทัศนที่กําหนด

จะตองพิจารณาหามาตรการปองกันหรือบรรเทาผลราย เชน ปรับมาตรการ

ทางการทูตใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เปนตน

 ขั้นที่ 7 การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคยุทธศาสตร (State 

Strategic Goals and Objectives) ใหกบัหนวยรอง เพ่ือนาํไปกาํหนด ภารกจิ 

หรือ วัตถุประสงค ์ และ โครงสรางของหนวยงาน ซึ่ง เปาหมายยุทธศาสตร 

จะเปนความสําเร็จที่ตองการของงาน สวนวัตถุประสงค จะเปนจุดหมาย

ปลายทางของหนวยงาน โดยมี หลักนิยมพื้นฐาน เปนเครื่องบอกแนวทาง

ในการปฏิบัติภารกิจอยางกวาง ๆ และมี หลักนิยมปฏิบัติการ เปนเครื่องบอก

แนวทางในแตละสถานการณของหนวยรอง

 ขัน้ที ่8-10 เปนหนาทีข่องหนวยรอง และ ผูบังคบับญัชาระดับกลาง 

ในการนําวัตถุประสงค และ ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยการใชเทคนิค

ของวงรอบการควบคมุคณุภาพ หรือ Quality Control Circle: QCC ทีเ่รยีกวา 

Continuous Improvement Program: CIP และ Quality in Daily 

Operation โดยมกีารกาํหนด “หลกันยิมพันธกจิ” ท่ีสอดคลองกบั “หลกันยิม

พื้นฐาน” และ “หลักนิยมปฏิบัติการ” ของหนวยเหนือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน

 ขั้นที่ 11 การประเมินผลประจําป (Annual Review) ดวยการ

กําหนดใหทุกหนวยงานรายงานผลงาน (Output) เพื่อปรับ วัตถุประสงค และ 

เปาหมายยุทธศาสตร ประจําป หรือ เมื่อมีสมมุติฐานของการกําหนด

ยุทธศาสตรเปลี่ยนไป 

 ดวยความตอเนื่องของ “การกําหนดยุทธศาสตรเชิงคุณภาพ” ตาม

ขั้นตอนดังกลาว จึงทําใหทุกคนในกองทัพมีความเชื่อมั่นวา “กองทัพอากาศ

คุณภาพ” จะเกิดขึ้นอยางแนนอน
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หลักนิยมคืออะไร

หลกันยิม เปนกระบวนการทางความคดิอยางเปนระบบ เพือ่สงัเคราะห

หาหนทางปฏิบัติที่เชื่อวาดีที่สุด ในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงค

ของกองทพัอากาศ น่ันคอื การรกัษา เอกราช อธิปไตย และ ผลประโยชนของชาติ

 กระบวนการกําหนด หลักนิยม เริ่มจากการนํา ประวัติศาสตร หรือ 

บทเรียนในอดตี ทัง้ของเราและประเทศอืน่ มาวเิคราะหหาหนทางแกไขรวมกบั

นโยบายของประเทศ, ทฤษฎีทางทหาร และ ภัยคุกคามท่ีคาดวาจะประสบใน

อนาคต แลวนำมาตรวจสอบสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร ไดแก สถานภาพ

ทางการเมือง, ขีดความสามารถทางเทคโนโลยี, ธรรมชาติของประเทศและ

กองทัพอากาศ รวมถึงปจจัยที่สําคัญท่ีสุดในขณะนี้คือ ขีดความสามารถ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ

    

        ที่มา, ความเกี่ยวของ
         และประเภทของ
      หลักนิยม ชวงป 2540
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 หลกันยิมกองทพัอากาศ จะกาํหนดขึน้เปนเอกสารทีป่ระกอบดวย

“หลักนิยมพื้นฐาน” เปนหลักนิยมที่อธิบายและชี้แนะวิธีใชกําลังของ

กองทัพอากาศใหบรรลุภารกิจ โดยจะระบุแนวทางอยางกวาง ๆ ในการเตรียม

และใช “นภานุภาพ” ของกองทัพอากาศใหมีประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือนำมา

ใชในการจัดโครงสราง, การฝกบุคคลและหนวย, การพิจารณาจัดหา

อาวุธยุทธโธปกรณ, การใชกำลัง และการดำรงครักษาไวซ่ึง “นภานุภาพ”  

หลักนิยมพื้นฐาน จะเปนกรอบโครงและเครื่องกํากับในการพัฒนา “หลักนิยม

ปฏบิตักิาร” (Operational Doctrine) และ “หลกันยิมพันธกจิ” (Functional 

Doctrine)

“หลักนิยมปฏิบัติการ” เปนความเชื่อพื้นฐานในการปฏิบัติภารกิจ

ของหนวยในแตละกิจเฉพาะ หรอื แตละสมรภมู ิ(Theater) สาระของหลกันยิม

นี้จะนําไปกําหนดเปน “แผนยุทธการ” (Campaign) ที่หนวยใชในการจัด

และอาํนวยการ ในสถานการณทีค่าดวาจะเกดิขึน้ โดยเชือ่วาเปนหนทางปฏบิตัิ

ที่ดีที่สุดในการจะเอาชนะขาศึก และ นําไปใชฝกปฏิบัติใหพรอมรบ

“หลักนิยมพันธกิจ” เปนแนวทางปฏิบัติภารกิจของหนวยรองท่ี

สอดคลองกับ “หลักนิยมพื้นฐาน” และ “หลักนิยมปฏิบัติการ” ซ่ึงสาระ

จะกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติประจํา (Standard Operating Procedure) 

และบางครั้งก็เรียกวา “หลักนิยมยุทธวิธี” (Tactical Doctrine)

“หลักนิยมการยุทธรวม/ผสม” เปนบทบัญญัติของหลักการทั่วไป

ในวถิทีางการสูรบทีย่อมรบัรวมกนัระหวางเหลาทัพ และ/หรอื ระหวางประเทศ

พันธมิตรซึ่งจะพรรณนาถึง ความสัมพันธ และการประสานการปฏิบัติรวมกัน

ตามที่ไดมีความตกลงไว
____________________
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  บทความชุด “เงื่อนสะทอนแหงหลักนิยม”

น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ (ยศในขณะนั้น)

 พล.อ.ท.วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์  ผบ.รร.นนก. ทานไดเขียนบทความ

ชุดเง่ือนสะทอนแหงหลักนิยม ในขณะดำรงตำแหนงนายทหารหลักนิยม 

ศูนยการสงครามทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ทางคณะผูจัดทำ

วารสารการสงครามทางอากาศ เหน็วาบทความชดุนีม้ปีระโยชนตอนกัการทหาร

และขาราชการกองทัพอากาศทุกคน ซึ่งไดนำมาลงในวารสารฯ ฉบับที่ 83, 84 

แตบทความชุดนี้ยังไมจบ จึงนำเสนอตอในฉบับที่ 85 ดังรายละเอียดตอไปนี้
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(...ตอจากฉบับที่ 84)

เหตุใดหลักการมุงเนน (Focus) จึงมาทดแทนหลักการระดมกำลัง (Mass)

หลักการมุงเนน (Focus): มุงเนนในแตละองคประกอบของกำลังอำนาจ

แหงชาติตอสถานการณ ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือการบรรลุ

วัตถุประสงคแหงชาติ

ธงอาเซียน (ที่มา: https://thumbs.dreamstime.com)

 ผูบัญชาการสงครามในระดับยุทธวิธีและระดับยุทธการมักมุงมั่นตอ

การทำลายขีดความสามารถของกำลังทางทหารและความตั้งใจในการรบ

ของฝายขาศึก ดังนัน้ แนวทางการรบแบบดัง้เดมิจงึเปนการ “ระดม” สรรพกำลงั

ในการรบทัง้หมดสูพืน้ทีท่ีก่ำหนดใหเปนสมรภมู ิณ เวลา และสถานทีท่ีต่องการ  

แตในระดับยุทธศาสตร ความตองการในสถานภาพสุดทาย (End State) ของ

การสงครามกลับมิไดพิจารณาเพียง “กำลังรบ” เทานั้น เพราะ “ผลประโยชน

แหงชาติ” จะตองพิจารณา และ “มุงเนน” ไปยังกำลังอำนาจแหงชาติทั้งหมด

ในทุกมิติ ถึงแมวาวัตถุประสงคในการเขาสงครามของรัฐ จะไดกำหนดใวตาม 

“หลักวัตถุประสงค” แลวก็ตาม แตความหลากหลายของผูท่ีมีอำนาจใน

การกำหนดนโยบายระดับสูง ก็ยังมีสวนท่ีจะกอใหเกิดการกระจัดกระจายใน 

“ความพยายาม” รวมกนั ดังน้ัน “หลกัการมุงเนน” จะใหแงคดิแกนักยทุธศาสตร
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ในอันที่จะตองเพงเล็งไปยังการดำเนินการท่ีตองการการประสานสอดคลอง 

โดยหลีกเลี่ยงขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางกันทั้งในดานการเมือง การทูต 

การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และความพยายามทางทหาร

การประชุมทางทหารดวยระบบออนไลน

 “หลกัการมุงเนน” ยงัเจาะจงไปถึงปญหาเรือ่ง “ทีไ่หน” และ “เมือ่ใด”

ที่กำลังอำนาจในแตละดานของรัฐจะถูกหยิบนำไปใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีตองการไดอยางถูกจังหวะและเหมาะสมสูงสุด อีกท้ังตองคำนึงถึงศัตรู

ฝายตรงขาม ทีย่งัอาจเปนเพยีง “มศีกัยภาพทีอ่าจรกุรานฝายเรา” หรอื “ประกาศ

การเปนศัตรู” อยางสมบูรณแลว ดังนั้น การพิจารณาระดับความเปนศัตรูและ

ความพรอมของกำลังอำนาจแหงชาติฝายเรา ยอมเปนงานที่ทาทายสำหรับ

นกัยทุธศาสตร และในยทุธศาสตรระดบัสงูเชนนีไ้มใชเพยีง “เวลา” เทานัน้ทีจ่ะ

เปนตัวจำกัดกรอบการดำเนินการ แตในสภาวะของการดำเนินการระดับสากล

ที่มีความเคลื่อนไหวอยางเปนพลวัตเชนนี้ กำลังอำนาจแหงชาติจะตองมีจุดยืน

และตองไดรับการมุงเนนใหเขากับโอกาสของแตละสภาวะการณ เปรียบเทียบ
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ไปยังกำลังอำนาจแหงชาติของฝายตรงขาม และสภาวะการณแหงการยอมรับ

ของสังคมโลก สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่นักยุทธศาสตรจำเปนตองนำมา

พิจารณาอยางละเอียดถี่ถวน

 ในยคุขาวสาร ความทาทายของ “การมุงเนน” ไปยงัการใชกำลงัอำนาจ

แหงชาติจะมีทั้งความยากและความงาย การใชกำลังอำนาจทางการเมืองและ

การทตูตามทีเ่คยปฏบิตัมิาในอดตี เปนตวัอยางทีเ่หน็ไดชดัเจนวา อาจจะประสบ

ผลสำเร็จหรือประสบความลมเหลวก็ได เมื่อมีสื่อที่สามารถปอนขาวสารใหแก

สาธารณชนไดอยางทันเหตุการณและไมมีขีดจำกัดเชนนี้ ผูสื่อขาวจะรายงาน

ขาวดวยคำวา “ขณะนี”้ พรอมภาพเหตกุารณสดท่ีกำลงัเกดิขึน้ และรฐับาลก็ถกู

กดดนัใหตอง “ทำอะไรสกัอยาง” อยางฉบัพลนัทนัใดเชนกนั ดงันัน้ การดำเนนิการ

ทางการทูตในปจจุบัน จะใชขั้นตอนตามแบบธรรมเนียมเดิมที่ลาชาไมไดอีก

ตอไปแลว ขณะเดียวกัน สื่อเองก็ไมไดจำกัดขอบเขตในการใหขาวสารเฉพาะ

ภายในประเทศเทานั้น แตยังสงสัญญาณแนวความคิด การชักจูงและชักชวน

ตามมุมมองของนักขาวตรงไปยังผูนำประเทศตาง ๆ ตลอดไปจนถึงประชาชน

ในระดับลางพรอม ๆ กัน ดวยความอิสระในการใหขาวสารทั้งในระดับบนและ

ระดบัลางพรอมกนัเชนนี ้ยอมกระทบตอกระบวนการทางการเมอืงของชาตอิยาง

แนนอน โดยเฉพาะการเมืองและการทูตจะถูกมุงเนนและถูกจับตามองอยาง

ใกลชิด ดังนั้น การประสานสอดคลองเพื่อการดำเนินการรวมกันระหวางกำลัง

อำนาจแหงชาติในแตละดาน จึงสมควรไดรับการพิจารณาและ “มุงเนน” 

อยางระมัดระวัง
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 ในขณะเดยีวกนั กำลงัอำนาจทางเศรษฐกจิจะถกู “มุงเนน” มากยิง่ขึน้ 

เนื่องจากเทคโนโลยีขาวสารที่สามารถแพรกระจายขาวทุกรูปแบบออกไปได

ในวงกวางและสงผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจโลก ที่เห็นไดชัดเจนที่สุดก็คือ 

การขึน้ลงของตลาดหุนตอปจจยัในสถานการณตาง ๆ  ของโลก ฉะนัน้ นกัยทุธศาสตร

จะตองระวัง “ความเสียหายขางเคียง” (Collateral Damage) หรือ

“ผลกระทบโดมิโน” (Domino Effect) ซึง่อาจทำใหเกดิความเสยีหายตอเนือ่ง

ทางเศรษฐกจิจนถงึขัน้ลมสลายใหมากยิง่ขึน้ การโจมตีระบบเศรษฐกจิสามารถ

กระทำไดงายดวยการควบคุมกลไกเศรษฐกิจซึ่งเชื่อมโยงกันทั่วโลก อีกทั้งผล

ที่ไดรับจะชัดเจนและรุนแรงกวาการกีดกันดวยภาษี การลงโทษทางการคา 

หรือการควบคุมดวยกำลังทางทหาร

 เชนเดยีวกนั ในยคุขาวสารนี ้การใชกำลงัอำนาจทางทหารเพือ่ใหบรรลุ

ถึงเปาประสงคยอมตองการการปฏิบัติการท่ีรวดเร็ว ใชทรัพยากรใหนอยที่สุด 

แตสามารถบรรลุภารกิจที่สำคัญไดดวยการประสานชองวางของจังหวะเวลา

อยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ยังมีจุดอันตรายที่เกิดจาก “การเชื่อมั่น

ในตนเองจนเกินเลย” (Over-Reliance) ซึ่งก็คือ การเขาใจวาตนนั้นมีความ

ชำนาญในการปฏิบัติทางทหารเปนอยางดีแลว และนั่น อาจทำใหนักการ

ทหารละเลยที่จะพิจารณาถึงขีดจำกัดบางประการของตนเองที่อาจ

แฝงเรนอยู หรือทำใหขาดการประสานและไมไดสนับสนุนจากหนวยงาน

หรือองคกรอื่นอยางเพียงพอ
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 ทายที่สุด การเปลี่ยนแปลงในสังคม-วัฒนธรรม (Socio-Cultural) 

อันเปนผลกระทบที่เกิดจากความเปนยุคขาวสารซ่ึงไดแพรกระจายไปท่ัว

ทุกสังคมโลกแลวนั้น ไดกอใหเกิด “พลังทางดานจิตวิทยา” (Psychological 

Element of Power) ซึ่งเปรียบเสมือนพลังความคิดของมวลชนโลก 

ดงันัน้ การใชกำลังทางทหารในอนาคต จงึจำเปนทีน่กัการทหารจะตองคำนงึถงึ 

“พลงัทางดานจิตวทิยา” และจะตองตรวจสอบผลกระทบนีเ้ปนอยางดกีอนทีจ่ะ

ลงมือปฏิบัติการใด ๆ

 นกัยทุธศาสตรจะตองเลง็เหน็ความจำเปนของการ “มุงเนน” ไปยงักำลงั

อำนาจแหงชาติในแตละดาน เพื่อเปดโอกาสใหกำลังอำนาจแหงชาติในแต

ละดานไดแสดงศักยภาพในการแกไขปญหาความขัดแยงหรือการสงคราม

ไดอยางเต็มขีดความสามารถ จึงจะทำใหประสิทธิภาพในองครวมของกำลัง

อำนาจแหงชาติปรากฏออกมาไดเดนชัด ในทางปฏิบัติ นักยุทธศาสตรจะตอง

มีวิสัยทัศนในการจัดลำดับการใชกำลังอำนาจแหงชาติในแตละดาน 

การตัดสินใจเพ่ือเลือกแนวทางการปฏิบัติที่ เชื่อมโยงตอเน่ือง และ

การพัฒนากลไกการประสานกำลังอำนาจแหงชาติในแตละดาน

 เทคโนโลยีขาวสารที่กาวล้ำของปจจุบันมีสวนสำคัญเปนอยางมากใน

การนำ “หลักการมุงเนน” ไปพิจารณาใชตอกำลังอำนาจแหงชาติในแตละดาน 

ท้ังน้ีเนื่องจากสาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดมากยิ่งขึ้น ลึกยิ่งขึ้น 

และกวางขวางยิ่งขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจะตองแนใจวา สาธารณชนไดรับขอมูล

ที่ถูกตอง เปนจริง และตองสามารถแกไขขอของใจของประชาชนและ

การโฆษณาชวนเชื่อจากฝายตรงขามใหได
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 โดยสรปุ “หลกัการมุงเนน” เปนการพจิารณาจำเพาะไปยงักำลงัอำนาจ

แหงชาติแตละดาน คือ การเมือง การทูต การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และ

การทหาร เพื่อใหสามารถใชศักยภาพของแตละกำลังอำนาจแหงชาติในการแก

ปญหาความขดัแยงหรอืการเตรยีมพรอมเขาสูสงครามไดอยางเตม็ประสทิธภิาพ 

โดยตองมีกลไกในการจัดลำดับ การประสาน และการวิเคราะหการใชกำลัง

อำนาจแหงชาตเิพ่ือใหบรรลถุงึเปาหมายทางยทุธศาสตร โดยตองคำนงึถงึตวัแปร

คือ “การเปนยุคขาวสาร” เขามารวมพิจารณาดวย

เหตุใดหลักการออมความพยายาม (Economy of Effort) จึงมาทดแทน

หลักการออมกำลัง (Economy of Force)

หลักการออมความพยายาม (Economy of Effort): จำกัดทรัพยากร

ท่ีจำเปนขั้นต่ำสุดในแตละลำดับขั้นของความพยายาม

(ที่มา: https://www.investopedia.com)
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 ในการพจิารณาระดบัยทุธการและระดบัยทุธวธิ ีนักการทหารยอมเขาใจ

ดวีา การประเมนิกำลงัและการวางกำลงัเปนสิง่สำคญัยิง่ตอการปฏบิติัการรบให

ประสบผลสำเร็จ เพราะการเสริมกำลังรบในรอบที่สองอันเนื่องมาจาก

การปฏิบัติการในครั้งแรกไมประสบผลตามเปาหมายยอมเกิดปญหาดานความ

เส่ียงที่เพ่ิมมากขึ้น ในระดับยุทธศาสตรก็เชนเดียวกัน การระดมกำลังอำนาจ

แหงชาตมิาใช จะเปนมากกวาการเคลือ่นยายกำลงัทหารเพยีงองคประกอบเดยีว 

เพราะทุกองคประกอบของกำลังอำนาจแหงชาติจะถูกนำมาประสานพลัง

เพือ่ใหเกดิอำนาจรวมแหงรฐั ดงันัน้ “การออมความพยายาม” จงึมคีวามเหมาะสม

ที่นักยุทธศาสตรจะตองนำมายกอางอิง

 “หลักการออมความพยายาม” มีประเด็นสำคัญที่ตองพิจารณาอยู 

3 ประการคือ ประการแรกการกำหนดวัตถุประสงค ตามท่ีไดกลาวมาแลววา 

ธรรมชาติของการกำหนดวัตถุประสงคยอมตองการทรัพยากรมาใชสนับสนุน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายมากเกินกวาที่รัฐจะจัดหาใหได ดังนั้น แมนักยุทธศาสตร

จะพยายามมุงเนนไปยังหัวใจหลักสำคัญสุดยอดของความตองการสุดทาย

ตามวตัถปุระสงคแลวกต็ามกยั็งตองจัดลำดบัความเรงดวนของทรพัยากรทีจ่ะหยบิ

นำมาใชเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติในแตละขั้นตอนของกระบวนการอยูดี รวมทั้ง

จะตองคำนึงถึงขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอันเปนปจจัยสำคัญที่ตองนำมา

ใชสนับสนนุตลอดกระบวนการ นบัตัง้แตแรกเริม่ไปจนกวาจะบรรลุวตัถปุระสงค

ในระดับชาติเชนนี้ก็คลายกับวา นักยุทธศาสตรอาจจะตองมีวัตถุประสงค

ยอย ๆ รองรับในแตละขั้นตอนตามลำดับความสำคัญ จากนั้นจึงพิจารณา
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จัดทรัพยากรสนับสนุนในแตละวัตถุประสงคยอยเทาที่จำเปน เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคหลัก รวมทั้งตองทำการ “ประเมินคาความเสี่ยง” (Risk 

Assessment)  อย าง เปนตรรกะในการผสานการใชทรัพยากรที่

เหมาะสมตามยุทธศาสตรทางเลือกเฉพาะนั้น ๆ อีกดวย

ประการที่สอง เน่ืองจาก “การเศรษฐกิจ” นั้นเกี่ยวพันใกลชิดกับ 

“ผลประโยชน” ดังนั้น นักยุทธศาสตรจะตองไมสับสนหรือเขาใจวา “การออม

ความพยายาม” คือ การประหยัดคาใชจายและทรัพยากรขณะเดียวกัน 

ตองระลึกเสมอวา การประเมินทรัพยากรท่ีตองการในสภาวะแวดลอมที่มี

การเปลีย่นแปลงดานความมัน่คงปลอดภัยระหวางประเทศ และการทีม่ผีูเขามา

รวมมีบทบาททั้งประเทศพันธมิตรหรือแมแตองคกรอิสระจะกระทำไดยากขึ้น 

ยิ่งไปกวานั้น ความซับซอนในการกาวล้ำทางเทคโนโลยียังชวยเสริมทฤษฎีของ

เคลาสวทิซในเรือ่ง Fog & Friction Of War คอื ทำใหสงครามมคีวามคลุมเครือ

และตดิขดัไปทกุระบบไดเปนอยางด ีการวเิคราะหภาคสงครามโดยมไิดคำนงึถงึ

กำลังอำนาจทางเศรษฐกิจอยางเพียงพออาจนำมาซึ่งความพายแพและ

ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการได “หลักการออมความพยายาม” 

ทีแ่ทจรงิจะตองวางนำ้หนักลงไปทีว่ตัถปุระสงคหลกั เพือ่ใหมัน่ใจไดวาเปาหมาย

ที่ตั้งไวจะประสบผลสำเร็จไดในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและมีปจจัย

หลายอยางที่สงผลกระทบเกี่ยวของ

ประการที่สาม “การเศรษฐกิจ” อาจไมจำเปนที่จะตองสอดคลองกับ

คำวา “ประสทิธภิาพ” ในขณะทีน่กัยทุธศาสตรและนกัปฏบิติัพยายามพิจารณา
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ใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด แตโดยมากแลว ผูกุมนโยบายระดับสูง

มักไมใหความชัดเจน (Bottom Line) วาจะสามารถทุมทรัพยากรใหไดเทาใด 

อีกทั้งระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณก็ยังเปนปจจัย

ในการกำหนดทรัพยากรในกระบวนการเตรียมแผนยุทธศาสตรเชนเดียวกัน 

นอกจากวัตถุประสงคหลักในระดับชาติที่ตั้งข้ึนไวแลว ยังมี “ผลประโยชน

แหงชาติ” เขามาควบคุมอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ยุทธศาสตรที่วางไวเริ่มแรกอาจจะ

ตองไดรับการพิจารณาอีกครั้งเพื่อตัดสวนที่ไมกอใหเกิดประสิทธิภาพ

หรือไมเกี่ยวของออกไปไดอีก

 โดยสรุป ในระดับยุทธศาสตร “การออมความพยายาม” จะรวมการ

สถาปนาความสมดุลระหวางกำลังอำนาจแหงชาติ การจัดสรรทรัพยากร 

การวางทรัพยากรและการใชทรัพยากรท่ีเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ

ทีก่ำหนดไว การวเิคราะหจำนวนทรพัยากรทีต่องการเพ่ือนำไปใช จะตองคำนงึ

ถึงผลประโยชนแหงชาติและวัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรที่ตองการนั้น ๆ 

รวมกัน ภารกิจที่มีความยากลำบากและสำคัญยิ่งของนักยุทธศาสตรก็คือ 

การวิเคราะหและพิจารณาหาความเชื่อมโยงระหวาง “ผลประโยชน” และ 

“ความเสีย่ง” ในการวางยทุธศาสตร ซึง่จะตองมคีวามชดัเจนและพจิารณาขอมลู

ในปจจัยแวดลอมของเวลาและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางละเอียด

รอบคอบ

(อานตอฉบับหนา...)

____________________
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ฯการปฏิบัติการทางอวกาศกับกองทัพอากาศคุณภาพ 

เรียบเรียงโดย น.อ.สำราญ ชอบใจ ประจำ ยศ.ทอ. ชวยราชการ ศปอว.ทอ.

พล.อ.ต.ไพฑูรย เหลืองตระกูล ผบ.ศปอว.ทอ. แสดงความยินดีกับ กลุม i-SpOC จาก ศปอว.ทอ.

ซึ่งไดรับรางวัล Premium Innovation ในการประกวด KM ทอ.คร้ังที่ 38 ป พ.ศ.2565 

จากผลงานระบบสนับสนุนการปฏิบัติการดาวเทียมกองทัพอากาศแบบรวมการ

 ปจจุบันทุกประเทศมีความตองการใชประโยชนจากหวงอวกาศ 

(Space) รวมทั้งมีการปฏิบัติดานการทหารในมิติอวกาศรวมกับการปฏิบัติการ

ในมิติอ่ืน ๆ แนวโนมภัยคุกคามในมิติอวกาศ ไดแก ความเสียหายจากขยะ

อวกาศ ดาวเทียมสอดแนม การโจมตีระบบเครือขายการสื่อสารโทรคมนาคม 

และการโจมตีดาวเทียม เปนตน กองทัพอากาศไดตระหนักถึงภัยคุกคามดาน

อวกาศ จึงไดนำเรื่องมิติอวกาศบรรจุไวในยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 20 ป 

(พ.ศ.2561-2580) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) [5] รวมกับมิติทางอากาศ และ

มิติทางไซเบอร โดยใหศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (ศปอว.ทอ.) 
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รวมกับหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศอื่น ๆ เชน กรมขาวทหารอากาศ, กรม

ยุทธการทหารอากาศ, ศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ ฯลฯ รวมกันรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เรื่อง การเสริมสรางสมรรถนะและความพรอม

ในการปองกันประเทศและรักษาผลประโยชนแหงชาติ เฉพาะกลยุทธท่ี 2.2 

เสริมสรางขีดความสามารถระบบตรวจจับ (Sensor) และกลยุทธที่ 2.7 

เสริมสรางขีดความสามารถดานการขาวและความรวมมือดานความ

มั่นคง นอกจากนั้นในนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ ประจำป 2565 

ไดมอบนโยบาย 6 ดาน คือ 1) คนคุณภาพ (Quality People) 2) ขอมูลและ

การขาวทีมี่คุณภาพ (Superior ISR) 3) กำลงัรบทางอากาศทีม่คีณุภาพ (Cutting 

Edge Air Operations) 4) การสงกำลังบำรุงที่ลื่นไหล (Uninterrupted  

Logistics) 5) เชื่อมโยงและชวยเหลือประชาชน (Quality Civic Actions) 

และ 6) ขาราชการมีความสุขดวยระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ (Supreme 

Morale) ให นขต.ทอ. นำไปปฏิบัติเพื่อเปาหมาย (Ends) ความเปนกองทัพ

อากาศคุณภาพ (Quality Air Force) บทความนี้จะกลาวถึงในรอบป

ท่ีผานมาและกอนหนานัน้ ศปอว.ทอ. ไดปฏบิตัติาม ยทุธศาสตรกองทพัอากาศ

นโยบาย ผบ.ทอ. ฯลฯ เพื่อเปาหมายความเปนกองทัพอากาศคุณภาพอยางไร
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โดยจะนำเสนอเปนหัวขอไดแก 1. ทำความรูจักกับ ศปอว.ทอ. 2. การฝก

อบรมหลักสตูรตาง ๆ  ของ ศปอว.ทอ.และ 3. การปฏบิติัการทางอวกาศของ 

ศปอว.ทอ. สงผลตอความเปนกองทัพอากาศคุณภาพอยางไร

1.ทำความรูจักกับ ศปอว.ทอ.

 ศปอว.ทอ.เปน นขต.ทอ. ในสวนกำลงัรบ  มหีนาทีว่างแผน เตรยีมการ 

ประสานงาน ควบคมุ กำกบัการ พฒันา และดำเนนิการเกีย่วกบั การปฏบิติัการ

ทางอวกาศของกองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.ต.ไพทูรย เหลืองตระกูล 

ผบ.ศปอว.ทอ. เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ

                       พล.อ.ต.ไพฑูรย เหลืองตระกูล       น.อ.ศุภกร จิตตรีขันธ         น.อ.อนุกูล ออนจันทรอม

               ผบ.ศปอว.ทอ.                  รอง ผบ.ศปอว.ทอ.                 เสธ.ศปอว.ทอ.

มี นขต.ของ ศปอว.ทอ. 4 หนวยงาน [4] ไดแก 

 1) กองปฏิบัติการทางอวกาศ (Space Operations Division)

มหีนาทีว่างแผน เตรยีมการ ประสานงาน ควบคุม กำกบัการ พฒันา และดำเนนิการ

เกี่ยวกับแผนและการพัฒนากิจการอวกาศ การปฏิบัติการทางอวกาศ 

การรวบรวมและกรรมวิธีขอมูลทางอวกาศ และการแปลความ

                                                   โดยมี น.อ.สรยุธ จันทราชา ผอ.กปอ.ศปอว.ทอ.

                                                                       เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ            
                                                   
                                                                       เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
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 2) กองเฝาระวังทางอวกาศ  (Space Situational Awareness 

Division) มีหนาทีว่างแผน เตรยีมการ ประสานงาน ควบคมุ กำกบัการ พฒันา 

และดำเนินการเกี่ยวกับการเฝาระวังทางอวกาศ รวบรวม แปลความ วิเคราะห 

ประมวลผล จัดทำฐานขอมูลดาวเทียมและวัตถุอวกาศ

                                                   โดยมี น.อ.อุทัย เนื่องฤทธิ์ ผอ.กฝอว.ศปอว.ทอ.

                                                                       เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ            

 3) กองลาดตระเวนและเฝาตรวจทางอวกาศ (ISR Division)

มีหนาที่ี่วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการพัฒนา และ

ดำเนินการเกี่ยวกับการลาดตระเวนและเฝาตรวจทางอวกาศ ระบบปฏิบัติการ

ดาวเทียม และระบบตรวจจับภาคอวกาศ รวบรวม แปลความ วิเคราะห 

ประมวลผล และจัดทำฐานขอมูลทางอวกาศ

                                                   โดยมี น.อ.พนม อินทรัศมี ผอ.กลฝว.ศปอว.ทอ.

                                                                       เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ            

 4) กองสนับสนุนดานอวกาศ (Support Division) มีหนาที่

ดำเนินการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหนวย การซอมบำรุง 

สราง ผลิต ระบบปฏิบัติการทางอวกาศ และการพัสดุ 

                                                   โดยมี น.อ.กฤษฎิ์พิเดช สิริกาญจนวรกุล หก.กนน.ศปอว.ทอ.

                                                                       เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ    

                                                   
                                                                       เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

                                                   
                                                                       เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

                                                   
                                                                       เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
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จากภารกิจของ นขต.ศปอว.ทอ. ขางตน สามารถแบงเปนการปฏิบัติ
การทางอวกาศกองทัพอากาศ 2 ประเภทใหญ ๆ [1] ไดแก การเฝาระวังทาง
อวกาศ และ การขาวกรอง การเฝาตรวจ และการลาดตระเวนทางอวกาศ 

การเฝาระวังทางอวกาศ (Space Situational Awareness – SSA)

การเฝาระวังทางอวกาศ  (ที่มา: https://www.edrmagazine.eu)

 เปนการปฏิบัติภารกิจเพื่อคนหา ติดตาม และพิสูจนทราบภัยคุกคาม

จากอวกาศที่มีผลกระทบตอความมั่นคงและผลประโยชนดานอวกาศ

ของประเทศ เชน ดาวเทียมของตางชาติเขามาใชวงโคจรดาวเทียมคางฟาที่

ประเทศไทยไดสิทธิอยู, การชนดาวเทียมของไทยโดยวัตถุอวกาศ, ขยะอวกาศ

และเหตุการณช้ินสวนจรวดหรือดาวเทียมตกใกลประเทศไทย เปนตน โดยใช

ระบบตรวจจับภาคพื้น (Ground-Based Sensors) ซึ่งเปนกลองโทรทรรศน

ท่ีติดตั้ง ณ สถานีเฝาระวังทางอวกาศดอยอินทนท และสถานีเฝาระวังทาง

อวกาศสมุย พรอมกับดำเนินการวิเคราะหขอมูล ณ ศปอว.ทอ. เพื่อประเมิน

สถานการณภัยคุกคาม และแจงเตือนหนวยงานตาง ๆ ตอไป
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น.อ.ศุภกร จิตตรีขันธ รอง ผบ.ศปอว.ทอ. นำขาราชการ ศปอว.ทอ. ศึกษาดูงาน
ดานการเฝาระวังทางอวกาศ ทั้งหนวยงานภายนอกและภายใน ทอ. 3 แหง ไดแก

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ จ.เชียงใหม วันที่ 24 พ.ค.65 (ภาพบนสุด)
หอสังเกตการณดาราศาสตรวิทยุแหงชาติ จ.เชียงใหม วันที่ 24 พ.ค.65 (ภาพที่ 2)

สถานีรายงานดอยอินทนนท จ.เชียงใหม วันที่ 25 พ.ค.65 (ภาพลางสุด)
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การขาวกรอง การเฝาตรวจ และการลาดตระเวนทางอวกาศ (Space 
Intelligence Surveillance and Reconnaissance – Space ISR)

Space-ISR (ที่มา: https://breakingdefense.com)

 เปนการปฏิบัติภารกิจดานการขาวกรอง การเฝาตรวจ และการลาด

ตระเวนทางอวกาศ (Space ISR) ที่จะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทาง

อากาศของกองทัพอากาศไดทั้งระดับยุทธศาสตร ระดับยุทธการ และระดับ

ยุทธวิธี ทั้งในภารกิจการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการมิใชการรบ โดยใช

ภาพถายหรือขอมูลจากดาวเทียม แลวดำเนินการปรับแกและประมวลผลเพื่อ

นำไปใชประโยชนตอไป 

 จากความสามารถของดาวเทียม “นภา-2” ในหนา 32 ซ่ึงสามารถ

ถายภาพพื้นโลกจากอวกาศและเขาถึงพื้นที่ปฏิบัติการไดทั่วประเทศไทย ทำให

สามารถตอบสนองภารกจิการปฏบิตักิารทางอากาศและอวกาศ การลาดตระเวน

และเฝาตรวจตามแนวชายแดน การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การบรรเทา

สาธารณภัย ตลอดจนเปนรากฐานสำคญัในการพฒันาสรางอตุสาหกรรมอวกาศ

ภายในประเทศไทยไดอีกดวย
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การใชภาพถายดาวเทียมมาบูรณาการดาน ISR รวมกับระบบตรวจจับอื่น ๆ [3]

 ในดานความมั่นคงนั้นดาวเทียมท้ังสองจะสามารถนำมาบูรณาการ

ขอมูลภาพถายทางอวกาศรวมกับระบบตรวจจับอื่น ๆ ของกองทัพอากาศเพื่อ

สรางใหเกดิการตระหนกัรูในสถานการณไดอยางถกูตองและรวดเร็ว แลวนำมา

วิเคราะหดวยการดึงสีของภาพ เพื่อสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ แนวการไหล

ของน้ำในภูมิประเทศ การกัดเซาะชายฝง จุดความรอนท่ีมีโอกาสเกิดไฟปา 

แนวผักตบชวา นำมากลั่นกรองสรางขอมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนปองกัน

การเกิดภัยพิบัติ และการตัดสินใจในการชวยเหลือ เยียวยา ของกองทัพและ

หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การประมวลผลภาพถายดาวเทียมเพื่อดูทิศทางการไหลของน้ำ [3]
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การใชภาพถายดาวเทียมในงานปองกันไฟปา [4]

การผสมสีเพื่อใหภาพเสมือนจริง (ซาย) การผสมสีเพื่อหาจุดความรอน (ขวา)

การปฏิบัติงานประมวลผลขอมูลจากภาพถายดาวเทียม

ในการปฏิบัติงานทางดานการเฝาระวังทางอวกาศ และการขาวกรอง 

การเฝาตรวจ และการลาดตระเวนทางอวกาศนั้น ผูปฏิบัติงานจำเปนตองมี

ความรูและประสบการณในระดับมืออาชีพ ผลการปฏิบัติงานจึงจะเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งแนวทางหนึ่งในดานการเพิ่มพูน

ความรูคือ ศปอว.ทอ.จัดการฝกอบรมใหแกผูปฏิบัติงานระดับตาง ๆ



3434 วารสารรายไตรมาสประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 ปที่ 22 ฉบับที่ 85วารสารรายไตรมาสประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 ปที่ 22 ฉบับที่ 85

2. การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของ ศปอว.ทอ.

2.1 อบรมสำหรับผูที่เขามาปฏิบัติงานใน ศปอว.ทอ. ครั้งแรก

ผบ.ศปอว.ทอ., รอง ผบ.ศปอว.ทอ. และ เสธ.ศปอว.ทอ. อบรมแนวทางการปฏิบัติงาน

ใหแกขาราชการและพนักงานราชการที่เขามาปฏิบัติงานใน ศปอว.ทอ. ครั้งแรก

ศปอว.ทอ. ไดทำการเปดการอบรม รวมท้ังประเมินผลการทดสอบ 

ใหแกขาราชการ และพนักงานราชการผูซึ่งมาปฏิบัติงานชวงแรก ๆ ทุกคน

ในเรื่องการปฏิบัติงาน และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานอวกาศ

ของกองทพัอากาศ เพ่ือใหทราบในภาพรวมวามงีานอะไรบาง แตละงานทำงาน

อยางไร และเก่ียวของกบังานอืน่ ๆ  อยางไร เพือ่เวลาปฏบิตังิานจะไดเขาใจงาน 

และดำเนินการเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผล โดยในปงบประมาณ 2565 แบงการอบรมออกเปน 2 กลุม และมี

เนื้อหาวิชา 6 หมวดวิชา ดังนี้

 หมวดวิชาที่ 1 : กองทัพอากาศและพื้นฐานการปฏิบัติงานในกองทัพ

อากาศ หมวดวิชาที่ 2 : การปฏิบัติการดานอวกาศกองทัพอากาศ หมวดวิชา

ที่ 3 : การปฏิบัติการดานการเฝาระวังทางอวกาศ หมวดวิชาที่ 4 : การปฏิบัติ

การดานการลาดตระเวนและเฝาตรวจทางอวกาศ หมวดวิชาท่ี 5 : สถานี

ภาคพื้น และ หมวดวิชาที่ 6 : การประมวลผลภาพ
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 สำหรับตารางการอบรม ประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้ แนวทาง

การปฏิบัติงานของ ผบ.ศปอว.ทอ., รอง ผบ.ศปอว.ทอ. และ เสธ.ศปอว.ทอ., 

สิทธิดานกำลังพลและวินัยทหาร, พื้นฐานและสิทธิดานการเงิน, ยุทธศาสตร

กองทพัอากาศ, การปฏบิตังิานดานอวกาศกบัความมัน่คงของประเทศ, พืน้ฐาน

การติดตอส่ือสารดาวเทียม, พื้นฐานและระบบดาวเทียม, ดาวเทียมกองทัพ

อากาศและระบบดาวเทยีมกองทพัอากาศ, การปฏบิตังิานดานการลาดตระเวน

และเฝาตรวจทางอากาศ, การประยุกตใชงานการลาดตระเวนทางอากาศ, 

พื้นฐาน Astronautics และอวกาศยาน, ดาวเทียมกองทัพอากาศและระบบ

ดาวเทียมกองทัพอากาศ, พื้นฐานภูมิสารสนเทศ, พื้นฐานการประมวลผลภาพ,  

สถานีภาคพ้ืน, การบำรุงรักษาอุปกรณสถานีภาคพ้ืน, พ้ืนฐานดาราศาสตร, 

ระบบเฝาระวังทางอากาศ และ การประยุกตใชงานการประมวลผลภาพ

            ขาราชการและพนักงานราชการขณะนั่งอบรม

ขาราชการและพนักงานราชการขณะสอบในระบบออนไลน
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2.2 การฝกอบรมเพิ่มพูนความรูใหผูปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น

ภาพอาจารยขณะสอนเนื้อหาวิชาตาง ๆ

 และในระหวางวนัท่ี 2-11 กนัยายน 2565 ศปอว.ทอ.ไดจดัการฝกอบรม

หลักสูตร “การปฏิบัติการกับดาวเทียมระดับสูง” และ “Erdas Imagine 

Professional” ณ หองเรียน ศปอว.ทอ. ซึ่งในการฝกอบรมคร้ังนั้นผูฝก

อบรมไดไปเรียนรูและศึกษาดูงานท่ี สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ 

(Chulabhorn Satellite Receiving Station) ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา (Regional Observatory for the Public, 

Chachoengsao) ดวย เพื่อเปนการเพิ่มพูนความความรู มองเห็นภาพรวม 

และความเชื่อมโยง/เก่ียวของในงานดานอวกาศตาง ๆ ระหวางกองทัพอากาศ 

และหนวยงานดานอวกาศอืน่ ๆ  ในประเทศไทย โดยหลักสูตร “การปฏบิติัการ

กบัดาวเทียมระดับสูง” และ “Erdas Imagine Professional” นัน้จะศกึษา

เกี่ยวกับ

 - Very High Resolution Sat. Imagery product (MA × AR)

 - มาตรฐาน GIS/photogrammetry, Global Mapper, Qgis

 - Matri ×  ของภาพถายดาวเทยีม (Erdas), การปรบัแกภาพดวย Geo 

Matri ×  ของภาพถายดาวเทียม
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- การปรบัแกภาพดวย Radio Matri ×  ของภาพถายดาวเทยีม (Erdas)

 - การจัดภาพถายดาวเทียมเปนแผนที่ภาพถายดาวเทียม (Erdas)

 - ถายทอดประสบการณการใชประโยชนจากภาพถายดาวเทียม

 - การจัดภาพถายดาวเทียมเปนแผนที่ภาพถายดาวเทียม

 สำหรับ Workshop การฝกอบรมในวันทาย ๆ จะเปนการฝกอบรม

การใชเคร่ืองมือ AI ประเภท Machine Learning และ Deep Learning ใน

การประมวลผลเพื่อดำเนินการแปลภาพถายดาวเทียม ซ่ึงความรูและ

ประสบการณทีไ่ดจากการฝกอบรมหลกัสตูร “การปฏบิติัการกับดาวเทยีมระดับ

สูง” และ “Erdas Imagine Professional” นี้ชวยสนับสนุนการปฏิบัติตาม

นโยบายของ ผบ.ทอ. เพื่อเปาหมายความเปนกองทัพอากาศคุณภาพตอไป

ตัวอยางผลงานของผูฝกอบรมจำนวน 4 คน ในการทดสอบภาคปฏิบัติ
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3. การปฏิบัติการทางอวกาศของ ศปอว.ทอ. สงผลตอความเปน

กองทัพอากาศคุณภาพอยางไร
 ในเอกสารประกอบการประชมุ

ทางวิชาการ นภานุภาพของกองทัพ

อากาศไทยในศตวรรษที ่21 [2] กลาวถึง

ในการเตรียมกำลังรบของ ทอ. ซึ่งตองมี

คาใชจายสงูและงบประมาณท่ีจำกดั จาก

ภัยคุกคามสวนใหญที่ไมมีการแจงเตือน

ลวงหนา มีหนทางเดียวที่ตองปฏิบัติ 

คือ ใชหลักการบริหารเชิงคุณภาพ

โดยการเตรียมและฝกกำลังรบ ในระบบ 

“ฝกตามท่ีเราจะทำการรบ” หรือ 

“Train as we fight” และในเอกสารฯ 

ยงัใหความหมายของ กองทพัอากาศคณุภาพ (Quality Air Force) หมายถงึ 

การทำใหกองทัพอากาศมีคุณภาพครบวงจร ดวยการกำหนดขอบเขตใน

การปฏิบัติงานในลักษณะการกระจายอำนาจลงไปใหกับผูบังคับบัญชา

ระดับกลาง หรือ Mid-Level Leadership โดย ผูบังคับบัญชาระดับสูง

หรือ Senior Leadership จะเปนผูกำหนด “วิสัยทัศน” พรอมกับมอบ

วตัถปุระสงค์ และ เปาหมายยทุธศาสตรของหนวยงาน เพือ่ให ผูบงัคบับญัชา

ระดับกลางไดบริหารหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

ยุทธศาสตรนั้น 

 สิ่งสำคัญของกองทัพอากาศคุณภาพ คือ การฝกใหบุคลากรมีภาวะ

ผูนำที่มีประสิทธิผล โดยมีเปาหมาย ที่จะทำใหผูนำหนวยทุกระดับ สามารถ

กำหนดวสิยัทศัน ยทุธศาสตร นโยบาย และ ลำดบัความเรงดวน ในการปฏบิติั

งานที่ตนรับผิดชอบได ซึ่งจะมีผลทำใหการปฏิบัติของกองทัพอากาศ

มีความรวดเร็วและสอดคลองกันทั้งกองทัพ
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 จากเอกสารนั้นหากเปรียบเทียบกับสภาพการณปจจุบัน คือป 

พ.ศ.2565 กองทัพอากาศไดดำเนินการตาม ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 20 ป

ในการพัฒนากองทัพอากาศ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของดังนี้

วิสัยทัศนกองทัพอากาศ

 “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces 

in ASEAN)”

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

 1) ถายทอดเปาหมายและการพัฒนาดานความมั่นคงของชาติ โดยมี

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติและแผนระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

 2) ปรับปรุงขอบเขตการพัฒนากองทัพอากาศใหสอดคลองกับ

สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน และที่คาดวา

จะเกดิขึน้ในกรอบระยะเวลา 20 ป รวมท้ังสอดคลองกบัยทุธศาสตรการปองกนั

ประเทศ และ ยุทธศาสตรทหาร

 3) กำหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนากองทัพอากาศใหเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน

 4) แปลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนา

ขีดความสามารถในแตละองคประกอบของกองทัพอากาศอยางเปนรูปธรรม 

โดยใชเปนแนวทางการจดัทำความตองการยทุโธปกรณหลกัของกองทพัอากาศ 
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รวมทัง้การกำหนดความตองการ และการจดัสรรงบประมาณประจำป (Budget 

Allocation) เพื่อพัฒนากองทัพอากาศอยางมีประสิทธิภาพ

 5) เปนเครื่องมือหนึ่งในการติดตามความกาวหนาและประเมินผล

การพัฒนากองทัพอากาศ โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธ และแนวทาง

การพัฒนา รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการพัฒนาอยางชัดเจน

ขอบเขตและกรอบระยะเวลาในการพัฒนากองทัพอากาศ

ขอบเขตการพัฒนา

  ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2563) ยังคงดำรงการพัฒนาอยางตอเนื่องสู กองทัพอากาศ

ดิจิทัลที่ทันสมัย (Modernized DAF) และ การพัฒนาสูกองทัพอากาศ

ที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCAF) เพื่อมุงสูเปาหมายในการพัฒนาสู 

“กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in 

ASEAN)” ดังภาพดานลาง

กรอบระยะเวลาในการพัฒนา

 กรอบระยะเวลาในการพัฒนากองทัพอากาศ ในยุทธศาสตรกองทัพ

อากาศ 20 ป ไดกำหนดระยะเวลามิติดานอวกาศ 4 ชวงเวลา คือ ชวงที่ 1

(พ.ศ.2561-2565), ชวงที่ 2 (พ.ศ.2566-2570), ชวงที่ 3 (พ.ศ.2571-2575) 

และ ชวงที่ 4 (พ.ศ.2576-2580) 



4141วารสารรายไตรมาสประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 ปที่ 22 ฉบับที่ 85วารสารรายไตรมาสประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 ปที่ 22 ฉบับที่ 85

กา
รป

ฏิบั
ติก

าร
ทา

งอ
วก

าศ
กับ

ฯ

 สำหรับทิศทางการพัฒนามิติอวกาศ (Space Domain) ปจจุบันอยูใน

ชวงที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งตองดำเนินการดานตาง ๆ ดังนี้ 

(ที่มา: https://homelandprepnews.com)

 1) ทบทวนแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจดานอวกาศกับหลักนิยม

กองทัพอากาศ

  2) กำหนดสมรรถนะหลักและทักษะของกำลังพลดานกิจการอวกาศ 

และเริ่มสรรหากำลังพลตามความเหมาะสม

 3) ริเริ่มและวางรากฐานในการตรวจการณหวงอวกาศ

  4) เรียนรูและวางรากฐานของการพัฒนา Nano-Satellite และเรียน

รูการพัฒนา Micro-Satellite ตามแนวทางการจัดหาพรอมการพัฒนา (P&D)

 5) สื่อสารใหสังคมมีความเขาใจเก่ียวกับความมั่นคงดานอวกาศ และ

การรักษาความมั่นคงดานอวกาศ (Space Security Situation Awareness)

  6) เปนหลักในกิจการความมั่นคงทางอวกาศ และเสริมสรางความ

รวมมือดานอวกาศ กับหนวยงานที่มีศักยภาพทั้งในประเทศ และตางประเทศ

 7) สรางความรวมมือกับหนวยงานที่มีศักยภาพในประเทศและ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทยเพื่อการพัฒนางานในมิติอวกาศ

ของกองทัพอากาศ ตามแนวทางการจัดหาพรอมการพัฒนา (P&D)
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นภา-1 (ภาพซาย) และ นภา-2 (ภาพขวา) 

เปนดาวเทียมประเภท Nano-Satellite
(ที่มา: https://img.pptvhd36.com และ 

https://dl.airtable.com)

 โดยการพัฒนามิติดานอวกาศนั้น กองทัพอากาศจะเกี่ยวของกับ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการปองกัน

ประเทศและรักษาผลประโยชนแหงชาติ  มากที่สุด

เปาหมายยุทธศาสตรกองทัพอากาศ (ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2) คือ

  1) กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพรอมในการปองกัน

ประเทศ และรักษาผลประโยชนแหงชาติอยางมีประสิทธิภาพ

  2) กองทัพอากาศผนึกกำลังรวมกับเหลาทัพและหนวยงาน

ดานความมั่นคงในการปองกันประเทศ และรักษาผลประโยชนแหงชาติอยาง

มีประสิทธิภาพ

  3) ประเทศไทยมเีกยีรตภิมู ิและความรวมมอืกบัมติรประเทศ

ไดรบัการยอมรบัในระดบัสากล รวมทัง้รกัษาดลุยภาพระหวางประเทศ รวมมอื

ดานความมั่นคงกับตางประเทศ

 โดย ศปอว.ทอ. กบั นขต.ทอ. อืน่ ๆ  จะรวมกนัรบัผดิชอบกลยทุธที ่2.2 

เสริมสรางขีดความสามารถระบบตรวจจับ (Sensor) และกลยุทธที่ 2.7 



4343วารสารรายไตรมาสประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 ปที่ 22 ฉบับที่ 85วารสารรายไตรมาสประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 ปที่ 22 ฉบับที่ 85

กา
รป

ฏิบั
ติก

าร
ทา

งอ
วก

าศ
กับ

ฯ

เสริมสรางขีดความสามารถดานการขาวและความรวมมือดานความ

มั่นคง 

 จากวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายยุทธศาสตรทางดาน

อวกาศของ ทอ. เพื่อสงผานไปยัง นขต.ทอ. เชน ศปอว.ทอ. ซ่ึง ศปอว.ทอ.  

สามารถนำประเดน็สำคญัจากวสิยัทศัน ศปอว.ทอ., คานยิมหลกั (Core Value),  

แผนปฏิบัติราชการ ศปอว.ทอ. ป พ.ศ.2565 และอื่น ๆ   ไปปฏิบัติใหสอดคลอง

กับวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายยุทธศาสตรทางอวกาศของกองทัพ

อากาศตอไป

วิสัยทัศน ของ ศปอว.ทอ.

 เปนหนวยงานหลกัในการเฝาระวัง 

ปกปอง และรักษาความมั่นคงทางอวกาศ 

ตลอดจนเสริมสรางความเปนเลิศดาน

องคความรูเก่ียวกับการปฏิบัติการทาง

อวกาศของกองทัพอากาศ

คานิยมหลัก (Core Value)

 S = SACRIFICE 
 P = PROFESSIONALISM
 A = ADAPTIBILITY
 C = CREATIVITY 
 E = ENTHUSIASM
 MOVING FORWARD, STEP TO 
 SPACE SECURITY

มีความเสียสละ, มีความเปนมืออาชีพ, มีความยืดหยุน,  มีความคิด
สรางสรรค และ มีความกระตือรือรน

 กาวไปขางหนา กาวสูความมั่นคงทางอวกาศ
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แผนปฏิบัติราชการของ ศปอว.ทอ. ป 2565

ผูเรยีบเรยีง ไดนำตวัชีว้ดัในแผนปฏบิตัริาชการของ ศปอว.ทอ. ป 2565 

มาแสดงดังนี้

ตัวชี้วัดตามประเด็นกลยุทธ/ภารกิจหลักของ ศปอว.ทอ.

 ใชขีดความสามารถดานอวกาศสนับสนุนการเสริมสรางสมรรถนะ

และความพรอมในการปองกันประเทศของกองทัพอากาศ

  เปาประสงคตามประเดน็กลยทุธ/ภารกจิหลกัของ ศปอว.ทอ.

  กองทัพอากาศมีความพรอมในการปฏิบัติการทางอวกาศ 

เพื่อสนับสนุนภารกิจทั้งการปฏิบัติการรบ และที่มิใชการรบ

            ตัวชี้วัด 1: รอยละของสภาพความพรอมปฏิบัติการ

ของยุทโธปกรณที่ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศรับผิดชอบ

  กองทัพอากาศปฏิบัติภารกิจทางอวกาศไดอยางมี

ประสิทธิภาพภายใตกรอบภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด

      ตวัชีว้ดั 2: รอยละความสำเรจ็ของการนำขอมลูทาง

อวกาศไปใชสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ
   ตัวชี้วัด 3: รอยละความสำเร็จในการเฝาระวังทาง
อวกาศของศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ
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   ตวัชีว้ดั 4: รอยละความสำเรจ็ในการสนบัสนนุภารกจิ

การลาดตระเวน และเฝาตรวจทางอวกาศของศนูยปฏบิตักิารทางอวกาศกองทพั

อากาศเมื่อมีการรองขอ

 (ที่มา: https://sites.breakingmedia.com)

ตัวชี้วัดตามประเด็นกลยุทธอื่น ๆ ของ ทอ.

ตัวชี้วัด 5: ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานดานการจัดทำการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ของ ศปอว.ทอ.        

ตัวชี้วัด 6: ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมของหนวยงานที่เพิ่ม

ประสิทธิภาพงานไดอยางสัมฤทธิ์ผล      

ชื่อตัวชี้วัด 7: ระดับความสำเร็จของการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

ทอ. ของ ศปอว.ทอ.

จากน้ัน ผบ.ศปอว.ทอ. จึงมอบหมายให ผูใตบังคับบัญชา หรือผูนำ

หนวยในทุกระดับ (ตัง้แต ผอ.กองลงไป) สามารถกำหนดวสิยัทศัน ยทุธศาสตร

นโยบาย และลำดับความเรงดวนในการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบตอไป

โดยเห็นผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมบางสวนดังนี้
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 1) ศปอว.ทอ. ชนะเลิศหนวยงานดเีดนกองทพัอากาศ ดานการเขียน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำป 2564 ใหไว ณ วันที่ 4 เมษายน 2565

 2) ขาราชการกลุม i-SpOC จาก ศปอว.ทอ. ไดรับรางวลั Premium 
Innovation-จากผลงานการประดิษฐระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ
ดาวเทียมกองทัพอากาศแบบรวมการ ในการประกวด KM ทอ. ครั้งที่ 38 
ป 2565
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 3) ประมวลผลขอมลูจากภาพถายดาวเทยีม เพือ่ตดิตามสถานการณ

อุทกภัยในพื้นที่ลุมแมน้ำภาคกลาง

 4) ขาราชการ ศปอว.ทอ. เขารวมกิจกรรม Air Force Vitural 
Run 2022 และไดรับรางวัลจำนวนมาก



4848 วารสารรายไตรมาสประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 ปที่ 22 ฉบับที่ 85วารสารรายไตรมาสประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 ปที่ 22 ฉบับที่ 85

5) ขาราชการและพนกังานราชการของ ศปอว.ทอ. มคีวามพึงพอใจ

มากจากนโยบายของ ผบ.ศปอว.ทอ. จดัอาหารเชาและอาหารกลางวนั (ฟรี)

ใหรับประทานทุกวันในวันปฏิบัติงานราชการ

สรุป
 ศปอว.ทอ.เปนหนวยงานหลกัในการเฝาระวงั ปกปอง และรกัษาความ

มั่นคงทางอวกาศ ตลอดจนเสริมสรางความเปนเลิศดานองคความรูเกี่ยวกับ

การปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศ ไดปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ. 

เพื่อเปาหมายความเปนกองทัพอากาศคุณภาพโดย ผบ.ศปอว.ทอ. ซึ่งเปน

ผูบังคับบัญชาสูงสุดจะกำหนดวิสัยทัศน และเปาหมายยุทธศาสตรของ 

ศปอว.ทอ. แลวกระจายอำนาจไปยัง ผอ.กองตาง ๆ ตามภารกิจที่เกี่ยวของ

ของกองนั้น ๆ ทำใหในปที่ผานมาและปกอนนั้นสรางผลงานออกมาเปน

รูปธรรม ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหบุคลากรมีสุขภาพ

และขวัญกำลังใจที่ดี จึงปฏิบัติงานดานขอมูลและการขาวไดอยางถูกตอง 

ทันเวลา สามารถสนับสนุนภารกิจทางดานการรบและไม ใชการรบ

ไดตามเปาหมาย



4949วารสารรายไตรมาสประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 ปที่ 22 ฉบับที่ 85วารสารรายไตรมาสประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 ปที่ 22 ฉบับที่ 85

กา
รป

ฏิบั
ติก

าร
ทา

งอ
วก

าศ
กับ

ฯ

ผูเรียบเรียง

 น.อ.สำราญ ชอบใจ, ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ ปริญญาตรี วท.บ.(สถิติ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
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