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คํานํา

เอกสาร “การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ” ฉบับน้ี   จัดทําขึ้นโดยคณะทํางานแปลและ    
เรียบเรียงเอกสาร MULTINATIONAL MARITIME OPERATIONS (MMOPs)    ตามคําสั่งสถาบันวิชาการ      
ทหารเรือชั้นสูง  ท่ี ๑๖/๒๕๔๒ และ คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารการปฏิบัติการทางเรือรวมกันหลายชาติ 
MMOPs ตามคําสั่ งสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงที่ ๑๕๐/๒๕๔๒ โดยไดถอดความมาจากเอกสาร 
MULTINATIONAL MARITIME OPERATIONS (MMOPs) ฉบับ SEPTEMBER 1996 ของ NAVAL 
DOCTRINE COMMAND แหงกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา   เอกสารดังกลาวไดกลาวถึงประเด็นสําคัญของการ    
ปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ อันไดแก ขอพิจารณาสําหรับการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ  
ขอบเขต และคุณลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติการ ทางเรือของกองกําลังนานาชาติ  สายการบังคับบัญชาและการ    
ควบคุม ความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน หลักการในการวางแผน การสงกําลังบํารุง และ การสิ้นสุดการ     
ปฏิบัติการ ท้ังน้ีเอกสารดังกลาวเปนเพียงการรวบรวมหลักการสําคัญ  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการทางเรือ   
ของกองกําลังนานาชาติสําหรับผูบัญชาการ ตลอดจนฝายเสนาธิการหรือฝายอํานวยการและผูบังคับหนวยยอยตาง ๆ 
เทาน้ัน  ซึ่งในสถานการณเฉพาะที่แตกตางกันหรือแปรเปลี่ยนไป  จําเปนท่ีจะตองประยุกตใชใหเขากับสถานการณ    
น้ัน ๆ ดวย

คณะทํางานหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสาร “การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ” ฉบับน้ี จะเปน
ประโยชนตอการศึกษาในหมวดวิชาปฏิบัติการทางทหารของนักศึกษา และนายทหารนักเรียนในหลักสูตรตาง ๆ ของ
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง  ตลอดจนผูสนใจโดยทั่วไป     อยางไรก็ตามเอกสาร “การปฏิบัติการทางเรือของ     
กองกําลังนานาชาติ” ฉบับน้ีอาจจะยังมีขอบกพรองอยูบาง   ซึ่งคณะทํางานขอนอมรับขอผิดพลาดดังกลาวไว  และ  
หากผูอานทานใดมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหเอกสารฉบับน้ีสามารถใชเปนประโยชนไดมากยิ่งขึ้นแลว คณะทํางานก็ขอ
นอมรับขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงตามความเหมาะสมตอไป
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บทคัดยอ
การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ

(EXECUTIVE SUMMARY OF MULTINATIONAL MARITIME OPERATIONS)

บทที่ ๑
ขอพิจารณาสําหรับการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ

         (CONSIDERATIONS  FOR  MULTINATIONAL OPERATIONS)

๑. ในชวงหลายปท่ีผานมา แนวโนมของความขัดแยงในระดับภูมิภาคไดเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ ทําใหหลาย ๆ
ประเทศไดเริ่มมองเห็นความสําคัญของการปฏิบัติการทางเรือระหวางหลายๆ ชาติเพิ่มมากขึ้นบรรณสารการปฏิบัติใน
ระดับยุทธการเลมน้ีไดแสดงใหเห็นถึงหลักนิยมในการปฏิบัติการ สําหรับผูบังคับหนวยกําลังในระดับชาติและนานาชาติท่ี
ยังไมเคยกลาวถึง รวมทั้งการจัดโครงสรางกองกําลังประเทศพันธมิตรที่จะปฏิบัติการรวมกัน โดยไดบรรจุการรวบรวม
หลักการพื้นฐานมาจากประสบการณท่ีไดรับโดยมีความมุงหวังที่จะใชเปนหลักแนวทางในการปฏิบัติ แตถึงอยางไรก็ตาม
ยังคงตองพิจารณาปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดขึ้นเปนสําคัญดวย

๒. ความรวมมือกันของกองกําลังนานาชาติ
ความรวมมือกันของกองกําลังนานาชาติเปนการเปดโอกาสใหชาติตาง ๆ และบรรดาพันธมิตรมีความไดเปรียบ

ในเรื่องของการเมือง การทหารในการที่จะพิทักษผลประโยชนของตน ดังน้ันบรรดาความรวมมือตาง ๆ ท่ีแตละชาติจะ
ตองคํานึงถึงคือการใหความรวมมืออยางเต็มรูปแบบทุกวิถีทาง มิใชเฉพาะขีดความสามารถของกําลังทหารที่จะสงเขารวม
ปฏิบัติการเพียงอยางเดียว การปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติยอมจะเกิดปญหาที่ทาทาย และตองการการแกไขให
สามารถปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอตกลงตาง ๆ รวมทั้งการจัดองคกรในการปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง    
จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบครอบ และจะตองมีการประสานงานหาขอยุติท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีเน่ืองจากแตละชาติตาง
ก็มีความแตกตางกันในเรื่องของการจัดหนวย หลักนิยม อาวุธยุทโธปกรณ และขีดความสามารถของกําลังทหาร และ
เพื่อลดขอแตกตางที่กลาวแลว ชาติตาง ๆ สามารถที่จะเตรียมการเพื่อสรางพื้นฐานความเขาใจซึ่งกันและกันในสิ่งเหลาน้ี
ไดก็โดยการดําเนินการทางการเมือง การฝกรวมกัน การฝกจําลองยุทธ การฝกแลกเปลี่ยน การแวะเยี่ยมเมืองทา การ
ศึกษาวัฒนธรรม ขอกฎหมาย การฝกภาษา และการจัดทําโครงการพัฒนามาตราฐานยุทโธปกรณของประเทศรวมกัน
โดยดําเนินการตั้งแตยามปกติเพื่อหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงหรือปญหาที่อาจเกิดขึ้นเม่ือเกิดเหตุการณตองปฏิบัติการรวมกัน
จริง

๓. หลักการของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ
หลักการที่สําคัญของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติคือการมีความเขาใจอันดีระหวางกัน รวมถึง

การมีวัตถุประสงครวมกันเปนอยางดี ทุกหนวยจะตองอุทิศความพยายามรวมกันอยางเปนหน่ึงเดียว เพื่อผลแหงความ



สําเร็จของภารกิจ  สิ่งที่สําคัญอีกประการก็คือการดําเนินการในการประชาสัมพันธใหขาวสารสาธารณชนเปนองคประกอบ
สาํคัญตอความสาํเรจ็ในการปฏบัิติภารกจิ

บทที่ ๒
ขอบเขตและคุณลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ

(THE SCOPE AND CHARACTERISTICS OF MULTINATIONAL MARITIME OPERATIONS)

๔. คุณลักษณะ

คุณลักษณะเฉพาะที่สําคัญของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ ก็คือ ความพรอม ความออนตัว
ความคลองตัว และความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  ซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีเปนคุณสมบัติท่ีมีอยูในตัวของกําลังทางเรือ
จะเห็นไดวากําลังทางเรือสามารถปฏิบัติการไดในพื้นท่ีหางไกลและสามารถปฏิบัติการหรือเดินทางผานนานนํ้าอาณาเขต
ของรัฐชายฝงอื่น ๆ ท่ีมิใชคูสงครามไดดวยสิทธิการผานโดยสุจริตอยูแลว  การรุกล้ําอาณาเขตของชาติอื่นจะอยูท่ีกําลัง
ทางบก และทางอากาศมากกวา

๕. ขอบเขต
กองกําลังทางเรือมีขอบเขตการปฏิบัติแยกออกเปน ๒ สวนคือ ในยามสงบการปฏิบัติการจะเปนรูปของการ

แสดงกําลัง การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ การปฏิบัติการชวยเหลือเม่ือมีการลวงล้ําละเมิดสิทธิมนุษยชน การคุมครองและ
พิทักษสิทธิในการเดินเรือโดยเสรี การควบคุมการเขา-ออกเมืองทา รวมทั้งการปฏิบัติการอพยพขนยายพลเมือง ในยาม
สงคราม   การปฏิบัติการทางเรือจะมุงปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุมทะเลเพื่อเปนหลักประกันความปลอดภัยของ
กองกําลงั รวมทั้งการดํารงรักษาเสนทางคมนาคมทางทะเล   ในกรณีน้ีจะเปนการปฏิบัติการในรูปของการปฏิบัติการ
รวม/ผสมของกองกําลังทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศมากขึ้น โดยกําลังทางเรือจะตองครอบคลุมการปฏิบัติการตาม
สาขาปฏิบัติการดังน้ี

- การปองกันภัยทางอากาศ
- การปฏิบัติการปราบเรือดํ้านํ้า
- การปฏิบัติการผิวนํ้า
- การปฏิบัติการโจมตี
- การปฏิบัติการสะเทินนํ้าสะเทินบก
- การปฏิบัติการพิเศษ
- การสงครามทุนระเบิด



บทที่ ๓
การจัดองคการบังคับบัญชาและการควบคุม

(COMMAND AND CONTROL ORGANIZATION)

๖. การจัดหนวยเปนหัวใจสําคัญของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ จะเปนตัวบงชี้วากําลังทางเรือจะ
มีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับกองกําลังอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของอยางไร  การควบคุมและบังคับบัญชาจะตองไดรับการยอมรับ
และเขาใจจากทุกหนวย กอนท่ีจะจัดสายการบังคับบัญชาใหสอดคลองเพื่อครอบคลุมความตองการในเรื่องของการเมือง
ขอจํากัดและวัตถุประสงครวมกันของทุกฝาย สายการบังคับบัญชาอาจจัดไดอยางหลวมหรือกระชับขึ้นอยูกับการจัด
หนวยของแตละชาติ โดยมีพื้นฐานการจัด ๓ ประการ ไดแก

๑. การจัดแบบคูขนาน ซึ่งการจัดในลักษณะนี้กองกําลังของแตละชาติจะอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน
แตมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองเพื่อวัตถุประสงครวมกัน

๒. การจัดแบบกําหนดใหชาติใดชาติหนึ่งเปนผูนํา การจัดในลักษณะนี้จะกําหนดใหชาติใดชาติหน่ึงรับผิด
ชอบเปนผูบังคับบัญชารวม โดยกองกําลังชาติอื่น ๆ ปฏิบัติหนาท่ีภายใตแนวความคิดและการชี้นําของชาติท่ีกําหนด และ
อาจจัดชาติอื่นผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันก็ได

๓. การจัดแบบผสม การจัดในลักษณะนี้จะมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว ชาติอื่นๆ ท่ีเขารวมจะจัดผูแทนทํา
หนาท่ีเปนฝายอํานวยการรวม

๗. การจัดผูบังคับบัญชากองกําลัง
การจัดในลักษณะที่ ๒ และ ๓ ผูบังคับบัญชาจะถูกกําหนดใหผูใดผูหน่ึงทําหนาท่ีเปนผูบังคับบัญชาโดยอํานาจ

หนาท่ีของเขาจะถูกกําหนดรวมกันโดยชาติตาง ๆ  ท่ีเขารวมปฏิบัติการ ซึ่งอํานาจหนาท่ีน้ีจะเปนไปในลักษณะที่คอนขาง
จํากัด  แตในทางปฏิบัติมักจะรองขอใหแตละชาติจัดนายทหารติดตอเปนผูแทนเขารวมใหขอคิดในการตัดสินใจ

บทที่ ๔
ความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน

(INTEROPERABILITY)

๘. การจัดหนวยตามที่ไดกลาวแลวในบทที่ ๓  ตองการความสามารถในการปฏิบัติรวมกันเปนอยางมาก ซึ่งความ
สามารถในการปฏิบัติการรวมกันมีองคประกอบที่เปนปจจัยหลายประการ  ไดแก

การใชหลักนิยมและบรรณสารรวมกัน
ความสําเร็จของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติจะขึ้นอยูกับการมี การใชหลักนิยมและ

บรรณสารรวมกัน บรรณสารที่ไดจัดทําน้ีเปนบรรณสารในระดับยุทธวิธีเรียกวา "1000 series extacs



(experimental tactics)" ซึ่งกําลังอยูในระหวางการปรับปรุงหลักนิยม เพื่อใชในการปฏิบัติการทางเรือและ
เปนแนวทางในการฝก

ภาษา
เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญมากที่จะตองมีการหาขอยุติในการใชภาษาที่เปนมาตรฐานรวมกัน รวมทั้ง

การกําหนดคําจํากัดความของศัพทเทคนิคเฉพาะรวมกัน

นายทหารติดตอ
นายทหารติดตอมีความจําเปนในการปฏิบัติการรวมกัน โดยจะทําหนาท่ีเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยง

ความเขาใจระหวางประเทศ วัฒนธรรม ภาษา หลักนิยม ของชาติตาง ๆ

การแลกเปลี่ยนขาวสาร

การแลกเปลี่ยนขาวสารเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง   การปฏิบัติการรวมของกําลังนานาชาติ
มีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกหนวยจะตองไดรับขอมูลเพื่อใหไดภาพสถานการณอยางเดียวกัน รูขอมูลเทากัน
เพื่อใหการปฏิบัติเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน การขาวกรองก็เปนเครื่องมือท่ีสําคัญ สําหรับ ผบ.กองกําลังที่จะตอง
ทราบความเปนไปตาง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติการของกองกําลัง นอกจากนี้แลวทุกหนวยที่เขารวม
ปฏิบัติการยังตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับการประกอบกําลัง ตําบลท่ี การเคลื่อนท่ีของกําลังฝายเดียวกัน กําลัง
ของฝายเปนกลาง กําลังของขาศึก ขอมูลดานสมุทรศาสตร และลักษณะอุตุนิยมวิทยา  ดังน้ันการสื่อสารจึง
เปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนขาวสาร   ในขณะเดียวกันการรักษาความลับก็ตองไมมาก
จนทําใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติการ และความเขาใจอันดีตอกัน

การประสานงานระหวางกองกาํลัง
ในเรื่องของมาตรการระวังปองกันในสวนของการใชอาวุธ มาตรการในการหลีกเลี่ยงเรือโดนกัน การ

จัดการในเรื่องของการใชพื้นนํ้า หวงอากาศที่จะตองมีการบริหารที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการเขาใจผิด       รวมทั้ง
การปองกันมิใหเกิดการใชอาวุธตอฝายเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติการทางอากาศของกองกําลัง
นานาชาติเปนการปฏิบัติการที่สําคัญ ซึ่งอาจเกิดความสับสนในการปฏิบัติไดงาย    ดังน้ันจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ควรจะมีผูบังคับบัญชารวมในสวนของการปฏิบัติการทางอากาศเพียงผูเดียว

กฎการปะทะ
กฎการปะทะจะเปนตัวกําหนดการปฏิบัติ  และขอจํากัดในการปฏิบัติ ซึ่งกองกําลังทุกหนวยจะตอง

ปฏิบัติเพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ  การมีกฎการปะทะที่แตกตางกันของกองกําลังแตละชาติท่ีมาปฏิบัติการ
รวมกัน จะทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติการลดลง ดังน้ันจึงควรจะไดมีการหาขอยุติท่ีเหมาะสมและเปนไป



ในแนวทางเดียวกันกอนท่ีจะเริ่มปฏิบัติการ แตละหนวยจะตองรูและเขาใจตอหลักนิยมการปฏิบัติของกําลังที่
เขารวมปฏิบัติการเปนอยางดี

อื่น ๆ
ความสามารถในการรับ-สงสิ่งของทางทะเล การปฏิบัติการสนับสนุนของเฮลิคอปเตอร การปฏิบัติการ

คนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลเหลาน้ีลวนเปนสิ่งสําคัญที่หนวยกําลังจะตองเขาใจ ท้ังน้ีเพื่อความ
สําเร็จในการปฏิบัติรวมกันของกองกําลังนานาชาติ

บทที่ ๕
หลักการในการวางแผน

(PLANNING  PRINCIPLES)

๙. การวางแผน

สิ่งสําคัญในการวางแผนของการปฏิบัติการรวมกันของกองกําลังนานาชาติ คือ การพัฒนาและการผสมผสานขีด
ความสามารถของกองกําลังทุก ๆ หนวยที่ปฏิบัติการรวมกัน โดยนโยบายหรือคําสั่งในการปฏิบัติการจะมาจาก ผบ.กอง
กําลังที่ไดรับมอบอํานาจในภารกิจน้ัน ๆ ผูบังคับหนวยกําลังและฝายอํานวยการจะตองทําการศึกษา วิเคราะหภารกิจ
และประมาณสถานการณ ศึกษาหนทางปฏิบัติท้ังฝายเราและฝายขาศึก   เม่ือเปรียบเทียบจนไดหนทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด
แลว จึงกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติ ซึ่งฝายอํานวยการ จะไดดําเนินการจัดทําคําสั่งยุทธการเพื่อใหหนวยตาง ๆ
ไดถือปฏิบัติและดําเนินการตามคําสั่งตอไป

บทที่ ๖
การสงกําลังบํารุง

(LOGISTICS)

๑๐. การสงกําลังบํารุง

การสงกําลังบํารุงจะเปนปจจัยในการประเมินขีดความสามารถของกองกําลังวาจะดํารงการปฏิบัติไปไดนาน  
เทาใด และจะเปนเครื่องชี้ถึงระดับของการปฏิบัติ รวมถึงสามารถที่จะคาดเดาผลที่จะไดรับในการปฏิบัติการได การสง
กําลังบํารุงหมายรวมถึงการสนับสนุน การซอมบํารุง การขนสง การสนับสนุนในดานธุรการและการกําลังพล ฯลฯ ดังน้ัน
ฐานทัพทาเรือ รวมถึงเรือสงกําลังบํารุงในทะเลจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง แผนการสงกําลังบํารุงที่ดีจะตองเปนแผนที่สอดคลอง
และสามารถตอบสนองกับแผนยุทธการไดเปนอยางดี แผนการสงกําลังบํารุงจะตองการศึกษาและแกปญหาในเรื่องความ
แตกตางกันของหลักนิยม และขีดความสามารถที่แตกตางกันของแตละชาติท่ีเขารวมปฏิบัติการ



บทที่ ๗
การสิ้นสุดการปฏิบัติการ

(CONCLUDING OPERATIONS)

๑๑. การยุติหรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการ

ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ จะขึ้นอยูกับขั้นการวางแผน
กอนการปฏิบัติการเปนสําคัญ ความมุงหมายและสิ่งที่ตองการในแตละขั้นของการปฏิบัติ (END-STATE) จะตองชัดเจน
และเปนท่ียอมรับของทุกหนวยทุกชาติท่ีเขารวมปฏิบัติการ ความสําเร็จที่ตองการในแตละขั้นจะตองมีความชัดเจนเพื่อ
หลีกเลี่ยงการยุติการปฏิบัติการกอนท่ีจะถึงเวลาหรือหลังจากเวลาอันควร เน่ืองจากแตละชาติอาจตัดสินใจที่จะยุติการ
ปฏิบัติการในสวนของตน หรือตองการถอนกําลังของตนออกจากการปฏบัิติการกอนท่ีการปฏิบัติการน้ัน ๆ ยังไมสิ้นสุด
ซึ่งในการปฏิบัติการดังกลาวชาติท่ีตองการยุติหรือถอนกําลังของตนออกจากการปฏิบัติการตองแจงความตั้งใจของตนให
กับกองกําลังชาติอื่นๆ ท่ีรวมปฏิบัติทราบดวย และในแทท่ีสุดบทเรียนที่ไดรับจากการปฏิบัติการ แตละครั้งจะตองมีการ
บันทึกไวเพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขในสวนของมิตรภาพ ความเขาใจ ความสัมพันธอันดีท่ีเกิดขึ้นระหวางกองกําลัง
ชาติตาง ๆ ท่ีปฏิบัติการรวมกันตองดํารงรักษาไว  เพื่อผลในความรวมมือท่ีดีตอไปในการปฏิบัติการทางเรือท่ีอาจเกิดขึ้น
ในอนาคต

----------------------------------------------



บทที่ ๑
ขอพิจารณาสําหรับการปฏิบัติการรวมนานาชาติ

(CONSIDERATIONS FOR MULTINATIONAL OPERATIONS)

“ในสงครามคงจะคาดหวังใหทุกสิ่งทุกอยางเปนไปอยางที่คิดไมไดเสมอไป ในการทํางานรวมกับพันธมิตร บาง
ครั้งอาจจะกอใหเกิดการพัฒนาความคิดลําพังจากตัวเองขึ้นได”

คํากลาวของ Sir Winston Churchill

๑๐๐ ในหลายปท่ีผานมาน้ี ความขัดแยงในภูมิภาคมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ไดแก ความไรเสถียรภาพทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม  ขอพิพาทตามชายแดน ความตึงเครียดทางดานเชื้อชาติ ศาสนาและการแขงขันกันแสวงหา
ทรัพยากร  แรงกดดันทางดานนิเวศวิทยาและประชากร   การแยงชิงอํานาจระหวางประเทศ และ ลัทธิกอการราย
ปญหาเหลาน้ีไดผสมผสานกันขึ้นในหลายภูมิภาคจากการสะสมอาวุธแบบธรรมดาและการแพรขยายของอาวุธที่มีอํานาจ
การทําลายสูงและวิธีการขนยายอาวุธเหลาน้ี แมวาความขัดแยงในภูมิภาคแตละเรื่องอาจจะสงผลกระทบโดยตรงตอบาง
ประเทศ  แตผลประโยชนโดยรวมของเราก็คือการปกปกรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลก ดังน้ันประเทศตาง ๆ
จึงมีสวนในการแกไขปญหาทางการเมืองตอวิกฤติการณ และการปองกันหรือการยุติความขัดแยงในภูมิภาค ซึ่งไดแกการ
สนับสนุนผูเชี่ยวชาญ สิ่งอํานวยความสะดวก การสงเสริมความสามารถทางการทหารในการปฏิบัติการรวมนานาชาติ

๑๐๑ ปจจุบันเราไดเขาสูยุคท่ีประเทศตาง ๆ ดูเหมือนจะยอมรับการปฏิบัติการทางทหารรวมหลายชาติมากกวาการ
ปฏิบัติการทางทหารฝายเดียว ซึ่งบอยครั้งไดเขารวมกันอยางไมเปนทางการเปนกรณีพิเศษ เพื่อจัดการตอสถานการณ
ประเทศที่เขารวมมีผลประโยชนรวมกัน การปฏิบัติการดังกลาวสวนใหญจะถูกดําเนินการภายใตการอุปถัมภขององคการ
ระหวางประเทศที่ดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกตองตามกฎหมายระหวางประเทศ กองทัพเรือตางๆ ซึ่งมีสวนรวมกันทาง
ดานขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบสากลของชาวเรือ ก็ตองเผชิญกับความทาทายจากการปฏิบัติรวมนานาชาติท่ีเพิ่ม
มากขึ้น

๑๐๒ ประโยชนในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาต ิชาติตาง ๆ ไดกําหนดรูปแบบการรวมกําลังกันเม่ือ
ตระหนักถึงโอกาสที่จะสนับสนุนผลประโยชนรวมกัน หรือมองหาแนวทางการปองกันตอภัยคุกคามทั้งที่เปนจริงและอาจ
เปนไปได    ขณะที่เหตุผลตาง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการกําหนดเปาหมายทางทหารรวมกัน   โดยปกติจะเปน
เปาหมายท่ีชาติหน่ึงชาติใดไมสามารถดําเนินการไดเพียงฝายเดียว จุดมุงหมายที่แตกตางกันในการปฏิบัติการรวมทาง
ทหารหลายฝายสามารถจะจัดแยกประเภทไดตามประโยชนทางการเมือง หรือทางทหาร (ตารางที่ ๑ - ๑) การสนับสนุน
ของชาติตาง ๆ อาจจะพิจารณาไดจากขอบเขตที่แทจริงของผลประโยชนทางการเมืองและการทหารที่พวกเขาจะนําไปสู
การรวมกําลัง และไมพิจารณาเพียงเรื่องขีดความสามารถของกองกําลังทหารที่เตรียมไวแตเพียงอยางเดียว     ในบาง
ครั้งเหตุผลประการแรกในการจัดต้ังกองกําลังรวมนานาชาติอาจจะเปนเรื่องของความถูกตองตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ    เพื่อทําการปฏิบัติการมากกวาเรื่องขีดความสามารถของชาติใดชาติหน่ึง  ไมวาจุดมุงหมายใดก็ตาม ทุกชาติ
จะเขารวมอยางมีเหตุผลและการเห็นความจําเปนจากรัฐบาล



๑๐๓ อํานาจบังคับบัญชาในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ   เม่ือมีชาติต้ังแตสองชาติขึ้นไปมาปฏิบัติ
งานรวมกัน อาจผสมกันในอํานาจการบังคับบัญชา มักจะเกิดขึ้น    ดังน้ันจึงตองมีการจัดทําขอตกลงและจัดต้ังองคการ
ท่ีสามารถจะทําใหกองกําลังปฏิบัติงานรวมกันไดท้ังในระดับยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี ในการรวมกําลังกันเปน
กรณีพิเศษ องคการระหวางประเทศมักจะทําหนาท่ีบังคับบัญชาหลักในการรวมกําลังเขาดวยกันในระดับยุทธศาสตร องค
การ สหประชาชาติและองคการระดับภูมิภาคตาง ๆ อาจจะกําหนดอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบสําหรับการปฏิบัติการ (เชน
ผานทางมติของคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ) ท่ีถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตามเหตุผลในการรวมกําลัง
กันของกองกําลังรวมนานาชาติ ๑ การรวมกําลังกันตามระยะเวลา ตามระเบียบปฏิบัติประจํา หรือ ตามกรณีพิเศษของ
บรรดาผูนําทางการเมืองของชาติตางๆ อาจนํามาใชในจุดมุงหมายเดียวกัน องคการเหลาน้ียังอาจจะกําหนดแนวทางทาง
การเมืองและนโยบายที่ตอเน่ืองในการดําเนินการ เพื่อการปฏิบัติการรวมนานาชาติ

                                         
๑   ในหมวดที่ ๘ แหงกฎบัตรสหประชาชาติบัญญัติไววา "ไมมีขอความใดในกฎบัตรสหประชาชาติฉบับปจจุบันท่ีกีดกัน
การมีขอตกลงสวนภูมิภาคหรือทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาค... สมาชิกของสหประชาชาติท่ีเขารวมในขอตกลงเชนวาน้ัน
หรือ ประกอบขึ้นเปนทบวงการ ตัวแทนเชนวาน้ันจะตองพยายามทุกวิถีทางท่ีจะบรรลุถึงการระงับกรณีพิพาทแหงทองถิ่น
โดยสันติ โดยอาศัยชอตกลงสวนภูมิภาคหรือโดยทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาคเชนวาน้ีกอนท่ีจะเสนอขอพิพาทเหลาน้ัน
ไปยังคณะมนตรีความม่ันคง คณะมนตรีความม่ันคงจะตองสนับสนุนพัฒนาการเกี่ยวกับการระงับกรณีพิพาทแหงทอง
ถิ่นโดยสันติ โดยอาศัยขอตกลงสวนภูมิภาคหรือทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาคเชนวาน้ัน ไมวาจะเปนการริเริ่มของรัฐที่
เกี่ยวของหรือโดยการเสนอเรื่องมาจากคณะมนตรีความม่ันคงเมื่อเห็นเหมาะสม คณะมนตรีความม่ันคงจะตองใช
ประโยชนจากขอตกลงสวนภูมิภาคหรือทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาคเชนวาน้ัน เพื่อการดําเนินการบังคับภายใตอํานาจ
ของตน แตจะมีการดําเนินการตามขอตกลงสวนภูมิภาคหรือโดยทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาค โดยปราศจากการมอบ
อํานาจของคณะมนตรีความม่ันคงไมได...จนกวาจะถึงเวลาที่องคการฯ อาจเขารับผิดชอบ  เพื่อปองกันการรุกรานตอไป
โดยรัฐศัตรูเชนวาตามคํารองของรัฐบาลที่เกี่ยวของคณะมนตรีความม่ันคงจะตองไดรับแจงโดยครบถวนตลอดเวลาถึงกิจ
กรรมที่ไดกระทําไป  หรืออยูในความดําริตามขอตกลงสวนภูมิภาคหรือโดยทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาค เพื่อการธํารง
ไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ



ดานการเมือง ดานการทหาร
- กระจายความเสี่ยงทางการเมือง
- แสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ
    การทูต และ การเมืองตอรัฐอื่น ๆ ในภูมิภาค
- จิตสํานึกและความถูกตองตามกฎหมาย

ระหวางประเทศ
- การสนับสนุนตอเสถียรภาพในภูมิภาค
- ดําเนินการตามอํานาจที่ชอบธรรมตอการกระทํา
    ท่ีผิดกฎหมาย
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชาติ/ภูมิภาค
- การสงเสริมความมีเกียรติและอิทธิพลของชาติ
- การสรางอิทธิพลตอแนวความคิดของชาติและ

ของโลก

- การจัดเตรียมกองกําลังใหมีความพรอมเต็มท่ีในการ
ปฏิบัติการ (พรอมดวยขีดความสามารถที่หลากหลาย
กวา ท่ีจะจัดเตรียมโดยสมาชิกอื่น ๆ ของกองกําลัง –
เพิ่มความกวางใหกองกําลัง)

- การจัดเตรียมกองกําลังเสริมในการปฏิบัติการ (พรอม
ดวยความสามารถที่คลายคลึงกันกับการจัดเตรียมโดย
สมาชิกอื่น ๆ ของกองกําลัง – เพิ่มความลึกให
กองกําลัง)

- การสนับสนุนการสงกําลังบํารงุชาติเจาภาพ
- การเขาถึงทาเรือ สนามบิน พัสดุ การอบรมและสิ่ง

อํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทะเลอาณาเขต หวงอากาศ
เปนตน

- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางทหารของชาติ/ภูมิภาค
- การรวบรวม ตรวจสอบ และเผยแพรขาวสาร
- การจัดกองกําลังและยุทโธปกรณอยางมีเหตุผล   มี

มาตรฐานและมีความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน
ตารางที่ ๑ - ๑

ผลประโยชนทางการเมืองและการทหารในการปฏิบัติการรวมนานาชาติ

๑๐๔ อํานาจบังคับบัญชาของชาติตางๆ แตละชาติจะตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติการและความพรอมทางดานองค
วัตถุของกําลังทางเรือของตน แตละชาติจะมีเฉพาะตนหรือองคการที่ต้ังขึ้นเปนท่ีมาแหลงเดิมของอํานาจบังคับบัญชาและ
ท่ีมาแหลงอื่นของกําลังอํานาจแหงชาติ แหลงที่มาของอํานาจของชาติน้ีจะกําหนดนโยบายของชาติ จัดโครงสรางของกอง
กําลังและกําหนดภารกิจ กําลังทางเรือของชาติแตละชาติเปนสวนประกอบหนึ่งของโครงสรางทางดานความม่ันคงของชาติ
ขณะที่สวนประกอบอื่นอาจรวมถึงการทูต เศรษฐกิจ ความม่ันคงภายใน การขาวกรอง ขาวสาร กฎหมาย และ
วัฒนธรรม สวนประกอบอื่นเหลาน้ีมักจะชวยกําหนดถึงโครงสรางของกําลงัทางเรือหรือการปฏิบัติการทางทหาร ดังน้ัน
กองกําลังของทุกชาติจะตองมีผูบังคับบัญชาของตนเองพรอมทั้งสายการติดตอสื่อสารโดยตรงในการบังคับบัญชากอง
กําลังของตน โดยไมคํานึงถึงขั้นและระดับของการรวมกําลังกองกําลังรวมนานาชาติ ท่ีมาแหลงเดิมของอํานาจบังคับ
บัญชากองกําลังทหาร ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางการทหารกับสวนอื่น ๆ ในเรื่องความมั่นคงแหงชาติและองคการและ
การรวมกําลังของกองกําลังทหารจะแตกตางกันไปจากชาติหน่ึงสูอีกชาติหน่ึง ดวยเหตุน้ีขอพิจารณาที่สําคัญในการทําให



กองกําลังรวมนานาชาติสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดดี ก็คือ การทําใหโครงสรางทางดานความมั่นคงแหงชาติท่ีแตกตาง
กันเหลานี้มีความกลมกลืนกัน

๑๐๕ โครงสรางดานความมั่นคงระหวางประเทศ  โดยปกติชาติตาง ๆ จะเตรียมการสําหรับการปฏิบัติการทางเรือ
ของกองกําลังนานาชาติตามโครงรางขอตกลงพันธมิตรทางทหารและความสัมพันธในเรื่องความรวมมือทางทหารอื่น ๆ
โครงรางขอตกลงพันธมิตรทางทหารมักจะเปนไปในระยะยาว  พรอมท้ังมีหนวยงานในการกําหนดนโยบายระดับสูงและ
กองกําลังทหารที่รวมกําลังกันแลว มีโครงสรางการบังคับบัญชา ระบบสนับสนุนท่ีลงตัวและการใชคําเรียก หลักนิยม
และระเบียบปฏิบัติท่ีไดมาตรฐาน ขอตกลงพันธมิตรทางทหารยังอาจจะมีการเตรียมการและปฏิบัติตามแผนการทหารที่
ไดรับการปรับปรุงแกไขและพัฒนาแลวอยางถูกตอง  ความสัมพันธในเรื่องความรวมมือทางทหารอื่น ๆ จะชวยใหชาติ
ตาง ๆ มีประสบการณในการปฏิบัติการรวมกัน ความสัมพันธเหลาน้ีซึ่งมักจะอยูในรูปแบบของขอตกลงทางทหารแบบทวิ
ภาคีหรือพหุภาคี ซึ่งจะทําใหชาติตาง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปฏิบัติการรวมกับฝายอื่นและพัฒนาระเบียบ
ปฏิบัติรวมกัน อยางไรก็ตามขอตกลงน้ีอาจจะจํากัดประโยชนเม่ือมุงไปสูจุดมุงหมายอื่นมากกวาสิ่งที่ไดวางแผนไว การ
ปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติจํานวนมากไดถูกกระทําขึ้น โดยการรวมกําลังแบบพิเศษจากชาติตาง ๆ ดวย
ผลประโยชนโดยตรงในกรณีพิเศษ หรือตอบรับตอวิกฤติการณฉุกเฉิน เม่ือมีการละเลยตอโครงรางขอตกลง     พันธ
มิตรที่กําหนดไว การรวมกําลังมักจะขาดการประสานงานกันในระดับยุทธศาสตรและยุทธการ และยังอาจจะขาดระเบียบ
ปฏิบัติระดับยุทธวิธีรวมกันอีกดวย   ดังน้ันจึงตองจัดทําขอตกลงและตั้งองคการขึ้นเพื่อยอมใหกองกําลังสามารถทํางาน
รวมกันได การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย ขอพิจารณาในการปฏิบัติการและสวนอื่น ๆ อาจจะถูกกระทําโดยขอตกลง
ระหวางชาติท่ีมีสวนเกี่ยวของทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ อํานาจบังคับบัญชาในการประสานงานอาจมีหลายระดับ
ไดแก

ก. ระดับทางการเมือง/ยุทธศาสตร กลุมทางการเมือง การทหาร และ/หรือ การทูตระดับสูง (รวมถึงองคการ
ระหวางประเทศที่มีอยูท่ีสามารถจะทําได) จะจัดใหมีการใหอํานาจและ/หรือแนวทางทางการเมืองและการ
กําหนดนโยบายตอบรรดาผูบังคับบัญชาทางทหารในการปฏิบัติการ

ข. ระดับยุทธการ สวนบังคับบัญชาที่รวมตัวกันหรือประสานงานกัน จะกําหนดแผนและควบคุมการปฏิบัติการรวม
นานาชาติ

ค. ระดับยุทธวิธี หนวยปฏิบัติจะประสานงานโดยตรงกับสวนอื่น ๆ

๑๐๖ โครงสรางกองกําลัง โครงสรางตาง ๆ ของกองกําลังตองเปนท่ีรับรูกันเปนอยางดี เม่ือมีการกําหนดรูปแบบของ
กองกําลังรวมนานาชาติขึ้น  หนวยและระดับของการรวมกําลังกันของกองกําลังทหารจะมีความแตกตางกันในระหวาง
ชาติตาง ๆ หนวยเหลาน้ีอาจจะยังไมถึงระดับของการรวมกําลังที่สมบูรณ  ซึ่งกองกําลังทหารทั้งหมดจะถูกรวมกันเขาใน
โครงสรางรวมกันเพียงโครงสรางเดียว เพื่อความสมบูรณในตัวเอง ซึ่งกองกําลังในทะเลจะประกอบขึ้นเปนหนวยเดียว
กันกับกองกําลังปฏิบัติการสะเทินนํ้าสะเทินบก และกองกําลังปฏิบัติการทางอากาศหลาย ๆ ประเทศมีการประกอบกําลัง
กันของสองกองกําลัง ซึ่งรบัผิดชอบในเรื่องการปองกันทางทะเลจะกระจายไปในระหวางหลาย ๆ หนวย



๑๐๗ ความเสี่ยง ความแตกตางในเรื่องขีดความสามารถและระเบียบปฏิบัติของกองกําลังทําใหเกิดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพของกองกําลังนานาชาติ ความเสี่ยงเหลาน้ีจะมีผลกระทบตอความสําเร็จในการปฏิบัติการ    
กองกําลังทางเรือและอาจไมจําเปนท่ีจะตองรักษาการมีมาตรฐานในทุกระบบ แตควรที่จะกลารับการถูกวิจารณการปฏิบัติ
การและขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ  เพื่อทําใหความแตกตางกันหมดไป ความเสี่ยงบางประการที่กองกําลังนานาชาติควร
ตองพิจารณา  ไดแก

ก. การหลงภารกิจ  การหลงภารกิจจากการปฏิบัติภารกิจที่มีมากหรือท่ีเปลี่ยนไปโดยหนึ่งหรือหลายชาติ การหลง
ภารกิจเกิดจากวัตถุประสงคของชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร และความพยายามที่แตกตางกันออกไป วัตถุ
ประสงคของนโยบายของชาติท่ีแตกตางกัน และการไมปฏิบัติตามขอผูกมัดทางการเมือง สามารถจะนําไปสู
ความลมเหลวของกองกําลังไดในที่สุด๒

ข. ขอบกพรองเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติการ ความแตกตางกัน
ทางดานเทคนิค ความเขาใจตอสถานการณและการประมาณสถานการณ สามารถจะนําไปสูการตายหรือบาด
เจ็บและความแตกแยกในกองกําลังรวมนานาชาติโดยไมจําเปน ขอบกพรองเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติ
การรวมกันอาจไดแก
๑) ความแตกตางทางระเบียบปฏิบัติ และยุทธวิธีท่ีปรากฎแกกองกําลังพรอมท้ังสถานการณ ซึ่งมีหนวยที่

แตกตางกันอาจจะทําใหไมสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิผล
๒) ความแตกตางทางดานภาษา ซึ่งเปนปญหาในการติดตอสื่อสารที่อาจสงผลใหเกิดความเขาใจที่แตกตางกัน

ในเรื่องภารกิจ หรือกิจที่ไดรับมอบ
๓) การขาดแคลนความเปนมาตรฐานของระบบตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการติดตอสื่อสาร ซึ่ง

สามารถจะสงผลใหเกิดความยากลําบากในการปฏิบัติการรวมกัน
๔) การขาดแคลนความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบตาง ๆ ท่ีสามารถทําใหเกิดการแทรกแซงซึ่งกันและ

กัน และทําใหประสิทธิผลในการปฏิบัติงานลดลง 2. อางถึงขอ ๗๐๓ ซึ่งไดใหรายละเอียดมากกวา
๕) การขาดความสามารถในการแลกเปลี่ยนขาวกรอง ขอมูลทางยุทธวิธีหรือการติดตอสื่อสารซึ่งอาจเปนผล

มาจากทั้งความแตกตางทางดานเทคนิคและพิธีการตาง ๆ เกี่ยวกับความมั่นคง
๖) การขาดความสามารถในการใชการสนับสนุนการเพิ่มเติมยุทโธปกรณ และการซอมบํารุงจากแหลงเดียว

กัน ซึ่งทําใหความรวมมือในการสงกําลังบํารุงไมไดผล
ค. กฎการปะทะ (Rule of Engagement - ROE) ของชาติตาง ๆ รวมทั้งวิธีการในการปรับปรุงและมีสวนรวมใน 

ROE ท่ีแตกตางกันทําใหกองกําลังตองพบกับปญหาความยุงยากในการปฏิบัติการ
ง. การสนับสนุนดานการเงิน ความแตกตางกันดานเงินสนับสนุนจากชาติตาง ๆ อาจจะกอใหเกิดความตึงเครียด

ตอ (Multinational Maritime Force – MMF) ได หากพวกเขามองเห็นวาเปนเรื่องที่ไมยุติธรรม

                                         
๒ อางถึงยอหนาท่ี ๗๐๓ สําหรับการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติม



๑๐๘ การลดความเสี่ยง ชาติตาง ๆ สามารถจะจัดเตรียมกองกําลังของตน เพื่อการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลัง
นานาชาติท่ีอาจเกิดขึ้นไดโดยรวมมือและดําเนินการรวมกับชาติอื่น ๆ ในแนวทางตาง ๆ สิ่งเหลาน้ีจะนําไปใชตอจุดมุง
หมายทางการเมืองหรือการทหารในยามปกติ แตยังชวยลดระดับของความเสี่ยงสําหรับกองกําลังนานาชาติท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อ
ปฏิบัติการในชวงวิกฤติการณหรือยามสงคราม

ก. การปฏิบัติการรวมกันทางการเมือง-การทหาร การเจรจากันทางดานยุทธศาตร การเจรจากันของฝายเสนาธิการ
ระหวางกองทัพเรือตอกองทัพเรือ การเยี่ยมเยือนกันระหวางเจาหนาท่ีอาวุโส การประชุมอภิปราย การประชุม
ปรึกษาหารือ  และการประชุมพิจารณา  ณ  สถาบันตาง ๆ  เปนโอกาสที่ดีสําหรับผูนําระดับสูงของกองทัพท่ีจะ
ถกแถลงกันเกี่ยวกับเปาหมายและวัตถุประสงค รวมทั้งสรางความเขาใจตอกัน สิ่งเหลาน้ีจะสรางความสัมพันธ
สวนบุคคลท่ีเสริมตอการพัฒนายุทธศาสตรในระยะยาวสําหรับความรวมมือและเปนสิ่งที่มีคามากในยามเกิด
วิกฤติการณหรือยามสงคราม

ข. การฝก   การฝกเปนสิ่งสําคัญที่ชาติตาง ๆ ตองเตรียมการและฝกอบรมกองกําลังทางเรือของตน สําหรับการ
ปฏิบัติการ  การฝกจะชวยในการแยกแยะขอบเขตของปญหาที่อาจเกิดขึ้นและสนับสนุนความรวมมือของกอง
กําลังตาง ๆ การฝกควรมุงเนนขอบเขตของปญหาที่นาจะเกิดขึ้นจริงระหวางชาติตาง ๆ รวมถึงการกําหนดการ
บังคับบัญชา ความสามารถในการปฏิบัติการรวมกันทางดานการสงกําลังบํารุง การติดตอสื่อสาร และระเบียบ
ปฏิบัติทางยุทธวิธี
๑)  การฝกในทะเลอาจจะเปนการงายเชนเดียวกับการฝกโดยใชเรือลําเดียวหรืออาจจะเปนการฝกหลายหนวย

และหลายภารกิจที่วางแผนไวอยางดีโดยมีผูเขารวมจํานวนมาก ชาติตาง ๆ ท่ีไมมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานรวมกันสามารถที่จะเริ่มตนดวยเรื่องงาย ๆ กอนและคอย ๆ เพิ่มไปสูความสลับซับซอนมากยิ่ง
ขึ้นและไปสูการฝกท่ีเหมือนจริง การฝกเชนน้ีสามารถจะสรางขีดความสามารถทางการทหารที่จะสนับสนุน
การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ แมจะไมมีขอผูกมัดทางการเมืองในปจจุบัน คูมือการปฏิบัติ
จะใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของการปฏิบัติการที่มีความเหมาะสม   พรอมท้ังแนวทาง ตารางคําสั่ง 
และระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติ

๒) การฝกแกไขปญหาที่บังคับการของผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการและการจัดเตรียมวิธีการในทาง
เศรษฐกิจในการทดสอบการเตรียมการบังคับบัญชาและ "ความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน"

๓) การฝกจําลองยุทธจะเกี่ยวของโดยตรงกับผูบังคับบัญชาระดับสูงและฝายเสนาธิการ และใชหนวยตาง ๆ 
ของชาติในการฝก   การฝกจําลองยุทธจะเปนประโยชนในการสรางความคุนเคยใหกับบรรดาผูบังคับ
บัญชาของกองกําลังของชาติท่ีอาจเขารวมกับผูท่ีอยูระดับเดียวกันจากชาติอื่น ๆ ทําใหสามารถจะจัด
เตรียมแนวทางที่งาย ๆ ในการปฏิบัติงานรวมกันเชนเดียวกับความเขาใจที่ลึกซึ้งในการปฏิบัติการที่เปน
จริงซึ่งสําคัญที่สุด    รวมทั้งจะสามารถแนะนํา ROE ท่ีคาดหวังไดในภายภาคหนาในการถกแถลงกัน
อยางไมเปนทางการและรับเอาการตอบสนองจากชาติท่ีเขารวมมาเปนขอพิจารณา

ค. การแลกเปลี่ยนเจาหนาท่ีและเจาหนาท่ีติดตอประสานงาน การติดตอระดับเจาหนาท่ี ความรวมมือทางวิชาชีพ
และทางดานวัฒนธรรม การสรางความคุนเคยในระดับ deckplace ของการปฏิบัติการทางเรือจะถูกจัดใหมีขึ้น
เพื่อเพิ่มความเขาใจตอกันระหวางชาติตาง ๆ เจาหนาท่ีอาจจะไดรับมอบหนาท่ีในกองกําลังนานาชาติ หนวย



สนับสนุนหรือหนวยฝกอบรมของชาติอื่น เจาหนาท่ีเหลาน้ีจะเรียนรูเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของชาติเจาภาพ 
ขณะเดียวกันก็ชวยใหชาติเจาภาพเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับกองกําลังของชาติตน การแลกเปลี่ยนดังกลาวและ
เจาหนาท่ีติดตอประสานงานจะไดรับประสบการณที่มีคาอยางมากตอการติดตอประสานงานหรือบทบาทที่
คลายคลึงกันในระหวางการปฏิบัติการจริง การฝกบนเรือของนักเรียนนายเรือและเจาหนาท่ีท่ีมีอาวุโสนอยจะกอ
ใหเกิดความเปนมิตรและการติดตอสัมพันธกัน   ซึ่งจะมีตลอดการประกอบอาชีพของพวกเขาการเยี่ยมเยือน
เพื่อแนะนํา  ซึ่งประกอบดวยการสังเกตการณฝก  การเยี่ยมเยียนการบังคับบัญชา  การฝกงาน   และกรณีทาง
ดานสังคมจะเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีจากตางประเทศรับทราบถึงสิ่งอํานวยความสะดวก   และเจาหนาท่ีของ 
กองทัพเรืออื่นในระหวางการฝกหรือการปฏิบัติการ   จะเปนโอกาสตอการแลกเปลี่ยนเจาหนาท่ีเรือของหนวย
กําลัง ในชวงเวลานั้น ๆ ในโอกาสที่เปนไปได

     ง. การใชสิ่งอํานวยความสะดวก ขอบเขตของการฝกอบรม เสนทางหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการซอมบํารุง
และการซอมทํา จะชวยใหผูเขารวมมีประสบการณในการปฏิบัติการและการสนับสนุนในสภาพแวดลอมท่ีหลาก
หลาย  การเยี่ยมทาเรือเปนรูปแบบที่สําคัญของการเขาถึงสิ่งที่สามารถจะกอใหเกิดความสัมพันธสวนบุคคลที่
เปนประโยชน เกดิความเขาใจทางดานวัฒนธรรมที่ดีขึ้นเกิดเปนเคร่ืองผูกพันระหวางกองทัพเรือกับกองทัพเรือ
ท่ีเขมแข็ง รวมทั้งบรรลุวัตถุประสงคทางการเมืองของชาติ

     จ. ขอตกลงการตั้งทาเรือในประเทศและการตั้งฐานทัพในตางประเทศ ขอตกลงเหลาน้ีอนุญาตใหชาติท่ีทําสัญญา
สามารถติดต้ังอุปกรณสนับสนุนตอเรือ เครื่องบิน เจาหนาท่ี การติดตอสื่อสาร และการเดินเรือในประเทศเจา
ภาพ ซึ่งเปนการเสริมสรางความสัมพันธทางการทหารระหวางกัน

ฉ. การแลกเปลี่ยนขอตกลงและบันทึกความเขาใจซึ่งกันและกัน ขอตกลงเหลาน้ีอนุญาตใหมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกันเกี่ยวกับขอมูลขาวสารทางเทคนิค เครื่องมือ และการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง ไดแก  ขอตกลงแลก
เปลี่ยนเชื้อเพลิงสําหรับชาติตาง ๆ สําหรับเชื้อเพลิงของเรือและเครื่องบินซึ่งกันและกัน โดยเสียคาใชจายตาม
ประเภทหรือเปนเงินสด รวมทั้งขอตกลงเกี่ยวกับขอมูลขาวสารทางการทหารและทางเทคนิค ซึ่งสิ่งตาง ๆ ท่ี
จําแนกแยกแยะไปแลวจะถูกแบงปนและรักษาความปลอดภัยโดยผูเขารวมทั้งหมด

ช. การฝกอบรมทางดานวัฒนธรรม   สิ่งน้ีนับเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการเตรียมการสําหรับการปฏิบัติการทาง
เรือของกองกําลังนานาชาติ   ผูมีความชํานาญพิเศษที่ไดรับการคัดเลือกแลวควรจะไดรับการพัฒนาใหเปนผู
เชี่ยวชาญทางดานวัฒนธรรมหรือดานภูมิภาค   ซึ่งเขาใจในเรื่องสําคัญที่ปรากฎขึ้นในพื้นท่ีท่ีพวกเขาไดรับมอบ
หมายใหปฏิบัติหนาท่ี พวกเขาเปนทรัพยากรที่มีประโยชนอยางมากตอผูบังคับบัญชาที่เขารวมน้ัน ๆ

ซ. การฝกอบรมทางดานกฎหมาย สิ่งน้ีจะทําใหเจาหนาท่ีปฏิบัติการรับทราบเรื่องตาง ๆ ทางกฎหมายที่สงผลให
ปฏิบัติการรวมกันได ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายจะทําการกําหนดมติขอตกลง และบันทึกความเขาใจที่   
สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของแตละชาติ การฝกอบรมผูเชี่ยวชาญทางดาน
กฎหมายจะทําใหพวกเขาสามารถจะคาดการณและแกไขความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นได และสงผลใหมีการ      
ตีความหมายของขอตกลงระหวางประเทศที่แตกตางกันไป รวมทั้งสงผลใหมีทัศนะที่แตกตางกันเกี่ยวกับ
กฎหมายทะเลโดยทั่วไปและการปฏิบัติการทางเรือ



ฌ. การฝกอบรมทางดานภาษา ชาติตาง ๆ ควรกําหนดวาภาษาใดจะเปนประโยชนท่ีสุดตอการทํางานรวมกัน   การ
นําผูเชี่ยวชาญดานภาษามารวมกันจะทําใหเปนเครื่องมือท่ีมีประโยชนมากขึ้นอยางหนึ่งที่ชาติหน่ึง ๆ สามารถจัด
ใหมีในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ

ญ. การชวยเหลือทางดานความม่ันคง    การชวยเหลือทางดานความม่ันคงอาจมีหลายรูปแบบ เชน  ขอตกลง
ความชวยเหลือทางการทหาร  ขอตกลงความชวยเหลือในการปองกันซึ่งกันและกัน ภารกิจทางการทหาร    
(สําหรับการฝกอบรมหรือสําหรับการกูภัยและเคลื่อนยายเรือท่ีอับปาง)  การเปลี่ยนถายเรือและอุปกรณ   และ
การขายสินคาทางการทหารจากตางประเทศจากการที่ชาติหน่ึงไดชวยเหลืออีกชาติหน่ึง  ทําใหท้ังสองชาติมี
ความคุนเคยกันมากขึ้น และทําการพัฒนาระเบียบปฏิบัติกับยุทธวิธีท่ีคลายคลึงกันและบางทีอาจใชเครื่องมือท่ี
คลายคลึงกัน

ฎ. โครงการปรับปรุงยุทโธปกรณใหไดมาตรฐาน   โครงการปรับปรุงมาตรฐานควรมุงที่จะจัดใหมีระบบที่สามารถ
ปฏิบัติรวมกัน เพื่อท่ีจะทําใหระบบที่แตกตางกันสองระบบสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและทํางาน      
รวมกันได นอกจากนี้ชาติตาง ๆ ยังสามารถรวมกันพัฒนายุทโธปกรณไดดวย เชน เครื่องบิน เรือ และระบบ
การสูรบภาคพื้นดิน   ชาติตาง ๆ ยังสามารถพัฒนายุทโธปกรณรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนขาวกรองและขอมูลขาว
สารดานยุทธวิธี   พรอมกันน้ันชาติตาง ๆ สามารถพัฒนายุทโธปกรณท่ีมีมาตรฐานซึ่งใชสวนผสมของเชื้อเพลิง
และระบบการขนสงเชื้อเพลิงที่คลายคลึงกันหรือรวมกัน    ชาติตาง ๆ สามารถพัฒนาระบบการสงกําลังบํารุง
รวมกับอื่น ๆ ไดดวย โครงการปรับปรุงใหไดมาตรฐานตามรูปแบบสามารถดําเนินการได ๔ ขั้นตอน คือ
(๑) การเขากันได   การเขากันไดจะแสดงใหเห็นถึงระบบที่จะไมไปรบกวนระบบอื่น ๆ
(๒) การสามารถทํางานรวมกันได การสามารถทํางานรวมกันไดจะแสดงใหเห็นถึงระบบที่สามารถจําทํางานรวม

กับระบบอื่น ๆ ได
(๓) การสับเปลี่ยนซึ่งกันและกันได การสับเปลี่ยนซึ่งกันและกันไดจะแสดงใหเห็นถึงระบบที่คลายคลึงกันมาก

พอท่ีกองกําลังรวมนานาชาติจะไมรูสึกถึงความแตกตางระหวางกัน
(๔) ความเหมือนกัน ความเหมือนกันจะแสดงใหเห็นถึงระบบที่ถูกกําหนดใหมีรายละเอียดเหมือนกันตาม
ลําดับในการปฏิบัติการ   โครงการปรับปรุงใหไดมาตรฐานสามารถที่จะกําหนดระดับตาง ๆ  ของการปรับปรุง
ไดรวมทั้งในเรื่องความเหมือนกันในชวงระหวางการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ ควรจะใชกอง
กําลังที่อยางนอยมีระบบที่สามารถทํางานรวมกันได๓ ในหลายพื้นท่ีของโลก ขอตกลงแบบพหุภาคีเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงใหไดมาตรฐานระหวางสมาชิกท่ีเปนภาคีอาจมีความสําคัญกวารูปแบบของการเขารวมกัน อยางไรก็
ตามในการเขารวมกันสวนใหญแลวผูเขารวมบางสวนจะรูสึกคุนเคยตอขอตกลงดังกลาวในทันที ผูบังคับบัญชา
กองกําลังทางเรือนานาชาติตองยึดม่ันตอระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไวแนชัด และคําสั่งที่ไมสลบัซับซอนซึ่งเขียนไว
ชัดเจน

                                         
๓ ตัวอยางของโครงการที่ไดมาตรฐานที่มีความสําคัญกอนการปฏิบัติการ ไดแก Western Pacific Naval Symposium
Interoperability Compendium และ Military Agency for Standardization ของ NATO



     ฏ. การวิจัยและพัฒนารวมนานาชาติ สิ่งน้ีเกี่ยวของกับชาติสองชาติหรือมากกวาขึ้นไปที่ทํางานรวมกันเกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนา การดําเนินการเหลาน้ี ไดแก ระบบการพัฒนารวมกันและการกอประโยชนในการสูรบรวมกัน 
การวิจัยดานสมุทรศาสตร ขอตกลงเกี่ยวกับแผนที่ และการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร

     ฐ. เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเงินของชาติ มีความจําเปนท่ีจะกําจัดความแตกตางเกี่ยวกับกฎหมายภายใน เพื่อให
แนใจวาทรัพยากรตาง ๆ จะถูกนํามาใชเปนประโยชนตอทุกชาติท่ีเขารวม

๑๐๙. หลักการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ จากที่หลาย ๆ ชาติไดกลั่นกรองประสบการณของตนเพื่อ
กําหนดเปนหลักการขึ้น โดยสามารถนําไปใชในการวางแผนและปฏิบัติการทางทหารซึ่งเปนท่ีรับรูกันเชน "หลักการ
สงคราม" ขณะที่ถอยคําเฉพาะของหลักการเหลาน้ีจะเปลี่ยนแปลงไปจากชาติหน่ึงสูชาติหน่ึง แนวความคิดท่ีกอใหเกิด
หลักการขึ้นไดแสดงใหเห็นถึงความคงทนถาวร มันเปนแนวทางที่สําคัญตอผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติตามแบบและการ
เลือกวิธีในการปฏิบัติ หลักสําคัญสองประการสําหรับการปฏิบัติการทางเรือของกองกาํลังนานาชาติ ไดแก

ก. การกําหนดและการคงไวซึ่งวัตถุประสงค การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติจําเปนตองปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวชัดเจนและเปนท่ีเขาใจรวมกันซึ่งจะนําไปสูการบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวทันที 
ท่ีวัตถุประสงคไดถูกกําหนดขึ้น การดําเนินการทั้งปวงก็ตองเปนไปตามแนวทางนั้นเพื่อใหบรรลุผล  จะตอง
พิจารณาใหม เปนระยะ ๆ จนกระทั่งสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปจําเปนตองมีการประมาณการณใหม รวมทั้ง
วัตถุประสงคใหม  หากเปนไปไดจะตองมีการพิจารณาคําถามสําคัญสี่ประการกอนท่ีการปฏิบัติการจะเริ่มขึ้น
เพื่อกําหนดวัตถุประสงค คือ

                      (๑) ภารกิจคืออะไร
                      (๒) เกณฑในการบรรลุภารกิจคืออะไร
                      (๓) เกณฑในการนํากําลังออกไปคืออะไร
                      (๔) ใครจะเปนผูประกาศความสําเร็จหรือชัยชนะ และสั่งใหถอนกําลัง

ข. เอกภาพในการปฏิบัติ เอกภาพในการปฏิบัติซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
เอกภาพในการบังคับบัญชาอาจจะไมสามารถมีขึ้นไดในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ  ขอตกลง
ท่ีกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคผูบังคับบัญชาทุกชาติท่ีเขารวมตองยอมตกลงในสวนที่สําคัญของแผนปฏิบัติการ
การเพื่อใหสามารถทําไดสําเร็จ   และรับประกันวา การปฏิบัติของแตละชาติจะสนับสนุนตอแผนปฏิบัติการน้ัน
เอกภาพในการปฏิบัติสวนใหญแลวจะขึ้นอยูกับความสัมพันธสวนตัวของผูบังคับบัญชาระดับอาวุโส

๑๑๐. หลักการอื่น ท่ีควรรับทราบไดแก
ก. ความรวมมือ หลักการน้ีเปนสิ่งสําคัญของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติและตองการการ

ประสานกันของการปฏิบัติท้ังปวงเพื่อใหบรรลุผลในการปฏิบัติผสมอยางมากที่สุด ความรวมมือภายใน
และระหวางผูเขารวมเปนสิ่งจําเปนในทุกระดับของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติทางทะเล 
สิ่งสําคัญของความรวมมือ ไดแกไมตรีจิต เปาหมายรวม การแบงมอบความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้ง
ความเขาใจเกี่ยวกับขีดความสามารถและขอจํากัดของชาติอื่น ๆ



ข. การบริหารงาน    การวางแผนการบริหารงานตองอยูในสวนของกระบวนการวางแผนการปฏิบัติการ   นับ
ต้ังแตแรก ซึ่งจะตองประกอบดวยการเตรียมการดานการบริหารทั้งปวงที่จําเปนตอการดําเนินการที่
ประสบความสําเร็จตามยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติการ การสงกําลังบํารุงสนับสนุนเจาหนาท่ีของกอง
กําลังหนึ่ง ๆ แมวาการบริหารงานจะเปนการบริการตอการปฏิบัติการก็ตาม   แตก็เปนปจจัยหน่ึงในการ
ตัดสินใจตอความเปนไปไดของการปฏิบัติการหรือการปฏิบัติไดจริงของแผน องคการบริหารงานที่ไมสลับ
ซับซอนและมีความออนตัวจะทําใหผูบังคับบัญชามีอิสระในการปฏิบัติงานมากที่สุดเพื่อใหบรรลุตามแผน
ของพวกเขา

ค. การรวมกําลัง เพื่อใหบรรลุผลตามที่ตองการในการปฏิบัติการใด ๆ จะตองจัดใหมีกองกําลังที่เพียงพอใน
เวลาและสถานที่ท่ีกําหนดไว สิ่งน้ีไมเพียงเปนเรื่องของจํานวนและอํานาจการยิงที่เหนือกวาเทาน้ัน แตยัง
รวมถึงเรื่องทักษะในการปฏิบัติการที่เหนือกวา      การทันตอเวลาและการใชเทคโนโลยีท่ีกาวหนาอยาง
ถูกตอง ดวยเหตุน้ีกองกําลังที่มีกําลังนอยกวา ซึ่งจะตองออนแอกวาฝายตรงขามอาจจะประสบความ
สําเร็จในการเผชิญหนากับกองกําลังที่เหนือกวาได ไมวาในการสูรบหรือในการปฏิบัติการยามสงบที่มี
ความละเอียดออนและสลับซับซอน

ง. การปฏิบัติอยางประหยัด หลักการน้ีตองการใชกองกําลังอยางมีประสิทธิภาพและเสียคาใชจายตอ
ทรัพยากรที่เหมาะสม โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค หากความเขมแข็งที่กําหนดไว คือการรวมกําลังใน
เวลาและสถานที่ท่ีสําคัญการปฏิบัติก็ตองเสียคาใชจายในที่ซึ่งจะไดรับผลที่สําคัญ

ซ. ความออนตัว แผนการปฏิบัติการตองมีความออนตัวเพียงพอที่จะรับตอสิ่งที่ไมคาดคิดและผูบังคับบัญชา
จะรับตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในทุกระดับ ผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ รวมทั้งกองกําลัง
ภายใตการบังคับบัญชา ตองสามารถที่จะมีปฏิกริยาตอบโตอยางรวดเร็วตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
และเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติไดอยางราบรื่น สิ่งน้ีตองการความออนตัวในเรื่องความรูสึกนึกคิดและการตัดสิน
ใจที่รวดเร็วและเชื่อม่ันในองคการ การติดตอสื่อสาร การจัดการทรัพยากรและการฝกอบรมที่ดี การ
เคลื่อนกําลัง เปนสิ่งที่เปนธรรมชาติตอความออนตัว ซึ่งจะทําใหกองกําลังสามารถรวมกําลังกันไดอยาง
รวดเร็วและประหยัดในเวลาและสถานที่ท่ีกําหนดไว

ฉ. การริเริ่ม    การริเริ่มจะชวยใหผูบังคับบัญชาไดประโยชนทางดานจิตวิทยาและมีอิสระในการปฏิบัติ   ซึ่ง
ผูบังคับบัญชาระดับสูงเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาระดับรองมีอิทธิพลตอผลของการปฏิบัติการ

ช. การบํารุงขวัญ  ขวัญของทหารที่ดี ซึ่งจะกอใหเกิดความกลาหาญ พลัง ความเขาใจและจิตใจที่สามารถจะ
กระทําในสิ่งที่กลาหาญ จะสนับสนุนตอความสําเร็จของการปฏิบัติการ พื้นฐานของขวัญทหารประกอบ
ดวย การฝกอบรมที่ดี วินัย รวมทั้งความเขาใจและความเชื่อถือในวัตถุประสงคอยางชัดเจน นอกจากนั้น
ขึ้นอยูกับการบริหารงานที่ม่ันคงและการสนับสนุนจากสาธารณชน ดวยเหตุท่ีความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิ
ผลจะสนับสนุนตอขวัญที่ดี เม่ือปจจัยอื่น ๆ อยูตรงกันขาม ความเชื่อม่ันในตัวผูบังคับบัญชาในทุกระดับ
จึงมีความสําคัญ

ซ. การระวังปองกัน หลักการน้ีจะนํามาซึ่งการปองกันกองกําลังที่ไดรับมอบหนาท่ี จุดท่ีกําหนดไวและผล
ประโยชนอื่นท่ีสําคัญตอกองกําลังรวมนานาชาติ ในการปฏิบัติการทางทหารทั้งปวง ไมวาในยามสงบหรือ



กรณีท่ีมีความขัดแยง ตองมีระดับของการระวังปองกันโดยการปองกันกองกําลัง การควบคุมและปองกัน
ขอมูลขาวสารที่ไดจําแนกชั้นความลับไวแลว รวมทั้งการจัดต้ังและควบคุมกองกําลังสํารองไดตลอดเวลา 
การระวังปองกันจะสนับสนุนขีดความสามารถของกองกําลังที่เปนมิตรที่จะปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
ของพวกเขา แมวาจะมีการแทรกแซงจากฝายตรงขาม

ฌ. การจูโจม ในกรณีความขดัแยง เม่ือปจจัยอื่น ๆ มีความเทาเทียมกันหรือไมเอื้ออํานวยแลว ความสําเร็จ
อาจจะขึ้นอยูกับสวนของการจูโจม  ความหลากหลายของปจจัยสามารถสงผลใหเกิดการจูโจมที่ประสบ
ผลสําเร็จไดในระดับตาง ๆ   สิ่งเหลาน้ีประกอบดวย ขาวกรอง ความลับ การปกปด การลวง ความงาย 
ความกลาหาญ การประมาณเวลา ความรวดเร็วของการปฏิบัติการและเทคโนโลยี การจูโจมสามารถจะกอ
ใหเกิดผลที่ไมไดสัดสวนตอความพยายามที่ใชไป  อยางไรก็ตามยังมีสถานการณท่ีไมควรนําการจูโจมมา
ใช เชน การรักษาสันติภาพ

ญ. การจํากัด   ควรใชขีดความสามารถทางทหารที่เหมาะสมอยางรอบคอบ การใชกองกําลังที่มากเกินความ
จําเปนอาจเปนอันตรายกับสวนอื่น ๆ การจํากัดตองการความสมดุลอยางลงตัวของความปลอดภัย การ
ดําเนินการในการปฏิบัติการและวัตถุประสงค

ฎ. ความอุตสาหะ การปฏิบัติการบางอยางอาจจะตองใชเวลาหลายป จึงจะบรรลุผลตามที่ตองการ จึงควรจะ
มีการเตรียมกองกําลังไวใหมีขีดความสามารถในการสนับสนุนเปาหมายทางยุทธศาสตรไดตามกําหนด
เวลาที่ยืดเยื้อ   การปฏิบัติการทางทหารตองถูกเสริมดวยมาตรการทางการเมือง  การทูต  เศรษฐกิจและ
ขอมูลขาวสาร สาเหตุสําคัญของวิกฤติการณหน่ึง ๆ อาจจะเปนเรื่องยากตอการอธิบาย    ซึ่งทําใหยุงยาก
ตอการปฏิบัติใหบรรลุผลตามมติท่ีกําหนดไว

ฏ. ความถูกตองตามกฎหมาย   กองกําลังที่ใชตองมีความถูกตองตามกฎหมายในการปฏิบัติการและจาก  
รัฐบาลเจาของประเทศในเรื่องของวิธีการปฏิบัติการ ความชอบธรรมเปนเงื่อนไขที่ต้ังอยูบนความเขาใจของ
ผูรับฟงเปนการเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมาย จริยธรรม และความชอบธรรมในการปฏิบัติการตาง ๆ ผูรับฟงน้ี
อาจจะเปนสาธารณชนของแตละชาติ ประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบหรือกองกําลังที่เขารวม หากการ
ปฏิบัติการเปนท่ีรับทราบกันวาถูกตองตามกฎหมายก็จะมีแรงกระตุนท่ีเขมแข็งตอการสนับสนุนการปฏิบัติ
การ  ความถูกตองตามกฎหมายอาจจะตั้งอยูบนการยึดม่ันตอวัตถุประสงค   ซึ่งเปนการ 
รับประกันวาการปฏิบัติการมีความเหมาะสมกับสถานการณและยุติธรรมในการปฏิบัติตอสิ่งที่มีความ
หลากหลายอีกรูปแบบหนึ่งของความถูกตองตามกฎหมายคือการเพิ่มความเขาใจวารัฐบาลมีอํานาจอยาง
แทจริงในการปกครองอาณาประชาราษฎร

ฐ. ความงาย ผูบังคับบัญชาทหารควรจะหลีกเลี่ยงความยุงยากที่ไมจําเปนในการเตรียมการ การวางแผน 
และการปฏิบัติการทางทหาร แผนที่งายและคําสั่งที่ชัดเจนจะลดความเขาใจผิดและความสับสนใหเหลือ
นอยท่ีสุด    โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือผูนําและเจาหนาท่ีรูสึกเหนื่อย  ปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอยูเทาเทียมกัน แผน
ท่ีงายท่ีสุดเปนสิ่งที่ดีกวา



ขาวกรองเปนปจจัยท่ีมีอํานาจมากท่ีสุดสําหรับหลักการเหลาน้ีหลายอยาง ขาวกรองที่ดีเกี่ยวกับขาศึกและพื้นท่ีปฏิบัติการ
จะทําใหมีความเปนไปไดในการใชหลักการตาง ๆ อยางมีประสิทธิผล ซึ่งหากไมมีสิ่งน้ีการปฏิบัติการตาง ๆ ก็จะตกอยูใน
ความเสี่ยงที่จะประสบความสําเร็จ

๑๑๑. สิ่งจําเปนในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ พล.อ.Dwight 
Eisenhower ซึ่งเปนผูบัญชาการสูงสุดของกองกําลังพันธมิตรในการปฏิบัติการยุโรปไดกลาววา "ความไววางใจซึ่งกัน
และกัน" เปน "พื้นฐานอยางหนึ่งที่จะกอใหเกิดงานบังคับบัญชาพันธมิตร" ความไววางใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นจากสิ่งที่
เปนนามธรรมหลายประการ ซึ่งใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการของผูเขารวมทุกฝาย ต้ังแตนายพลเรือจนถึงกะลาสี
ธรรมดาที่ไดเขารวมในกองกําลังรวมนานาชาติทางเรือ   ขณะที่การยึดม่ันตอสิ่งที่จะขาดเสียมิไดท่ีจะไดอธิบายตอไปจะ
ไมรับประกันตอความสําเร็จ ซึ่งการละเลยตอสิ่งเหลาน้ีจะนําไปสูความลมเหลวได

ก. ความสามัคคี เจาหนาท่ีระดับอาวุโสสูงสุด (และเจาหนาท่ีฝายพลเรือน) ควรจะพยายามที่จะกอใหเกิดความ
สามัคคีเห็นพองกันกับบุคคลอื่น  ในเรื่องสวนตัวซึ่งเปนความสัมพันธโดยตรงในหมูผูนําจะมีอิทธิพลในทุกเรื่อง
ตอการทํางานรวมกันของฝายเสนาธิการและผูบังคับบัญชาระดับรองลงไป

ข. การเคารพ ผูเขารวมทกุฝายจาํเปนตองไดรบัความเชือ่ม่ันในประสทิธผิลในการสนบัสนุนของตนตอภารกจิรวมกัน 
ความเขาใจและขอพิจารณาเกี่ยวกับแนวความคิดของผูเขารวมแตละคนจะนําไปสูการรวมกันเปนเอกฉันทของ
การเขารวมกัน ขอพิจารณาตาง ๆ ไดแก เรื่องวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประวัติศาสตรและคานิยม
ของผูท่ีเขารวมแตละฝาย๔   บอยครั้งที่เจาหนาท่ีท่ีมีอาวุโสนอยในกรณีเล็ก ๆ จะเปนตัวแทนที่มีอาวุโสสูงของ
รัฐบาลของตนในกองกําลังรวมนานาชาติ พวกเขาจะติดตอกันตามระเบียบ บอยครั้งกับเจาหนาท่ีในบังคับ
บัญชาของชาติตนและสมควรไดรับการพิจารณานอกจากจะไดรับประกันโดยชั้นยศของพวกเขา

ค. ความรูของผูเขารวม ในเรื่องทางการทหารนั้น จะมีการใชเวลาและความพยายามอยางมากในการเรียนรูเกี่ยว
กับขาศึกมากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปไดในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ       มันเปนสิ่งที่สําคัญเทา
เทียมกันท่ีจะตองมีความรูเกี่ยวกับกองกําลังที่เปนมิตร  จะมีการแบงปนเวลาในระหวางการปฏิบัติการเพื่อทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักนิยม ขีดความสามารถและเปาหมายทางยุทธศาสตรของผูเขารวมตาง ๆ

ง. ความอดทน การเขารวมอยางมีประสิทธิภาพตองใชเวลาและความตั้งใจในการทําใหเกิดประโยชน การดําเนิน
การอยางแข็งขันเพื่อกอใหเกิดความสัมพันธท่ีไววางใจกันและไดประโยชนระหวางผูเขารวมนานาชาติจําเปนตอง
มีความอดทนตอกันอยางไมทอถอย

๑๑๒. กฎหมายระหวางประเทศ การปฏิบัติการทางเรือควรจะดําเนินการอยางสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ 
(ไดแก กฎหมายทะเล กฎหมายการขัดแยงดวยอาวุธ ฯลฯ) อยางไรก็ตามชาติตาง ๆ อาจจะตีความกฎหมายระหวาง
ประเทศแตกตางไปจากผูเขารวมอื่น ๆ Multinational Maritime Force Commander (MMFC) ตองรับรูถึงความ
                                         
๔ ยกตัวอยางเชน ศาสนาที่ตางกันจะประกอบพิธีในวันธรรมสวนะที่แตกตางกัน  สิ่งน้ียังหมายความถึง  สิ่งที่แตกตางกัน
ตอชาติท่ีตางกันในเรื่องของกิจกรรมที่ตองทําหรือกิจกรรมตองหาม - การกําหนดใหปฏิบัติเพิ่มเติมในชวงระหวางการ
สวดมนตตอนเชาหรือชวงเวลาเรงดวนอาจจะเปนสาเหตุใหเกิดการขัดขวางและเกิดความตึงเครียดขึ้นได



แตกตางในการตีความน้ี และเขาใจถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการ National Maritime Component 
Commanders (NMCC) มีความรับผิดชอบเฉพาะที่จะประเมิน MMFC ในการตีความของแตละชาติท่ีอาจจะตรงกับ
ประเด็นการสนับสนุนทางดานกฎหมายเปนสิ่งสําคัญตอการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เม่ือเกี่ยวของกับสถานการณของชาติเจาของประเทศที่จะไดรับผลกระทบตอทะเลอาณาเขตและหวงอากาศของตน

๑๑๓ ขอมูลสาธารณะ การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติถูกมองวาเปนเรื่องระดับสูงทางดานสื่อท้ังภายใน
ประเทศและระหวางประเทศ ขาวทางดานน้ีจะเปนขอมูลท่ีประชาชนตองการจะรับทราบเปนอันดับแรก และสามารถกอให
เกิดการสนับสนุนจากภายในประเทศตอการตัดสินใจของชาติท่ีจะเขารวมในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ
โดยทางออม ขาวทางสื่อยังสามารถจะสงผลตอขวัญของกองกําลังของชาติหน่ึง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติการ โดยเสนอ
ขาวสารขอมูลตอสมาชิกของครอบครัวทหาร ดังน้ันผูเขารวมทั้งหมดจะใจจดใจจอตอการรับประกันวาพวกเขาจะไดรับ
การเอาใจใสตามสมควรอยางระมัดระวังและนาพึงพอใจจากสื่อ สิ่งน้ีจะตองการถึงแผนของสื่ออยางเดียวกัน รวมทั้ง
โครงการเยี่ยมเยือนเรือในทะเล กองกําลังบนฝงและบินไปกับเครื่องบินในทะเล เพื่อท่ีการเขาถึงขาวสารของสื่อจะเปนไป
อยางยุติธรรมและตรงกับภารกิจของกองกําลัง ความตองการในการติดตอสื่อสารเปนกรณีพิเศษ โดยสื่ออาจจะเปนขอ
พิจารณาประการหนึ่งในการวางแผนติดตอสื่อสาร ขณะที่การเยี่ยมและการบินมักจะกระทําไดลําบาก แตก็มีความสําคัญ
ท่ีจะชวยรับประกันวาสาธารณชนจะมีความเขาใจและใหการสนับสนุนตอการปฏิบัติการทั้งปวง จะตองมีการกําหนดกฎ
ระเบียบที่แนชัดขึ้น ซึ่งจะตองเปนท่ีชัดเจนและรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการไดอยางเหมาะสม ความเรียบงาย
และความซื่อสัตยควรจะเปนปจจัยหน่ึงที่จะชวยกระตุนในการวางแผนสําหรับการสนับสนุนตอสื่อมวลชน

-----------------------------------------------



บทที่ ๒
ขอบเขตและคุณลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ

(THE SCOPE AND CHARACTERISTICS OF MMOs)

     “เราตระหนักดีวามีปญหาการเมืองมากมายและทรัพยากรก็มีอยูอยางจํากัดในการปฏิบัติการรวมกันของฝายเรา  
แตมันก็เปนท่ีเขาใจกันดีวาผลประโยชนของสังคมโลก ซึ่งเราสนับสนุนอยูถูกสงเสริมโดยการนํามุมมองท่ีเหมือนกันมาแก
ปญหาที่เหมือนกัน ซึ่งสามารถปฏิบัติไดมากมายโดยกองทัพเรือ”

Admiral Richard G Colbert, United States Navy, การประชุมพลังอํานาจทางทะเลครั้งที่ ๑ 1969

๒๐๐ การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ (Multinational Maritime Operations : MMOPs) จะ
ครอบคลุมถึงการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติในยามสงบหรือในยามสงคราม การฝกการควบคุมในทะเล
หรือการปฏิบัติการสูฝง กองกําลังทางเรือก็คือ กองทัพเรือเปนหลัก แตอยางไรก็ตามกองกําลังน้ีอาจรวมทั้งกองกําลังทาง
อากาศจากกองทัพอากาศ  กองกําลังยกพลขึ้นบกหรือหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล ผูซึ่งดูแลอธิปไตยความปลอดภัยหรือ
ตรวจตราความสงบเรียบรอยในทะเล เม่ือสถานการณตองการกองกําลังทางเรือ หรือ กําลังทางบกและกําลังทางอากาศ
ปฏิบัติการรวมกัน กองกําลังตาง ๆ เหลาน้ีก็จะตองมาปฏิบัติการรวมกัน

๒๐๑ คุณลักษณะของกองกําลังทางเรือ  (Characteristic of Maritime Forces) คุณคาของกองกําลังทางเรือก็คือ
เปนเครื่องมือทางการเมืองและการทหารในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เน่ืองจากมีความพรอม ความออนตัว มี
ความคงทนในตัวเองและมีขีดความสามารถในการเคลื่อนท่ีสูง กองกําลังทางเรืออาจจะใชในการสรางความมั่นใจหรือให
การชวยเหลือพันธมิตรและฝายเดียวกัน ปองปรามผูรุกราน มีอิทธิพลตอสภาวะที่ไมม่ันคงหรือตอบโตผูรุกราน

ก) ความพรอมรบ  (Readiness) หน่ึงในจุดแข็งของกองกําลังทางเรือ ก็คือ ใชวางกําลังสนองตอบตอเหตุ
การณท่ีเกิดขึ้นไดในทันทีทันใด โดยการดํารงไวซึ่งความเชี่ยวชาญในขีดความสามารถที่จะแกไขปญหาขอ
ขัดแยงที่ รุนแรง กองกําลังทางเรือสามารถใหการสนับสนุนหนวยตาง ๆ ไดมากมายในการปฏิบัติการเพื่อ
รักษาสันติภาพ

ข) ความออนตัว (Flexibility) กองกําลังทางเรือถูกนําไปใชในการแกปญหาขอขัดแยงระหวางประเทศ ต้ังแต
การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ ๒    จริง ๆ แลวความออนตัวของกองกําลังทางเรือน้ันขึ้นอยูกับผูนํา
ทาง  การเมือง และผูบังคับบัญชาในการเปลี่ยนเปาหมายการปรับเปลี่ยนโครงสราง และกําลังพันธมิตร
อยางรวดเร็วตามเหตุการณท่ีเกิดขึ้น กองกําลังทางเรือไดมีการจัดหาระบบอาวุธนานาชนิด หนทางปฏิบัติ
ทางทหารตาง ๆ และทักษะในการสงกําลังบํารุงหรืองานธุรการ กองกําลังทางเรือสามารถควบคุมทะเลและ
สรางความไดเปรียบทางการทูตในยามสงบหรือในเวลาที่มีการขัดแยง      ซึ่งจําเปนตองใชกําลังและการ
ปฏิบัติการตอการขนยายประชาชน การชวยเหลือผูประสบภัย  และการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม
ความเปนเลิศของขีดความสามารถในการควบคุม บังคับบัญชาและการติดตอสื่อสารทั้งทางยุทธศาสตร
และยุทธวิธีของกองกําลังทางเรือจะสรางความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาอยางเปนเอกภาพ ซึ่ง



เปนองคประกอบที่สําคัญทางการทูตที่ตองการ กองกําลังทางเรือสามารถแสดงกําลังของตัวเองโดย
ปราศจากการเขายึดครอง และการปองปรามโดยไมมีขอผูกมัด นอกจากนี้ กองกําลังทางเรือยังมีขีดความ
สามารถในการแทรกแซงทางการเมืองดวยตัวเอง โดยการวางกําลังของชาติเดียวหรือหลายชาติก็ได

ค) การดํารงชีพดวยตัวเอง (Self – Sustainment) แมวาระดับของการดํารงชีพในทะเลดวยตัวเองจะ
สามารถประสบความสําเร็จไดโดยกําลังพันธมิตร ซึ่งเปนธรรมชาติของการปฏิบัติการอยูแลว แตหนวย
เรือก็จะมีขอตกลงที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน กองกําลังทางเรือสามารถปฏิบัติการในพื้นท่ีสวนหนาได
ดวยตัวเอง โดยใชการสงกําลังบํารุงในทะล สถานีของการขนถายกําลังพลและลูกเรือและความคงทนของ
เรือ the resilience of ships  (ขีดความสามารถที่จะดํารงภารกิจใหสําเร็จแมวาเรือจะประสบกับความ
เสียหาย) ทําใหการปฏิบัติการในทะเลสามารถทําไดตอเน่ือง

ง) ความคลองตัว  (Mobility) กองกําลังทางเรือมีขอจํากัดทางการเมืองนอยกวากําลังทางอากาศและทางบก
กําลังทางทะเลสามารถวางกําลังไดในทุก ๆ พื้นท่ีในโลกและสามารถผานไปในทะเลตาง ๆ ไดภายใต
กฎหมายระหวางประเทศ ดวยความคลองตัวทางยุทธศาสตร ทางการปฏิบัติการ และยุทธวิธีกําลังทาง
ทะเลมีขีดความสามารถที่จะเตรียมรับสถานการณ  และดํารงไวชวงเวลาหนึ่ง  โตตอบสถานการณอยาง
รวดเร็ว และวางกําลังรบในอํานาจที่มีอยูได ความคลองแคลวของกําลังทางเรือสามารถตอบโตจากระยะ
พนขอบฟา เลือกเปา และเขาตอตีฝายศัตรูตามที่ตองการได ถามาตรการทางการฑูต การเมืองหรอืทาง
เศรษฐกิจประสบผลสําเร็จ กําลังทางทะเลก็สามารถถอนกําลังโดยรวดเร็ว โดยปราศจากการปฏิบัติการ
บนฝง กําลังทางเรือสามารถเขาตอบโตตอสถานการณวิกฤติท่ีกําลังจะเกิดขึ้น โดยการโยกยายกําลังอยาง
รวดเร็วจากสมรภูมิท่ีไกลมากไปยังสมรภูมิ  อื่นได โดยไมตองพึ่งการสงกําลังบํารุงในการรบ ขีดความ
สามารถในการเขาประจําท่ีของกําลังทางเรือทําให    ผูบังคับบัญชามีความไดเปรียบอยางดียิ่งในการ
ปฏิบัติการระดับยุทธวิธีและยุทธการ

๒๐๒ การใชกําลังทางทะเล (Employment of Maritime Force) กําลังทางทะเลจะตองแนใจวาสามารถใชทะเลได
อยางตอเน่ือง ไมมีอุปสรรคและขอหามใดๆ เพื่อสนับสนุนชาติหรือผลประโยชนและเปาประสงคตาง ๆ ตอไปจะกลาวถึง
ธรรมชาติของการใชกําลังทางทะเลในยามสงบและยามสงคราม แตอยางไรก็ตามเสนแบงความแตกตางระหวางยามสงบ
และยามสงคราม ยังไมเดนชัดในหลายกรณี

๒๐๓ การปฏิบัติในยามสงบ (Operations in Peacetime) กองกําลังทางเรือชวยเหลือตัวเองไดดีในการปฏิบัติการ
ในยามสงบ ซึ่งแตกตางจากยามสงครามในบางแงมุม แมวาในบางสถานการณ การปฏิบัติการยามสงบจะถูกใชในทางการ
เมืองและการทหาร (การแสดงกําลังและการปองปราม) แตสวนใหญแลวจะถูกใชในลักษณะของงานที่ไมเปนระหวางรัฐ
ตอรัฐ เชนตอองคกรผูประพฤติผิดกฎหมาย และองคการขามชาติตาง ๆ องคการที่ไมใชเปนของรัฐบาล และองคกรที่ไม
ใชหนวยงานทหารมักมีผูเชี่ยวชาญ และการเงินในการปฏิบัติการและจะมีสวนเกี่ยวของของการปฏิบัติการในยามสงบอยู
ดวยกันหลายระดับกําลังทางทะเลจะตองเตรียมพรอมอยูเสมอวาจะตองทํางานรวมกันองคการตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมา
แลวและ ตองมีสวนชวยในการปฏิบัติการดวย ในบางภาวะฉุกเฉินกองกําลังทางเรืออาจจะตองมีบทบาทเพิ่มขึ้น ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติการของหนวยงานขางตน การมีสวนรวมในการฝกท่ีดีและใหการสนับสนุนอุปกรณเครื่องมือและ



กําลังพลที่มีอยู การปฏิบัติการในยามสงบจะมีการปฏิบัติหลายอยางผสมผสานกันอยู เชน การระวังปองกัน การปฏิบัติ
การเพื่อมนุษยธรรมและการรักษาสภาวะแวดลอม ซึ่งสามารถจําแนกเปนกลุมของการปฏิบัติไดดังน้ี

ก) การแสดงกําลังและการปองปราม (Presence and Deterrence) การแสดงกําลังของกองกําลังทางเรือ
สามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาและใหการสนับสนุนเปาหมายทางการเมืองไดโดยปราศจากการรุกราน
อธิปไตยของชาติอื่นได กองกําลังทางเรืออาจใชเปนเครื่องมือในทางการทูตที่แข็งแกรง โดยการ 
“Showing the Flag”  “อวดธง” หรือแสดงกําลัง) ในแบบของความนุมนวลในลักษณะของการเปน
เครื่องบงชี้ศักยภาพ ขีดความสามารถของฝายเราเพื่อเปนการชวยเหลือ ในการปองกันการเกิดขอขัดแยง
ได ในทางกลับกันกําลังทางเรือสามารถใชในการปองปรามและตอตานการปฏิบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง
ไดของฝายตรงขามได กองกําลังทางเรือสามารถใชในลักษณะเปน “โล” ปองกัน  โดยการวางกําลังใน
ทะเล ในนานนํ้าอาณาเขต ดังน้ันจึงเปนเสมือนระบบการปองกันแบบ “ลวดสะดุด” ในพื้นท่ีท่ีมีภัยคุกคาม 
การปฏิบัติการน้ีจะเต็มไปดวยอันตรายเพราะวาบางครั้งกลุมตาง ๆ ไมสามารถที่จะประสานงานกันได
อยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากไมสามารถทนตอการยั่วยุตาง ๆ ในพื้นท่ีการวางกําลังได อยางไรก็ตามการ
ใชกําลังทางเรือจะมีความกาวราวนอยกวาการใชกําลังภาคพื้นดิน

ข) การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peace Operations) ในที่น้ีจะใชในลักษณะภาพรวม ๆ ของการปฏิบัติท้ัง
หมด เชน การปองกันขอขัดแยง (conflict prevention) การสรางสันติภาพ (peace making) การรักษา
สันติภาพ (Peace keeping) การใชกําลังบังคับเพื่อใหเกิดสันติภาพ (Peace enforcement) การสะสม
สรางเสริมสันติภาพ (peace building) การใชกําลังทางทะเลในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพโดยปกติแล
วจะใชเสริมใหกับการปฏิบัติการบนบก โดยมีภารกิจโดยรวมดังน้ี การติดตามและเฝาตรวจ   การหยุดยิง 
เปนตัวกลางระหวางกองกําลังทางเรือของคูสงคราม (belligerents) และการจัดต้ังพื้นท่ีปลอดการสูรบ 
การใหความเปนกลางสําหรับการประชุมเพื่อถกแถลงและการปองกันกําลังของคูสงครามละเมิดขอตกลง 
เปนตน

ค) การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Operations) กองกําลังทางเรือมีความเหมาะสมในการ
สนับสนุนการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม โดยการพยายามที่จะบรรเทาหรือลดการทุกขทรมานจากสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสิน ท่ีมีสาเหตุมาจากมนุษยและธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกองกําลังทางเรือมีประโยชน
ในการรักษาความปลอดภัยของสภาพแวดลอมตาง ๆ ใหกับองคกรอื่น ๆ ในการชวยเหลือเพื่อมนุษย
ธรรม ใหมีความกาวหนาในการปฏิบัติงานไดโดยตองอยูในกรอบของกฎหมาย ความพรอมในการปฏิบัติ 
การออนตัวและความ คลองแคลวในการเคลื่อนท่ีของกองกําลังในทะเลเปนสวนสนับสนุนท่ีสําคัญในการ
ปฏิบัติอยางรวดเร็วตอภัยหายนะตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะถามีหนวยปฏิบัติการบนบกเชน นาวิกโยธิน 
เปนตน กองกําลังทางเรือสามารถเปนเสมือนผูใหการสนับสนุนและผูปฏิบัติเสริมใหกับชาติท่ีเปนเจาของ
ประเทศ องคการทางพลเรือนหรือองคการที่ไมไดเปนหนวยงานของรัฐ กองกําลังทางเรือสามารถใหการ
สนับสนุนในเรื่องตาง ๆ เหลาน้ีคือ กําลังพล เครื่องมือ อุปกรณท่ีจําเปน การแพทยและทันตกรรม การให
ความปลอดภัย การกอสรางและหนวยชางตาง ๆ การสื่อสาร และการขนสง



ง) การปองกันการขนสงทางทะเลและเสรีภาพในการเดินเรือ  (Protection of shipping and Freedom of 
Navigation) เม่ือชาติตาง ๆ ไดอางสิทธิเหนือนานนํ้า ซึ่งคิดวาฝายตนมีสิทธิเหนืออยูจะทําใหเกิดการแบง
ปนสิทธิในนานนํ้าน้ัน   สิ่งทายทายตอเสรีภาพในการเดินเรือตามกฎหมายระหวางประเทศ(International 
Law) น้ัน กองกําลังทางเรือมีสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือผานโดยสุจริตหรือมีปฏิบัติการฝกทางเรือในนาน
นํ้าท่ีมีการตอสูแขงขันกันอยู กองกําลังทางเรืออาจจะเขาดําเนินการปองกันเรือสินคาภายใตธงเจาของรัฐ 
เม่ือมีการคุกคามจากผูอื่น

จ) ภารกิจในการทําหนาท่ีเปนเสมือนเจาหนาท่ีตรวจสอบทางทะเล (Maritime Constabulary Tasks)    
ใน ๓ ทศวรรษที่ผานมาไดมีการพัฒนากฎหมายระหวางประเทศขึ้นหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิ
ของชาติท่ีมีชายฝงทะเลจะมีอํานาจนอกเหนือออกมาจากชายฝงมากขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุหลาย ๆ ประการ
ของการตรวจสอบทางทะเลเมื่อมีการขัดแยงในระดับต่ําเกิดขึ้น หนาท่ีเหลาน้ีมีความเกี่ยวของกับกองกําลัง
ทางเรือ และหนวยยามฝง (Coast Guards) หรือหนวยงานพลเรือนอื่น ๆ ดังน้ี
๑) การใชกําลังในการควบคุม กฎระเบียบในการทําการประมง และการดูแลเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
๒) ปฏิบัติการตอตานผูกระทําผิดในทะเล
๓) การตอตานการกอการรายในทะเล
๔) การตอตานขบวนการคายาเสพติดและสินคาหนีภาษี
๕) การตอตานการคาทาสหรือการอพยพที่ผิดกฎหมาย
๖) การตรวจตรากฎระเบียบของสภาพแวดลอมตาง ๆ
๗) ควบคุมดูแลการจราจรทางทะเล

ฉ) การรักษาสภาพแวดลอม (Environmental Operations) กองกําลังทางเรืออาจไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
การตอการรั่วไหลของน้ํามันในทะเลและความหายนะของสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ในกรณีเหลาน้ีกองกําลังทาง
เรือสามารถใชทรัพยากรที่มีอยู เชน บุคลากรที่ไดรับการฝกและวินัยท่ีดีรวมทั้งอุปกรณท่ีมีอยูดวย บอย
ครั้งที่การปฏิบัติการเหลาน้ีมีการปฏิบัติรวมกันหรือใหการสนับสนุนหนวยงานของรัฐบาลอื่น ๆ นานาชาติ 
หรือหนวยงานเฉพาะผูซึ่งมีภารกิจเฉพาะตอการเสียหายของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ

ช) การคว่ําบาตร/การตอบโตทางทะเล (Embargoes / Maritime Interdiction Operations: MIO) กอง
กําลังทางเรืออาจไดรับภารกิจใหบีบบังคับชาติท่ีถูกกีดกันทางการคา (Sanctions) ซึ่งการบีบบังคับทาง
การคาจะมีประสิทธิภาพไดน้ันจะตองมีการปฏิบัติการที่ประสานงานกันอยางดีเยี่ยมระหวางการปฏิบัติการ
ในทะเลกับการปฏิบัติการทางอากาศ สิ่งน้ีมีความสําคัญมากในพื้นท่ีท่ีมีการขัดแยงกันดวยกําลังอาวุธหรือ
มีความตึงเครียดสูง หากในพื้นท่ีน้ันขาดซึ่งความเขาใจพื้นฐานรวมกัน และไมเขาใจกฎของการปะทะที่ดี
แลว อาจยังผลใหเกิดความเสี่ยงอยางใหญหลวงตอหนวยปฏิบัติได งานที่ไดรับมอบหมาย ไดแก การ
ดําเนินการหยุด เขาตรวจสอบ จับกุมและติดตามเรือและอากาศยานที่ตองสงสัย ตลอดจนการจัดต้ังและ
เขาปฏิบัติการในเขตจํากัดทางทะเล (Maritime exclusion zone) ตอเรือหรืออากาศยานของผูยึดหรือ
กลุมใดที่มีสวนเกี่ยวของในการขัดแยง



ซ) การปฏิบัติอพยพประชาชน (Noncombatant Evacuation Operations) การอพยพประชาชนคือการ
ปฏิบัติการเคลื่อนยายประชาชนออกจากพื้นท่ีท่ีซึ่ง สถานะการณในการรักษาความปลอดภัยกําลังเลวลง 
เกิดความเสี่ยงตอชีวิตของประชาชน การปฏิบัติการน้ี จะมีความคลายคลึงกับการปฏิบัติการจูโจมสะเทิน
นํ้าสะเทินบก การโยกยาย การจูโจมแบบทันทีทันใด การยึดครองเปาหมายชั่วคราว และถอนตัวอยางรวด
เร็ว หลังจากภารกิจสําเร็จ ในระหวางการปฏิบัติการอพยพประชาชน กฎการปะทะ (Rules of 
engagement) ถูกนํามาใชเพื่อจํากัดการใชกําลังรบดวยเหตุผลที่วาตองการปองกันผูอพยพและกําลังที่ใช
ในการอพยพประชาชน กองกําลังทางเรืออาจจะตองรวมขีดความสามารถทั้งปวงที่มีอยูเพื่อใหการอพยพ 
ประชาชนประสบผลสําเร็จ หากไมไดรับการชวยเหลือจากกองกําลังอื่น ๆ ในกรณีท่ีไมไดรับการชวยเหลือ
จากกองกําลังอื่น ๆ  เรือของกําลังทางทะเลจะตองใหขีดความสามารถในการบรรทุกและการระวังปองกัน
อยางใกลชิดกับพื้นท่ีพักรอกับสวนตางๆ ดวย การอพยพโดยตรงจากพื้นท่ีระวังปองกันไปยังเรอืนอกเขต
นานนํ้าภายในจะตองมีการดําเนินการทางการเมืองควบคูไปดวย   ผบ.กองกําลังที่ทําการอพยพประชาชน 
ตองเตรียมการและติดตามในสวนที่เกี่ยวของกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในกรณีท่ีไมไดมีการ    
ควบคุมมาจากระดับสูง

๒๐๔ การปฏิบัติในยามสงคราม (Operations in Wartime) ในการปฏิบัติภารกิจในยามสงครามของกําลังทางเรือ 
จะมุงใหประสบผลสําเร็จในการควบคุมทะเล (Sea Control) และการปฏิบัติการสูฝง (Projecting Power Ashore)

ก) การควบคุมทะเล (Sea Control) การควบคุมทะเลน้ันมีอยูดวยกันหลายระดับ การควบคุมทะเลแบบ
สมบูรณน้ันยากที่จะเปนไปได ซึ่งจะตองเปนไปในลักษณะที่กําลังทางเรือของฝายเราสามารถใชทะเลได
โดยไมมีการ ขัดขวางจากขาศึก ในขณะที่ฝายขาศึกเองก็ไมสามารถปฏิบัติการทางเรือใด ๆ ไดเลย การได
มาซึ่งการครองทะเลอยางสมบูรณน้ัน สามารถกระทําไดโดยการทําลาย กําลังทางเรือของฝายขาศึกหรือ
การจํากัดใหหมดสิ้นไปดวยวิธีอื่น ๆ เชน การปดอาว เปนตน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวมีความสิ้นเปลือง
สูงมาก หากฝายขาศึกมีกําลังมากและมีอาวุธยุทโธปกรณท่ีดี ดังน้ันระดับของการควบคุมทะเลโดยปกติ
จะทําเฉพาะพื้นทีท่ีกําหนดและเฉพาะชวงเวลาเทาน้ัน การควบคุมทะเลตองใหการระวังปองกันกับกําลังรบ 
สิ่งอํานวยความสะดวกและเสนทางเดินเรือ การใชกําลังทางเรือขนาดใหญในพื้นท่ีหน่ึงสามารถดํารงและ
ประสบผลสําเร็จอยางเพียงพอในการ ควบคุมทะเลได แตสําหรับกําลังทางเรือขนาดเล็กและเรือสินคา
ตองการการควบคุมทะเลโดยการจัดต้ังโดยกําลังจากแหลงอื่นหรือตองการเรือคุมกัน การปฏิเสธการใช
ทะเลเปนสวนยอยของการควบคุมทะเล ซึ่งจะสําเร็จผลไดเม่ือกําลังทางเรือของฝายเราสามารถปองกันการ
คุกคามของฝายขาศึกจากการใชทะเลเพื่อจุดประสงคของฝายเขาได การปฏิเสธการใชทะเลนั้นโดยปกติ
แลวจะมีการปฏิบัติในพื้นท่ีท่ีมอบหมายใหและในชวงเวลาที่จํากัด

ข) การแผขยายกําลังอํานาจทางเรือขึ้นสูฝง (Power Projection) การขัดแยงในทะเลที่ดีมีการปฏิบัติการรบ 
บางครั้งก็จะตองมีผลของการปฏิบัติบนฝงตามหรือการไลติดตามรุกล้ําเขาไปในเขตเปาหมายในแผนดิน 
แมวาหนวยเรือจะมีการปฏิบัติการเพื่อครองทะเลและผลสําเร็จสูงสุดในยุทธบริเวณจําเปนตองขึ้นอยูกับ
ความสําเร็จของการปฏิบัติการบนฝง กองกําลังทางเรือบอยครั้งตองเตรียมการที่จะปฏิบัติการในนานนํ้า



ชายฝงเพื่อท่ีจะขยายกําลังขึ้นสูฝง ในฐานะที่เปนกําลังสวนหนึ่งของการปฏิบัติการรวมทั้งกําลังทางเรือ 
กาํลงัทางอากาศ และกาํลงัทางบก กาํลงัทางเรอืโดยปกตแิลวจะเปนกาํลงัสวนแรกทีเ่ปนถงึพืน้ท่ีปฏิบัติการ 
และอาจประกอบไปดวยกําลังสวนตาง ๆ ท่ีมีขีดความสามารถสูง ซึ่งจะเปนผูเปดทางใหกองกําลังรบรวม
เขาถึงพื้นท่ีปฏิบัติการได    กองกําลังทางเรือมีสวนรวมในการปฏิบัติการบนฝงโดยใหการสนับสนุนท้ัง
ทางตรง และทางออมใหกับการปฏิบัติทางบก    มันเปนสิ่งสําคัญที่ผูบัญชาการกองกําลังทางเรือจะตอง
รับผิดชอบการควบคุมทะเล (Sea Control) ซึ่งอาจรวมไปถึงการปฏิบัติบนฝงดวย เชน การโจมตีทาง
อากาศจากทางทะเลตอฐานบินชายทะเลของฝายขาศึก     เพื่อท่ีจะใหดํารงไวและประสบผลสําเรจ็ในการ
ควบคุมทะเล

๒๐๕ ภารกิจของการปฏิบัติการทางเรือ (Task for Maritime Operations) แมวาจากภารกิจตาง ๆ ท่ีจะกลาวตอไป
ขางลางน้ีจะเปนภารกิจหลัก ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติในยามสงคราม แตบางภารกิจหรือท้ังหมดอาจนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติการทางเรือดวย ซึ่งทั้งหมดนั้นตองการการลาดตระเวนเฝาตรวจโดยใชท้ังกําลังทั้งหมดที่มีอยูและอุปกรณ ภาย
นอก และขาวที่ดีเพื่อท่ีจะสรางภาพการรบใหกับกองกําลังในการตัดสินใจใชกําลัง

ก) สงครามปองกันภัยทางอากาศ (Anti – Air Warfare: AAW) สงครามปองกันภัยทางอากาศมีขอบเขต
รวมถึงภัยคุกคาม จากอากาศยานทั้งหมดและ อาวุธปลอยจากอากาศยาน ผิวพื้น หรือใตผิวพื้น ตอง
พยายามปฏิเสธการรั่วไหลเรื่องการขาวตอฝายขาศึก และมีระบบการเตือนภัยตอการโจมตีทางอากาศ   
สงครามปองกันภัยทางอากาศมีพื้นฐานอยูบนการปองกันทางลึก : การเอาชนะการโจมตีทางอากาศโดยการ
ใชกําลังทางอากาศจากทางทะเลและฐานบินบนฝง ใชระบบอาวุธปลอยตอสูอากาศยานจากพื้นผิวสูอากาศ 
ท้ังระยะปานกลางและระยะไกล อาวุธปลอยในการปองกันเปนจุด (Point Defense)  หรือปองกันตัวเอง 
ปนตอสูอากาศยานและระบบปองกันตัวเองระยะใกล การลวงทางอิเล็กทรอนิกส การรบกวน และเปาลวง 
ระบบการปองกันของชั้นเหลาน้ีตอง มีระบบการเตือนภัยลวงหนา การตอตานการลาดตระเวนตรวจการณ
ของฝายขาศึกและการตกเปนเปาหมาย   การโจมตีทําลายอากาศยานกอนท่ีจะสามารถปลอยอาวุธ    และ
ทายสุดจะตองทําลายหรือลวงอาวุธปลอยกอนท่ีมันจะทําลายกําลังของฝายเรา

ข) สงครามปราบเรือดําน้ํา  (Anti – Submarine Warfare: ASW) สงครามปราบเรือดํานํ้าเปนการปองกัน
กองกําลังของฝายเราใหรอดพนจากการโจมตีจากเรือดํานํ้าขาศึก ซึ่งจะขึ้นอยูกับการปองกันทางลึก และ
การปฏิบัติงานประสานอยางใกลชิดระหวางเครื่องบินตรวจการณทางทะเล เฮลิคอปเตอร เรือผิวนํ้า และ
เรือดํานํ้าของฝายเรา ความซับซอนของการประสานงานและสภาวะแวดลอมตาง ๆ ท่ีมีลักษณะพิเศษจะมี
ผลทําใหการตอตานภัยคุกคามจากเรือดํานํ้ามีความยุงยากมากขึ้น

ค) สงครามตอตานเรือผิวน้ํา  (Anti – Surface Warfare: ASUW) การปฏิบัติการตอตานเรือผิวนํ้าขาศึก
จะประสบผลสําเร็จไดดวยการควบคุมทะเลและการปฏิเสธการใชทะเล การเตือนภัยจากระยะไกลจาก
แหลงขาวตาง ๆ สิ่งที่มีคุณคาในอันดับแรกจะไดมาจากการติดตามจากบนฝง เครื่องบินตรวจการณใน
ทะเล เฮลิคอปเตอรประจําเรือผิวนํ้าหรือจากเครื่องมือตรวจจับของเรือตาง ๆ ในทะเล     เม่ือกําลังที่เปน



ภัยคุกคามถูกตรวจพบจะตองพิสูจนใหชัดเจนเกี่ยวกับการประกอบกําลัง การวางกําลังกอนท่ีฝายขาศึก
จะเขามาโจมตีฝายเรา

ง) สงครามโจมตี  (Strike Warfare) กองกําลังทางเรือมีสวนในการโจมตีตอเปาหมายบนฝงโดยการใชฐาน
เรือบรรทุก เครื่องบิน อาวุธปลอยจากทะเล ปนเรือ และการปฏิบัติการพิเศษตาง ๆ ในการปฏิบัติการ
ระหวางกําลังทางอากาศกับกําลังทางเรือ โดยเฉพาะในสภาวะที่เปนชายฝง กําลังทางอากาศจะตอง
ประสาน อยางใกลชิดกับกําลังทางเรือ เพื่อใหไดประสิทธิภาพของการใชกําลังทางอากาศอยางสูงสุดในบท
บาทของการโจมตี

จ) การปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibious Warfare) การปฏิบัติการสะเทินนํ้าสะเทินบก
เปนการปฏิบัติจากทะเลโดยกําลังทางเรือและกําลังยกพลขึ้นบก (Landing Forces) เขาโจมตีตอขาศึก
หรือศักยภาพตาง ๆ ของฝายขาศึกบนฝง การปฏิบัติการสะเทินนํ้าสะเทินบกเปนการรวมการปฏิบัติการ
ทุกชนิดของเรือ อากาศยาน อาวุธ การปฏิบัติการพิเศษตาง ๆ และกําลังรบยกพลขึ้นบกในกรอบของการ
ปฏิบัติการรวม เปนการปฏิบัติการที่มีความยุงยากซับซอนมากท่ีสุดในการปฏิบัติการรวมทั้งหลาย ราย
ละเอียดตาง ๆ ความรูพิเศษ ระดับของการประสานงานการปฏิบัติ และการวางแผนเปนสิ่งที่ตองทําอยาง
รอบครอบและละเอียดถี่ถวน รวมทั้งการฝกซอมและการปฏิบัติจริงลวนเปนสําคัญที่จะนําความสําเร็จมา
สูการปฏิบัติการ กองกําลังทางเรือน้ันจะตองรับผิดชอบตอความปลอดภัยและการมาถึงพื้นท่ียกพลอยาง
ตรงเวลา การ   ยกพลขึ้นบกของกองกําลังยกพลขึ้นบกจะตองปฏิบัติอยางถูกตองทั้งสถานที่ และเวลา
การปองกันการขนสงทางทะเล และการควบคุมการปฏิบัติการจากเรือสูฝงของการปฏิบัติการสะเทินนํ้า
สะเทินบก กองกําลังสะเทินนํ้าสะเทินบกสามารถปฏิบัติการรอคอยเพื่อสรางเสถียรภาพในทะเลหรือการจู
โจมและการขึ้นบก ตามการตัดสินใจทางการเมืองในเวลาและสถานที่ท่ีเหมาะสมไดโดยขึ้นอยูกับสิ่ง
อํานวยความสะดวกบนฝง

ฉ) สงครามการควบคุมและบังคับบัญชา (COMMOND AND CONTROL WARFARE: C2W) 
สนับสนุนโดยขาวสาร สงครามการควบคุมและบังคับบัญชาเปนการปฏิบัติในหลาย ๆ สาขา โดยรวมการ
ปฏิบัติของการปฏิบัติการเพื่อรักษาความปลอดภัย การลวง การปฏิบัติการจิตวิทยา สงคราม
อิเล็กทรอนิกสและการทําลายศักยภาพตาง ๆ ในการตอตานขอมูลขาวสารของฝายขาศึก เชน การสราง
อิทธิพล ริดรอน และทําลายขีดความสามารถของขาศึก รวมทั้งการปองกันการควบคุมบังคับบัญชาของ
เราดวย

ช) การปฏิบัติการพิเศษ (SPECLAL OPERATIONS) การปฏิบัติการพิเศษของกองกําลังทางเรือ มีสวน
การปฏิบัติท้ังโดยตรงและโดยออมในการสนับสนุนการควบคุมทะเล และภารกิจแผขยายกําลังขึ้นสูฝง
(POWER PROJECTION) จากขีดความสามารถที่สามารถปกปด ซอนเรน ตัวเองได หนวยปฏิบัติการ
พิเศษทางทะเล สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการของสวนลวงหนา การสํารวจทางสมุทรศาสตร ใกลหาด 
การลาดตระเวนเพื่อการปฏิบัติการสะเทินนํ้าสะเทินบกในอนาคต   การปฏิบัติภารกิจทางทหารโดยตรง 
ภารกิจการคนหาและชวยเหลือทางทหาร และ ริดรอนขีดความสามารถในการติดตอสื่อสาร หรือการขน
สงในทะเล



ซ) สงครามทุนระเบิด (MINE WARFARE) สงครามทุนระเบิดมีการปฏิบัติท้ังการใชทุนระเบิดเชิงรุก และ
มาตรการในการตอตานทุนระเบิดเชิงรับ (MINE COUNTER MEASURES - MCM) การวางทุน
ระเบิดทางรุกมีวัตถุประสงค เพื่อท่ีจะแยกกําลังในการทําสงครามของฝายขาศึกออกจากกัน และสราง
เสริมความปลอดภัยกับเสนทางการคมนาคมในทะเลของฝายเรา โดยการทําลายหรือการคุกคามกําลังทาง
ทะเลของฝายขาศึก มาตรการตอตานสงคราม ทุนระเบิด ไดแก มาตรการในการปฏิบัติเชิงรุก (แยกและ
กวาดลางสนามทุนระเบิด) มาตรการเชิงรับ (การกําหนดเสนทางการเดินเรือในพื้นท่ีท่ีมีภัยคุกคามสูง) 
และมาตรการในการปองกันตนเอง (การลดสิ่งตาง ๆ ท่ีแสดงสัญลักษณของเรือ)

ฌ) การควบคุมเรือพาณิชย (NAVAL CONTROL OF SHIPPING) ภารกิจของการปฏิบัติการทางเรือของ
กองกําลังนานาชาติ อาจตองการแบบของการควบคุม และการประสานงานเรือพาณิชย ในภูมิภาคนั้นการ
ควบคุมและการประสานงานเรือพาณิชยสามารถชวย ผูบังคับบัญชากองกําลังทางเรือลดการลาดตระเวน
ตรวจการณทางทะเล และลดการเผชิญหนาระหวางเรือสินคาและเรือฝายขาศึก การควบคุมเรือพาณิชย
สามารถปฏิบัติไดโดยการใหคําแนะนํากับเจาของเรือพาณิชยและผูปฏิบัติงานบนเรือใหทราบถึงสถาน
การณ ผลกระทบในภูมิภาคและมาตรการตาง ๆ ท่ีกําลังปฏิบัติอยู หนวยงานที่เกี่ยวของกับเรือพาณิชย
จะตองยอมรับมาตรการของการควบคุมเรือพาณิชยและยินดีท่ีจะรวมมือ ในการแจงตําบลท่ีเรือ เสนทาง
ระบบสื่อสารแกผูควบคุมท่ีเปนทหารเรือและยอมปฏิบัติตามคําแนะนําของฝายทหารเรือในการกําหนด
เสนทางเดินเรือและเข็มการเดินเรือท่ีปลอดภัยดวย

-----------------------------------------------



บทที่ ๓
การจัดองคการบังคับบัญชา และการควบคุม

(COMMAND AND CONTROL ORGANIZATION)

“ในระดับการบังคับบัญชาการปฏิบัติการรวมกันหลายชาติท่ีสูงยิ่งขึ้นไป ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการจะขึ้น
อยูกับการประสานงานเปนหลักมากกวาการควบคุม ความรวมมือเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันจะสําคัญมากกวาการบังคับ
บัญชา เราจึงจําเปนตองพัฒนาหลักนิยมขึ้นมา เพื่อสะทอนใหเห็นและชวยเหลือเกื้อกูลใหหลักการที่กลาวมาขางตนเปน
จริงขึ้นมา”

Vice-Admiral Peter Cairns, Canadian Forces

๓๐๐ องคกรมีบทบาทสําคัญอยางมากในการปฏิบัติงานทางทะเลรวมกันหลายชาติ เพื่อท่ีจะกําหนดการจัดกําลังทาง
เรือหลายชาติ (Multinational maritime force - MMF) และกํากับดูแลหนวยกําลังที่เขารวมปฏิบัติการที่ไมใชกําลัง
ทางเรือ ในการปฏิบัติการครั้งหนึ่งกําลัง MMF อาจเปนสวนประกอบหนึ่งของกําลังปฏิบัติการระหวางชาติท่ีอยูเหนือกวา
กาวแรกที่สําคัญในองคกรของ MMF ก็คือการแยกสวนของการบังคับบัญชา การควบคุม การกํากับดูแลและการปฏิบัติ
การรวม เปนสวน ๆ ใหชัดเจน องคกรจะตองสะทอนความสอดคลองกันระหวางชาติท่ีเขารวมเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
บทนี้จะอภิปรายใหเห็นการบังคับบัญชาแบบตางๆ และโครงสรางการควบคุม  ซึ่งอาจจะใชในกองกําลัง MMF และ
ตรวจสอบโครงสรางการบังคับบัญชาระดับชาติ   ตลอดจนความแตกตางที่สําคัญระหวางการจัดองคกรสําหรับการ
ปฏิบัติการรวมกันหลายชาติและชาติเดียว

๓๐๑ การบังคับบัญชาและการควบคุม (Command and Control: C2) คําวา “การบังคับบัญชา” และ “การควบคุม”
มีความหมายใกลชิดกันมากและมักจะใชรวมกัน อยางไรก็ตามคําท้ังสองก็ไมใชคําท่ีมีความหมายอยางเดียวกัน การ
บังคับบัญชาและการควบคุม เปนความสัมพันธกันในทางดิ่งจากขางบนลงมาสูขางลาง ในขณะที่การปฏิบัติการรวมและ
การกํากับดูแลที่อยูในระดับเดียวกันมีสวนประกอบเกี่ยวเนื่องกันทางแนวนอน

ก) การบังคับบัญชา คือ กําลังหรืออํานาจที่ไดรับมอบในกองทัพแตละสวน เพื่อควบคุมเปาหมายหรือทิศทาง
การกํากับดูแล และการควบคุมกําลังทางทหาร ดวยอํานาจที่ไดรับมอบนี้ผูบังคับบัญชาสามารถใชแสดง
ความประสงคและความตัง้ใจของตนไปยงัหนวยใตบังคับบญัชา การบงัคับบญัชาอาจรวมถงึการจดัองคกร
ใหมใหกบัหนวยกาํลงัทีมี่อยูเดิมใหเปนไปตามการจดัเฉพาะกจิหรอืการจดัตามแบบ หรอืสาํหรบัวตัถปุระสงค
ในยามสงบหรอืยามสงคราม

ข) การควบคมุ คือ อาํนาจทีใ่ชโดยผูบังคับบญัชา ซึง่ใหผลออกมาเปนกจิกรรมขององคกรของผูใตบังคับบัญชา
หรือ องคกรอื่นๆ ท่ีปกติไมอยูใตการบังคับบัญชา เปนการบงทิศทางความรับผิดชอบโดยการออกคาํสัง่
หรอืนโยบายทกุสวนหรอืบางสวนของอํานาจอาจจะมกีารถายโอนหรอืมีการมอบหมายใหทําการแทนได

ค) การปฏิบัติการรวม คือ ความสัมพันธ ซึ่งอยูระหวางผูบังคับบัญชาสองหรือมากกวาสองทาน ซึ่งจะตองทํา
ใหทิศทางการควบคุมและการบํารุงรักษาหนวยกําลังเปนไปในทางเดียวกัน เพื่อท่ีจะทําใหเกิดการทํางาน



รวมกันแบบเปนทีมขึ้น การปฏิบัติการรวม ก็คือ หลักการที่ทําใหหนวยกําลังจากที่ตางๆ กัน สามารถ
ทํางานรวมกันได

ง) การประสานงาน คือ การปฏิสัมพันธในรายละเอียด ระหวางสวนประกอบของหนวยกําลัง ท่ีจะใหม่ันใจ
วาไดใชความพยายามในการปฏิบัติการรวมที่เปนไปไดอยางสูงสุด การประสานงานรวมทั้งศูนยท่ีใชในการ
ประสานงานและขอมูลรายละเอียดที่เคลื่อนไปมาระหวางสวนประกอบของหนวยกําลัง

เราสามารถจัดความสัมพันธเหลาน้ีใหเปนระบบ C2 ซึ่งทําใหผูบังคับบัญชาหนวยกําลัง MMF ฝายเสนาธิการ
และผูใตบังคับบัญชา ใชในการวางแผน ตรวจสอบควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติการ

๓๐๒ หลักการของระบบบังคับบัญชาและควบคุม (C2) ประกอบดวย
ก) หนวยกําลังบังคับบัญชา หนวยของการบังคับบัญชาสําเร็จไดดวยมอบอํานาจใหท่ีจะไปใชอํานวยการและ

กํากับดูแลการปฏิบัติของหนวยกําลังทั้งปวงและที่ต้ังทางทหารของผูบังคับบัญชาแตละทาน การประกอบ
กําลังของ MNF อาจพิจารณาความสัมพันธของการบังคับบัญชาที่ไดรับมอบอํานาจ อยางไรก็ตาม ความ
ไมเขากันอาจเกิดขึ้นไดในการใชสวนประกอบของกําลังระดับชาติและใชท่ีต้ังในการสนับสนุนระดับชาติ 
หนวยกําลังบังคับบัญชาอาจจะทํางานฝนใจในกิจกรรมทางทหารและอํานาจอื่นๆ ภายในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของผูบังคับบัญชา ดังน้ัน ในการปฏิบัติงานรวมกันของ MMF หนวยกําลังบังคับบัญชาอาจไมมี ยกเวน
เสียแตวา  การปฏิบัติงานที่ไดประสบผลสําเร็จอาจจะถูกชักนํา ถาหนวยกําลังที่มีความพยายามไปสู
เปาหมายไดประสบผลสําเร็จ

ข) การประกอบกันของโครงสราง C2   โครงสรางการบังคับบัญชา จะตองม่ันใจในเรื่องการใชขีดความ
สามารถของผูเขารวมปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด แตการแยกของสวนประกอบของการบังคับ
บัญชาระดับชาติอาจมีความจําเปนตองมี เชน เม่ือกําลังรวมระดับชาติถูกกําหนดใหอยูภายใตการควบคุม
ทางยุทธการของ MMFC   เม่ือกําลังปฏิบัติการพิเศษไดถูกกําหนดหรือใหอยูกับ MMF โดยปกติแลว
จะแยกการบังคับบัญชากัน    โครงสรางที่มีการติดตอกันอยางเหนียวแนนและมีประสิทธิภาพระหวาง
สายการบังคับบัญชาระดับชาติ เปนสวนประกอบที่สําคัญของโครงสรางการบงัคับบัญชากําลัง MMF

ค) สายการบังคับบัญชา โครงสรางระบบ C2 ปกติแลวจะเปนตามลําดับชั้น  มีการอํานวยการและใหคําสั่งที่
จําเปนและเหมาะสมไปยังผูบังคับบัญชาที่อยูในระดับต่ํากวาใหสามารถรวบรวมกิจเปนสวนประกอบพิเศษ
ของหนวย

ง) ความตอเน่ือง ระบบ C2 ควรจะตองดําเนินอยางตอเน่ืองในการปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ผูบังคับ
บัญชาควรจะกําหนดลําดับชั้นของการบังคับบัญชาและพิจารณาการจัดต้ังกองบังคับการหลายๆแบบเพื่อ
ใหสอดคลองทํางานทางยุทธการไดตอเน่ือง

จ) ความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาและความออนตัวในการปฏิบัติ ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาที่
จะทําใหภารกิจลุลวงไปไดน้ันไมสามารถแบงแยกออกได      แตการกระจายอํานาจโดยผานผูทําการแทน
น้ันอาจจะเปนเรื่องที่จําเปนหรือเปนสิ่งที่ตองการอยางยิ่ง การแตงตั้งผูทําการแทนนั้นผูบังคับบัญชาทุก ๆ



ระดับมีความจําเปนตองถายทอดความตั้งใจและเจตนาไปสูเปาหมายใหกระจางชัด และจัดทรพัยากรและ
อาํนาจทีผู่ใตบังคับบญัชาจาํเปนท่ีจะตองใชปฏิบัติเพือ่ใหภารกจิบรรลคุวามสาํเรจ็   ดวยเหตน้ีุผูบังคับบัญชา
ใหความออนตัวในการปฏิบัติกับผูใตบังคับบัญชาภายใตขอบเขตที่อยูในกรอบของความ ต้ังใจของผู
บังคับบัญชาเพื่อใหสามารถมปีฏิกิริยาโตตอบกับสถานการณฉุกเฉินไดรวดเร็วหรือแสดงความกลาหาญใน
โอกาสที่ตนถนัดหรือชอบ  การมอบอํานาจที่ประสบผลสําเร็จมีสิ่งที่จําเปนตองทําอยู ๒ ประการ  คือ
(๑) ผูบังคับบัญชาตองมีภาพสถานการณท้ังหมดที่ตนรับผิดชอบชัดเจนอยูในมือ และจะตองมีความ

สามารถที่จะตรวจสอบผูใตบังคับบัญชาใหเกิดความม่ันใจได
(๒) ผูใตบังคับบัญชาจะตองทําความเขาใจความตั้งใจของผูบังคับบัญชาอยางถองแท

๓๐๓ ระดับอํานาจในการปฏิบัติการ  ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาจะตองทําความเขาใจในอํานาจที่ไดรับมอบ
ในความเกี่ยวเนื่องของสายการบังคับบัญชา เพราะวาความเกี่ยวเนื่องกันในระบบ C2 ก็คือ พื้นฐานในการสรางหนวย
กําลังที่มีประสิทธิภาพ หนวยกําลังทางเรือท่ีมีประสิทธิภาพ     นับเปนความสําคัญอยางยิ่งที่ผูบังคับบัญชาจะตองออก
คํานิยามที่งายตอการปฏิบัติการและใหเน่ินท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ตาราง ๓ - ๑ และหัวขอตอไปนี้ จะอธิบายถึงเรื่องลําดับ
ชั้นของอํานาจที่จัดทําใหกระบวนการนี้งายขึ้น

ก) การบังคับบัญชาเต็มรูปแบบ (Full Command) อํานาจทางทหารและความรับผิดชอบของนายทหารที่อยู
เหนือตนที่จะในการออกคําสั่งไปยังหนวยรอง คําสั่งน้ีรวมไปยังการปฏิบัติการและการอํานวยการทาง
ทหารในทุกลักษณะ และมีอยูแตเพียงภายในชาติเดียวกัน น่ันก็เปนผลแสดงวา ผูบังคับบัญชาของ
ประเทศพันธมิตรหรือผูเขารวมไมมีอํานาจใชคําสั่งเต็มกับหนวยกําลังที่ไดรับมอบหมายใหไปขึ้นการบังคับ
บัญชา ชาติตาง ๆ จะพิจารณากําหนดกฎเกณฑ วิธีการ และการขยายขอบเขตอํานาจใหทําการแทนไปให
กับผูบังคับบัญชาที่ตางชาติกัน ในการพิจารณากําหนดเรื่องน้ี ปจจัยท่ีตองพิจารณาไดแก วัตถุประสงค
ทางการเมือง ภารกิจทางทหาร ขนาดของกําลังที่คาดวาจะใช กําลังสัมพัทธ ขอไดเปรียบ ความเสี่ยง และ
งบประมาณ รวมทั้งระยะเวลาที่จะเขารวม และ หลักการของ MMF ในเรื่องกฎการปะทะ

ข) การบังคับบัญชาทางยุทธการ (OPCOM) คําสั่งปฏิบัติการใหอํานาจผูบังคับบัญชาที่จะมอบหมายภารกิจ
ไปยังผูบังคับบัญชาในระดับรองเพื่อใชหรือโอนกําลัง เพื่อจะรักษาไวหรือจัดผูแทนในการควบคุมทางยุทธ
การหรือทางยุทธวิธีท่ีจําเปน คําสั่งปฏิบัติการไมรวมถึงความรับผิดชอบสําหรับการอํานวยการหรือการสง
กําลังบํารุง ความรับผิดชอบเหลาน้ีจะตองถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในการปฏิบัติการระหวางหลายชาติ คํา
สั่งปฏิบัติการอาจจะใชในการจัดกําลังที่ไดรับใหกับหนวยการบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบคําสั่ง
ปฏิบัติการใน MMOP จะไมมีการใหรับมอบอํานาจโดยปราศจากหนวยกําลังเฉพาะที่เหมาะสม ในขณะที่
คําสั่งปฏิบัติการอนุญาตใหผูบังคับบัญชาใชกําลังที่ไดรับมอบโดยแยกสวนออกมา ท้ังน้ีจะตองไมกระทบ
กระเทือนตอการจัดองคกรพื้นฐานนั้นคือจะตองไมมอบหมายภารกิจใหมใหหรือมอบหมายซ้ําซอน ถาผู
บังคับบัญชาไดรับมอบกําลัง ซึ่งจําเปนสําหรับดําเนินภารกิจอยางตอเน่ือง ความอิสระสําหรับการปฏิบัติ
งานโดยมีความขัดแยงกันนอยหรือไมมีเลย น้ันควรจะตองมีในคําสั่งปฏิบัติการ



ค) การควบคุมทางยุทธการ (OPCON) การควบคุมทางยุทธการเปนเรื่องรองมาจากคําสั่งปฏิบัติการ คือ
อํานาจที่ไดมอบใหผูบังคับบัญชาที่จะไปอํานวยการสั่งการปฏิบัติวันตอวันในการใชกําลังเพื่อจะใหบรรลุ
ภารกิจที่ไดรบมอบหมาย ภารกิจเหลาน้ีปกติแลวก็จะมีขีดจํากัดในเรื่องการทํางาน เวลา หรือ สถานที่
หนวยกําลังที่เกี่ยวของ และการรักษาหรือมอบคําสั่งทางยุทธวิธี และ/หรือการควบคุมทางยุทธวิธี
(TACON) ของหนวยเหลาน้ัน OPCON ไมรวมอํานาจที่จะใชกับหนวยกําลังที่แยกตัวออกมา ไมรวม
อํานาจที่ใชไปใชหนวยกําลังหรือสวนยอยๆ สําหรับกิจอื่นมากกวาท่ีไดรับมอบหมาย หรือขัดกับการจัด
องคกรพื้นฐานจนกระทั่งไมสามารถรับกิจใหมหรือยายสังกัดได OPCON ไมรวมถึงความรับผิดชอบใน
การอํานวยการหรือการสงกําลังบํารุง เน่ืองจากความรับผิดชอบน้ันจะตองถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในการ
ปฏิบัติการระหวางชาติ หนวยกําลังจะวางไวภายใตการควบคุมการปฏิบัติการเพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถ
ใชงานใหการสนับสนุนไดโดยตรง       โดยไมตองขออนุญาตหรืออาศัยอํานาจของหนวยเหนือ ผูบังคับ
บัญชามอบการควบคุมการปฏิบัติการหนวยใดหนวยหนึ่งจะตองไมเหนือขอบเขตของการใชกําลังที่กําหนด
ไวในการอํานวยการโดยปราศจากการอางอิงอํานาจที่ระบุไวในการอํานวยการนั้น ถาผูบังคับบัญชาได
กําหนดขอบเขตของกิจหรือภารกิจ     หรือถากําลังไดรับมอบโดยมีขอบเขตในกิจกรรมของตน ผูบังคับ
บัญชาก็ควรจะไดรับการควบคุมการปฏิบัติการ (OPCON)
- การเปลี่ยนการควบคุมการปฏิบัติการ (CHOP) การเปลี่ยนการควบคุมการปฏิบัติการ ก็คือ วัน

และเวลา ซึ่งความรับผิดชอบสําหรับการควบคุมการปฏิบัติการของหนวยกําลังผานมาจากอํานาจ
OPCON หน่ึงไปยัง OPCON อื่น ๆ  วิธีการปฏิบัติ CHOP ควรจะแสดงไวใหชัดแจงในคําสั่ง
ยุทธการ  ซึ่งอาจจะทําออกมาในรูปของเวลา สถานที่ และการขามแนวเขต

ง) การบังคับบัญชาทางยุทธวิธี (TACOM) คือ อํานาจที่มอบใหผูบังคับบัญชาเพื่อท่ีจะมอบหมายภารกิจไป
ยังหนวยภายใตการบังคับบัญชาของเขาเพื่อใหบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาระดับ
เหนือตน คําน้ีนิยมใชในเรื่องการปฏิบัติการทางทะเล มีความหมายแคบกวาคําสั่งยุทธการแตรวมอํานาจที่
จะดํารงไวหรือมอบหมายการควบคุมทางยุทธวิธี นายทหารอาวุโสที่มีความเหมาะสมที่จะทําหนาท่ีควบคุม
องคกรหนวยกําลัง น้ีเรียกวา นายทหารสั่งการทางยุทธวิธี (OTC)

จ) การควบคุมทางยุทธวิธี (TACON) การควบคุมทางยุทธวิธีเปนรายละเอียดและโดยปกติแลว ใชกับการ
อํานวยการประจําท่ีและการควบคุมการเคลื่อนไหวปรับขบวนที่จําเปน     เพื่อใหสําเร็จภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย การควบคุมทางยุทธวิธีปกติแลวก็จะไดรับมอบจาก OPCOM OPCON หรือ TACOM ไป
ยังหนวยรองสําหรับหวงเวลาสั้น ๆ เพื่อท่ีจะปฏิบัติกิจเฉพาะหรือภารกิจที่ไดรับมอบ ผูบังคับบัญชาที่กําลัง
ทําการควบคุมทางยุทธวิธีน้ันมีความรับผิดชอบในเรื่องวิธีการและ คําสั่งที่จะใชในการฝกดวย



การปฏิบัติ OPCOM OPCON TACOM TACON
การมอบหมายภารกิจ มี มี มี มี
การมอบกําลัง มี มี มี มี
การมอบหนาท่ี
-OPCOM
-OPCON
-TACOM
-TACON

ไมมี
มี
มี
มี

ไมมี
มี
มี
มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

การเปลี่ยนยายกําลัง มี ไมมี ไมมี ไมมี
การอํานวยการและการ กบ. ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี
การวางกําลัง มี มี มี ไมมี

ตารางที่ ๓ - ๑
ข้ันการมอบอํานาจใน MMOP

หมายเหตุ  :

ฉ) ศัพทอื่น ๆ ศัพทหลายคําจะใชบอยครั้งโดยบางชาติและในการปฏิบัติการ โดยจะใชในบางโอกาสในเรื่อง
Multinational operations ไดแก
(๑) การมอบหมาย

- การจดัหนวยหรอืกาํลงัพลในองคกรในลกัษณะถาวร และ/หรอืองคกรน้ีจะควบคมุและอาํนวยการ
หนวยกาํลงัหรอืกาํลงัพลสาํหรบัเฉพาะหนาท่ีพืน้ฐานหรอืสวนแบงบางสวนจากหนาท่ีหลกั ๆ

- การใหรายละเอียดแตละหนวยเพื่อท่ีจะระบุหนาท่ีหรือการทํางานซึ่งหนาท่ีหรือการทํางานเปน
เรื่องพื้นฐาน และ/หรือคอนขางจะถาวร

(๒) การสมทบ
- การจัดหนวยหรือกําลังพลในองคกรในลักษณะชั่วคราว เรื่องของขอบเขตที่จะกําหนดไวในคํา

สั่งสมทบ ผูบังคับบัญชาของรูปกระบวน หนวยกําลัง หรือองคกรที่ไดรับการสมทบ จะตองได
รับการฝกหัดเรื่องการบังคับบัญชาและควบคุมในระดับเดียวกันคลายกับกระทําขามหนวยและ
ขามสวนยอยดานกําลังพลไปขึ้นการบังคับบัญชา  อยางไรก็ตาม ความรับผิดชอบสําหรับการ
สงผานและการเลือ่นยศกาํลงัพลปกติแลวกจ็ะรกัษารปูกระบวนหลกั ๆ หนวยกาํลงั, หรอืองคกร

- การใหรายละเอียดแตละหนวยที่จะระบุการทํางานซึ่งการทํางานเปนเรื่องลําดับรองหรือคอน
ขางจะเปนการชั่วคราว

(๓) การสนับสนุน  การแสดงกําลัง หรือสวนหนวยยอยของกําลัง ซึ่งทําหนาท่ีชวย ปองกัน เพิ่มเติม
หรือคํ้าจุนหนวยกําลังอื่น ๆ ถาผูบังคับบัญชาสามารถกระทําภารกิจใหลุลวงไปไดโดยปราศจากอํานาจการบังคับบัญชา



ของหนวยเหนือ (เชน OPCOM/OPCON) หนวยกําลังก็อาจถูกกําหนดใหเปลี่ยนบทบาทไปทําหนาท่ีสนับสนุน ระดับ
ของการสนับสนุน วิธีการ และระยะเวลาในการสนันสนุนควรจุระบุไวในอํานาจสั่งที่เกี่ยวกับการสนับสนุน

- การสนับสนุนโดยตรง การสนับสนุนท่ีจัดจากหนวยหรือรูปกระบวนไมสมบทบหรืออยูใตการ
บังคับบัญชาของหนวยกําลังหรือรูปกระบวนที่ใหการสนับสนุน แตตองรองขอเพื่อท่ีจะใหจัด
การสนุบสนุนตามความจําเปนของหนวยกําลังหรือรูปกระบวน หนวยกําลังที่ไดรับมอบหมาย
ใหในเรื่องสนับสนุนโดยตรงจะทํางานภายใตการควบคุมทางยุทธการของผูบังคับบัญชาดาน
การสนับสนุน

- การสนับสนุนรวม เปนการสนับสนุนโดยหนวยกําลังใหกับหนวยกําลังอื่นๆ ท่ีอยูภายใตการ
บังคับบัญชาที่อิสระตอกัน (ไมเปนผูใตบังคับบัญชาของ ผบ.คนเดียวกัน) หนวยกําลังตาม
แผนจะรักษาการควบคุมทางยุทธวิธีของการมอบหมายอํานาจซึ่งทําหนาท่ีกํากับภารกิจและ
ความเคลื่อนไหว

๓๐๔ การอํานวยการและการสงกําลังบํารุง  การมอบอํานาจในรูปแบบของ OPCOM และ OPCON จะไมรวมผูรับ
มอบอํานาจหรือการเปลี่ยนแปลงทางการอํานวยการหรือความรับผิดชอบในดานการสงกําลังบํารุง การมอบอํานาจหรือ
การเปลี่ยนแปลงเชนน้ีจะตองถูกสั่งใหชัดเจน ไมวาแบบแยกหรือรวมกับการมอบอํานาจการบังคับบัญชา ในลักษณะนี้
การเปลี่ยนระดับอํานาจการบังคับบัญชาอาจตองการความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรับผิดชอบดานการอํานวยการและ
การสงกําลังบํารุง, และสิ่งแวดลอม อาจเกิดขึ้นโดยมีการอํานวยการและการสงกําลังบํารุงเฉพาะตําบลท่ีในการปฏิบัติการ
ท่ีคับขัน   ดังน้ันการมอบอํานาจจึงควรตองพิจารณาถึงการจัดการที่เปนไปไดและความเกี่ยวของกับการสงกําลังบํารุง ท่ี
เกี่ยวของกับลักษณะของการจัดท่ีต้ังใจไว

๓๐๕ โครงสราง C2  โครงสราง C2 แสดงถึงสายการบังคับบัญชา เพื่อท่ีทําใหเกิดความแนใจที่จะพยายามใชหนวยให
มีประสิทธิภาพ ตามความตองการทางยุทธศาสตรขึ้นอยูกับอํานาจทําการแทนตอผูบังคับบัญชา และโครงสรางการควบ
คุมการบังคับบัญชาที่เพียงพอ ยืดหยุน วางกําลังได มีความอยูรอด     ไดรับการค้ําจุนดวยการสื่อสารและระบบขาว
กรองที่เร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได ในหลักการแลวโครงสรางการบังคับบัญชาก็คือการรวบรวมสายการบังคับบัญชาและ
การควบคุมท่ีมีอยูระหวางสวนประกอบตางๆในระหวางหนวยกําลัง สายเหลาน้ีแสดงใหความสัมพันธภายในระหวาง
หนวยกําลังทางทหารที่จัดต้ังเปนกําลังที่เขามา ในกองกําลังนานาชาติ โครงสรางการบังคับบัญชามักเปนโครงสรางของ
การกํากับดูแลและปฏิบัติงานรวมเพราะวาสายการบังคับบัญชาและการควบคุมมักจะไมมีอยูระหวางคูเหลาน้ัน นายทหาร
ติดตอระหวางกําลังประจําชาติเปนกลไกลสําคัญที่จะเชื่อตอกําลัง     โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือการบังคับบัญชาและการ
ควบคุมระหวางการปฏิบัติงานรวมกันไมประสบความสําเร็จ โครงสรางการบังคับบัญชาระหวางชาติท่ีเปนลายลักษณ
อักษรถูกจัดไวในรูป ๓ - ๑



๓๐๖ ทางเล
ตองการกําลังระ
เท็จจริงทางการเ
กับศูนยกลางมา
ควบคุมอาจจะใก
กลางแบบหลวม
เลือกโครงสรางก
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ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังของชาต
ือ
ห
ม
ก

ๆ

รัฐบาลของชาต
ิ ติ
หนวยกําลังทางเรือ ของชาต
รูปที่ ๓ - ๑ โครงสราง

กโครงสรางการบังคับบัญชา 
วางชาติไดทุกอยาง แตละกํา
ือง ความขัดแยง และวัตถุป
หรือนอยตางกัน ในโครงสร
ลเคียงกับระดับของการบังคับ
 การปฏิบัติการและการกําก
ารบังคับบัญชาและการกํากับด
โครงสรางการบังคับบัญชาแบ
ผูบังคับบัญชาในระดับเหนือท
และการกํากับดูแลระหวางหน
การบังคับบัญชาที่ขนานกันจะ
ของกําลังทางเรือท่ีมีลักษณะเบ
มักจะปฏิบัติงานในพื้นท่ีนอกอ
ขนานกันอาจจะใชในพื้นท่ีมอบ
ปญหาที่ตองปฏิบัติรวมกันโดย
ชาติ การปฏิบัติการที่มีการก
กันไป แตท้ังน้ีดวยการบังค
ปองกันการลาดตระเวนในชาต
สิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดโครงส
อํานาจหรือการใชองคกร
ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังรบรวม
ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังรบรวมทางเร
การบังคับบัญชาทางเรือร

ไมมีโครงสรางการบัง
ลังระหวางชาติก็ตองมีโคร
ระสงคของชาติท่ีรวมกัน
างการบังคับบัญชาที่ผูกอ
บัญชาและการควบคุมท่ีม
ับดูแล เปนคําแสดงถึงค
ูแลตอไปนี้ มีเพื่อท่ีจะเพ
บขนานกัน ภายใตโครงส
ั้งหมด กําลังสองชาติหร
วยกําลังเปนเรื่องที่สําคัญ
ใชในหนวยกําลังทางเรือม
็ดเสร็จในตัวเอง, ยืดหย
าณาเขตของประเทศตัวเ
หมายหรือการปฏิบัติการ
การมอบหมายพื้นท่ีตาง 
ํากับจะใชในอาณาบริเวณ
ับบัญชาผานชาติของตน
ิใหม่ันใจยิ่งขึ้น การสื่อส
รางการบังคับบัญชาที่ขนา
ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังของชาต
ะหวางหล

คับบัญชาอ
งสรางเปน
 โครงสรา
ยูกับศูนยแ
ีอยูในแต
วามสัมพัน
ิ่มการรวมอ
รางการบัง
ือมากกวาส
ยิ่งที่จะทําใ
ากวาหนว
ุน, และเก
อง    
ที่มีการกํา
ๆ ของกา
เดียวกันท
เอง กฎ
ารและกา
นกันอยาง
รัฐบาลของชาต
หนวยกําลังทางเรือ ของชา
ายชาติท่ีวางไว

ันใดอันหน่ึงที่สามารถตอบสนองความ
ของตนเพื่อใหบรรลุความตองการ ขอ
งการบังคับบัญชาอาจจะมีความผูกติด
บบแนนๆ  การบังคับบัญชาและการ
ละชาติ ในโครงสรางที่ผูกติดกบัศูนย
ธท่ีเหมาะสม การอธิบายเกี่ยวกับทาง
ํานาจ
คับบัญชาแบบขนาน  ไมมีการแตงตั้ง
องชาติจะทํางานรวมกันเปนแนวขนาน
หภารกิจประสบผลสําเร็จ โครงสราง
ยกําลังแบบอื่นๆ เพราะวาธรรมชาติ
็บตัวเงียบ และเพราะวา กําลังทางเรือ
โครงสรางการบังคับบัญชาทางทะเลที่
กับ พื้นท่ีน้ันมักจะใชในการบรรเทา
รปฏิบัติการไปยังหนวยกําลังของแตละ
ี่ซึ่งมีกําลังของชาติน้ันทํากิจกรรมควบคู
การปะทะก็อาจจะถูกกํากับดวยเพื่อให
รใชนายทหารติดตออยางเหมาะสมเปน
มีประสิทธิภาพ
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ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังทางเรือของชาต
ข) 
รัฐบาลของชาต
ิ ิ
หนวยกําลังทางเรือ ของชาต
อํานาจของชาติระดับสูง
รูปที่ ๓ - ๒ โครงสรางการบังคับบัญช

โครงสรางการบังคับบัญชาแบบมีชาตินํา ภายใตโ
เปนแกนนํา คือ การฝกโดยผูเขารวมคนเดียวที่กํา
จะตองสูงขึ้น ผูท่ีเขารวมมีความเห็นพองตองกัน
ชาติของตน ท่ีจะอนุญาตใหอํานาจในการปฏิบัติก
สัมพันธในการบังคับบัญชาน้ีอาจถูกแบงแยกไปยัง
ดวย  สวนประกอบระดับรองลงไปโดยดํารงไวซึ่งก
ควรจัดผูแทนไปยังกองบังคับการของชาตินําหรือเร
เทาท่ีขีดจํากัดของสิ่งอํานวยความสะดวกจะเอื้ออําน
นายทหารตดิตอ หรอือาจจะออกแบบใหนักวางแผน
เหลาน้ีทําใหเกิดผูบังคับบัญชาเหนือสุด   ซึ่งมีแหล
ท่ีเขารวม สิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องกรรมวิธีว
ออกมาจากผูเชี่ยวชาญในพื้นท่ีซึ่งบางทีชาตินําอาจจ
ของชาตินําท่ีวางแบบไวแสดงใหเห็นไดในรูปที่ ๓ - 
ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังทางเรือของชาต
าแหงชาติแ

ครงสรางการ
หนดผูบังคับ
ท่ีจะขยายขอ
ารอยูเหนือก
ผูบังคับบัญ
ารรวมการระ
ือธง ซึ่งเขาอ
วย 
 นักสงกาํลงั
งของผูชํานาญ
างแผนและอ
ะมีประสบกา
๓

รัฐบาลของชาต
หนวยกําลังทางเรือของชาต
อํานาจของชาติระดับสูง
บบขนาน

บังคับบัญชาแบบมีรัฐบาลชาตินําน้ีความ
บัญชาของทั้งหมด ดังน้ันความพยายาม
บเขตการอนุญาตจากความเปนผูนําจาก
ําลังที่จะนําทางชาติใดชาติหน่ึง ความ
ชาของชาตินําและการจัดฝายเสนาธิการ
ดับชาติอยางเขมขน     ชาติท่ีเขารวม
าจจะจัดใหเขารวมมากเทาท่ีจะเปนไปได
การจัดตัวแทนของชาติอาจอยูในรูปของ
บาํรงุ หรอืเสนาธกิารอืน่ ๆ การจดัการ
การณในเรื่องขีดความสามารถของชาติ
นุญาตใหผูบังคับบัญชาเหนือสุดท่ีจะดึง
รณนอยกวา โครงสรางการบังคับบัญชา



รูปที่ ๓ - ๓ โครงสรางการบังคับบัญชาแบบมีรัฐบาลชาตินํา

ค) การบังคับบัญชาแบบหมุนเวียน เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการบังคับบัญชามีรัฐบาลชาตินํา ยอมใหชาติท่ี
เขารวมหมุนเวียนกันมาเปนชาตินํา โครงสรางน้ีก็เปนท่ีนาสนใจบางสวนเมื่อไมมีชาติใดจัดกําลังและที่ต้ัง
หนวยไดดีเดนกวา สําหรับการปฏิบัติการที่ขยายออกไป หรือสําหรับกําลังชาติรวมพื้นฐาน

ง) โครงสรางการบังคับบัญชาแบบรวมการ โครงสรางการบังคับบัญชาแบบรวมการนี้จัดใหมีหนวยกการ
บังคับบัญชาในกองกําลังชาติรวม ลักษณะสําคัญในการบังคับบัญชาแบบรวมนี้คือ การมีผูบังคับบัญชา
คนเดียว ฝายเสนาธิการที่ประกอบดวยตัวแทนจากชาติสมาชิกหลายชาติ และสวนประกอบหนวยใต
บังคับบัญชาโดยใชเสนาธิการและหนวยกําลังรวมหลายชาต โครงสรางการบังคับบัญชาแบบรวมการจัด
ไวในรูปที่ ๓ - ๔

ผูบังคับบัญชาหนวย
กําลังทางเรือของชาติ

รัฐบาลของชาติ

หนวยกําลังทางเรือ
ของชาติ

อํานาจของชาติระดับสูง

กองบังคับการ

รัฐบาลของชาติ

หนวยกําลังทางเรือ
ของชาติ

อํานาจของชาติระดับสูง

ผูบังคับบัญชาหนวย
กําลังทางเรือของชาติ

รัฐบาลของชาติ

หนวยกําลังทางเรือ
ของชาติ

อํานาจของชาติระดับสูง



รูปที่ ๓ - ๔ โครงสรางการบังคับบัญชาแบบรวมการ

จ) โครงสรางแบบผสม การผสมแบบโครงสรางการบังคับบัญชาที่ตางกันอาจจะเหมาะสมในบางสถาน
การณ ตัวอยางเชน การผสมโครงสรางการบังคับบัญชาระหวางแบบขนานและแบบชาตินําอาจใชเม่ือ
ชาติสองชาติหรือมากกวาสองใชในการควบคุมสวนประกอบของกําลังนานาชาติแบบผสม โครงสรางการ
บังคับบัญชาตาง ๆ แบบผสมมีลักษณะดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๓ - ๕

รูปที่ ๓ - ๕ โครงสรางการรวบกําลังแบบผสมชาติ

กองบังคับการ
พันธมิตร

ิ

กองบังคับการ
พันธมิตร

กองบังคับการ
พันธมิตร

หนวยกําลัง
ของชาติรวม

หนวยกําลัง
ของชาติรวม

ศูนยกลางการ
กํากับดูแล

ก
 ําล
ําล
หนวยกําลัง
ของชาติรวม
สภารัฐบาลของชาต
ผูบังคับบัญชาพนัธมิตร
 ฝายเสนาธิการรวม
กองบังคับการ
กองกําลังรวม

A

กองบังคับการ
กองกําลังรวม

B

หนวยก ังจา
ชาติรวม

#1, #2, #3
หนวยก ังจาก
ชาติรวม

#4, #5, #6



๓๐๗ อํานาจที่ไดรับมอบ ไมวา MMF จะกําหนดใหอยูภายใตความเห็นชอบของสหประชาชาติหรือไมก็ตาม การจัด
องคกรตามพื้นท่ี หรือโดยการเจรจาโดยตรงระหวางสองชาติขึ้นไป ควรจะกําหนดหัวขอตอไปนี้ไดสําหรับการพิจารณา
ของเจาหนาท่ีระดับสูง

ก) วัตถุประสงคท่ีจะตองทําใหบรรลุโดย MMF
ข) การนัดหมายของ MMFC
ค) พื้นท่ีของ MMFC ในการปฏิบัติการในรูปของภูมิศาสตรและ/หรือเวลา
ง) ขนาดและการประกอบกําลังของหนวยกําลังที่ตองการและการวางกําลังอยางตอเน่ือง (กําหนดโดยการ

กํากับดูแลจาก MMFC)
จ) การสนับสนุนท่ีเรียกรองจากอํานาจของชาติ, การบังคับบัญชา, และ ตัวแทนสําหรับการเตรียมกําลัง, 

การวางกําลัง, การปฏิบัติใชกําลัง และ การดํารงไวซึ่งการปฏิบัติ (กําหนดในการกํากับดวย MMFC)
ฉ) นายทหารติดตอท่ีมีอํานาจซึ่งมีองคกรจัดการสนับสนุนการปฏิบัติการหรือนําการปฏิบัติการแหงชาติหรือ

ไมเปนทางการอยางใดอยางหนึ่ง ดวยการกระทบกระทั่งกันบนบทบาทของ MMF
ช) การมอบอํานาจที่เพียงพอ, ท่ีจะทําให MMFC บรรลุวัตถุประสงค
ซ) ระดับที่เหมาะสมสําหรับกฎการปะทะ
ฌ) แนวทาง, การอํานวยการ และ คําสั่งที่จําเปน เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิบัติการ
ญ) ยุทธศาสตรทางออก

๓๐๘ ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังทางทะเลรวมหลายชาติ (MMFC) MMFC คือคําท่ีใชกับผูบังคับบัญชาซึ่งใชอํานาจ
เหนือกําลังทางเรือท่ีมาจากมากกวาสองชาติ และเปนผูท่ีกําหนดแนวทางการปฏิบัติของกําลังรวมหลายชาติเพื่อนําไปสู
วัตถุประสงครวมกัน ชาติท่ีมีสวนรวมและ/หรือผูบังคับบัญชา MFC ถาไดรับการแตงตั้งกําหนดมอบอํานาจจาก MMFC
ซึ่งอาจจะเปนไปอยางจํากัด ชาติท่ีมีสวนรวมอาจจะกอต้ังองคกรที่จะชี้แนวทางดานการเมืองและยุทธศาสตรใหกับหนวย
กําลังรวมหลายชาติ MMFC ควรออกเอกสารปฏิบัติการตรงไปยังผูบังคับบัญชาสวนประกอบกําลังทางเรือแตละชาติ
(NMCC) การเสรมิสรางความเห็นท่ีสอดคลองกันเปนบทบาทหลักท่ีสําคัญของ MMFC ความกลมเกลียวกันของกําลัง
พล ความไววางใจซึ่งกันและกันและการเคารพตอ MMCC เปนสิ่งสําคัญ MMCC ควรจะมีโอกาสที่จะชี้แจงจุดลอ
แหลมและสนับสนุนความคิดเห็นสวนตัวที่จะทําใหภารกิจน้ันลุลวง     สภาพเชนน้ีอาจจะเปนทางการหรือไมเปนทางการ
เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพท่ีจะทําใหบรรลุถึงความสําเร็จ  ในขณะที่อํานาจและความรับผิดชอบของ MMFC ขึ้นอยูกับ
ปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี

ก) กําหนดพิจารณา โดยการกํากับดวยการบังคับบัญชาและอํานาจที่ถูกจัดไว, โครงสรางกําลังและองคกร
การบังคับบัญชาที่ท่ีเหมาะที่สุดท่ีนํามาใชในการปฏิบัติการ

ข) อํานาจบังคับบัญชาที่ใช เชนเดียวกับชาติท่ีมีสวนรวม, โดยมอบหมายรวมหรือสวนประกอบกําลังที่
มาสมทบ ถาผูบังคับบัญชาหนวยกําลังแหงชาติ, MMFC สามารถจะใชอํานาจการบังคับบัญชาของ
หนวยเหนือกับหนวยกําลังเหลาน้ันซึ่งอยูใตการบังคับบัญชาแหงชาติ สําหรับกาํลังที่ปฏิบัติการอยู   ภาย



ใต C2 ของชาติโดด ๆ  แตก็อยูพื้นท่ีของความรับผิดชอบแลในการสนับสนุนวัตถุประสงคของ MMF
และ MMFC ควรถูกใชอยางนอยกับ TACOM/TACON สําหรับระยะจําเพาะของการปฏิบัติการ

ค) มอบหมายใหผูบังคับบัญชาของหนวยรอง กิจและภารกิจเทาท่ีจําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ง) ทําความมั่นใจการทํางานทางการปฏิบัติการที่สําคัญ ไดแก การกํากับผานกําลังและการสนับสนุนการ

บังคับบัญชาจนกระทั่งทรัพยากรถูกใชไปในทางที่ไดประสิทธิภาพสงูสุด
จ) แตงตั้งนายทหารติดตอดวยการบังคับบัญชาและอํานาจปฏิบัติการในการสนับสนุนแคมปหรืออิสระ   

ตอกันภายในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ เชนเดียวกับระหวางสวนประกอบของกําลัง
ฉ) พิจารณาและเรียกรองการอํานวยการและการสนับสุนการสงกําลังบํารุงที่ตองการไปกับความเรียบรอย

ดานการปฏิบัติการของหนวยกําลังและดํารงไวระหวางการปฏิบัติการ
ช) ระวังสถานการณทางการเมือง, วัฒนธรรม, และศาสนา และความออนไหวภายในกําลังและในพื้นท่ีท่ีมี

ผลกระทบตอการปฏิบัติการ
ซ) ระบุและทบทวนหลักการปฏิบัติและแผนเทาท่ีสถานการณจะพัฒนาตอไป
ฌ) แจงผูบังคับบัญชาระดับสูงและสนับสนุนอํานาจเมื่อพรอมท่ีจะปฏิบัติในภาคปฏิบัติการ
ญ) กํากับดูแลกฏการปะทะและรองขอใหมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อจําเปน
ฎ) รักษาผูบังคับบัญชาะดับสูงใหอํานาจสนับสนุนท่ีถูกแจงในสถานการณซึ่งเนนการประเมินสถานการณ 

ซึ่งอาจตองการการเปลี่ยนแปลงในหลักการปฏิบัติการและหรือแหลงทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น
เม่ือการปฏิบัติการเกี่ยวของกับกําลังจากหลายเหลาทัพ กองกําลังของ MMF อาจจะเปนสวนประกอบของ MF

และดังน้ัน MMFC อาจจะไดรับแตงตั้งมาจากหรือเสนอรายงานใหเปน MFC

๓๐๙ ผูบังคับบัญชาสวนกําลังทางเรือแหงชาติ (NMCC) NMCC อาจไดรับมอบหมายจากชาติแตละชาติท่ีมีสวน
รวมในกองกําลัง MMF ผบ. NMCC จะรักษาอํานาจที่จะรายงานแยกไปตามสายงานของแตละชาติไปยังผูบังคับบัญชา
ท่ีอยูระดับเหนือกวานอกเหนือจากการรายงาน MMFC สําหรับเรื่องบางเรื่องที่อยูนอกเหนือจากภารกิจซึ่งชาติของตนได
ใหความเห็นชอบแลว ผบ. NMCC อาจจะพยายามหาทางแกรวมกันกับ MMFC    โดยอางถึงอํานาจแหงชาติในระดับที่
สูงกวาหรืออาจทําการตัดสินใจไดเอง      การสรางความรวมมือภายในกองกําลังหลายชาติจะมีความราบรื่น  หาก
ผบ.NMCC มีอํานาจเพียงพอและเกิดความเขาใจที่จะแกปญหาดวยตัวเอง แลวรายงานการปฏิบัติกลับไปยังชาตขิองตน
อํานาจและความรับผิดชอบเฉพาะกิจที่ไดมอบใหกับ NMCC จะถูกกําหนดโดย ผบ.อาวุโสของชาติน้ันๆ อยางไรก็ตาม
NMCC ก็ควรจะมีหนาท่ีตามปกติดังน้ี

ก) ใชงานระบบ C2 ซึ่งถูกอํานวยการโดยผูบังคับบัญชาประจําชาติและ MMFC
ข) วางแผนและปฏิบัติการทางยุทธการบนพื้นฐานความตั้งใจ วัตถุประสงค และภารกิจของ ผบ. MMFC
ค) ภายใตการกํากับดูแลโดย MMFC ประสานงานและรวมมือการปฏิบัติงานกับ ผบ.สวนกําลังอื่น ๆ  เพื่อ

ใหเกิดความม่ันใจในความพยายามรวมกันและกําหนดการติดตอสื่อสารที่สอดคลองกัน
ง) สรางความมั่นใจดานการสนับสนุนทางธุรการและการสงกําลังบํารุงสําหรับหนวยกําลังของชาติตนที่    

จําเปนใหไดรับและดํารงไวซึ่งความพรอมในการปฏิบัติการ



จ) แนะนํา MMFC ในเรื่องขีดความสามารถของฝายเราและการยอมรับขีดจํากัดในการใชกําลังของชาติตน
ฉ) ตรวจสอบใหแนใจวาการสนับสนุนจากหนวยของชาติขางเคียงไดถูกจัดใหมีขึ้นและถูกจัดการโดย 

MMFC และชาติท่ีเกี่ยวของมีความเห็นสอดคลองกัน
ช) แนะนําการเปลี่ยนแปลงในการจัดการระบบ C2 แหงชาติภายใตการสงมอบกําลังใด ๆ หรือจัดไปสมทบ

กับ MMF
ซ) รักษาการรายงานขาวสารตามสถานการณท่ีแปรเปลี่ยนไปอยางตอเน่ืองตอ MMFC และผูบังคับบัญชา

ของชาติตนเอง โดยเนนการพัฒนาซึ่งอาจตองการเปลี่ยนแปลงในแนวความคิดทางยุทธการ ความ
ตองการใชทรัพยากรเพิ่มเติมหรือการสนับสนุนจากสวนกําลังอื่น ๆ ผูบังคับบัญชาสวนกําลังทางเรือ
แหงชาติคือผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบสําหรับการแนะนําท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานการณ

๓๑๐ การควบคุมกําลัง มีวิธีการที่จะใชในการควบคุมกําลัง MMFC อยู ๒ วิธี
ก) วิธีโดยตรง ผูบังคับบัญชาอาจจะใชอํานาจในการบังคับบัญชาตรงไปยังหนวยกําลัง, หนวย, หรือสวน

ประกอบที่ไดรับมอบ แตการจัดฝายเสนาธิการที่เหมาะสมก็จะจัดไวดวยเชนกัน การแผของการควบคุม
ท่ีจะให MMFC สามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยูกับขีดความสามารถของฝายเสนาธิการ
และสิ่งอํานวยความสะดวก MMFC ท่ีไดรับมอบจาก OPCOM อาจจะทําการแทน OPCON ของ
หนวยยอยตอผูบังคับบัญชาหนวยรอง ถาสถานการณขณะนั้นมีความจําเปน

ข) วิธีการแยกสวนประกอบ สําหรับการปฏิบัติการที่ใหญและซับซอน หรือเม่ือสถานการณขณะนั้นมีความ
จําเปน เปนการดีกวาท่ีจะแยกกําลังออกเปนสวนประกอบยอยภายใตสวนบังคับบัญชาของสวนประกอบ
ในระดับรองลงไปมากวาหน่ึงสวน ในกรณีน้ี MMFC จะใชอํานาจของเขาอยูเหนือกําลังของเขาโดยผาน
ผูบังคับบัญชาสวนยอย MMFC และ ผบ. สวนยอยตองมีฝายเสนาธิการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ซึ่งอาจเปนแบบตาง ๆ กัน ตามขนาด ตามสวนประกอบและเปนแบบรวมกันหรือแบบแยก

๓๑๑ องคประกอบที่มีผลกระทบตอการบังคับบัญชาแบบรวมศูนย องคประกอบที่สําคัญที่มีผลกระทบตอโครงสราง
การบังคับบัญชาหรือการกํากับดูแลที่ควรกลาวถึงคือ

ก) ปจจัยทางการเมือง สําหรับเหตุผลที่เกี่ยวของกับอธิปไตยของชาติ    ชาติทุกชาติตางก็ปรารถนาที่จะ
ควบคุมกําลังของตนใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได  ดังน้ันปจจัยทางการเมืองจึงมีแนวโนมท่ีจะผลักดัน
การกระจายอํานาจการบังคับบัญชา ระดับที่เปนความปรารถนาทางดานการเมือง และความสามารถที่จะ
ปฏิบัติการรวมชาติอื่น ๆ  สามารถจําแนกไดเปน ๔ ระดับ
(๑) การปฏิบัติการที่เปนอิสระ ขาวสารจะแลกเปลี่ยนกันดวยการเคลื่อนไหว สถานภาพการปฏิบัติการ

และความตั้งใจซึ่งคํานึงถึงการปฏิบัติการเฉพาะๆของกําลังฝายเดียวกัน และภัยคุกคาม และ การ
ขนสงที่สําคัญ

(๒) การปฏิบัติการที่รวมกัน กําลังของแตละชาติอาจถูกมอบหมายภารกิจตามลักษณะพื้นท่ีหรือความ
รบัผดิชอบของการปฏบัิติงาน ซึง่อาจเปลีย่นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนดและกฎการปะทะทีเ่ปลีย่นไป



(๓) การปฏิบัติการแบบสนับสนุนตรง การควบคุมทางยุทธวิธีไดถูกสงผานไปยังชาติอื่น ๆ และไดถูก
พยายามที่จะสรางใหสอดคลองกับกฎการปะทะ

(๔) การปฏิบัติการเต็มรูปแบบ ผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวที่ทําหนาท่ีควบคุม ท้ังดานยุทธการและ
ยทุธวธีิเหนือหนวยกาํลงัดวยกฏการปะทะทีใ่ชกนัท่ัวไปหรอืพอเทียบกนัได จะตองเหน็พองตองกัน
จากรัฐของแตละชาติ

โครงสรางการบังคับบัญชาแบบขนาน อาจจะใชใหเหมาะสมเปนบางสวนกับระดับการปฏิบัติงาน
รวมกันในระหวางการปฏิบัติ รวมทั้งการสนับสนุนโดยตรงหรือการปฏิบัติการรวมแบบสมบูรณ มักจะ
นําไปสูโครงสรางการบังคับบัญชาใหเปนสวนกลางมากขึ้น

ข) ภัยคุกคาม ธรรมชาติของภัยคุกคามมักจะเปนเรื่องสําคัญ เม่ือการพิจารณาระดับของการรวมการบังคับ
บัญชาในหนวยกําลัง MNF ในสถานการณท่ีมีภัยคุกคามนอยจึงไมมีความจําเปนสําหรับการสือ่สารที่
รวดเรว็และผกูติดกบัสถาปตยกรรมการบงัคับบญัชา และการควบคมุท่ีแนนหนา     ในลักษณะเชนน้ี
โครงสรางการบังคับบัญชาแบบขนานนาจะเพียงพอ   ในสถานการณท่ีมีภัยคุกคามมาก ความตองการ
สําหรับการรวมการบังคับบัญชาก็อาจจะมีมากขึ้น การรวมการที่สูงขึ้นทําใหเกิดแรงบังคับที่จะตอบสนอง
ตอภัยคุกคามดวยความเร็วและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ท้ังสําหรับการปองกันกําลังและการกําจัด
ภัยคุกคาม    ระดับของภัยคุกคามประกอบกันขึ้นจากขอเท็จจริงที่วา แตละชาติอาจจะเล็งเห็นหรือจัด
ลําดับความสําคัญระดับภัยคุกคามตางจากชาติสมาชิกอื่น ๆ ของ MMF

ค) ความซับซอนของภารกิจ บทบาทความซับซอนของภารกิจสัมพันธใกลเคียงกับระดับของภัยคุกคามที่ใช
ในการกําหนดระดับการรวมสายการบังคับบัญชา ในการปฏิบัติการที่คอนขางงายเชน การปฏิบัติการคน
หาทางทะเล ไมจําเปนตองมีการรวมสายการบังคับบัญชาในระดับสูง สําหรับการปฏิบัติการทางทะเลที่ยุง
ยากกวาน้ัน เชน การปดอาวและการนํากําลังยกพลขึ้นบก  ผูบังคับบัญชาควรแสวงหาการรวมการการ
บังคับบัญชาที่ใหญมากขึ้น ในการเคลื่อนท่ีเร็ว สถานการณท่ียุงยาก การบังคับบัญชารวมหรือโครงสราง
สายการบังคับบัญชาของชาติหรือการสั่งการรวม ทําใหเกิดศักยภาพตอ MMF มากท่ีสุดท่ีจะแสดงบท
บาทและปฏิบัติการอยางฉับพลัน

ง) ภูมิศาสตร ปจจัยทางภูมิศาสตรจะมีอิทธิพลตอการกําหนดโครงสรางของ MMF ท่ีถูกแบงไวเปนพื้นท่ี
ปฏิบัติอยางชัดเจน   อาจกลาวไดวาเปนโครงสรางการบังคับบัญชาแบบขนาน

จ) การประกอบกําลัง จํานวนของกองกําลังและยุทโธปกรณท่ีแตละชาติสงเขารวมจะมีผลตอการรวมการ
บังคับบัญชา การประกอบกําลังจะเปลี่ยนแปลงจากลักษณะสมดุลท่ีชาติตางๆ จะมีกําลังที่ไดสัดสวนกัน 
เปนลกัษณะทีมี่กาํลงัเหนอืกวา ซึง่ชาตใิดชาตหิน่ึงจะมกีาํลงัยทุโธปกรณและขดีความสามารถท่ีเหนือกวา  
ในกรณท่ีีมีกาํลงัเหนอืกวา ชาติท่ีมีกาํลงัเหนอืกวาอาจจะกลายเปนหลกัของกองกาํลงันานาชาตท่ีิจดัต้ังขึ้น 
และนาจะเปนชาติผูนํา แมจะมีกําลังที่สมดุลกัน ชาติผูนําควรจะเตรียมการแบงปนบทบาทการเปนผูนํา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในที่ซึ่งมีเหตุผลทางดานสภาพแวดลอมในพื้นท่ีและที่ซึ่งชาติอื่น ๆ มีผลประโยชน
สําคัญอยู



ฉ) ประสบการณจากการปฏิบัติการที่ผานมา ขีดความสามารถที่จะแสดงออกไดโดยผูเขารวมรับการฝก
และปฏิบัติการในกองกําลัง MNF น้ันจะตองมีสวนชวยสนับสนุนโครงสรางแบบรวมการและการกํากับ

ช) ความสัมพันธสวนบุคคลในระดับสูง กองกําลังรวมหลายชาติท่ีผูกติดกับศูนยกลางนอยกวา อาจ  
ปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพเทากับกองกําลังที่มีการรวมกันอยางเต็มรูปแบบ ถาความสัมพันธสวน
บุคคลในระดับสูงมีประสิทธิภาพดี อาจชวยลดปญหาในการปฏิบัติงานรวมกันในระดับยุทธวิธี

๓๑๒ กองบัญชาการ (HQ) โครงสรางและองคกรของกองบัญชาการ MMF อาจจะขึ้นอยูกับธรรมชาติของการ ปฏิบัติ
การ ภารกจิ และกองกาํลงัทีไ่ดรบัมอบ กองบัญชาการ MMF ปกตจิะประกอบกนัขึน้จากพืน้ฐานดังตอไปน้ี

ง) MMFC และฝายเสนาธิการ รวมทั้งที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย ทางการเมือง และกิจการพลเรือน
จ) NMCC/ผูแทน/นายทหารติดตอ
ฉ) ฝายเสนาธิการ MMF จัดเปนสวนประกอบทางการทํางานและมีเสนาธิการเปนหัวหนา
ช) สวนประกอบพิเศษ เทาท่ีระบุไวในภารกิจของหนวยและสิ่งแวดลอมของการปฏิบัติการ ท่ีไดมอบไปให

ฝายเสนาธิการฝายตาง ๆ
ซ) สวนสนับสนุน ซึ่งรับผิดชอบสําหรับการจัดหาผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการดวยบุคคลและเครื่องมือ

สําหรับการอํานวยการ การสื่อสาร การขนสงและสนับสนุนดาน รปภ. สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
ตอการทํางานของกองบังคับการ

๓๑๓ หนาท่ีหลักของฝายเสนาธิการ  องคกรของกองบัญชาการ MMF จะไดรับการออกแบบโดย MMFC เพื่อท่ีจะ
จัดสถานะของหนวยใหเหมาะสมตอกําลังที่มี  การปฏิบัติของกองบัญชาการ จะรวมถึง

ก) ดานกําลังพล บทบาทของฝายเสนาธิการดานกําลังพลก็คือแนะนํา MMFC และฝายเสนาธิการในเรื่อง
นโยบายกําลังพล และกรรมวิธีในการจัดการกําลังพลท่ีจัดต้ังโดยการตกลงระหวางชาติสําหรับการ
ประกอบกําลังสวนยอย     ฝายเสนาธิการดานกําลังพลควรจะติดต้ังและรักษาการดูแลกํากับกับฝาย
เสนาธิการดานกําลังพลชาติของตน

ข) ดานการขาวกรอง ฝายเสนาธิการดานการขาว มีหนาท่ีรับผิดชอบในดานทําใหม่ันใจในดานการเสี่ยงและ
การขาวกรองในองคกร, ตําบลท่ี, กิจกรรม, ขีดความสามารถและความตั้งใจของฝายตรงขามและอยูบน
คุณลักษณะสิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีท่ีสนใจของ MMFC นอกจากนั้นแลวฝายเสนาธิการดานการขาว จะมี
หนาท่ีในการวางแผน กํากับ กอต้ัง และควบคุมการตอตานขาวกรอง และมาตรการรักษาความปลอด
ภัย สรุปไดดังน้ี
(๑) พัฒนานโยบายสําหรับกิจกรรมดานการขาวของกําลัง และ สรางความเชื่อม่ันดานการประกอบฝาย

อํานวยการดานการขาว
(๒) พัฒนาแผนสําหรับการรวบรวมและการประมวลขาว
(๓) พิสูจนทราบ และกําหนดการสนับสนุนดานการขาวที่ไดรับการเรียกรองจากหนวยภายนอกกําลัง

และทําหนาท่ีรับขาวน้ัน



(๔) วางแผนและอํานวยการ ในเรื่องการกระจายขาวภายในหนวยกําลังของตนและไปยังผบ. หนวย
ใกลเคียงและหนวยเหนือ

(๕) พิจารณากําหนด และวิเคราะหซึ่งจุดศูนยกลางของขาศึกและจุดออนท่ีจุดเริ่มแรกของการวางแผน
สําหรับการปฏิบัติการและจัดหาขอมูลท่ีทันสมัยเทาท่ีจะตองการ ศูนยกํากับการขาวกรองอาจจะ
ตองมีอยูเพื่อใหตอบสนองความตองการสําหรับการรวมพยายามในเรื่องการขาวและกิจกรรม
ตอตานการขาวกรอง การใชงบประมาณในการกอต้ังหนวยรวบรวมการขาวกรอง และการกระจาย
ขาวสารไปยังหนวยที่ตองการใช

(๖) ใหการสนับสนุนในเรื่อง C2W
(๗) รวบรวมขอมูลขาวสารที่จําเปนท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงค

ค) ดานยุทธการ  ฝายเสนาธิการดานยุทธการจะสนับสนุน ผบ. MMFC ในการอํานวยการและการควบคุม
งานดานยุทธการ  เพื่อใชหนวยกําลังและทรัพยาการที่มาสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในการยุทธ
การน้ัน ๆ ตามที่ไดวางแผนไว ฝายเสนาธิการดานยุทธการจะตอง
(๑) กําหนดสถานภาพและขีดความสามารถของกําลังที่ไดรับมอบหมาย เปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับการ

ตัดสินใจของผูบังคับบัญชาในเรื่องหนทางปฏิบัติและหลักการยุทธการ
(๒) แนะนําการจัดองคกรของหนวยกําลังสําหรับการปฏิบัติการตามแผน
(๓) กําหนดภารกิจสําหรับหนวยกําลัง    ซึ่งอยูบนหลักของการปฏิบัติการ  บนพื้นฐานของหลักการ

ยุทธการ รวมถึงการอํานวยการกิจกรรมที่ทําใหบรรลุเปาหมาย
(๔) กํากับและติดตามแผนการประกอบกําลัง ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติการทั้งปวง
(๕) ผลิตและแจกจายคําสั่งยุทธการ
(๖) จัดการขาวสารดานอุทกศาสตรและสมุทรศาสตร (METOC)

ง) ดานการสงกําลังบํารุง ฝายเสนาธิการดานการสงกําลังบํารุงเปนผูกําหนดการสนับสนุนดานการสงกําลัง
บํารุงที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคของ MMFC และทําใหม่ันใจวาการสนันสนุนน้ีจะ
ตอบสนองความตองการไดตลอดการปฏิบัติการ ฝายเสนาธิการควรจะกําหนดความเรงดวนในการใช
การสนับสนุนแตละชาติและแนะนําในการแจกจายทรัพยากรดานกําลังบํารุงที่สอดคลองกับนโยบายของ 
ผบ. MMFC ซึ่งเปนความรับผิดชอบของ ผบ.หนวยกําลังในดานการสงกําลังบํารุง ฝายเสนาธิการดาน
การสงกําลังบํารุงจะกํากับการสงกําลังบํารุงระหวางกันและการสนับสนุนขามชาติ

จ) ดานแผนและนโยบาย  ฝายเสนาธิการดานแผนและนโยบายจะสนับสนุน MMFC ในการวางแผน
สําหรับการปฏิบัติการในอนาคตและเตรียมแผนยุทธการ    การกํากับแผนเหลาน้ีเปนการดําเนินการ
ภายในหนวย ท้ังในระดับสูงกวา ขางเคียง และรองลงไป ตลอดจนดานพลเรือน ฝายเสนาธิการดาน
แผนและนโยบายจะตอง
(๑) พิจารณากําหนดเงื่อนไขทางทหารที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและวัตถุประสงคท่ีไดรับมอบ

หมาย ซึ่งรวมถึงการกดดันท่ีจะตองกระทําตอจุดศูนยดุลกําลังของฝายตรงขามและกําลังทั้งปวงที่



ตองการ  ในการปฏิบัติดานมนุษยธรรม,  กําหนดมาตราการที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและ
เงื่อนไขที่จะทําใหประสบความสําเร็จ

(๒) พิจารณากําหนดจุดออนจุดแข็งในการวางตําแหนงและองคกรของฝายตรงขาม ซึ่งอาจนํามาใช
ประโยชนในการปฏิบัติการอยางชาญฉลาดได

(๓) พัฒนาแนวทางปฏิบัติซึ่งจะทําใหวัตถุประสงคและภารกิจที่ไดรับมอบประสบความสําเร็จ
(๔) จัดหาแนวทางการวางแผนสําหรับการปฏิบัติตามยุทธการเปนหวงๆ , โดยการเนนเปนบางสวนใน

เรื่องการใชกําลังใหสอดคลองกันกับเวลา และพื้นท่ีปฏิบัติการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
(๕) ชี้แจงการตัดสินใจของ MMFC ในเรื่องของหนทางปฏิบัติและการใชแผนยุทธการตามการอํานวย

การตามแผนยุทธการ, และ คําสั่งยุทธการ
(๖) เตรียมแผนสําหรับการปฏิบัติการตอเน่ืองในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนศักยในสถานการณ
(๗) แผนสําหรับการปฏิบัติการดานจิตวิทยา และการประเมินผลกระทบของการปฏิบัติการเกี่ยวกับ

ประชาชน
(๘) พัฒนานโยบายดานขาวสารตอสาธารณชน

ฉ) ดานการสื่อสารและระบบขาวสาร ฝายเสนาธิการดานการสื่อสารและระบบขาวสาร ควรจะทําใหม่ันใจใน
เรื่องการสนับสนุนท่ีเพียงพอ และกรรมวิธีของระบบขาวสารที่ทําใหการปฏิบัติงานรวมกันในทุกระดับ
หนวยกําลังของ MMF เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ช) ดานกิจการพลเรือน  กิจการพลเรือนเปนตัวกําหนดความสัมพันธระหวางของ MMF กับรัฐบาล    กอง
ทัพ ประชาชนดานพลเรือน และตัวแทนจากปะเทศ ท่ีซึ่ง MMF ต้ังอยู ไดรับการสนับสนุนหรือ วาง
กําลงั อันน้ีจะเกี่ยวของกับความสัมพันธกับองคกรที่ไมใชของรัฐบาล (NGO) เม่ือการปฏิบัติตองการ
การพิจารณาเกี่ยวของกับ NGO   ศูนยกลางของการปฏิบัติดานกิจการพลเรือน (CMOC) ควรจะกอต้ัง
ท่ีบริเวณชายฝง ทํางานรวมกับศูนยกิจการพลเรือนที่สําคัญที่อยูบนบก (ถามี) ในการกอต้ังศูนย 
CMOC  MMFC ก็ควรจะประเมินบทบาทของ MMF ในสวนที่เกี่ยวของกับ NGO ในสถานการณบาง
ครั้ง MMF ก็อาจใหการสนับสนุนมากกวาท่ีเปนฝายนําแรงพยายาม ซึ่งกรณีเชนน้ีการกํากับทางยุทธ
การอาจยุงยากมาก

๓๑๔ ศูนยประสานงาน ศูนยประสานงานจะประกอบดวยตัวแทนจากชาติตาง ๆ สามารถจะเพิ่มการควบคุมหรือการ
กํากับใน MMF ในกรณีท่ีไมมีกองบัญชาการรวม MMF ศูนยประสานงานอาจไมสามารถจัดต้ังได  ศูนยประสานงานจะ
ตองตั้งขึ้นในโอกาสแรกเมื่อกําหนดใหมีการทํางานรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการปฏิบัติภายใตโครงสรางการบังคับ
บัญชาแบบขนาน ในขณะที่ศูนยประสานงานใชในการปฏิบัติงานรวมและกํากับจุดประสงค แบบตาง ๆ ท่ีใชไดในการจัด
องคกรและกํากับพื้นท่ีการทํางานหลาย ๆ แบบ รวมทั้งการสงกําลังบํารุง การขาวกรอง และการสื่อสาร ในชวงแรกศูนย
ประสานงานจะเปนศูนยสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ในขณะที่ MMF รับงานเต็มรูปแบบแลวจะกลายเปนจุด
ศูนยกลางทางยุทธการ บทบาทของศูนยประสานงานก็จะขยายออก ภารกิจที่จะตองรับทําอาจรวมไดดังน้ี



ก) วางแผนรวมหลายชาติ เพื่อใหรวมการพัฒนาการและแนะนําภารกิจของหนวย
ข) พัฒนาและแลกเปลี่ยนขาวสารและขาวกรอง
ค) ติดตามการปฏิบัติรวมหลายชาติ (เสมือนเปนกองอํานวยการรวมโดยผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของ)
ง) ติดตามความพรอมและการวางกําลัง
จ) ติดตามระดับความพรอมรบและการเตือนภัย
ฉ) ติดตามการโตตอบทาทีของขาศึก
ช) พิจารณาความตองการจากนายทหารติดตอ
ซ) กํากับดูแล

(๑) การเปลี่ยนภารกิจ
(๒) การรับและการเคลื่อนไหวดานบนของหนวยกําลัง
(๓) การเปลี่ยนขอบเขตพื้นท่ี
(๔) การสนับสนุนดานการสงกําลังบํารุงและพิจารณาขอตกลงระหวางชาติ
(๕) สนับสนุน CIS
(๖) การรับคํารองในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
(๗) กฎการปะทะ (ROE)
(๘) เรียกรองการแจกจายเอกสารที่มีชั้นความลับระหวางกําลังในชาติ
(๙) การฝก

๓๑๕ การจัดกําลังเฉพาะกิจทางเรือ เม่ือใดก็ตามที่หมูเรือจะตองมีการปฏิบัติการรวมกัน   การจัดต้ังหนวยเรือเฉพาะ
กิจจะตองมีการวิเคราะหความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชาทางยุทธวิธีอยางละเอียด แตละหนวยเฉพาะกิจ 
ประกอบดวย หมวดเรือเฉพาะกิจซึ่งอาจจะถูกแบงเปนหมูเรือเฉพาะกิจและสวนยอยตามภารกิจ ตัวอยางเชน กําลังรวม
หลายชาติอาจจะมอบหมายใหเปนหมูเรือเฉพาะกิจ ถูกแบงเปนหนวยเฉพาะกิจตามชาติ, ซึ่งอาจถูกสับเปลี่ยนไปยังหนวย
เรือเฉพาะกิจเพื่อใหตรงภารกิจเฉพาะเชนเดียวกับการคนหาและชวยเหลือ ในกรณีเชนน้ี MMFC อาจจะเปน ผบ.หมูเรือ
เฉพาะกิจ ไปพรอมกับ NMCC ซึ่งเปนหนวยเฉพาะกิจที่เกี่ยวของ     สายการบังคับบัญชาที่กอต้ังโดยองคกรเฉพาะกิจ
น้ีไมตองวินิจฉัยระดับอํานาจทางยุทธการ ซึ่งจะตองจัดต้ังแยกกัน

๓๑๖ สายการบังคับบัญชา การปฏิบัติของกําลังทางเรือสวนใหญจะกําหนดความรับผิดชอบใหกับหนวยแตละหนวย
อยางกวาง ๆ เชน การปฏิบัติการผิวนํ้า ใตนํ้า และการปฏิบัติการทางอากาศ  ตัวอยางเชน นายทหารที่ออกคําสั่งในเรือ
ดวยการตอสูท่ีสามารถสูงสุดและระบบปองกันภัยทางอากาศอาจจะไดรับการแตงตั้งใหเปน ผบ.ปองกันภัยทางอากาศ 
หนวยที่คลายคลึงกันอาจจะสงเสริมโดย MMFC การใชแนวทางจาก MMFC ผูบังคับบัญชาที่อยูใกลอาจกําหนดนิยาม
ทางยุทธการ กําหนดยุทธวิธี กําหนดเงื่อนไขกรรมวิธีปฏิบัติการ และมอบหมายเปาใหกับหนวยกําลัง

-----------------------------------------------



บทที่ ๔
ความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน

(INTEROPERABILITY)

การดํารงการติดตอสื่อสารในภาวะสงคราม ถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด โดยพิจารณาอยางกวาง ๆ
ท้ังในขอบเขตทางยุทธศาสตร การเมือง หรือการทหาร

คํากลาวของ “ALFRED THAYER MAHAN

๔๐๐ ความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน ในทุกระดับมีความจําเปนอยางยิ่งในผลสําเร็จของการปฏิบัติการรวมกัน
ของกองกําลังนานาชาติ ในระดับสูงสุดทุกชาติจะตองมีความตั้งใจและสามารถที่จะจัดหนวยของตนใหมีความซับซอน
นอยท่ีสุดและสามารถที่จะปฏิบัติการรวมกับนานาประเทศได            โดยจะตองเขาใจถึงหลักนิยม วัฒนธรรม และ
ผลประโยชนแหงชาติอื่น ๆ องคกรของชาติ  ในทุกสวน ทุกระดับ  จะตองสามารถที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอยางดี
พอท่ีจะดํารงรักษาความ  เขาใจในสถานการณท่ีเกิดขึ้นเปนภาพเดียวกันสามารถที่จะสนับสนุนรวมทั้งสามารถที่จะชวย
เหลือซึ่งกันและกันได  ความสําเร็จและการรักษาระดับของความสามารถในการปฏิบัติการ รวมกันเปนความตองการ
เบ้ืองตนของการปฏิบัติการรวมกันของกองกําลังนานาชาติ  ไมวาการจัดหนวยจะจัดแบบคูขนาน  จัดแบบผสมหรือการ
จัดโดยกําหนดใหชาติใดชาติหน่ึงเปนหัวหนาได  องคประกอบในความสําเร็จจึงขึ้นอยูกับรูปแบบของการประกอบกําลัง 
ระดับของภัยคุกคาม และความยุงยากซับซอนของภารกิจ

๔๐๑ หลักนิยมและบรรณสารรวม
หลกันิยมและบรรณสารรวมกนัจะเปนปจจยัพืน้ฐานในความสาํเรจ็ของกองกาํลงัทางเรอืนานาชาติ  แตกมี็เฉพาะ

บางชาตเิทาน้ันท่ีมีหลกันิยมและขัน้ตอนการปฏบัิติท่ีเปนทางการ  ในขณะทีห่ลายชาตไิดพฒันาบรรณสารเกีย่วกบัยทุธวธีิและ
ขัน้ตอนการปฏบัิติขึน้ใชเองโดยการประสานความรวมมือระหวางประเทศ  แตอยางไรกต็ามบรรณสารเหลาน้ี  สวนใหญจะลา
สมัยท่ีตองมีการปรับปรุง  ดังน้ันเพื่อแกไขปญหาดังกลาวการปฏิบัติของกองกําลังนานาชาติจะใชบรรณสาร 
MULTINATIONAL MARITIME MANUALS ของนาโตเปนหลกั

๔๐๒ ความตั้งใจของผูบังคับบัญชา
สิ่งที่มีผลกระทบอยางสูงตอความสําเร็จของการปฏิบัติการรวมกันของกองกําลังนานาชาติ ขึ้นอยูกับความ

พยายามที่เปนหน่ึงเดียว ซึ่งตองการการปฏิบัติในลักษณะ  ท่ีรวมอํานาจมากกวาการกระจายอํานาจออกไป สวนการ
ปฏิบัติการที่รวดเร็วน้ันมีความตองการการปฏิบัติในลักษณะของการกระจายอํานาจกระจายการตัดสินใจและใหอิสระใน
การตัดสินปญหา  ดังน้ันจึงเปนการยากที่จะหาจุดท่ีเหมาะสมของความตองการในสองลักษณะดังกลาวในเวลาเดียวกัน 
อยางไรก็ตามโอกาสของความสําเร็จจะมีสูงขึ้น   หากผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบจะได  แจงความตั้งใจของผูบังคับบัญชา
ไปยังหนวยรองทั้งปวง  ในความตั้งใจของผูบังคับบัญชาจะเปนตัวกําหนดความตองการในแตละขั้นของการปฏิบัติ  ซึ่ง
หนวยปฏิบัติจะไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการ ผูบังคับหนวยยอยท่ีตองประสบปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปของ



สถานการณ หรือมีขอจํากัดในการปฏิบัติการใดๆ จะไดสามารถแกไขและตัดสินใจไดถูกตอง ท้ังมีขอควรคํานึงถึงที่
สําคัญ คือ ความยุงยากของภาษาที่มักจะพบเสมอในการปฏิบัติการรวมของกองกําลังนานาชาติ  ดังน้ันจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ตองแจงความตั้งใจใหงายและชัดเจนมากท่ีสุดท่ีจะทําได

๔๐๓ ภาษา
ในทางหลักการแลวในขั้นแรกสุดของการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ   ประเทศที่เขารวมจะตองตกลงกนั

ในเรือ่งภาษากลางทีจ่ะใช แตอยางไรกต็ามในเรือ่งน้ีอาจมีการประนปีระนอมได  ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ ผบ.กองกําลังนานาชาติ   
แมวาจะมีภาษากลางที่ใชรวมกันแลวก็ตาม แตก็ยังจําเปนจะตองมีลามในทุกระดับของกองกําลัง

๔๐๔ นิยามศัพท
การตกลงกันในเรื่องนิยามศัพทจะชวยใหทุกฝายมีความเขาใจตรงกัน ในเรื่องคําสั่งตาง ๆ และความตั้งใจของ

ผูบังคับบัญชา นิยามศัพทและการเขารหัสตาง ๆ ในเรื่องการควบคุมและบังคับบญัชาเปนเรื่องที่มีความจําเปนมาก เน่ือง
จากหากเกิดความสับสนจะเกิดความเสียหายขึ้นได

๔๐๕ นายทหารติดตอ
การใชนายทหารติดตอมีความสําคัญและตองการในทุกระดับที่เห็นวามีความจําเปน การแลกเปลี่ยนนายทหาร

ติดตอจะทําใหการปอนขอมูลขาวสารเปนไปอยางราบรื่น และลดความไมเขาใจระหวางกันลงไดมากท่ีสุด  ซึ่งจะเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ  ดังน้ันเรื่องความตองการนายทหารติดตอจึงจะตองกําหนดในชั้นแรกของขั้นตอนใน
การวางแผน  นายทหารติดตอจะเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหวางวัฒนธรรม ภาษา หลักนิยม  และการปฏิบัติการ  
ตาง ๆ อยางนอยท่ีสุด นายทหารติดตอเหลาน้ีจะตองมีความรู  ความเขาใจในขีดความสามารถและขอจํากัดของกําลัง
แหงชาติของตนเปนอยางดี    ในทางปฏิบัติแลวนายทหารติดตอจะตองสามารถพูดภาษาของประเทศที่ตนไดรับหนาท่ีเขา
ไปประจํา  หรือมิฉะน้ันอยางนอยท่ีสุดจะตองมีลามไปดวย นายทหารติดตอจะทําหนาท่ีเสมือนเปนผูแทนของผูบังคับ
บัญชาของตน ดังน้ันจะตองเปนผูท่ีมีประสบการณ  และมีอาวุโสเพียงพอที่จะใหคําแนะนาํและมีอํานาจในการปฏิบัติงาน
ในสวนของตนได

๔๐๖ การแลกเปลี่ยนขาวสาร
ประสทิธภิาพของการปฏบัิติการของกองกาํลงันานาชาติขึน้อยูกบัการไดรบัขาวสารท่ีถกูตอง ถูกเวลา และถกูสถานที ่ 

การแลกเปลีย่นขาวสารเปนปจจยัท่ีสาํคัญทีส่ดุของความสามารถในการปฏบัิติการรวมกนั ผบ.หนวยระดับรอง ๆ ลงไป  จะ
ตองขวนขวายในการรองขอขาวสารจากประเทศที่มีอํานาจในการจายขาว และ ผบ.หนวยกําลังนานาชาติ  จะตองกําหนด
มาตราการในการใชขาวสารรวมกัน

๔๐๗ การขาวกรอง
การขาวกรองเปนการรวบรวมดําเนินกรรมวิธีตามขั้นตอนจากแหลงขาวตาง ๆ โดยอาจรวมถึงขอมูลจากคําสั่ง

การรบ คําสั่งยุทธการหรือขอมูลจากอุปกรณตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคามความเสีย
หายจากการรบ และขาวสารที่เปนประโยชนในการประเมินถึงขอขัดแยงในภูมิภาคน้ัน ๆ การขัดแยงตาง ๆ อันไดแก  



ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งโดยปกติแลวจะไมมีชาติใด ๆ  ในกองกําลังนานาชาติท่ีจะมีขาวกรองที่ดีท่ีสุดในทุก ๆ 
เรื่อง ดังน้ันทุก ๆ  ชาติจําจะตองรวมมือกันในการใหขาวกรองที่เปนประโยชนตอสวนรวม

๑. วงรอบขาวกรอง
วงรอบขาวกรองเปนการดําเนินการตามขัน้ตอน เริม่จากการไดรบัขาวสารดําเนินกรรมวธีิใหไดเปนขาวกรอง

และแจกจายใหกับผูใช โดยดําเนินการเปน ๔ ขั้นตอน คือ
๑.๑ การวางแผนและสั่งการ

การกาํหนดนโยบายและการกาํหนดความเรงดวนในความ  ตองการขาวกรอง วางแผนในการรวบรวม
ขาวสาร การออกคําสั่ง และรองขอขอมูลจากแหลงขาว และดํารงการตรวจสอบขอมูลจากแหลงขาวอยางตอเน่ือง

๑.๒ การรวบรวมขาวสาร
การกําหนดภารกิจของการรวบรวมขาวสารจากแตละแหลงขาวทั้งภายในและจากหนวยภายนอก

ของกําลังที่จะทําการรวบรวมขาว กรรมวิธีในการรวบรวมจะเปนตัวกําหนดวา    ขอมูลใดที่จะสามารถใชเปนประโยชน
ในการตัดสนิใจของ ผบ.หนวยได

๑.๓ กรรมวิธีและผลจากการดําเนินกรรมวิธี
การดําเนินการตามกรรมวิธีจากขาวสารที่ ไดรับจนกลายเปนขาวกรองนั้น จะตองรวบรวม ประเมิน 

วิเคราะห และนํามาผสมผสานกัน  ดังน้ันความรวดเร็ว ความถูกตอง  และวิธีการดําเนินการที่เปนขั้นตอนจะมีความ
สําคัญอยางยิ่งตอขาวกรองที่ไดรับ

๑.๔ การแจกจาย
การใหขาวกรองจะตองคํานึงถึงระดับความตองการ เวลาที่ตองการ  สถานที่ และตองการอยางไร 

การกําหนดชั้นความลับจึงมีความสัมพันธกันเปนอยางยิ่ง        ขาวที่มีชั้นความลับต่ําสุดจะสามารถแจกจายไปยังผูรับ
ไดมากท่ีสุด

๒. การใชขาวกรองรวมกัน
ขาวกรองเปนเครื่องมือท่ีสําคัญที่จะทําให ผบ.กองกําลังนานาชาติ ไดทราบถึงสถานการณและการปฏิบัติ

ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นภายนอกกองกําลังที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติการของตน รวมทั้งกระทบตอขีดความสามารถ ภารกิจ
ของหนวย ดังน้ันบรรดาขาวกรองทีย่งัทนัสมัยจะตองมีการใชประโยชนรวมกนัเพือ่ใหทุก ๆ หนวยไดทราบถงึสถานการณ  
และขีดความสามารถขาศึก ความตั้งใจของขาศึก  ท้ังน้ีจะทําให ผบ.กองกําลัง สามารถที่จะตัดสินใจหรือดําเนินการตาม
วัตถุประสงคและไดรับผลสําเร็จเปนอยางดีได  กองกําลังนานาชาติตองการภาพสถานการณท่ีเปนหน่ึงเดียวกัน ในทุก ๆ 
ดาน อยางไรก็ตามการรวบรวม การแจกจาย และการใชประโยชนจากขาวกรองรวมกันยังคงมีความเปนไปไดยาก  ท้ังน้ี
เน่ืองจากความจริงที่วาแตละชาติตางก็มีการปฏิบัติการและมาตราการในการปองกันทางอิเล็กทรอนิกสของตนเอง

๓.  ความม่ันคงของชาติ
มาตรการในการรักษาความมั่นคงของชาติก็อาจเปนตัวขัดขวางอีกประการหนึ่งในการใชประโยชนจาก   

ขาวกรองรวมกัน   เราจะเห็นไดวาหลายครั้งเลยทีเดียวที่ขาวกรองนั้น ๆ มีความสําคัญนอยกวาการเปดเผยถึงแหลงขาว 
ความตองการของผูบังคับบัญชาอยางหนึ่งก็คือการใหขาวสารแกทุก ๆ หนวย  กับการทําอยางไรจึงจะรักษาความมั่นคง
ของชาติของตนได  ดังน้ันจะเห็นไดวาภารกิจจะเปนตัวสําคัญในการชี้นําแนวทางการปฏิบัติ  ซึ่งบางครั้ง ผบ.กองกําลัง



นานาชาติอาจมีความจําเปนตองตั้งสํานักขาวกรองรวมขึ้นมาโดยเฉพาะ     หรือใชวิธีการประสานขอมูลขาวกรองจาก
นายทหารติดตอ การที่จะตัดสินใจวาทําอยางไรในการใหขาวกรองจึงจะอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมสามารถรกัษาความมัน่คง
ของชาตตินไดจงึสาํคัญยิง่ แต ผบ.หนวยกาํลงัจาํเปนท่ีจะตองมีจดุมุงหมายที่แนนอนเชนการกําหนดชั้นความลับมากเกินไป 
อาจมีผลกระทบตอภารกิจ อาจทําใหหนวยตางๆ ท่ีไดรับขาวสารไมเพียงพอ ไมถูกตอง ไมทันเวลา ซึ่งลวนสงผลกระทบ
ตอความสําเร็จในภารกิจและความปลอดภัยของกองกําลัง

๔๐๘ ขาวสารทางยุทธวิธี
หากขีดความสามารถของกองกําลังนานาชาติจะตองนํามาใชรวมกันในกองกําลังทุกๆ หนวย จะมีความตองการ

ขอมูลทางยุทธวิธีในเรื่องของการประกอบกําลังตําบลท่ี และการเคลื่อนท่ีของกองกําลังทั้งฝายเดียวกัน ฝายขาศึก และ
ชาติเปนกลาง  รวมทั้งขอมูลทางอุทกศาสตรและสมุทรศาสตรดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลท่ีเพียงพอในเรื่องของการ
เตือนภัยและขอมูลเปาหมายขาศึก  ซึ่งการที่จะไดรับขอมูลเหลาน้ีเพียงพอและเปนภาพเดียวกันจะขึ้นอยูกับหลักการและ
ระดับของความสามารถในการปฏิบัติการรวมกันของหนวยกําลังที่มีความแตกตางโดยทั้งน้ี ผบ.หนวยกําลังทุกหนวยจะ
ตองคํานึงถึงและใชการแจกจายโดยการรายงานทางวิทยุท่ีไมมีความยุงยาก เขาใจงาย

๔๐๙ การสื่อสาร
การสื่อสารจะเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนขาวสารและเปนปจจัยพื้นฐานในความสําเร็จของการปฏิบัติการ

ของกองกําลังนานาชาติ ผบ.กองกําลังนานาชาติ จะตองจัดทํารายการอุปกรณเครื่องมือ แผนความถี่  ขั้นตอนการปฏิบัติ  
การเขารหัส  และ มาตรการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร  การสื่อสารขอมูลอัตโนมัติ  เครื่องมือและวิธีการในการ
หมายรูพิสูจนฝาย เพื่อหลีกเลี่ยงการใชอาวุธตอฝายเดียวกัน ซึ่งปญหาเหลาน้ีสามารถแกไขไดโดยดําเนินการผานทาง
นายทหารติดตอ

๔๑๐ ความปลอดภัยทางการสื่อสาร
ความปลอดภยัและการรกัษาความลบัทางการสือ่สาร สามารถกระทาํไดโดยการใชรหสัเฉพาะและการเขารหสั หรอื

เครือ่งมือเขารหสั  ระดบัของการรกัษาความลบัของการสือ่สารจะขึน้อยูกบัขดีความสามารถขาศึกในการดกัรบัและรบกวนขาย
การสือ่สารของกองกาํลงันานาชาติ อยางไรกต็าม ผบ.กองกาํลงันานาชาตจิะตองพจิารณาถงึความลาชาในการสงขาวกบัการ
รกัษาความลบัของกองกาํลงั  อยางไรกต็ามหากมคีวามจาํเปนในการรกัษาความลบัแลว  การใชเครือ่งมือเขารหสัท่ัวไปอาจจะ
สามารถนาํมาใชไดในระดบัยทุธการได ซึง่จะทาํใหมีผลกระทบนอยตอการรกัษาความลบัของแตละชาติ

๔๑๑ ความสามารถในการปฏิบัติการในทะเล
กองกําลังนานาชาติจะมีความสามารถในการปฏิบัติการในทะเลไดตอเม่ือมีการประสานแลกเปลี่ยนขอมูลขาว

สารซึ่งกันและกัน และจะตองมีการฝกซอมรวมกันดวย โดยมีสิ่งตาง ๆ ท่ีควรดําเนินการดังน้ี
๑. มาตรการหลีกเลี่ยงเรือโดนกัน

ควรมีการกําหนดขั้นตอนที่เขาใจงาย  เพื่อปองกันการสับสนในการนําเรือเม่ือเขามาอยูในระยะที่เรืออาจ
โดนกันได



๒. การรับ – สงสิ่งของในทะเล
หนวยในกองกําลังนานาชาติท่ีปฏิบัติในพื้นท่ีเดียวกัน หรือในภารกิจเดียวกันจะตองกําหนดขั้นตอนและฝก

ซอมในการรับ – สงสิ่งของในทะเลจากเรือสนับสนุนในพื้นท่ีน้ัน ๆ ดวย
๓. การลากจูง

ผบ.กองกําลังนานาชาติ จะตองจัดใหหนวยในกองกําลังนานาชาติฝก    ในเรื่องการลากจูงเพื่อใชในกรณี
เรือประสบความเสียหายหรือชํารุด เพื่อจะไมกระทบกระเทือนตอภารกิจ

๔. การยายกําลังพล
การเคลื่อนยายผูปวยหรือการยายกําลังพลอาจเกิดขึ้นได ในการปฏิบัติการปกติ ซึ่งหนวยในกองกําลัง

นานาชาติจะตองฝกใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วทั้งทางเรือและทางเชือกท่ีใชในการรับ - สงสิ่งของ

๔๑๒ กฎการรักษาความปลอดภัยในการใชอาวุธ
กฎการรักษาความปลอดภัยในการใชอาวุธเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง แตละชาติสามารถที่จะใชกฎการ

รักษาความปลอดภัยของตน  รวมถึงกฎอื่น ๆ ท่ีจะตกลงรวมกันระหวางกองกําลังนานาชาติ แตการตัดสินใจใชอาวุธใน
ชั้นสุดทายจะขึ้นอยูกับผูบังคับการเรือแตละลํา  อยางไรก็ตามจะตองมีการปรับปรุงและเสริมสรางความเชื่อม่ันซึ่งกันและ
กัน รวมทั้งม่ันใจในขีดความสามารถของทุก ๆ หนวยที่ปฏิบัติการรวมกันในพื้นท่ี

๔๑๓ อันตรายจากการแพรรังสี
รงัสท่ีีแพรจากเรดารและอปุกรณการสือ่สารตาง ๆ  อาจเปนอนัตรายตอกาํลงัพล  ยทุโธปกรณตาง ๆ รวมทั้ง

อุปกรณตรวจจับดวย  หนวยในกองกําลังนานาชาติจะตองคํานึงถึงอันตรายจากสิ่งเหลาน้ี

๔๑๔ การบริหารพ้ืนที่ในทะเล
การกําหนดพื้นท่ีในทะเลทั้งบริเวณพื้นผิวและใตนํ้าในพื้นท่ีปฏิบัติการจะทําใหสามารถปองกันการปฏิบัติการ

รวบกวนกันของเรือดํานํ้าดวยกันเอง  หรือการรบกวนกันระหวางเรือดํานํ้ากับเรือผิวนํ้าอื่น  ๆ  และยังเปนตัวกําหนดการ
ใชอาวุธใตนํ้าเพื่อตอตานเรือดํานํ้าดวย  จะเห็นไดวาการบริหารพื้นท่ีในทะเลจะมีความยุงยากเนื่องจากธรรมชาติของการ
ปฏิบัติการของกําลังทางเรือในการปฏิบัติการรวมกันของกองกําลังนานาชาติ  หากปราศจากมาตรการในการปองกันการ
รบกวนกันของกําลังเรือผิวนํ้า เรือดํานํ้า และอากาศยานแลว ผบ. กองกําลังนานาชาติ  จะตองกําหนดพื้นท่ีปฏิบัติการ
ของเรือดํานํ้าใหแนชัด   การกําหนดพื้นท่ีดังกลาวใหกับเรือดํานํ้าไปเลยอาจหลีกเลี่ยงไดหากเรือดํานํ้าไมจําเปนตองเขามา
ปฏิบัติรวมกับกําลังสวนอื่น ๆ ดังน้ัน ผบ.กองกําลังนานาชาติ จะตองมีการตกลงกันในระหวางผูบังคับหนวยกําลังตาง ๆ 
ต้ังแตในขั้นแรกของการปฏิบัติการ โดยทั้งน้ีควรจะกําหนดโดยชาติท่ีมีความพรอมและมีประสบการณมากท่ีสุด

๔๑๕ การปฏิบัติการทางอากาศ
การปฏบัิติการรวมทางอากาศของกองกาํลงันานาชาต ิ จะตองมีการกาํหนดเพือ่ประโยชนในการครองอากาศและใช

ประโยชนจากหวงอากาศ   การปฏบัิติการทางอากาศประกอบดวยการปฏบัิติการโจมตท่ีีมีความซบัซอนจนถงึการปฏบัิติการ



ทางอากาศในเรือ่งของการธรุการทัว่ไป เชน การสงกาํลงับาํรงุ การปฏบัิติการทางอากาศทีร่วมเปนหนวยเดียวจะทาํใหการ
ปฏิบัติการประสบผลสาํเรจ็มากทีส่ดุ  ซึง่ควรจะตองควบคมุและสัง่การโดยผูบังคับบญัชาระดบัสงูสดุในกองกาํลงันานาชาติ

๑. ผบ.กองกําลังทางอากาศ (MULTINATIONAL FORCE AIR COMPONENT COMMANDER : 
MFACC)

เพื่อใหการใชประโยชนจากหวงอากาศเกิดประโยชนสูงสุด ผบ.กองกาํลังนานาชาติจะตองแตงตั้งผูบังคับ
บัญชาที่เปนผูมีอํานาจในการใชกําลังทางอากาศเปน ผบ.กองกําลังทางอากาศ (MFACC)      โดยกองกําลังทางอากาศ
จะเปนผูรับผิดชอบในการวางแผนการประสานงาน   การกําหนดภารกจิเพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคของผูบังคับบญัชาใน
การปฏติิการผสมของกองกาํลงัสมัพนัธมิตร ผบ.กองกําลังทางอากาศนี้จะทําหนาท่ีเปน ผบ.กองกําลังทางอากาศผสม 
(JFACC) ในการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ ผบ.กองกําลังทางอากาศอาจจะไมจําเปนตองเปนผูใชกําลังทาง
อากาศทั้งหมด  แตจะตองสามารถสั่งการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศทั้งปวงได

๒.  การประสานการปฏิบัติการทางอากาศ
แนวความคิดในการปฏิบัติการทางอากาศคือ การที่ตองปฏิบัติการเปนหน่ึงเดียว ผบ. กองกําลังทางอากาศ  

โดยปกติจะตองรับผิดชอบในการวางแผนการปฏิบัติการ   การพัฒนาแนวความคิดในการปฏิบัติท่ีจะทําใหการปฏิบัติการ
ทางอากาศสนับสนุนการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ ดังน้ันเม่ือความมุงหมายของการพัฒนาแนวความคิดในการ
ปฏิบัติการทางอากาศมุงที่จะกอใหเกิดเอกภาพในการปฏิบัติการ  ดังน้ันบรรดาฝายอํานวยการที่รับผิดชอบในการรวมวาง
แผนจะตองเปนผูแทนมาจากชาติตางๆ เพื่อใหขอมูลท่ีเกี่ยวของทั้งปวงในการวางแผน  ซึ่งจะตองแนใจวาไดรับขอมูลท่ี
เพียงพอและเขาใจถงึขีดความสามารถของระบบอาวุธและขีดความสามารถของกองกําลัง     โดยตองคํานึงถึงความรวม
มือประสานงาน  การแบงมอบ  การควบคุม  ภารกิจ และรวมถึงการสื่อสารดวย

๔๑๖ การจัดการพื้นที่หวงอากาศ
ขอตกลงรวมกันระหวางชาติ การจัดหนวยและการใชกําลังของทั้งฝายเราและฝายตรงขาม แนวความคิดในการ

ปฏิบัติของผูบังคับบัญชา พื้นท่ีปฏิบัติการ พื้นท่ีทะเลหลวง  พื้นท่ีเปาหมายสะเทินนํ้าสะเทินบก จะทําใหการกําหนดพื้นท่ี
หวงอากาศมีความแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามหลักนิยมพื้นฐานของการปฏิบัติการทางอากาศโดยทั่วไปจะคอนขาง
กวางขวาง แตมีจุดประสงคเพื่อความปลอดภัย  การใชประโยชนสูงสุดของหวงอากาศ โดยผูใชมีขอจํากัดนอยท่ีสุด

๑. ความรับผิดชอบ
ผบ.กองกําลังทางอากาศ จะมอบความรับผิดชอบในการควบคุมหวงอากาศใหกับหนวยควบคุมหวงอากาศ 

(AIRSPACE CONTROL AUTHORITY - ACA)  เพื่อประสานการใชหวงอากาศของกองกําลังนานาชาติ     ความรับ
ผิดชอบของหนวยน้ีจะรวมถึงการประสานงานรวมมือ    การใชหวงอากาศรวมกันในพื้นท่ีท่ีกําหนด   ผบ.กองกําลังนานา
ชาติ จะมอบหมายใหหนวยควบคุมหวงอากาศกาํหนดนโยบายและขอกาํหนดในการใชพืน้ท่ีหวงอากาศใหกบัชาติตางๆ ท่ีเขา
รวมปฏบัิติการ หนวยควบคมุหวงอากาศจะกาํหนดระบบการควบคมุเพือ่ใหเกดิปญหานอยทีส่ดุแกผูปฏิบัติ ปญหาใดๆ ท่ีไม
สามารถตกลงกันไดจะให ผบ.กองกําลังนานาชาติจะเปนผูตัดสินใจ  และหากไมมีการกําหนดเปนอยางอื่นแลวหนวย
ควบคุมหวงอากาศจะอยูปฏิบัติงานรวมกับฝายอํานวยการของ ผบ.กองกําลังนานาชาติ



๒.  ความตองการ
ระบบในการควบคุมหวงอากาศจะตองเอื้ออํานวยตอทุก ๆ หนวย ตองมีความออนตัว    และสามารถ

ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่ ผบ.กองกําลังนานาชาติอาจสั่งการได   โดยระบบนีจ้ะตองสรางความมัน่ใจให ผบ.กอง
กาํลงันานาชาติสามารถใชกาํลงัทางอากาศและสอดคลองกับแนวความคิดในการปฏิบัติการทางอากาศ โดยกอใหเกิดผลดีท่ี
สุดตอการปฏิบัติการและมีความเสี่ยงในการรบกวนซึ่งกันและกันนอยท่ีสุด

๔๑๗ การปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร
การใชเฮลิคอปเตอรซึ่งติดต้ังอยูบนเรือไดมีการใชอยางกวางขวางมากขึ้นเปนลําดับเกือบทุกสาขาปฏิบัติการ 

ทางเรือ  ดังน้ันหากเปนไปไดแลวทุกหนวยควรมีขีดความสามารถในการรับ - สง ฮ. หรือมีความพรอมในการใหการ
สนับสนุนแก  ฮ.  ซึ่งการปฏิบัติเหลาน้ีจะครอบคลุมถึงการฝก  ขั้นตอนการรับ-สง ฮ. มาตราการรักษาความปลอดภัย
และนํามันเชื้อเพลิง ฮ. ในระดับต่ําสุด  ทุกหนวยควรจะมีการเตรียมการในการรับ-สง  ท้ังอุปกรณ เครื่องมือ และบุคคล 
โดยทาง ฮ. ในลักษณะการหยอนลงทางดิ่งจาก ฮ.

๔๑๘ การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล
ผบ.กองกาํลงันานาชาตจิะตองกาํหนดหลกัปฏิบัติ ในการคนหาและชวยเหลอืผูประสบภยัทางทะเล รายละเอียด

ของขีดความสามารถในการปฏิบัติการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล  โดยจะตองเตรียมการใหเพียงพอที่จะ
สามารถปฏิบัติการในการชวยชีวิตในทะเลได

๔๑๙ กฎการปะทะ
กฎการปะทะ  คือ  คําสั่งที่ออกโดยผูท่ีมีอํานาจในการกําหนดสถานการณและขอขัดของ ตาง ๆ ท่ีกองกําลังจะ

ใชในการบรรลุภารกิจ      ประเทศตาง ๆ ใชกฎการปะทะในการควบคุมการใชกําลัง     การจัดการกับการลุกลามของ
สถานการณ และเพื่อประกันวาจะมีการปฏิบัติตามนโยบายของชาติอยางเหมาะสม  ฉะน้ันแตละชาติจะมีกฎการปะทะ
ของตนอยูแลว  แตกฎการปะทะของแตละชาติจะมีความแตกตางกัน   ซึ่งจะสงผลกระทบในการลดประสิทธิภาพทาง
ยุทธการของกองกําลังนานาชาติ  ฉะน้ันจงึเปนเรื่องสําคัญที่ตองเขาใจวา แตละชาติมีความเขาใจและตีความในเรื่องการ
ปองกันตนเอง  ทาทีภัยคุกคามและเจตนาของภัยคุกคามที่แตกตางกัน    รายละเอียดตามหลักการในการกําหนดกฎ
การปะทะตามผนวกที่แนบทายบทนี้

๔๒๐ การจัดทํากฎการปะทะของกองกําลังนานาชาติ
ผบ.กองกําลังนานาชาติ  จะตองกําหนดกฎการปะทะในโอกาสแรก  ซึ่งหากกฎการปะทะรวมไมสามารถกําหนด

ขึ้นได  แตละชาติก็สามารถใชกฎการปะทะของชาติตน ดังน้ันเพื่อหลีกเลี่ยงความไมเขาใจซึ่งกันและกัน  แตละชาติจะ
ตองแจงความตั้งใจของกฎการปะทะของชาติตนใหกองกําลังทราบ ซึ่งโดยหลักการแลวกฎการปะทะจะเปนไปในลักษณะ
การปองกันตนเอง ผบ.กองกําลังทางเรือ ของแตละชาติอาจจะไมมีอํานาจเพียงพอที่จะกําหนดในนามของชาติตนไดใน
เรื่องของการแกไขกฎการปะทะ  อยางไรก็ตาม ผบ.กองกําลังนานาชาติ และ  ผบ.กองกําลังทางเรือของแตละชาติ  อาจ
จะตกลงกันเพื่อใหไดขอยุติของกฎการปะทะที่ตองการเพื่อเสนอขออนุมัติใชจากชาติของตนได ผบ.กองกําลังทางเรือ 



ของแตละชาติควรจะแจงกฎการปะทะของตนแกชาติอื่น ๆ ท่ีรวมปฏิบัติการ  ดังน้ันในการปฏิบัติการ จะตองไมวางกําลัง
ใหชาติท่ีมีกฎการปะทะไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติการน้ันๆ หรือขัดกับกฎการปะทะของชาติอื่น หรืออาจเกิดอันตรายแก
กําลังของชาติอื่น ๆ  หรืออาจทําใหไมสามารถบรรลุภารกิจของกองกําลังลงในพื้นท่ีน้ัน   ๆ   แมวากฎการปะทะที่
สมบูรณหรือเปนมาตรฐานไมอาจกําหนดได ผบ.กองกําลังนานาชาติ จะตองพยายามอยางที่สดุเพื่อใหไดกฎการปะทะที่
แตละชาติสามารถปฏิบัติไดมากท่ีสุด เพื่อขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาระดับสูงของแตละกองกําลังโดยกฎการปะทะนี้จะ
ตองครอบคลุมถึง

๑.  เหตุผลและความจําเปนในการแกไขกฎการปะทะ
๒.  ผลที่จะเกิดขึ้นหากกฎการปะทะไมไดรับการอนุมัติ
๓.  ผลกระทบทางการเมืองหากกฎการปะทะไดรับการอนุมัติ
๔.  ขอแนะนําในการใหขาวสารตอสาธารณชน
ผูบังคับบัญชาจะตองรีบดําเนินการขออนุมัติกฎการปะทะโดยทันที  ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะรวบรวมขาว

สารและผลกระทบทางการเมือง ซึ่งจะตองศึกษาใหรอบคอบ  มิฉะน้ันอาจจะทําใหผลความขัดแยงขยายตัวออกไปโดยมิ
ไดต้ังใจ

๔๒๑ การปองกันตนเอง
แมวาจะมีการตกลงกันในเรื่องกฎการปะทะรวมแลวก็ตาม แตวา ผบ.หนวยในกองกําลังนานาชาติจะยังมีอํานาจ

ในการใชวิธีการท่ีจําเปน และการปฏิบัติตาง ๆ ในการปองกันตนเองของหนวยของตนและกองกําลังอื่น ๆ ในพื้นท่ีใกล
เคียง

๔๒๒ การสนับสนุนของชาติเจาของพ้ืนที่
ระดับของความตองการในการขอรับการสนับสนุนจากชาติเจาของพื้นท่ี จะมีผลกระทบเปนอยางยิ่งตอความ

สําเร็จของภารกิจ ท้ังน้ีเน่ืองจากชาติเจาของพื้นท่ีอาจจะจํากัดการปฏิบัติทางทหารของตนเองไวในกรอบของผลประโยชน
ของชาติตน  โดยการถูกแทรกแซงจากหนวยอื่น ๆ  ท่ีมิใชหนวยทหาร  เชน  การใหการสนับสนุนชิ้นสวนอะไหลตาง ๆ 
ซึ่งจะเห็นไดวาหากชาติเจาของพื้นท่ีไมมีความกระตือรือรนท่ีจะใหความรวมมือแลวอาจลาชาหรือแมกระทั่งการหามหรือ 
ปฏิเสธใหความชวยเหลือในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แกบางหนวยหรือบางชาติในกองกําลังนานาชาติ   เพื่อให
การดําเนินการสนับสนุนแกกองกําลังนานาชาติเปนไปอยางเรียบรอย ผบ.กองกําลังนานาชาติ อาจจะจัดต้ังคณะกรรมการ  
ซึ่งประกอบดวยผูแทนหนวยทหารและหนวยพลเรือนของชาติเจาของพื้นท่ี     เพื่อหาขอยุติในการใหการสนับสนุนแก
กองกําลังนานาชาติ

๔๒๓ การตกลงในเรื่องสถานะของกองกําลัง (STATUS OF FORCES AGREEMENTS: SOFA)
SOFA เปนขอตกลงรวมกันของนานาชาติวากองกําลังนานาชาติวา จะปฏิบัติการอยางไรในพื้นท่ีของชาติตน 

เม่ือใดก็ตามที่มีการปฏิบัติการในพื้นท่ีของชาติใด ชาติตางๆ ในกองกําลังนานาชาติจะตองทราบถึงขอตกลงรวมในเรื่อง
ตาง ๆ ดังน้ี



๑. สถานะของกองกําลัง
๒. ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศ
๓. อํานาจในการพกพาอาวุธบนฝง
๔. การเคลื่อนท่ีของกองกําลัง
๕. การใชทาเรือ ทาอากาศยาน และสิ่งอํานวยความสะดวกดานคมนาคม
๖. การใชระบบการสื่อสารของกองกําลังและชาติเจาของพื้นท่ี
๗. การใชเครื่องแบบ การแสดงธงประจําชาติหรือสัญลักษณอื่น ๆ
๘. สิทธิทางศาสนาของกําลังพล
๙. การดําเนินการทางกฎหมายและการปฏิบัติงานของตํารวจ
๑๐. กฎหมายเกี่ยวกับการภาษีศุลกากร
๑๑. ขั้นตอนการเรียกรองคาเสียหาย

๔๒๔ ขอมูลในการเขารวมกับกองกําลังนานาชาติ
เม่ือมีหนวยใหมเขามารวมกับกองกําลังนานาชาติ ทุกหนวยจะตองรับทราบขอมูลตาง ๆ โดยพรอมเพรียงกัน 

ขอมูลดังกลาวประกอบดวยรายละเอียดของเรือ กฎการปะทะของชาติตน และขอจาํกดัตาง ๆ ท่ีจะมผีลกระทบตอการ
บรรลภุารกจิของกองกาํลงันานาชาติ     ผบ. กองกาํลงันานาชาติ    ควรมอบการประมาณสถานการณ และเจตนาของผู
บังคับบัญชา กฎการปะทะและขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเขารวมกับกองกําลังนานาชาติ ผบ.หนวยในกองกําลัง
นานาชาติจะตองประสานกับ ผบ.กองกําลังนานาชาติอยางใกลชิด  ซึ่งอาจจัดใหมีการบรรยายสรุปของฝายอํานวยการ
ของกองกําลังนานาชาติ  เพื่อเปดโอกาสใหแตละฝายไดรับทราบสถานการณตาง ๆ ท่ีไมไดรับทราบมากอนหนาน้ี รวมทั้ง
จะไดปรับความเขาใจกันดวย

-----------------------------------------------



ผนวก
แนวทางในการจัดทํากฎการปะทะ

๑. วัตถุประสงค
แนวทางที่จัดทําขึ้นน้ี เปนหลักการในการใชกําลังและเปนรากฐานในการจัดทํากฎการปะทะ เพื่อใชในการปฏิบัติการ

ของกองกําลังนานาชาติในสภาวะปกติ สภาวะขัดแยงและสภาวะวิกฤติ กฎการปะทะของกําลังนานาชาติจะเปดโอกาสใหมี
การใชกําลังไดนอยมาก และตองเปนไปตามหลักการที่จะกลาวถึงตอไปนี้ ผูท่ีรางกฎการปะทะอาจกลาวถึงเอกสารอางอิง
ตาง ๆ ได เชน หากเปนการปฏิบัติการภายใตมติคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ   เอกสารอางอิงก็อาจเปน
กฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ

๒. ความสัมพันธระหวางการปองกันตนเองและกฎการปะทะ
การปองกันตนเองแมวาจะเกี่ยวของกับกฎการปะทะ แตก็มีแนวความคิดแตกตางกัน และสามารถใชไดโดยไมตอง

คํานึงถึงกฎการปะทะ แมวาจะมีการกําหนดใหใชกฎการปะทะของกองกําลังนานาชาติแลวก็ตาม แตหากหนวยกําลังใด ๆ 
ประสบกับสถานการณท่ีจะเปนภัยคุกคามตอหนวยของตนก็สามารถใชการปองกันตนเองได โดยคํานึงถึงความเหมาะสม

๓. การควบคุมการใชกําลังทหาร
กฎการปะทะของกองกําลังนานาชาติจะตองไดรับการอนุมัติ/ยอมรับจากผูท่ีมีอํานาจในแตละชาติท่ีเขารวมกับ 

กองกําลัง     ดังน้ันกฎการปะทะของกองกําลังนานาชาติจึงถือเปนแนวทางใหกองกําลังแตละชาติท่ีเขารวม ฯ  ใชเปน
แนวทางปฏิบัติของกองกําลังในสภาวะปกติ   สภาวะวิกฤตการณ   และภาวะขัดแยง

๔. การจัดทํากฎการปะทะ
กฎการปะทะเปนท้ังคําสั่งและคําอนุญาตซึ่งหนวยที่ยังไมเคยชินตอการปฏิบัติการรวมนานาชาติ จะตองใชอยาง

สมํ่าเสมอเพื่อลดความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้น  ฉะน้ันหลักการการจัดทํากฎการปะทะที่สําคัญก็คือ จะตองลดความสับสน
ลงใหมากท่ีสุด กอนจะกําหนดรายละเอียดใด ๆ ในกฎการปะทะ ชาติท่ีเขารวม ฯ จะตองตกลงใจวา จะดําเนินการอยาง
ไรเพื่อใหเหมาะสมกับขีดความสามารถและแผนเผชิญเหตุท่ีต้ังใจไว เอกสารน้ีจะชี้ใหเห็นแนวทางการจัดทํากฎการปะทะ
ท่ีจะชวยใหชาติตาง ๆ สามารถฝกหัดกําลังของตนใหคุนเคยได  สิ่งที่ตองกําหนดใหชัดเจน ไดแก รายชื่อชาติตาง ๆ ท่ี
จะเขารวมในการจัดทําและอนุมัติกฎการปะทะของกองกําลังนานาชาติ

๔.๑ รายการตอไปนี้คือสิ่งที่ตองพิจารณาในการจัดทํากฎการปะทะ
๔.๑.๑ การดําเนินกลยุทธ การเคลื่อนยาย และที่ต้ังของกําลัง
๔.๑.๒ การเตือน การปองกัน และการสั่งการ
๔.๑.๓ การปองกันหนวยอื่น
๔.๑.๔ การชวยใหหนวยสามารถอยูรอดได
๔.๑.๕ การรุก
๔.๑.๖ การปฏิบัติการในเรื่องสงครามอิเล็กทรอนิกส



๔.๑.๗ การแสดงตําแหนงของกองกําลัง
๔.๑.๘ ระบบอาวุธ
๔.๑.๙ วัตถุระเบิด
๔.๑.๑๐ ภัยจากสิ่งตาง ๆ ท่ีมีตอกองกําลัง
๔.๑.๑๑ การเขาระงับเหตุ
๔.๑.๑๒ การสกัดกั้น การขัดขวาง และการขึ้นบนเรือ
๔.๑.๑๓ การจับและกักขัง
๔.๑.๑๔ การควบคุมการจลาจล

๔.๒ การปฏิบัติการเผชิญเหตุ
ผบ.กองกําลังนานาชาติท่ีใชกฎการปะทะ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดแนวทางการเผชิญเหตุเพิ่มเติม ซึ่ง

จะตองสอดคลองกับกฎการปะทะที่มีอยูเดิม
๔.๓ การประกาศวากําลังฝายใดเปนภัยคุกคาม

เพื่อรับประกันวากองกําลังนานาชาติจะมีความปลอดภัย ผบ.กองกําลังนานาชาติ จะตองกําหนดแนวทางใน
การประกาศวากําลังฝายใดเปนภัยคุกคาม และมอบหนาท่ีให ผบ.หนวยยอยไปดําเนินการ

๕. หลกัการและแนวความคดิในการใชกาํลงั  การจดัทํากฎการปะทะควรใชหลกัการและแนวความคดิในการใชกําลังดังน้ี
๕.๑ ความเชื่ออยางมีเหตุผล

การใชกําลังตองเชื่อแนวาภัยคุกคามมีจริง ไมใชการคาดการณเทาน้ัน
๕.๒ ความชัดเจนและไมซับซอน

กฎการปะทะจะตองมีความชัดเจนและใชขอความงาย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกองกําลังที่มีชาติตาง ๆ หลาก
ภาษามารวมกัน

๕.๓ การเจรจาและการเตือน
ในกรณีท่ีมีสถานการณท่ียังไมถึงระดับที่จะตองใชการปองกันตนเอง    ผบ. หนวยในระดับตาง ๆ  ตองใช

มาตรการอื่น ๆ กอนการใชกําลัง เชน การเขาไปพบและเจรจากับฝายตรงขาม  ในขณะที่กําลังที่ถือวาเปนภัยคุกคาม
อยางยิ่งจะใชวิธีการน้ีไมได  ในกรณีน้ันมาตรการการปองกันตนเองสามารถใชไดทันทีหากจําเปน ซึ่งตองมีขั้นตอนตาง ๆ 
ต้ังแตการใชเสียง อุปกรณทางทัศนะ วิทยุ หรืออุปกรณสื่อสารตาง ๆ การแปรขบวน การยิงเตือน หรือมาตรการอื่น ๆ ท่ี
ไมใชการใชกําลังโดยตรง เพ่ือเปนการเตือน

๕.๔ การใชกําลังในระดับนอยท่ีสุด
กําลังที่จะใชตองอยูในระดับนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปนเทาน้ันในการบรรลุภารกิจ

๕.๕ ความจําเปน
กําลังจัดการขั้นเด็ดขาด     ควรเปนมาตรการขั้นสุดทายท่ีจะใชตอเม่ือมาตรการอื่น  ๆ  ลมเหลว

๕.๖ การตอบโตในระดับที่เหมาะสม



การตอบโตตองอยูในระดับที่เหมาะสมกับภัยคุกคาม การใชกําลังตองจํากัดใหอยูในกรอบ ความรุนแรง และ
ระยะเวลาที่สมเหตุสมผล  และเมื่อบรรลุวัตถุประสงคแลวตองยุติการใชกําลังทันที

๕.๗ ระยะเวลาการใชกําลังและการถอนกําลัง
การใชกําลังจะตองยุติเม่ือภัยคุกคามหมดลง หรือเม่ือเชื่อวากําลังตาง ๆ ไมเปนภัยคุกคามตอตนอีกตอไป

๕.๘ การปองกันมิใหสถานการณขยายความรุนแรงออกไป
หากไมมีการสั่งการเพิ่มเติม หามขยายความรุนแรงออกไป

๕.๙ การหลีกเลี่ยงความเสียหายสาธารณะ
การใชกาํลงัจะตองคํานึงเสมอวา จะตองสงผลเสยีหายตอชวีติและทรพัยสนิของประชาชนใหนอยท่ีสุด

๕.๑๐ การใชกําลังตอบโตและแกแคน
กองกําลังนานาชาติ หามใชกําลังในการตอบโตและแกแคนเด็ดขาด

๕.๑๑ การกํากับดูแลใหการปฏิบัติอยูในระดับเหมาะสมและการรับผิดหากเกิดความรุนแรงโดยไมจําเปน
ผบ.หนวยตาง ๆ จะตองกํากับดูแลการใชกําลงัใหเปนไปอยางเทาท่ีจําเปน และเมื่อภัยคุกคามยุติลง ก็ควร

ยุติการใชกําลัง  การใชกําลังนอกเหนือจากน้ีจะถือวาเปนความผิด

๖. ความรับผิดชอบของ ผบ.กองกําลังนานาชาติในระดับตาง ๆ
ผบ.กองกําลังนานาชาติ ไมไดรับอนุญาตใหใชอํานาจที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในกฎการปะทะ แตหากมีการจํากัด

การใชมาตรการปองกันตนเอง ผบ.กองกําลัง ฯ มีอํานาจในการจํากัดการดําเนินการตาง ๆ ใหกับกองกําลังของตนได 
ผบ.ในระดับตาง ๆ ควรมีการประเมินกฎการปะทะอยูเสมอ   เพื่อใหม่ันใจวาจะสามารถใชไดอยางเหมาะสม ผบ.ระดับ
ตาง ๆ อาจจะยังไมใชกฎการปะทะจนกวาจะเริ่มมีการปฏิบัติการจริงก็ได ผบ.ระดับตาง ๆ ควรกํากับดูแลผูใชบังคับ
บัญชาใหดําเนินการดังน้ี

๖.๑ อาน ทําความเขาใจ และเผยแพรกฎการปะทะ
๖.๒ มีการบรรยายสรุปเปนครั้งคราว เพื่อใหทราบถึงความหมายและการใชกฎการปะทะในภารกิจแตละอยางที่

เปลี่ยนแปรไป
๖.๓ สอบถามหรือขอคําแนะนําจากสายการบังคับบัญชาของตน  หากสถานการณเปลี่ยนแปลงไปหรือคําแนะนําท่ี

มอบใหแตแรกยังไมเพียงพอ หรือวาสถานการณท่ีประสบไมไดระบุไวในกฎการปะทะ

๗. การเผยแพรกฎการปะทะ
ผูมีอํานาจในกองกําลังแตละประเทศมีอํานาจในการพิจารณาแจกจายกฎการปะทะ หรือสวนใดสวนหนึ่งของกฎการ

ปะทะไดในโอกาสดังน้ี
๗.๑ กองกําลังอื่น ๆ หรือมิตรประเทศตองใชกฎการปะทะหรือตองการขอมูลตาง ๆ
๗.๒ กําลังฝายตรงขามลวงรูขอมูลตาง ๆ ในกฎการปะทะ
๗.๓ เม่ือสาธารณชนและสื่อมวลชนตองการกฎการปะทะ หรือสวนหนึ่งสวนใดที่ไมใชเอกสารลับ

-----------------------------------------------



บทที่ ๕
หลักการในการวางแผน
(Planning Principles)

“หลักการอยางงายในการครองยุทธศาสตร ไมไดเกิดจากสายการบังคับบัญชา แตเกิดจากแนวทางปฏิบัติท่ีออน
ตัวดวยวิธีการอยางมีอิสระกับจินตนาการที่สรางสรรค และดํารงสภาพจิตใจของมนุษยภายใตสถานการณตางๆ  ซึ่ง
สามารถแปรเปลี่ยนอยางมากมาย หลักการที่ถูกตองคือความจําเปนในการแสดงออก ซึ่งการใชศิลปวิธีในแนวทางที่หลาก
หลายอยางไมจํากัด และมิไดออกนอกจากหลักการหรือแมแตกฎระเบียบขอบังคับ”

คํากลาวของ พล.ร.อ. Raoul Castex นักการทหารชาวฝรั่งเศส

๕๐๐ การวางแผนปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ จะตองเนนท่ีการพัฒนาแผนและการดํารงขีดความ
สามารถขององคประกอบที่สําคัญของกองกําลังเพื่อประสานการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยมีการปรึกษาหารือรวม
กันระหวางชาติพันธมิตร ในขณะเดียวกันแตละชาติจะตองวางแผนปฏิบัติการอยางเสรีในการจัดกองกําลังและการ
สนับสนุนสงกําลังบํารุง การจัดเตรียมความพรอมกอนเริ่มตนการปฏิบัติการ เปนวิธีการปองกันความลาชาในดานการสง
กําลังบํารุง การใหบริการ อาวุธยุทโธปกรณ ขอมูลขาวสาร งบประมาณและการจัดหาตามขอตกลงในการวางแผนเหลาน้ี
ตองประสานเปนแผนรวมนานาชาติในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกชาติพันธมิตรรวมตามความตองการ
ของภารกิจ ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติจะเกิดขึ้นไดจากการวางแผนรวมกันของ
คณะเสนาธิการรวมและตัวแทนที่เกี่ยวของจากแตละชาติ คณะเสนาธิการรวมจะสะทอนใหเห็นถึงองคประกอบที่ดีของ
กองกําลังทางเรือนานาชาติในการสรางเสริมความเขมแข็งและชวยลบลางจุดออนซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตามในขั้นตอน
ของความรวมมือของคณะเสนาธกิารรวมดังกลาวน้ีอาจจะไมตองอยูรวมกันเสมอไป     โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการจัด
โครงสรางสายการบังคับบัญชาแบบคูขนานขึ้น ในบทนี้เปนการถกแถลงเกี่ยวกับกระบวนการ หลักการ และขอพิจารณา
เพื่อนํามาใชในการการวางแผนปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ

๕๐๑ ระดับของการปฏิบัติการรวมระหวางชาติ  แมวาจะไมมีขอบเขตที่บงชัดระหวางกัน แตก็มีระดับการปฏิบัติการ
ทางเรือของกองกําลังนานาชาติเปน ๓ ระดับ คือ ระดับยุทธศาสตร ระดับยุทธการ และ ระดับยุทธวิธี ดังแสดงไวในภาพ
๕ - ๑ การปฏิบัติการจะมีความสัมพันธกันในแตละระดับ      และจะถูกจํากัดอยูในระดับยุทธศาสตร ยุทธการ หรือ
ยุทธวิธี บนพื้นฐานของการมีสวนสนับสนุน หรือทําใหบรรลุวัตถุประสงคของระดับปฏิบัติการดังกลาวเปนสําคัญ
ซึ่งไมไดขึ้นกับระดับการบังคับบัญชา ขนาดของกองกําลัง อาวุธยุทโธปกรณ รูปแบบของกองกําลัง หรือสวนประกอบ
อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ

ระดับของการปฏิบัติการ  ในยามสงบและสภาวะสงคราม มีอยู ๓ ระดับ
๑) ระดับยุทธศาสตร จะตองกําหนดวัตถุประสงคอยางชัดเจนใหมีความสัมพันธกับเปาหมายสูงสุด หรือเปาหมาย

ระยะยาวของชาติ และจะตองคํานึงถึงศักยภาพทางการทหารซึ่งชาติตาง ๆ รวมตกลงกัน



๒) ระดับยุทธการ  การปฏิบัติการหลักและแผนดําเนินกลยุทธ จะตองดําเนินการทางดานยุทธวิธี เพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงคทางยุทธการและยุทธศาสตรตามลําดับ

๓) ระดับยุทธวิธี  การวางแผน การสูรบ และชัยชนะในสงคราม ตลอดจนการรบติดพัน จะตองสัมพันธกับการ
เคลื่อนกําลังและอํานาจการยิง การปฏิบัติการในยามสงบ กิจและวัตถุประสงคจะถูกมอบหมายในระดับหนวย
เฉพาะกิจ ความสําเร็จหรือความลมเหลวระดับยุทธวิธีจะเปนตัวกําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติการในระดับยุทธการ

ภ

๕๐๒ ข
ตาง ๆ ซึ่งอ

๑
กําลังในการ
กําลังใหดําร
สรรพกําลัง
ในการทําส
สํารอง ปจ
ชาติจะรับผ

 แนวทางการบริหารองคกร
ยุทธบริเวณทางยุทธศาสตร
ระดับยุทธศาสตร

ระดับยุทธศาสตร
าพที่ ๕ - ๑ ระดับของการปฏิบัติการของกองก

ั้นตอนของการปฏิบัติการ โดยปกติแลวการปฏ
าจเหลื่อมซอนกันอยูบาง ขั้นตอนตาง ๆ ปกติแ
) การเตรียมกําลัง  ในที่น้ีรวมถึง การสราง ก
ทดแทนกําลังปฏิบัติการ แผนการเตรียมกําล
งขีดความสามารถและทรัพยากรระดับหนึ่ง ก
 ซึ่งความตองการในดานการทหารที่จะรวบรวม
งคราม หรือความจําเปนเรงดวนอื่น ๆ ในภาวะ
จัยสนับสนุนตาง ๆ อาวุธยุทโธปกรณ และกา
ิดชอบในการวางแผนเสริมสรางกองกําลังของชา

ี

ระบบการวางแผนดําเนินกลยุทธ
การปฏิบัติการหลัก
ร
การสูรบและการรบติดพันกา
ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจ
ระดับยุทธวิธ
ําลังนานาชาติ

ิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติจะประกอบดวยขั้นตอน
ลว จะขึ้นอยูกับสถานการณ และภารกิจ ดังตอไปนี้
ารรวบรวมกําลัง การฝกซอมกอนการปฏิบัติจริง หรือการเสริม
ังจะพิจารณาถึงการเสริมสรางหรือการรักษาสถานภาพของกอง
ารเตรียมกําลังขั้นสูงสุดในแตละชาติน้ัน ก็คือ แผนการระดม
และจัดการโครงสรางทางดานทรัพยากรของชาติท่ีจะนํามาใชใช
ฉุกเฉิน รวมไปถึงการเตรียมกําลังพลประจําการและกําลังพล
รนํากองกําลังไปสูความพรอมสูงสุด โดยทั่วไปกองกําลังแตละ
ติตนเอง



๒) การเคลื่อนยายกองกําลังเขาสูยุทธบริเวณ แผนการเคลื่อนยายกองกําลังเขาสูแนวรบ เปนการตัดสินใจ
เคลื่อนกองกําลังและอาวุธยุทโธปกรณเขาสูพื้นท่ีปฏิบัติการ หรือพื้นท่ีลาดตระเวนตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งขึ้นอยูกับ
ระดับการบังคับบัญชา โดยทั่วไปกองบัญชาแหงชาติมีหนาท่ีในการเตรียมแผนการเคลื่อนยายกําลังของชาติตน ซึ่งรวมถึง
แผนการสนับสนุนสงกําลังบํารุงดวย แตก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรอื่น ๆ ได

๓) ข้ันการปฏิบัติการในยุทธบริเวณ กองกําลังอาจจะถูกวางกระจายไปตามแนวรบ หรือใหการสนับสนุน ณ
ท่ีต้ังภายในยุทธบริเวณ ขอตกลงในขั้นตอนการเคลื่อนยายกําลังเขาสูรัฐภาคีท่ี ๓ จะตองกําหนดใหสอดคลองกับSOFA
ในยอหนาท่ี ๔๒๓

๔) การกําหนดระบบสงกําลังบํารุงและการสนับสนุนจากชาติใกลเคียงกับยุทธบริเวณ การวางแผนสงกําลัง
บํารุง ตองอยูบนพื้นฐานของระดับความพรอมของกองกําลัง ซึ่งกําหนดโดย MMFC เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ กอง
กําลังของแตละชาติจะดําเนินการวางแผนสงกําลังบํารุงของตนเอง เพื่อใหเปนไปตามความตองการซึ่งการดํารงสภาพ
ความพรอมของกองกําลัง แมวา MMFC อาจจะกําหนดและบริหารมาตรการกลางของการวางแผนสงกําลังบํารุง และ
ควบคุมการดําเนินการเมื่อมีความจําเปน

๕) การวางกําลังเพื่อปฏิบัติการและกําลังสนับสนุน
๖) การเริ่มลงมือปฏิบัติการ
๗) การยุติหรือสิ้นสุดการปฏิบัติการ และการดําเนินการขั้นภายหลังการรบ
๘) การถอนกองกําลัง การวางแผนถอนกองกําลัง เปนการพิจารณาวาจะถอนกองกําลังออกจากพื้นท่ีทํา

การรบแหงหนึ่ง เพื่อลดการใชกําลังทหาร หรือลดขนาดกองกําลังลงตามตองการ ซึ่งแตละชาติมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
วางแผนการถอนกําลังของชาติตนเอง

๕๐๓ นโยบายจากองคกรระดับสูง องคกรระดับสูง ซึ่งควบคุมดูแลให MMFC ดําเนินการปฏิบัติการใด ๆ ตอง
กําหนดนโยบายหรือคําสั่งอยางเปนทางการไปยัง MMFC ซึ่งในคําสั่งอยางนอย ควรแสดงถึง

๑) กําหนดภารกิจ และวัตถุประสงค
๒) จัดสรรแบงมอบทรัพยากรที่จําเปนในการปฏิบัติการและธุรการ เพื่อใหบรรลุภารกิจ
๓) กําหนดระบบควบคุมและสั่งการ ซึ่งรวมถึงการมอบอํานาจ และจัดสรรบุคลากร ผูแทน หรือหนวยยอย

การกาํหนดดังกลาว จะทาํใหผูบังคับบญัชาสามารถควบคมุทรพัยากรดานตางๆ เพ่ือใหบรรลภุารกจิไดอยางมีประสทิธภิาพ
๔) กําหนดความสัมพันธ ระหวางกองกําลังทั้งฝายใหและรับการสนับสนุนในความรับผิดชอบของผูบังคับ

บัญชากองกําลังสนับสนุน ซึ่งระดับการควบคุมของผูบังคับบัญชาจะตองกลาวไวอยางชัดเจนในเอกสารนโยบาย การ
กําหนดนโยบายจะแสดงใหเห็น การกําหนดขอบเขตและจุดมุงหมายของการปฏิบัติ ซึ่งจะตองมีสิ่งเหลาน้ีอยูเสมอคือ

๔.๑ จุดแข็งของกองกําลัง จะถูกกําหนดดวยการสนับสนุนดานตาง ๆ
๔.๒ เวลา สถานที่ และหวงเวลาของการปฏิบัติการสนับสนุน
๔.๓ ความเรงดวนของภารกิจสนับสนุน ควรจะสัมพันธกับภารกิจอื่น ๆ ของกองกําลังสนับสนุน
๔.๔ บางกรณี ผูบังคับบัญชาของกองกําลังสนับสนุนอยูนอกเหนือภารกิจสนับสนุน ในสถานการณซึ่งจะ

ตองไดรับการยกเวน หรือสถานการณฉุกเฉิน



๔.๕ โดยปกติผูมีอํานาจหรือผูบังคับบัญชา จะออกคําสั่งปฏิบัติการใหกําลังสนับสนุน หรือจะไดรับคําสั่ง
ปฏิบัติการจากผูบังคับบัญชาในยุทธบริเวณ

๕๐๔ เสรีภาพแหงการปฏิบัติ แมวาการปฏิบัติการรวมนานาชาติอาจจะมีความซับซอนไปดวยขอพิจารณาทาง
ดานการเมืองและการทหารของแตละชาติ นโยบายการปฏิบัติการของ MMFC ควรจะใหเสรีภาพเทาท่ีเปนไปไดอยางสูง
สุดในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ อยางไรก็ตาม ขั้นตอนตาง ๆ จะตองมีการประสานกันอยางตอเน่ืองเพื่อใหการปฏิบัติ
การรวมน้ี รักษาองคประกอบในการบรรลุวัตถุประสงคของผูบังคับบัญชา

๕๐๕ การวิเคราะหภารกิจเบื้องตน  เม่ือไดรับนโยบายการปฏิบัติการแลว MMFC และคณะเสนาธิการรวม จะตอง
ทําการวิเคราะหภารกิจที่ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาอยางถูกตองวาอะไรคือสิ่งที่กองกําลังรวมนานาชาติจะตองทําให
สําเร็จ กิจหรือความรับผิดชอบในสถานการณลวงหนาใด ๆ ซึ่งตองประกอบกันในการปฏิบัติภารกิจรวมทั้งหมด ขอ
จํากัดเรื่องเวลาในการสําเร็จภารกิจ และควรพิจารณาซึ่งผลกระทบกับนโยบายดานอื่น ๆ ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นโยบายทางดานการทูตและเศรษฐกิจ (แผนการปฏิบัติทางทหารโดย MMFC จะตองคํานึงถึงนโยบายเหลาน้ีดวย) การ
วิเคราะหน้ีจะชวยให MMFC กําหนดแนวทางใหกับฝายเสนาธิการไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะกิจที่ตองสําเร็จ และกรอบ
ภายใตการประมาณสถานการณในขั้นตน

๕๐๖ การประมาณสถานการณ บนพื้นฐานของการวิเคราะหภารกิจของ MMFC ฝายเสนาธิการรวมจะทําการ
ประมาณสถานการณ เพื่อวิเคราะหรายละเอียดของการปฏิบัติ ฝายอํานวยการดานตาง ๆ และผูเชี่ยวชาญจากแตละชาติ
จะดําเนินการประมาณสถานการณขั้นตน ซึ่งจะไดออกมาเปนหนทางปฏิบัติ เพื่อไปถึงจุดบรรลุภารกิจและสอดคลองกับ
แนวทางของ MMFC การประมาณสถานการณจะประกอบดวย

๑) การวิเคราะหภารกิจ ขั้นตอนการวิเคราะหภารกิจขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่ทราบและสมมุติฐานที่สมเหตุผล
ในระดับปฏิบัติการ การวิเคราะหภารกิจทําใหสามารถหาจุดออนของกองกําลังฝายตรงขาม ซึ่งการวิเคราะหภารกิจน้ีเปน
ขั้นแรกในการประมาณสถานการณ และรวมถึงขั้นตอนตอไปนี้

๑.๑ พิจารณาจุดมุงหมายของผูบังคับบัญชาที่สูงกวา
๑.๒ การวิเคราะหกิจเฉพาะ หรือ กิจแฝงที่ควรทํา และการจัดลําดับความสําคัญ
๑.๓ การวิเคราะหนโยบายดานความม่ันคงแหงชาติและยุทธศาสตรทหาร
๑.๔ รวมถึงวัตถุประสงคระยะสั้นและระยะยาว ภายหลังยุติความขัดแยง
วัตถุประสงคภายหลังยุติความขัดแยงควรจะรวมอยูในวัตถุประสงคทางทหาร ซึ่งรองรับพื้นฐานการ

ดําเนินการไปสูจุดหมายทางดานการเมือง โดยไมลืมแสดงแสดงจุดยืนหรือนําไปสูการเจรจาตอรอง ขั้นตอนการวิเคราะห
ภารกิจ นําไปสูการแถลงภารกิจของหนวย

๒) การแถลงภารกิจ การแถลงภารกิจจะประกอบไปดวยถอยคําดังน้ี
๒.๑ ใคร (จะเปนผูดําเนินการ)
๒.๒ อะไร (จะตองปฏิบัติ)
๒.๓ เม่ือไหร (จะเริ่มดําเนินการ)



๒.๔ ที่ไหน (ท่ีจะเกิดขึ้น)
๒.๕ ทําไม (จึงตองดําเนินการ)
คําแถลงภารกิจจะตองเปนถอยคําท่ีชัดเจน ถูกตองตามกิจที่จะตองสําเร็จอยางสมบูรณ และนําไปสูการ

บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
๓) การวิเคราะหสถานการณ  โดยปกติจะประกอบดวย ๖ องคประกอบ คือ

๓.๑ การวิเคราะหภูมิยุทธศาสตร
ในชวงการวิเคราะหภูมิยุทธศาสตรระยะยาวและสั้น ซึ่งสาเหตุของความขัดแยง จะตองพิจารณา
ถึงขอคิดเห็นของประชาชน ความตองการดานทรัพยากร และองคประกอบของการเมือง
เศรษฐกิจ กฎหมาย และศีลธรรม การวิเคราะหน้ีควรตองระบุสถานภาพของทุก ๆ ชาติท่ีเกี่ยวโยง
กับการขัดแยง  ในแงของกฎหมายระหวางประเทศ สถานการณขององคกรนานาชาติ และความ
ขัดแยงอื่น ๆ หรือการเบี่ยงเบนของสถานการณระหวางประเทศ การวิเคราะหภูมิยุทธศาสตรน้ี
ควรพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีปฏิบัติการ    รวมทั้งภูมิศาสตรการทหาร ภาคพื้นดิน
พื้นนํ้า สภาพลมฟาอากาศ การขนสงและการติดตอสื่อสารดวย

๓.๒ การวิเคราะหฝายตรงขาม
การวิเคราะหฝายตรงขาม รวมถึงขีดความสามารถและจุดออน ในระดับ MMF โดยปกติ MMFC
จะมีรูปแบบการประมาณการณดานขาวกรอง ซึ่งใชเปนขอมูลอางอิงในการวิเคราะห ซึ่งรวมถึงการ
พิจารณาเปาหมายทางการเมืองและการทหารของฝายตรงขาม จุดศูนยดุลยในระดับยุทธศาสตร
และระดับยุทธการ ความเปนไปไดท่ีจะไดรับการสนับสนุนการทหารจากภายนอก ขอไดเปรียบ
และและขอจํากัดทางทหารในระดับยุทธศาสตร  ยุทธการและยุทธวิธี หนทางปฏิบัติทางทหารของ
ฝายตรงขาม ท้ังในปจจุบันและในอนาคต คุณลักษณะของการปฏิบัติการ (ในดานจุดแข็ง การ
ประกอบกําลัง ตําบลท่ีและการวางกําลัง) การเสริมกําลัง การสงกําลังบํารุง เวลา ชองวาง  และ
ประสิทธิภาพในการทําสงครามของฝายตรงขาม

๓.๓ การวิเคราะหสถานการณฝายเดียวกัน การวิเคราะหลักษณะนี้ควรเปนรูปแบบเดียวกับการ
วิเคราะหฝายตรงขาม ในระดับ MMF โดยปกติ MMFC จะมีขอมูลสนับสนุนการประมาณสถาน
การณ รวมทั้งดานกําลังพล การสงกําลังบํารุง การควบคุม สั่งการ และการติดตอสื่อสาร

๓.๔ การวิเคราะหขอจํากัด
การวิเคราะหขอจํากัด จะตองพิจารณาขีดจํากัดและขอควรคํานึงในการใชกําลัง ขีดจํากัดดังกลาว
อาจจะเปนประโยชน หรือจําเปนในการสนับสนุนความตองการทางยุทธศาสตรดานอื่น ๆ รวมถึง
ดานการทูต  เศรษฐกิจ และความพยายามในการใหขาวสาร เทา ๆ กับการพิจารณากําหนดกฎ
การปะทะ

๓.๕ การตั้งสมมุติฐาน



ขอสมมุติฐานใชแทนขอเท็จจริงที่ยังไมสามารถหามาได ซึ่งมีความสําคัญกับการประมาณสถาน
การณ ถาพิสูจนวาสมมุติฐานไมเปนจริง การประมาณสถานการณท้ังหมดหรือบางสวน ก็จะใชการ
ไมได การคาดคะเนบางประการหรือท้ังหมดจะถือเปนโมฆะ

๓.๖ อุปมาน
การวิเคราะหปจจัยท้ังหาท่ีกลาวมาขางตน จะสามารถประมาณสถานการณ ซึ่งสัมพันธกับขีดความ
สามารถในการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ อันนําไปสูความสําเร็จของภารกิจ

๔) การวิเคราะหหนทางปฏิบัติของฝายเดียวกนั
หนทางปฏิบัติของฝายเดียวกัน เปนสิ่งที่จะตองทําการวิเคราะหตอไปได เพื่อจะใหไดแนวทางในการบรรลุ
ภารกิจ แตละหนทางปฏิบัติตองเปนสิ่งเหมาะสม สามารถกระทําได และยอมรับได การวิเคราะหตองระบุ
หนทางปฏิบัติท่ีเปนจริงทุกกรณีท่ีจะทําใหภารกิจประสบผลสําเร็จ ซึ่งจะตองเปดเผยตอ MMFC หนทาง
ปฏิบัติบางกรณี อาจจะชวยสรางแนวความคิดในการปฏิบัติ และควรจะสรุปออกมาเปนกิจที่ตองกระทําใน
แงของยุทธศาสตรและยุทธการ ความตองการกองกําลัง แนวความคิดในการสงกําลังบํารุง แนวความคิด
ในการวางกําลัง การประมาณการณชวงเวลาที่ตองใชใหบรรลุวัตถุประสงค และแนวความคิดในการดํารง
สภาพและรักษากองกําลังสํารอง

๕) การวิเคราะหหนทางปฏิบัติของทั้งสองฝาย
การประมาณสถานการณสวนน้ี จะพิจารณาหนทางปฏิบัติท่ีเปนไปไดของฝายตรงขาม ท่ีอาจมีผลกระทบ
ตอหนทางปฏิบัติของฝายเดียวกัน

๖) ขอตกลงใจ
ในทายท่ีสุดของการวิเคราะหจะไดขอตกลงใจ ซึ่งรวมถึงหนทางปฏิบัติของฝายเดียวกัน การโตตอบของ
ฝายตรงขามและปฏิกิริยาตอบโต ซึ่งรวมถึงการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม ความพอเพียง ความ
สามารถกระทําได และความตองการเพิ่มเติม

๗) การเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติของฝายเราเอง
เปนขั้นตอนเปรียบเทียบขอไดเปรียบและเสียเปรียบของแตละหนทางปฏิบัติ เม่ือเห็นวาเหมาะสม องค
ประกอบตาง ๆ ของหนทางปฏิบัติท่ีแตกตางกันจะผสมผสานเปนหนทางปฏิบัติเดียวของฝายเรา

๘) การตัดสินใจ จะพิจารณาเลือกหนทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

๕๐๗ แนวความคิดในการปฏิบัติ เม่ือหนทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไดรับความเห็นชอบ MMFC จะกําหนดแนวความคดิใน
การปฏิบัติ ซึ่งจะตองอธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่ MMFC จะดําเนินการใชกําลังอยางไร     แนวคิดน้ีควรจะรวมถึง
จุดมุงหมายสูงสุดของการปฏิบัติการที่มุงหวัง แนวความคิดในการปฏิบัติของ MMFC จะอธิบายคําถามในเรื่องตอไปนี้

๑) เงื่อนไขทางทหารใด ตองถูกกําหนดขึ้นในยุทธบริเวณ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ
๒) ลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติการใดบาง ท่ีสามารถตอบสนองเงื่อนไขทางทหารนั้นได
๓) ทรัพยากรของ MMF ควรจะถูกใชอยางไร เพื่อใหลําดับขั้นตอนการปฏิบัติประสบความสําเร็จ
๔) สิ่งใดเปนการสิ้นเปลืองหรือเปนความเสี่ยงสําหรับ MMF ในการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนดังกลาว



แนวความคิดในการปฏิบัติท่ีสามารถบรรลุจุดมุงหมายหลากหลาย จะตอง...............
๕) เครื่องมือท่ีนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิบัติการจากผูบังคับบัญชาชั้นสูงกวา
๖) สื่อกลางท่ีชวยใหผูใตบังคับบัญชาทราบแนวความคิดในการปฏิบัติ (รูและเขาใจแนวความคิดในการ

ปฏิบัติ เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถวางแผนและลงมือปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว อันจะทําใหสถาน
การณแปรเปลี่ยนไปเปนฝายไดเปรียบ)

๗) ปจจัยพื้นฐานของรายละเอียดในการวางแผน และการเตรียมออกนโยบายและคําสั่ง
๕๐๘ การวางแผนปฏบัิติการ

เม่ือไดแนวความคิดในการปฏิบัติแลว คณะเสนาธิการรวมจะทําการพัฒนาแผน หากการปฏิบัติการจะตอง
ดําเนินการเปนขั้นตอน แผนยอยอาจจะตองกําหนดขึ้น เพื่อเชื่อมโยงไปเปนแผนปฏิบัติการหลัก ในเนื้อหาสําคัญของ
แผนปฏิบัติการนานาชาติ การดําเนินการจะมุงไปสูการปฏิบัติการรวม โดยการแบงขอบเขตการปฏิบัติออกเปนการปฏิบัติ
ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และกองกําลังปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งจะตองวางแผนรวมกันหรือผสมผสานกัน

โดยปกติแผนยุทธการ จะตองรวมถึงเรื่องตอไปนี้
๑) ความปลอดภัยของเสนทางคมนาคมทางอากาศ ทางบกและทางทะเลไปสูและภายในพื้นท่ีปฏิบัติการ
๒) ความไดเปรียบและการดํารงความไดเปรียบทั้งในอากาศและในทะเลของพื้นท่ีปฏิบัติการ
๓) การวางกําลังและทรัพยากร เพื่อตอบสนองการบรรลุวัตถุประสงคขั้นกลางและขั้นสูงสุด
๔) การเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติการไปสูจุดสูงสุด ณ เวลาและสถานที่ท่ีเหมาะสม
๕) การลงมือปฏิบัติการทางเรือ ทางบก และทางอากาศ ใหเหมาะสมกับขีดความสามารถทางทะเลของกองกําลัง

นานาชาติท่ีไดมอบหมายการบังคับบัญชา
๖) ความตองการระบบขาวสารในการรบ
๗) การสงกําลงัที่พอเหมาะใหกองกําลังสามารถดํารงสภาพ รวมถึงการซอมบํารุง กับการสนับสนุนการรบ และ

การชวยเหลือจากชาติใกลเคียงกับยุทธบริเวณ
๘) การปรับการวางกําลังและการถอนกลับ

๕๐๙ คําสั่งปฏิบัติการ
ชั้นตอนตอไปจะเกี่ยวของกับคําสั่งตามแผนยุทธการ เน้ือหาของคําสั่งปฏิบัติการจะขึ้นอยูกับลักษณะของการ

ปฏิบัติการเปนอยางมาก ซึ่งจะรวมถึงแนวทางดังตอไปนี้
๑) ภารกิจและกิจเฉพาะ
๒) ขอจํากัดทางดานการเมือง
๓) การรวมกลุมและการวางกําลัง รวมถึงระดับสายการบังคับบัญชาที่จะไดรับมอบหมายและระดับ

ความพรอม
๔) การจัดการระบบควบคุมและสั่งการ
๕) การคมนาคมติดตอสื่อสาร
๖) การรักษาความปลอดภัย



๗) ลักษณะการลวง
๘) ลําดับความเรงดวนในการยิงสนับสนุน
๙) ลักษณะการขาวกรอง
๑๐) กฎการปะทะ และกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ
๑๑) งานธุรการและการสงกําลังบํารุง
๑๒) ลําดับเรงดวนในการเคลื่อนยายกําลัง
๑๓) งานกิจการพลเรือนและความชวยเหลือจากดานพลเรือน
๑๔) การประชาสัมพันธ และการใหขอมูลขาวสาร
๑๕) การจัดการดานการเงิน
๑๖) ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย
๑๗) การประมวลและรหัส
๑๘) การรายงาน
๑๙) การรักษาความปลอดภัย
คําสั่งยุทธการอาจจะตองการแผนการสนับสนุน และระบุความตองการเฉพาะตามขอพิจารณาของการวางแผน

หลัก

๕๑๐ หลักการวางแผน  หลักการตอไปนี้ ไดรับการตรวจสอบยืนยันในการพัฒนาการปฏิบัติการ อันสมควรไดรับ
การประยุกตใชเปนขั้นตอนของการวางแผน คือ

๑) ภารกิจ เปาหมายหรือภารกิจของการปฏิบัติการเฉพาะ ตองสอดคลองกับการกําหนดวัตถุประสงค และทํา
ใหบรรลุผลดวยทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ ภารกิจของผูใตบังคับบัญชาตองสนับสนุนเปา
หมายของผูบังคับบัญชาในระดับสูงกวา

๒) ความปลอดภัย แสดงถึงความสัมพันธท่ีม่ันคงระหวางการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ ซึ่ง
ขึ้นอยูกับแผนที่วางไว แมกระทั่งความรูความเขาใจของการมีแผนอยู อาจจะมีผลกระทบตอความสําเร็จ
ของการปฏิบัติการตลอดชวงระยะเวลาของการวางแผน จะตองระบุชัดเจนถึงบุคคลที่จะตองรับทราบแผน
และบุคคลที่จําเปนจะตองทราบแผน

๓) การทันเวลา แผนที่วางไวจะตองเสร็จสมบูรณในเวลาที่พอเหมาะ เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถพิจารณา
สิ่งที่จะตองเพิ่มเติมไดอยางมีประสิทธิภาพ

๔) ความชัดเจน แผนจะตองมีการเตรียมการ และวิธีการนําเสนอท่ีไมใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปจาก
วัตถุประสงคหรือแนวทางที่ถูกตอง

๕) ความออนตัว แผนจะตองมีความออนตัว เพื่อใหสามารถปรับใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีแปรเปลี่ยน
และเหตุการณท่ีไมสามารถทราบลวงหนาได การวางแผนที่มีแผนรองรับและขอสังเกตจะชวยใหเกิดความ
ออนตัวสูง



๖) การประหยดัทรพัยากร แผนตองดําเนินการเพือ่ใชทรพัยากรอยางอยางประหยดัใหเกดิประสทิธภิาพสงูสุด
จะตองหลีกเลี่ยงการใชทรัพยากรเกินความจําเปน และการสูญเสียทรัพยากรที่หาไดยากและยากตอการ
บํารุงรักษา

๗) ความเหมาะสม แผนทกุแผนจะตองมีการทบทวนและตรวจสอบอยูเสมอวา สามารถบรรลภุารกจิไดหรอืไม
๘) การสนับสนุน แผนทุกแผนตองสามารถดําเนินการไดหรือมีความเปนไปไดในแงของการสงกําลังบํารุง

การเงิน และการสนับสนุนดานอื่น ๆ
๙) ความเปนไปได การศึกษาความเปนไปได ควรจะนําไปสูการประเมินวาแผนสามารถบรรลุวัตถุประสงคใน

ขณะที่เผชิญหนากับฝายตรงขามไดอยางจริงจังไดหรือไม
๑๐) การยอมรับได  แผนตองมีการประเมินและพิจารณาวา   ผลที่ไดรับจะมีความคุมคากับการประเมินการ

ลงทุนท่ีจะตองเสี่ยงทั้งชีวิต ขวัญกําลังใจ เครื่องมือและอาวุธยุทโธปกรณ การพิจารณาการยอมรับไดอาจ
จะตองการความเห็นสอดคลองกันจากองคประกอบรวมของทุก ๆ ชาติ

๑๑) การแจกจาย แผนควรจะมีการแจกจายใหท่ัวถึงเพียงพอ     เพื่อใหแนใจวาผูใตบังคับบัญชาทั้งหมดและ
ผูบังคับบัญชากองกําลังสนับสนุนสามารถทราบความรับผิดชอบของหนวยตนเอง ความสมดุลในแตละ
ครั้งจะตองพิจารณาระหวางการรักษาความปลอดภัยและการแจกจายแผน

๕๑๑ ขอพิจารณาเพิ่มเติมในการวางแผน จํานวนปจจัยท่ีเพิ่มเติมท่ีจะตองไดรับการพิจารณา เพื่อการวางแผนยุทธ
การรวมนานาชาติ มีดังน้ี

๑) ระดับที่เหมาะสม แผนจะตองไดรับการพัฒนาโดยผูบังคับบัญชารับผิดชอบในกิจ ภาพท่ีสมบูรณของ
สถานการณรวม และการควบคุมจัดสรรทรัพยากรรวมกัน

๒) การควบคุม แผนจะตองดําเนินการควบคุมท่ีระดับปฏิบัติการสูงสุด และใชขอมูลขาวสารที่ทันสมัยท่ีสุด
การควบคุมรวมถึงการกําหนดตารางเวลาเพื่อใหแนใจวาความเปนไดมากท่ีสุดของแผน ถูกดําเนินการภาย
ในเวลาที่เหมาะสม

๓) ขั้นตอนมาตรฐาน กิจกรรมการวางแผน ควรจะดําเนินตามรูปแบบมาตรฐานและขั้นตอน ซึ่งสามารถจัด
สรรวิธีการอยางมีเหตุมีผลเพื่อนําไปสูกิจยอยตาง ๆ การใชขั้นตอนดําเนินการตามมาตรฐานทําใหเกิดผล
ท่ีรวดเร็วและโปรงใส

๔) การประสานงาน การเตรียมการการดานตาง ๆ ของการวางแผน ตองสอดคลองเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
ผูรางแผนจะตองเตรียมการทั้งหมดในรูปแบบอยางมีระบบไปสูการพัฒนาแผน

๕) ฝายอํานวยการวางแผน ควรพิจารณาถึงระดับความรูความเขาใจและประสบการณความชํานาญของฝาย
อํานวยการวางแผน หากคณะนายทหารฝายอํานวยการประกอบดวยผูท่ีความรูและประสบการณไมมาก
นโยบายของผูบังคับบัญชาและความกระจางชัดของขั้นตอนการวางแผนจะเปนจุดออนได

๖) การดําเนินการ ฝายอํานวยการดานตาง ๆ ควรไดรับนโยบายขั้นตนและขอมูลขาวสารที่จะเตรียมการใน
ความรับผิดชอบวางแผนฝายตนในระยะเวลาที่รวดเร็ว ฝายอํานวยการและผูใตบังคับบัญชาควรจะไดรับ
การเตือนลวงหนาถึงชวงเวลาที่จะใชวางแผนและเวลาที่จะไดรับแผน



๗) การติดตอระหวางผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการ ควรกําหนดการติดตอประสานงานกันระหวางหนวย
ท่ีสูงกวา หนวยขางเคียงในระดับเดียวกัน ระดับต่ํากวา หรือผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการ ในระดับที่
ตํ่ากวา

๘) เวลาที่ใชในการพัฒนาแผน  ความซับซอนของการปฏิบัติการรวมนานาชาติ อาจจะทําใหขยายเวลาของ
การวางแผนใหนานขึ้น ซึ่งจะเปนตัวกําหนดความตองการเวลาเปนปจจัยหน่ึงในการวางแผน

๙) การประกาศแผนในหวงเวลาที่เหมาะสม  แผนควรที่จะแจกจายใหถึงมือผูรับอยางเร็วที่สุด ความลาชาไม
กอใหเกิดผลสําเร็จที่ดีเลิศในการดําเนินการ

๑๐) การขาวกรอง นายทหารเสนาธิการฝายการขาวตองแนะนําถึงความตองการขาวกรองตั้งแตเริ่มตนกระบวน
การวางแผน จะตองทําการประเมินขาวกรองอยางมีประสิทธิภาพทันทีและเสนอใหแกฝายอํานวยการวาง
แผน ณ โอกาสที่ตองการขาวกรองโดยเร็วที่สุด กรณีการแถลงขอตกลงระหวางฝายตาง ๆ ถึงความ
ตองการหาขาวกรองและอาจจําเปนตองกําหนดภารกิจลาดตระเวนในพื้นท่ีปฏิบัติการ (ตราบที่สามารถ
กระทําได)

๑๑) การตั้งสมมุติฐาน  ขอสมมุติฐานตาง ๆ (ท่ีสัมพันธกับกิจแฝงที่ออนไหวในการเปลี่ยนแปลง และอาจมีผล
กระทบอยางสําคัญกับผลสุดทายท่ีไดจากแผน) ในการวางแผนจะตองมีการวินิจฉัย ซึ่งรวมถึงคุณ
ลักษณะและผลสุดทายท่ีจะเปนไปได ตองมีการติดตามตรวจสอบสมมุติฐานอยางตอเน่ืองสําหรับขอบงชี้
ของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

๑๒) ความตองการการสนับสนุนสงกําลังบํารุง การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงใหกับกองกําลังปฏิบัติการรวม
นานาชาติเปนสิ่งที่ซับซอน ความสําเร็จจะตองอาศัยระบบการสนับสนุนสงกําลังบํารุงของ MMF ตองมี
การกําหนดฐานสงกําลังบํารุงและหนวยรับผิดชอบใหเร็วทันทีท่ีเปนไปได

๑๓) ความตองการขอมูลสภาพแวดลอม ความตองการทราบขอมูลท่ีทันสมัยของลักษณะภูมิศาสตร อุตุนิยม
วิทยา และ ขอมูลสมุทรศาสตร ควรจะไดรับการกําหนดในระยะเริ่มตนของการวางแผน เพื่อจะไดมีเวลา
เพียงพอในการจัดหาขอมูลและนําผลการวิเคราะหขอมูลมาใชไดทันการ

๑๔) การใชกองกําลัง การใชกองกําลังนานาชาติ จะตองไดรับความเห็นชอบตกลงใจจากทุกฝายท้ังฝายการ
เมืองและการทหาร MMFC ควรจะประสานงานและรองขอการปรับกฎการปะทะใหเหมาะสม

๑๕) การพิจารณาทางดานกฎหมาย ขอพิจารณาทางดานกฎหมายตองไดรับการพิจารณาตามกระบวนการวาง
แผนตั้งแตตน

๑๖) งานกิจการพลเรือน กิจการพลเรือนและการวิเคราะหขาวของฝายพลเรือน ควรจะพิจารณาถึงผลกระทบ
กับการดําเนินการตามแผนและถือเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการวางแผน

๑๗) ความรวมมือระหวางฝายทหารกับฝายพลเรือน มาตรการความรวมมือระหวางฝายทหารกับฝายพลเรือน
จะตองจัดต้ังใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งกับฝายรัฐบาล หนวยงานเอกชน และประชาชน
พลเรือนในพื้นท่ีปฏิบัติการ



๑๘) ความสัมพันธของระบบควบคุมและสั่งการ ความสัมพันธในระบบควบคุมและสั่งการอาจจะเกิดความยุง
ยากและสลับซับซอนภายในโครงสรางของกองกําลังนานาชาติ และตองการการดูแลพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบดวยความระมัดระวังในแตละขั้นตอนของการวางแผนและพัฒนาแผน

๑๙) การประมาณเวลา การประมาณเวลาซึ่งสัมพันธกับการเตรียมการ การเคลื่อนกําลังและการเตรียมพรอม
ระบบอาวุธยุทโธปกรณและระบบสนับสนุน การพิจารณาจุดวิกฤติท่ีนําไปสูความสําเร็จของการปฏิบัติการ

๒๐) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการปฏิบัติการ นักวางแผนตองพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการ
ปฏิบัติการ โดยเฉพาะการปฏิบัติการในยามสงบ หลายชาติสวนใหญมีแนวทางที่เขมงวดภายใตขอตกลง
ระหวางประเทศ เพื่ออนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมระดับทางธรรมชาติ

๒๑) ขั้นตอนการทบทวน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพควรกําหนดขั้นตอนการทบทวนและติดตามตรวจสอบ ใน
กองบัญชาการของหนวยตองระบุใหชัดเจนถึงการติดตอประสานความรวมมือของกิจกรรมในการวางแผน
และการทบทวนแผน ขั้นตอนการรวบรวม ประเมินผล และแจกจายกรณีศึกษาที่ไดจากการปฏิบัติการถือ
เปนการดําเนินการที่สําคัญของขั้นตอนการทบทวน บทเรียนจากกรณีศึกษาควรจะพิจารณาถึงขอเสนอ
แนะที่สอดคลองกับการปฏิบัติการ โดยไมปลอยหรือละทิ้งไวใหพิจารณาภายหลัง

๒๒) ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การวางแผนปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติตองพิจารณาถึง
สภาพพื้นฐานของระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู เพื่อการติดตอสื่อสารคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวก
ของ MMF การขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกอาจจะตองขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากชาติพันธ
มิตรที่อยูใกลเคียงกับยุทธบริเวณ หรือ ความจําเปนในการจัดหาใหพรอมใชของชาติสมาชิกของกองกําลัง
ปฏิบัติการรวมนานาชาติกอนท่ีจะมีการเคลื่อนยายและวางกําลังของ MMF

-----------------------------------------------



บทที่ ๖
การสงกําลังบํารุง

(LOGISTICS)

“แผนการสงกําลังบํารุงเปนพื้นฐานสําคัญยิ่งเหนือสิ่งใดที่จะสงผลใหการปฏิบัติการบรรลุผลสําเร็จ ถาไม
สามารถสงกําลังบํารุงใหกับหนวยกําลังรบทั้งหมดที่เกี่ยวของตามความตองการขั้นตํ่าสุดไดแลว การปฏิบัติการอาจจะ
ประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิง หรือประสบผลสําเร็จเพียงบางสวนเทาน้ัน”

พลเรือเอก Raymond A. Spruance ทร.สหรัฐฯ

๖๐๐. การสนับสนุนตอกองกําลังทางเรือนานาชาติและสิ่งที่ตองจัดหาใหกับกองกําลังอื่น ๆ นับเปนสิ่งสําคัญของ
นาวิกานุภาพ  ทะเลมีประโยชนมหาศาลตอการขนสงสินคาจํานวนมาก  ดังน้ันเรือจึงเปนสิ่งสําคัญในการสงกําลังบํารุงตอ
การปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ การใชประโยชนจากเรืออาจจะเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่ซึ่งการปฏิบัติการสามารถ
จะเกิดขึ้นบนฝง  นอกจากนั้นความสามารถของเรือในการบรรทุกอาวุธยุทโธปกรณและน้ํามันจะทําใหกองกําลังทางเรือท่ี
ทันสมัยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการอยางตอเน่ืองในระยะที่หางไกลมากจากฐานทัพ

๖๐๑. การสงกําลังบํารุง การสงกําลังบํารุงจะเปนตัวกําหนดขีดความสามารถของกองกําลังที่จะปฏิบัติการไดอยางตอ
เน่ืองมากนอยเพียงใด  การใชประโยชน  การควบคุมและการขยายการสงกําลังบํารุงอาจจะกําหนดความเปนไปได  
ขอบเขตและผลของการสูรบตาง ๆ  การสงกําลังบํารุงประกอบดวยหนาท่ี ๖ ประการ :

ก. การสงกําลัง  การจัดหา  การเก็บรักษา  การแจกจายและการสงกําลังเพิ่มเติมสําหรับการปฏิบัติการ 
ประกอบดวยนํ้ามัน อาวุธยุทโธปกรณ และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งโดยปกติแลวจะเปนความรับผิดชอบของแตละชาติ แตหากผูเขา
รวมปฏิบัติการตางก็ใชวัสดุรวมกัน ก็อาจให  MMFC เปนผูประสานการจัดหาให

ข. การซอมบํารุง  กิจกรรมเหลาน้ันจําเปนท่ีจะตองบํารุงรักษา ซอมบํารุงและรับประกันวาการปฏิบัติการและ
ประสิทธิผลของเรือ เครื่องบิน และระบบอาวุธอื่น ๆ จะยังคงมีอยูตอไป แมวาการซอมบํารุงจะสามารถกระทําไดในทะเล 
แตการปฏิบัติงานที่ขยายเวลาออกไปตองการหนวยงานบริการในบางชวงเวลา MMFC ควรจะพิจารณาประสานการซอม
บํารุงตามระยะเวลาในทาเรือท่ีปลอดภัยและดําเนินการตามขีดความสามารถในการซอมบํารุงที่มีอยูในแตละหนวยของ
กองกําลัง

ค. การขนสง  การเคลื่อนยายหนวย กําลังพล และยุทโธปกรณตาง ๆ การใชประโยชนจากการขนสงเปนเรื่อง
ท่ี MMFC  ควรจะมีบทบาทสําคัญในการประสานงาน มันอาจจะเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีจะใชเรือหรือเครื่องบินเพียงลํา
เดียวขนสงยุทโธปกรณใหแกชาติตาง ๆ หลายชาติในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะเปนการประหยัดตอการสิ้นเปลืองและการมี
ทรัพยากรที่จํากัด

ง. การกอสราง  การจัดเตรียมเกี่ยวกับการกอสราง การซอมบํารุงสิ่งเสียหาย การชางทหาร และการซอม
บํารุงสิ่งอํานวยความสะดวก โดยปกติจะเปนหนาท่ีของแตละชาติ แตอาจจะเปนธรรมเนียมปฏิบัติและความตองการของ



สมาชิกท่ีเขารวมกันในการจัดใหมีการบริการทางการกอสรางใหกับสมาชิกอื่นในยามฉุกเฉินหรือท่ีซึ่งสามารถสนับสนุนตอ
ประสิทธิผลโดยรวมของ MMFC

จ. การบริการทางการแพทย  การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการทางการแพทยและทันตกรรม
ท้ังในและนอกยุทธบริเวณ โดยปกติการบริการทางการแพทยจะเปนหนาท่ีของแตละชาติในระดับหนวย MMFC  จําเปน
ตองจัดใหมีแผนในการปฏิบัติตอผูบาดเจ็บ ทันทีท่ีผูบาดเจ็บไดรับการเคลื่อนยายจากพื้นท่ีปฏิบัติการ ก็จะเปนความรับ
ผดิชอบของแตละชาติในการสงตัวกลับประเทศ นอกจากการวางแผนตอกรณีดังกลาวแลว บุคลากรทางการแพทยควรที่
จะไดรับทราบเกี่ยวกับความแตกตางทางดานวัฒนธรรมและศาสนาระหวางผูเขารวมกองกําลังตาง ๆ เพื่อท่ีจะปฏิบัติทาง
การแพทยไดอยางเหมาะสม

ฉ. การบริการอื่น ๆ  การจัดใหมีบริการสนับสนุนตอการบริหารงานและบุคลากรเพื่อใหกองกําลังตาง ๆ 
สามารถปฏิบัติการได ไดแก การบริหาร ท่ีพัก เงินเดือน อาหาร กฎระเบียบ ขวัญ สวัสดิการและสันทนาการ การดําเนิน
การเกี่ยวกับศพ การไปรษณีย การศาสนา โดยปกติการจัดใหมีการบริการเหลาน้ีจะเปนหนาท่ีของแตละชาติ แตควรจะ
ไดกําหนดแนวทางการประสานงานในที่ซึ่งมีความเหมาะสมได

๖๐๒ หลักการสงกําลังบํารุง  การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงใหกับการปฏิบัติการของกองกําลังทางเรือนานาชาติตอง
ดําเนินการตามหลักการดังน้ี

ก. ความรับผิดชอบ  แตละชาติจะรับผิดชอบในการจัดใหมีการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงสําหรับกองกําลัง
ของชาติตน ไมวาจะผานทางการปฏิบัติของแตละชาติหรือรวมกัน

ข. ความรวมมือ  ความรวมมือระหวางเจาหนาท่ีของชาติตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญ  NMCC  ควรที่จะทําตาม
ความประสงคของ  MMFC  ซึ่งควรจะไดรับอํานาจที่เพียงพอในเรื่องการสงกําลังบํารุงที่จะทําใหเขาสามารถจะใชกอง
กําลังของเขาไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด

ค. ความเพียงพอ  ระดับและการแจกจายยุทโธปกรณควรจะมีความเพียงพอในระดับการเตรียมพรอม การ
คงทน การอยูรอด และการเปลี่ยนแปลง ตอขีดความสามารถทางทหารตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการ

ง. การตอบสนอง  การสงกําลังบํารุงที่ถูกตองจะตองกระทําอยางถูกเวลาและถูกสถานที่
จ. ความงาย  ควรจะหลีกเลี่ยงความซับซอนยุงยากที่ไมจําเปนในการเตรียมการ การวางแผนและการดําเนิน

การในการสงกําลังบํารุง
ฉ. การประหยัด  ทรัพยากรที่ใชในการสงกําลังบํารุงจะตองใชอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด
ช. ความออนตัว  การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงตองเปนไปอยางตอเน่ือง ออนตัว เปลี่ยนแปลงงายและตอบ

สนองตอรูปแบบการปฏิบัติการของตน
ซ. ความชัดเจน  ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุงเปนสิ่งจําเปนตอการจัดการและการประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพในการสนับสนุนตอกองกําลังรวมหลายฝาย

๖๐๓. ความตองการรวมหลายฝาย  MMFC ควรจะแนใจวาแผนการสงกําลังบํารุงมีความชัดเจนซึ่งตรงตอความ
ตองการของแผนปฏิบัติการ หาก MMFC และผูบังคับบัญชาระดับรองทั้งหมดสามารถควบคุมทรัพยากรของตนและ



สนับสนุนการสงกําลังบํารุงได การแกไขปรับปรุงแผนการสงกําลังบํารุงก็สามารถจะทําไดโดยงาย สิ่งน้ีอาจจะยากที่จะทํา
สําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติซึ่งการสงกําลังบํารุงจะอยูในความ  รับผิดชอบของแตละ
ชาติ ดังน้ัน การวางแผนจึงตองดําเนินการตามรากฐานรวมหลายฝาย เพราะชาติหน่ึงจะตองรับผิดชอบในการสงกําลัง
เพิ่มเติมของชาติอื่น ๆ ความสามารถในการปฏิบัติการรวมกันและมาตรฐานอยางเดียวกันเปนสิ่งที่จําเปนแตมักจะใชเปน
ประโยชนไมได ในทุกกรณีโครงสรางการสงกําลังบํารุงควรที่จะไดมีการกําหนดไวอยางชัดแจง และพิจารณาถึงวิธีการ
และขีดความสามารถในการสงกําลังบํารุงที่จะนํามาใช การวางแผนการสงกําลังบํารุงจะรวมถึงขอตกลงอยางเปนทางการ
และการมอบหมายความรับผิดชอบตอผูเขารวม รวมทั้งชาติเจาภาพ ประการสุดทาย การสนับสนุนสงกําลังบํารุงตอง
เหมาะสมกับความจําเปนของกองกําลังที่ไดรับมอบภารกิจ

๖๐๔. ประเด็นที่ตรงกัน  ในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สวน
ประกอบในการสงกําลังบํารุงใหกับกองกําลังทั้งหมด ควรที่จะไดเขาใจถึงความแตกตางกันของชาติตาง ๆ ในเรื่องหลัก
นิยมในการสงกําลังบํารุง ขีดความสามารถของหนวยสงกําลังบํารุง ระเบียบปฏิบัติในการสงกําลังบํารุง (รวมถึง
แบบฟอรมในการรายงานดวย) คําจํากัดความตาง ๆ วิธีการกําหนดความตองการและระบบการสนับสนุน ซึ่งจะตองนํา
มาพิจารณาในการกําหนดแผน สิ่งสําคัญบางประการที่  MMFC  จะตองตัดสินใจ ไดแก

ก. กําหนดพัสดุและการบริการที่ชาติหน่ึงหรือองคการรวมหลายฝายองคการหนึ่งอาจจะจัดเตรียมสําหรับกอง
กําลังทั้งหมด

ข. การมอบอํานาจในการควบคุมทรัพยากรในการสงกําลังบํารุงของแตละชาติใหกับ  MMFC  (การตัดสินใจ
ของแตละชาติจะถูกทําขึ้นโดยชาติตาง ๆ ที่เขารวม)

ค. จัดใหมีระบบและระเบียบปฏิบัติเพื่อจัดทําบัญชีและการชําระคืนใหกับชาติตาง ๆ สําหรับการแลกเปลี่ยน
การบริการและพัสดุระหวางกัน

ง. กําหนดความรับผิดชอบและระเบียบปฏิบัติในการถายโอนทรัพยากรของชาติหน่ึงไปยังกองกําลังของชาติ
อื่น

จ. รักษาความชัดแจงของทรัพยากรของชาติ (จากฐานสนับสนุนของชาติไปยังหนวยในทะเลสวนหนา
ฉ. กําหนดใหมีการติดตอสื่อสารที่เขากันไดระหวางหนวยสงกําลังบํารุงชาติตาง ๆ ของกองกําลังนานาชาติและ

ระบบการสนับสนุนของแตละชาติ

๖๐๕. มาตรการสงกําลังบํารุงรวม  มีวิธีการที่เปนท่ียอมรับกันโดยทั่วไป ๓ วิธีในการสงกําลังบํารุงรวมสําหรับกอง
กําลังรวมหลายฝาย ซึ่งสามารถจะเลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึงหรือใชประกอบกันหลายวิธีก็ได วิธีการทั้งสามไดแก

ก. ชาติใดชาติหน่ึงเปนผูนํา  ชาติใดชาติหน่ึงจะรับผิดชอบในการจัดใหมีโครงรางสําหรับภารกิจในการสง
กําลังบํารุงที่จะสนับสนุนตอกองกําลังนานาชาติ

ข. บทบาทตามความชํานาญ  ชาติใดชาติหน่ึงจะรับผิดชอบตอกระบวนการจัดเตรียมพัสดุและการบริการ
เฉพาะอยางที่ตนชํานาญ เชน การใชเรือเพิ่มเติมเรือเดินสําหรับกองกําลังนานาชาติท้ังหมดหรือสวนใหญ



ค. การแบงสันปนสวนทรัพยากร  ชาติสองชาติหรือมากกวาจะรวมกันจัดโครงรางภารกิจในการสงกําลังบํารุง
ใหกับกองกําลังนานาชาติ

๖๐๖. ขอพิจารณาในการมอบอํานาจดานการสงกําลังบํารุงใหกับ MMFC MMFC จะตองไดรับมอบอํานาจอยาง
เพียงพอในการใชทรัพยากรดานการสงกําลังบํารุงเพื่อสนับสนุนตอ  MMF  ขอพิจารณาในการถายโอนอํานาจดานการสง
กําลังบํารุงใหกับ  MMFC  ควรมีดังน้ี

ก. การสงกําลังบํารุงแบบรวมการ ทรัพยากรดานการสงกําลังบํารุงของแตละชาติควรจะนํามารวมกันใหกับ  
MMFC สิ่งน้ีแสดงถึงการที่หนวยตาง ๆ จะวางกําลังตามโครงรางการสงกําลังบํารุงที่กําหนดไว ภายใตสถานการณปกติ 
หนวย  MMF  ตองคาดหวังที่จะไดรับการสนับสนุนในลําดับแรก

ข. การแจกจายเพิ่มเติม  อํานาจที่มอบใหกับ MMFC  ในการแจกจายทรัพยากรดานการสงกําลังบํารุงเพิ่ม
เติมควรจะเริ่มขึ้นเม่ือกองกําลังไดรับมอบภารกิจใหเขารวมกับ MMF  อํานาจที่มอบใหน้ีควรจะครอบคลุมในดานการสง
กําลังบํารุงที่บรรดา  NMCC  พิจารณาวาเปนภารกิจที่สําคัญหรือมีมาตรฐานระดับสูง เชน เปนสิ่งที่ใชรวมกันได 
สามารถแลกเปลี่ยนกันได หรือสามารถปฏิบัติรวมกันได อํานาจในการแจกจายเพิ่มเติมไมรวมถึงสวนที่ติดต้ังไวอยางแน
นอนแลว ซึ่งจัดเตรียมไวสนับสนุนใหกับกองกําลังอื่น ๆ ท่ีแยกการบังคับบัญชาออกมา อํานาจในการแจกจายเพิ่มเติมจะ
จํากัดเฉพาะทรพัยากรดานการสงกําลังบํารุงที่อยูในพื้นท่ีรับผิดชอบของ  MMFC  ทรัพยากรดานการสงกําลังบํารุงที่
แจกจายเพิ่มเติมภายใตอํานาจของ MMFC  จะตองไดรับการเพิ่มเติมทดแทนจากชาติท่ีรับไปในทันทีท่ีโอกาสอํานวย
หรือนําหลับมาคืนหรือชดใชคืนตามขอตกลงของชาติท่ีเกี่ยวของ

ค. การสํารอง  ชาติท่ีจัดเตรียมกองกําลังและ/หรือทรัพยากรดานการสงกําลังบํารุงอาจจะกําหนดวา 
ทรพัยากรดานการสงกําลังบํารุงใดจะถูกถายโอนไปอยูในอํานาจของ MMFC

๖๐๗. การสนับสนุนบนฝง  จุดเริ่มตนของการสงกําลังบํารุงทางทะเล คือ การสนับสนุนบนฝง  ฐานทัพบนฝงจะจัด
ใหมีโรงเก็บพัสดุและสิ่งอํานวยความสะดวกของอูเรือท่ีตองการเพิ่มขึ้นสําหรับ MMF  พัสดุและการบริการอาจจะใชจาก
ภาคเอกชนไดภายใตสัญญาที่ทําไว การจัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ จะตองกระทําอยางระมัดระวังเพื่อใหแนใจวาจะแจก
จายใหกับ MMF  ไดอยางถูกตองโดยไมมีวัสดุอุปกรณเหลือคางอยู การสนับสนุนชาติเจาภาพควรจะรวมกันเพื่อจัดใหมี
ทาเรือและสิ่งอํานวยความสะดวกทางอากาศสําหรับการสงกําลังบํารุงเขตหนา  (FLS)  การสนับสนุนชาติเจาภาพจะลด
ความตองการสําหรับเรือสงกําลังบํารุง แตการสนับสนุนดังกลาวไมไดเปนลักษณะสําคัญของการปฏิบัติการทางเรือนานา
ชาติ ในการปฏิบัติการหลายครั้ง ฐานปฏิบัติการเขตหนาอาจมีเพียงพื้นท่ี  จอดทอดสมอสําหรับเรือสนับสนุนหรือเรือซอม
บํารุง บางครั้ง MMF  อาจจะถูกกาํหนดใหดําเนินการปฏิบัติการ ท้ังหมดในทะเลเปดโดยปราศจากการติดตอกับฝงใน
พื้นท่ีปฏิบัติการ

๖๐๘. การสนับสนุนอยางตอเนื่อง  การสนับสนุนอยางตอเน่ืองที่กองกําลังทางเรือมีและสามารถจัดใหแกกองกําลังอื่น 
ๆ เปนสิ่งสําคัญของสมุททานุภาพ การสงกําลังบํารุงทางทะเลมักจะถูกกําหนดผิด ๆ วาเปนเรื่องของการสนับสนุนดาน
การทหารทางเรือ ตามความเปนจริงแลวการสงกําลังบํารุงเปนสิ่งที่ยุงยากสลับซับซอนมาก ท้ังในเรื่องจุดเริ่มตนและการ
สงกําลังบํารุงในเขตหนา พื้นท่ีและการขนสงระหวางพื้นท่ีเหลาน้ีอาจจะเกี่ยวของกับกองกําลัง  อื่น ๆ เชนเดียวกับกอง



กําลังทางเรือจากทุกชาติท่ีเขารวมในกองกําลังนานาชาติ สําหรับกองกําลังทางเรือการสงกําลังบํารุงจะตองดําเนินการใน
เรื่องวัสดุอุปกรณ การชางและพัสดุท่ัวไป อาหาร อาวุธยุทโธปกรณ นํ้ามันและผลิตภัณฑหลอลื่น ไปรษณีย การสงกลับ
ทางแพทยและประชาชน     (ซึ่งอาจจะมีสุขภาพดี ปวย เปนนักโทษ หรือเปนผูลี้ภัย) การสงกําลังบํารุงอาจจะรวมถึง
สวนตาง ๆ ท้ังการขนสงทางอากาศ ทางบก หรือทางเรือ ซึ่งสามารถที่จะสนับสนุนการบริการทั้งหมดไดในกองกําลังนานา
ชาติ ดวยแรงบังคับเกี่ยวกับขีดความสามารถในการขนสง จําเปนตองมีการกําหนดลําดับความเรงดวนของพัสดุ การ
บริการของชาติตาง ๆ

๖๐๙. การสนับสนุนจากภายนอก   การสนับสนุนของหนวยงานที่ไมใชของรัฐ ผูรับเหมาภาคเอกชนและหนวยงาน
สนับสนุนของชาติเจาภาพตาง ๆ (หากสามารถจะใชประโยชนได) มักจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการสงกาํลังบํารุงของ 
MMF  หนวยงานสนับสนุนเหลาน้ีหรือกลไกในการประสานงานหนวยงานเหลาน้ี อาจจะนํามารวมไวในMMF เพื่อแนใจ
วาจะสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิผลมากที่สุด อยางไรก็ตาม MMFC ควรจะเตรียมการไวในกรณีท่ีการสนับสนุน
ตองยุติลงเนื่องจากเหตุผลตาง ๆ  MMFC  ควรจะรวมสิ่งที่จําเปนท้ังทางดานกฎระเบียบ การเงิน การจัดหา การทํา
สัญญาและการบริหารงานสําหรับ MMF     เพื่อใหแนใจวาความตองการโดยรวมของกองกําลังจะเปนท่ีรับทราบ    เพื่อ
ปองกันการแขงขันกันโดยไมไดต้ังใจระหวางผูเขารวมสําหรับทรัพยากรที่มีไมเพียงพอ และเพื่อใหแนใจวาการจัดสรร
ทรัพยากรจะเปนไปตามลําดับความเรงดวนที่  MMFC  กําหนด ควรจะเปนการชัดแจงวา  MMFC จะมีอํานาจที่จําเปน
ท่ีจะตัดสินใจดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนจากภายนอก สําหรับกองกําลังทั้งหมดหรือตองไดรับความเห็นชอบของ
ชาติตาง ๆ กอน

๖๑๐. การสนับสนุนตอหนวยอื่น ๆ  เชนเดียวกับการรับการสนับสนุนจากภายนอก  MMF  ยังอาจจะจัดใหมีการสง
กําลังบํารุงตอท้ังหนวยงานของรัฐและหนวยงานที่ไมใชของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม  ควรจะ
ไดมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและงบประมาณในการดําเนินการสนับสนุนดังกลาวใหเร็วที่สุดเทาท่ีจะทําได

๖๑๑. การสับเปลี่ยนกองกําลัง  แมเรือซึ่งสามารถจะสงกําลังบํารุงไดอยางพอเพียงจะอยูประจําสถานีไดอยางไมมี
กําหนด บุคลากรที่ปฏิบัติงานบนเรือจะตองไดรับการสับเปลี่ยนตามชวงเวลา เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดภายในระยะ
เวลาที่กําหนด สําหรับการปฏิบัติการที่ขยายออกไป เรือและลูกเรือจึงตองไดรับการสับเปลี่ยนตามชวงเวลา กระบวนการ
น้ีจําเปนตองมีเรือในกองเรือเพ่ิมมากขึ้นกวาตอนประกอบกําลังครั้งแรก แนวความคิดในการสับเปลี่ยนเรือประจําสถานี
เพื่อใหเกิดความพรอมในระดับสูงสุดเปนท่ีรูจักกันดีในชื่อวา Roulement  ซึ่งมักจะถูกกําหนดโดยความจําเปนในการ
ปฏิบัติการรวมถึงปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการปฏิบัติการ (เชน ขอผูกมัดของชาติในการจัดเตรียมกําลังเพื่อภารกิจอื่น) 
และอาจจะเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากทรัพยากร  Roulement  ควรจะไดรับการประสานโดย  MMFC  ภายใต
คําปรึกษาของ  NMCCs  หาก MMFC  เชื่อวา  Roulement  ท่ีไมเพียงพอจะเปนการเสี่ยงตอประสิทธิภาพของ  
MMF  เขาควรจะชี้แนะใหพิจารณาถึงการสนับสนุนของ  NMCCs



๖๑๒. มาตรการรักษาสภาพแวดลอม  MMFC  ควรจะแนใจวากองกําลังทั้งหมดไดตระหนักถึงความจําเปนในการใช
ประโยชนของสภาพแวดลอมในพื้นท่ีปฏิบัติการ ทุกหนวยควรจะยึดถือกฎระเบียบเกี่ยวกับสภาพแวดลอม การโยกยาย
ถายเทหรือการเก็บขยะของเสียในทะเลอาจจะเปนปญหาที่ตองการเอาใจใสเปนกรณีพิเศษ

----------------------------



บทที่ ๗
การส้ินสุดการปฏิบัติการ

(CONCLUDING  OPERATIONS)

“เราวางแผน และเตรียมการเพื่อหวังชัยชนะ แตเราไมไดวางแผน และเตรียมการ สําหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นตามมา
ในภายหลังจากที่เราประสบความสําเร็จแลว……..ดังน้ัน เราจึงควรจะวางแผน และเตรียมการใหมากขึ้น (โดยเฉพาะ
ระหวางที่เราปฏิบัติการอยู) สําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราประสบความสําเร็จแลว”

พลเอก จอหน ชาลิคคาชวิลลิ   ทบ.สหรัฐฯ

๗๐๐. การยุติการปฏิบัติการ ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ หรือแบบ 
ใด ๆ ก็ตาม จะขึ้นอยูกับการตัดสินใจตั้งแตขั้นเริ่มตนของการวางแผน โดยเฉพาะ การปฏิบัติการทางทหารรวมกันหลาย
ชาติ จะขึ้นอยูกับ การตีความวัตถุประสงคท่ีชัดเจน และเขาใจรวมกันไดงาย เพื่อใหบรรลุจุดมุงที่ต้ังไว คําถามหลักตอไปนี้ 
(กลาวถึงแลวในหัวขอ ๑๐๙) จะชวยในการกําหนดวัตถุประสงค และกําหนดจุดมุง

ก. ภารกิจคืออะไร?
ข. อะไรคือประเด็นสําคัญในการทําใหภารกจิสําเร็จ?
ค. อะไรคือประเด็นท่ีเปนทางเลือกในการปฏิบัติ?
ง. ใครเปนผูประกาศความสําเร็จ หรือชัยชนะ และสั่งการใหยกเลิกกองกําลัง?

๗๐๑.  จุดมุงของการปฏิบัติการ การปฏิบัติการทางทหารไดรับการออกแบบมาเพื่อใหบรรลุจุดมุง ซึ่งประกอบดวย การทํา
ใหขาศึกหมดไป การปองปรามหรอืกาํจดัความกาวราว การปองกนั…รฐับาลทีอ่อนแอ ประชาชน การรกัษาความสงบในพืน้ท่ี   
ท่ีเคยมีปญหา การสถาปนากฎหมายและความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นท่ี หรือการฟนฟูสภาพหลังภัยพิบัติ ในบางกรณี 
ผบ.กองกาํลงันานาชาติ จะมคีวามรบัผดิชอบตอการกาํหนดจดุมุง (ขึน้อยูกบัการอนมัุติจากชาติตางๆ ท่ีเขารวมในการปฏบัิติ
การและขึน้อยูกบักจิทีก่าํหนดโดยหนวยทีมี่อาํนาจสงูกวา) อยางไรกต็าม จดุมุงจะตองตอบสนองความตองการทางการเมอืง   
ท่ีกาํหนดโดยขอตกลงของชาตติางๆ ท่ีเขารวม และจดุมุงจะตองสามารถบรรลไุด แตจดุมุงน้ันไมควรทีจ่ะบรรลยุากจนเกนิไป
หรืองายเกินไปจนไมตองทุมเทความพยายามใดๆ เม่ือมีการจัดต้ังกองกาํลังนานาชาติ จุดมุงก็ควรจะตอบสนองตอวัตถุ
ประสงคและจดุมุงหมายทางการเมอืงทีต้ั่งไว  ความลมเหลวไมใสใจตอวตัถปุระสงคทางการเมอืงอาจนําไปสูการปฏบัิติการ
ทางทหารทีด่อยประสทิธภิาพและไมสรางสรรค    การกาํหนดจดุมุงจาํเปนตองชดัเจน และเปนท่ียอมรบัจากผูท่ีเกีย่วของ  
หรอืมีสวนรวม ผบ.กองกําลงันานาชาติ และ ผบ.กองกาํลงัทางเรอืแตละชาต ิ ควรไดมีการประสานงานในการกาํหนดแนวทาง
ปฏิบัติท่ีจะนาํไปสูความสาํเรจ็ตามจดุมุงทีก่าํหนดไวรวมกนั   โดยตอบสนองตอวตัถปุระสงคสงูสดุของกองกาํลงันานาชาติ    



ในการจดัต้ังกองกาํลงันานาชาตน้ัิน สมาชกิในกลุมตางตกลงกนัในองคกรระดบัโลกและภมิูภาค เพือ่ใหสามารถมองเหน็ภาพ
การปฏบัิติการและสามารถกาํหนดหลกัการในการปฏบัิติการไดอยางถกูตอง

๗๐๒.  การลมเลิกการปฏิบัติการกอนเวลา  กองกําลังหลายชาติ จะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือชาติท่ีเกี่ยวของตางมีความตองการทาง
การเมืองที่สอดคลองกันอยางเพียงพอ ความเขาใจตอการบรรลุจุดมุงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อดํารงพันธะกรณีในการปฏิบัติการ
ของชาติไว การแตกแยกกันของประเทศตางๆ ในระหวางชวงเวลาสําคัญของการปฏิบัติภารกิจ จะทําใหเกิดความเสี่ยงตอ
ท้ังความสําเร็จสูงสุดของภารกิจ ชีวิต และยุทโธปกรณของกองกําลัง  ดังน้ัน ผบ.กองกําลังนานาชาติ และ ผบ.กองกําลัง
ทางเรือแตละชาติ ควรจะไดระมัดระวังตอการปฏิบัติใด ๆ ท่ีจะนําซึ่งการสูญเสียกําลังจากชาติหน่ึงชาติใด หรือหลายชาติ 
และตองระวังอยาใหเกิดการแตกแยกกันในกองกําลังนานาชาติเหลาน้ีได ผบ.กองกําลังทางเรือของชาติตางๆ มีหนาท่ีท่ีจะ
ตองแจงความตองการตางๆ ของกองบัญชาการแหงชาติของแตละประเทศ เกี่ยวกับเสรีและขอจํากัดในการปฏิบัติของแต
ละชาติ ผูวางแผนจะตองคํานึงถึงขอกําหนดของชาติเหลาน้ีในการวางแผนสําหรับกองกําลังนานาชาติ

๗๐๓. การวัดประสิทธิผลและการเบี่ยงเบนของภารกิจ  แมวาทุกฝายจะมีมติเปนเอกฉันทในการกําหนดจุดมุง แตธรรม
ชาติของภารกิจอาจมีการเลื่อน/เบ่ียงเบนไปตามสถานการณท่ีเกิดขึ้น (ขึ้นอยูกับความซับซอนของสถานการณ) แนวโนม
การเบี่ยงเบนไปนี้เรียกวา Mission Creep (ความเบี่ยงเบนของภารกิจ) ผูบัญชาการทหารจะตองตื่นตัว โดยใหแนใจวา
สามารถดํารงวัตถุประสงคของการปฏิบัติการไว หากสถานการณเปลี่ยนแปลงไปมาก อาจมีความจําเปนตองพิจารณา
กําหนดวัตถุประสงคใหม การวัดประสิทธิผลอยางเปนจริงจังจะชวยใหสามารถติดตามความสําเร็จของภารกิจได มันอาจ
จะยากที่จะกําหนดวาเม่ือไรจะเลิกการปฏิบัติการ (เม่ือพอใจกับเงื่อนไขของความสําเร็จแลว) การปฏิบัติใดๆ ท่ีมิใชทาง
ทหารจะมีความออนไหวตอการเบี่ยงเบนของภารกิจ    ตัวอยางเชน ในระหวางการบรรเทาภัยพิบัติ การวัดประสิทธิผลมัก
จะคอยไมเครงครัด การเบี่ยงเบนของภารกิจจึงอาจจะเกิดในลักษณะคอยๆ เปลี่ยนแปลงอยางชาๆ จากการบรรเทาทุกข 
ไปจนถึงการกอสรางสาธารณูปโภคใหม ไปจนถึงการปกปองผูอพยพ   เพื่อท่ีจะจํากัดไมใหภารกิจมีการเบี่ยงเบน เม่ือการ
ปฏิบัติการของกองกําลงันานาชาติไดบรรลุถึงวัตถุประสงคเริ่มแรกแลว      ผูนําทางทหารจะตองใหคําแนะนําตอผูมี
อํานาจในการตัดสินใจและที่ปรึกษาทางการเมือง ทราบถึงการบรรลุภารกิจดังกลาว

๗๐๔.  การเลิกการปฏิบัติการของประเทศที่เกี่ยวของ  ชาติตางๆ จะตัดสินใจวาเม่ือใดที่การมีสวนรวมในการปฏิบัติของ
ตนจะจบสิ้นลง  ในบางกรณีชาติเหลาน้ันอาจจะตองการที่จะขอสิ้นสุดการปฏิบัติการของตนกอนท่ีจะปฏิบัติการเสร็จสิ้น 
อยางไรก็ตามไมวาในกรณีใด ๆ การเลิกการปฏิบัติการของกําลังทางเรือรวมหลายชาติ     จะตองพิจารณาในหัวขอดังตอ
ไปนี้

ก. แจงใหประเทศตางๆ ทราบ  ผบ.กองกําลังทางเรือแตละชาติ มีหนาท่ีท่ีจะตองแจงใหกับประเทศตางๆ ท่ีเขา
รวมปฏิบัติไดทราบความตั้งใจในการยกเลิกการปฏิบัติการ โดยเร็วที่สุดเทาท่ีจะทําได ซึ่งอาจหมายถึงการขอ
อนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบใหอนุญาตการยกเลิก และควรใหเวลาในการนี้มากๆ เพราะจะทําให
สามารถปรับแตงโครงสรางของกําลังใหมไดอยางราบรื่น



ข. การทําความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติการ  การเตรียมการถอนตัวออกจากพื้นท่ีปฏิบัติการ พื้นท่ีน้ันๆ ควรจะจัด
การกับพื้นท่ีใหมีความปลอดภัยและสะอาด (ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได) ซึ่งอาจจะตอง   ตรวจพื้นท่ีหาขยะ 
กําจัดการเปรอะเปอนนํ้ามัน กูซากเรือจม การกวาด/ทําลายทุนระเบิดท่ียังไมถูกทําลาย  รวมทั้งอมภัณฑอื่น 
ๆ   ถาหากการปฏิบัติไมเหมาะสมหรือสามารถทําได จะตองมีการเขียนเปนลายลักษณอักษรไวใหทราบถึง
การที่จะนําไปดําเนินการในอนาคต

ค. หนาท่ีในการปดบัญชีทางการเงิน กอนท่ีจะยกเลิกการปฏิบัติการ ชาติท่ีเขารวมจะตองปดบัญชีการเงินทุก
ประเภท หรือจัดการใหไมมีคาใชจายใดๆ หลงเหลืออยู

ง. การสงมอบงานใหกับกองกําลังอื่นท่ีมาภายหลัง  เม่ือชาติใดก็ตามที่ตองออกจากพื้นท่ีปฏิบัติการ มักจะมี
กองกําลังอื่นเขามาทดแทน ดังน้ันเม่ือมีโอกาสผูบังคับบัญชา และเจาหนาท่ีสําคัญๆ จะตองมีการประชุมสง
หนาท่ีในเรื่องตางๆ ใหกับผูมารับหนาท่ีใหม โดยตองเตรียมขอมูลในการสงหนาท่ี ดังน้ี
- ภาพสถานการณทางยุทธวิธีโดยรวม
- ขอมูลภัยคุกคาม และคําการสั่งการรบตางๆ
- แผนงานในระยะยาวที่ยังไมไดมีการปฏิบัติ
- ขอมูลทางวัฒนธรรมตางๆ
- หลักปฏิบัติในการปฏิบัติการ
- กฎการปะทะ
- การจัดระบบการสงกําลังบํารุง
- บทเรียนที่ไดรับจากการปฏิบัติตางๆ
- การติดตอกับเจาหนาท่ีในกองกําลังนานาชาติ และเจาหนาท่ี/ประชาชนในพื้นท่ี
- การปฏิบัติของประเทศเจาภาพ/เจาของประเทศ

จ. การสงมอบอํานาจใหกับเจาหนาท่ีพลเรือน  กําลังทางทหารอาจมีการสงมอบงานใหกับเจาหนาท่ีพลเรือน โดย
อาจจะเปนการสงใหกับ เจาของประเทศหรือ องคกรระหวางประเทศตางๆ กําลังทหารจึงควรไดเตรียมการ
ในการสงมอบอํานาจใหกับเจาหนาท่ีพลเรือนไวดวย นอกเหนือจากการที่จะตองเตรียมสงมอบใหกับกําลัง
ทางทหารดวยกัน  เพื่อใหความสะดวกตอการสงมอบอํานาจ เจาหนาท่ีพลเรือนจะตองรวมพิจารณาเรื่อง
ตางๆ กับเจาหนาท่ีทหารทุกสาขา กอนการสงมอบหรือเปลี่ยนแปลงกําลัง การพิจารณาในทุกดานน้ีจะทําให
กําลังพลที่มาใหมมีความเขาใจในสถานการณเปนอยางดี

ฉ. การเปลี่ยนกําลังใหม  ในการเปลี่ยนแปลงหรือแทนกําลัง จะตองไมมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของภาร
กิจ ดังน้ัน ความปลอดภัยสําหรับกําลังทหารจึงมีความจําเปนท่ีจะตองคงไวในทุกขั้นของการปฏิบัติรวมทั้ง
การถอนตัว และจะตองระมัดระวังอยาใหมีขอมูลหรืออุปกรณใดๆ หลงเหลืออยู ท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยน
แปลงภารกิจ หรืออาจนําอันตรายมาสูกองกําลังฝายเดียวกัน และพลเรือนดวย

๗๐๕.  การเลิกสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณจํานวนมาก สิ่งอุปกรณ 
อาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ท่ีมักจะเหลืออยูในพื้นท่ีปฏิบัติการ รวมทั้งเหลือในประเทศเจาภาพ หรือในเขต



แดนประเทศในภูมิภาคใกลเคียง ผบ.กองกําลังนานาชาติ และ ผบ.กองกําลังทางเรือแตละชาติ จะตองมีแผนสําหรับการ
จัดเก็บ แจกจาย หรือทําลาย สิ่งของตางๆ เหลาน้ี เพื่อใหการออกจากพื้นท่ีอยูในสถานะที่ยอมรับไดสัมพันธกับหนวยงาน
ท่ีจะเขามาทดแทน

๗๐๖.  การวิเคราะหการปฏิบัติการ และบทเรียนที่ไดจากการปฏิบัติ  เพื่อดํารงไวและปรับปรุงซึ่งประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติการทางเรือรวมหลายชาติ บทเรียนที่ไดรับจากการปฏิบัติแตละครั้ง จะตองมีการบันทึกตามที่เปนจริงและนําไปใชใน
การปฏิบัติในอนาคต การรายงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการของกองกําลังแตละชาติเปนสิ่งสําคัญสําหรับนําไปใชและแบง
ปนกับกองกําลังชาติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ รายละเอียดของการทบทวน การกอต้ังใหม และวิเคราะหการปฏิบัติการ สามารถนํา
ไปใชปฏิบัติกับชาติท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากรที่เหมาะสมอยูแลว ขอมูลท่ีมีคุณคาในขั้นตอนน้ี ไดแก คําสั่ง
ปฏิบัติการ ความตั้งใจในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา ขาวสารทางสัญญาณ สมุดบันทึก การแถลงภารกิจ และการราย
งานสถานการณ  ความพยายามในการกอสรางใหมและการวิเคราะหโดยชาติตางๆ บทเรียนที่ไดรับจากการปฏิบัติเปนสิ่งที่
มีคา สําหรับใชในการเพิ่มขีดความสามารถ หรือเพิ่มความสามารถในการทํางานรวมกันระหวางชาติตางๆ ในการปฏิบัติการ
แตละอยางที่ไดรับมอบ

๗๐๗.  การดํารงความสัมพันธกบัประเทศตางๆ ท่ีเขารวมปฏิบัติการไว  ตามหลักการแลว ความสัมพันธท่ีไดเกิดขึ้น
ระหวางชาติตางๆ ในการปฏิบัติการทางเรือรวมหลายชาติ ควรไดรับการรักษาไว หลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติการ เพื่อผลการ
ประสานงานรวมกันในอนาคต การปรึกษากันของเจาหนาท่ี การแลกเปลี่ยนหลักนิยม โครงการทบทวนหรือมาตรฐานที่
กําหนดใหม การฝกตามโอกาส การเยี่ยมเมืองทา และการแลกเปลี่ยนบุคลากรในดานการศึกษา ท้ังหมดนี้จะชวยสงเสริม
ใหสามารถรักษา และพัฒนาความสัมพันธและขีดความสามารถในการทํางานรวมกันในอนาคต
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