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แนวคิดการกําหนดเปาหมายรวม  
(Joint Targeting Concepts) 

  
 การพิจารณาเปาหมายรวมในยทุธบริเวณและระบบเปาหมายในการปฏิบัติการทางอากาศ ซึ่งเปน
สวนหนึง่ของการปฏิบัติการรวม ซึง่รายละเอียดของการพจิารณาเปาหมายจะตองคํานึงถงึหลักพื้นฐานของ
การยุทธรวม เจตนารมณของผูบังคับบัญชา แนวความคดิในการปฏิบัติกรรมวิธีเกี่ยวกับเปาหมายในสภาพ
การยุทธรวม การจัดองคกรและกิจกรรมของการทําลายเปาหมาย ระบบอากาศ-พืน้ดินของยุทธบริเวณ และ
การปฏิบัติสําหรับกรรมวิธีเกี่ยวกบัเปาหมายรวม 
 
หลักพื้นฐานการยุทธรวม 
 
 ระดับของสงครามชวยใหหนวยตางๆ ปฏิบัติกิจกรรมไดอยางชัดเจนในยุทธบริเวณเต็มขอบเขตการ
ปฏิบัติการทางทหาร ระดับของสงครามตามทีก่ลาวแลวคือระดับยุทธศาสตร ยุทธการ และยทุธวธิี จะ
กอใหเกิดโครงรางของการปฏิบัติงานที่เปนไปตามลําดบัในพืน้ที่รับผิดชอบ ระดับของสงครามชวยให
ผูบังคับบัญชาสามารถเหน็ภาพการเคลื่อนไหวของการปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ทราบถึงการจัดสรรทรัพยากร 
และตลอดจนการกําหนดกจิเฉพาะตางๆ ระดับของสงครามนี้กาํหนดขึ้นจากผลลพัธที่ได ไมใชระดับของการ
บังคับบัญชาหรือขนาดของหนวย 
 ระดับยุทธศาสตร ณ ระดับนี้ประเทศหรือกลุมพนัธมิตรจะใชประโยชนของชาต ิเพือ่พิจารณา
กําหนดยทุธศาสตร ใหเปนที่แนใจถงึการตอบสนองขีดความสามารถการสรางกําลงัของชาตทิี่มปีระสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรเกีย่วของกับศิลปะและศาสตรการใชกําลงัทหาร กับเครื่องมืออ่ืนๆ ของกาํลังอํานาจแหงชาติเพื่อ
บรรลุถงึจุดประสงคทางยุทธศาสตร นายกรัฐมนตรี รมว.กห. และ ผบ.สูงสุด จะแปลงยุทธศาสตรไปสูนโยบาย
และความตองการทางทหาร ซึ่งจะเปนจุดเริม่ตนของการพัฒนาแผนการทัพ ผูบัญชาการยุทธบริเวณ (ผู
บัญชาการหนวยบัญชาการรวม) จะเขารวมกับองคกรระดับยุทธศาสตรและกลุมพนัธมิตร เพื่อรวมพิจารณา
กิจกรรมดังกลาวในฐานะเปนผูเชี่ยวชาญดานการทหาร ผูบัญชาการยทุธบริเวณจะกาํหนดแผนการทัพขึ้น ซึ่ง
มีความสมัพนัธระหวางยุทธศาสตรชาติกบักิจกรรมทางยุทธการ แผนการทพัจะมทีีม่าจากนโยบายและความ
ตองการของชาติ ตลอดจนเปนตัวกาํหนดจุดมุงประสงคทางยทุธศาสตรของยุทธบรเิวณและเปนพืน้ฐาน
สําหรับการวางแผน ณ ระดบัยุทธการตอไป 
 ระดับยุทธการ กําลงัยทุธรวม/ผสมระดับยุทธการในยุทธบริเวณ จะปฏิบัติการการทพัรองและการ
ปฏิบัติการยุทธหลัก รวมทั้งวางแผนปฏิบัติการและดํารงสถานภาพ เพื่อบรรลุถึงเปาหมายทางยทุธศาสตรของ
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการรวมหรือผูบังคับบัญชาทางทหารที่เหนือกวา ระดับนี้จะเปนตัวเชื่อมทีสํ่าคัญ
ระหวางความมุงหมายแหงชาติและความมุงหมายทางยุทธศาสตรของยุทธบริเวณ และการใชกาํลังระดับ
ยุทธวิธีในสนามรบ จุดเพงเลง็ ณ ระดับนี้คือการปฏิบัติการรวมและการใชกําลังทหาร เพื่อบรรลุถึงเปาหมาย
ทางยทุธศาสตรของยุทธบรเิวณสงคราม  
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 ยุทธศิลป คือความชาํนาญในการใชกาํลงัทหารเพื่อบรรลุเปาหมายทางยทุธศาสตร และ/หรือทาง
ยุทธการในยุทธบริเวณดวยการออกแบบ การจัดหนวย การผสมผสานและปฏิบัติการเกี่ยวกับยุทธศาสตรของ
ยุทธบริเวณ การทัพ การปฏิบัติการยุทธหลักและการรบ ยุทธศิลปจะแปลงยทุธศาสตรของยุทธบรเิวณ
ออกแบบไปสูรูปแบบของยุทธการ ซึง่เชื่อมและผสมผสานการรบและการรบปะทะทางยทุธวิธี จะตอสูและ
ไดรับชัยชนะเพื่อบรรลุถึงผลลัพธทางยุทธการ ไมมีระดบัการบังคับบัญชาโดยเฉพาะเพียงหนวยเดียวที่จะ
เกี่ยวของกับยทุธศิลปโดยลาํพงั ดังนัน้จึงกลาวไดงายๆ วา ยุทธศิลปจะเปนตัวกําหนดวากาํลังสวนใหญจะทาํ
การตอสูเมื่อใด ที่ไหน และเพื่อความมุงประสงคใด ยุทธศิลปชวยประกอบการพิจารณาการสงหนวยเขาทาํ
การรบ การเขาตอสูหรือการถอนตัวจากการรบ ความสาํเร็จของการรบและการปฏิบัติการยุทธหลักเพื่อบรรลลุ
ถึงเปาหมายหลัก 
 
เจตนารมณของผูบังคับบัญชา 
 
 เจตนรมณของผูบังคับบัญชาระบุผลลัพธสุดทาย (End State) ที่ตองการ ซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค
ของการปฏิบัติการอยางยอๆ แตไมใชบทสรุปของแนวความคิดในการปฏิบัติ อาจรวมถึงหนวยจะมีสภาพ
อยางไรเมื่อส้ินสุดการปฏิบัติ เพื่อใหสะดวกตอการเปลีย่นถายไปสูการปฏิบัติการในอนาคต รวมทัง้การ
ประเมินของผูบังคับบัญชาทีเ่กี่ยวกับเจตจาํนงผูบังคับบัญชากําลงัรบรวม และคําสัง่ของหนวยเหนือ เปนการ
เร่ิมตนสําหรับกรรมวิธีการวางแผนทัง้หมด ผูบัญชาการกําลังรบรวมจะแสดงเจตนารมณของตนเองเปนอนัดับ
แรกดวยวาจาตอฝายเสนาธกิารตางๆ พรอมกับเนนย้าํภารกิจและคําแนะนาํในการวางแผน (Planning 
Guidance) ผูบัญชาการกาํลังรบรวมทบทวนเจตนารมณของตนในขณะที่พิจารณาการประมาณสถานการณ
ของฝายเสนาธิการ และทําการประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชาใหสมบูรณ การแสดงเจตนารมณอาจ
ประกอบดวยการประเมนิวาผูบังคับบัญชาจะยอมรับคาความเสีย่งระหวางปฏิบัติการที่ไหนและอยางไร 
เจตจํานงของผูบัญชาการรบรวมชวยหนวยรองใหดําเนินการใหถึงสภาวะสุดทายของการปฏิบัติการตามที่
ตองการได โดยไมตองอาศัยคําสั่งอื่นๆ อีก ถึงแมวาการปฏิบัติตอมาจะไมเปนไปตามแผนทีว่างไวก็ตาม ดังนัน้
เจตนารมณของผูบังคับบัญชาจะตองกําหนดจุดเนนที่สําคัญใหแกหนวยรองทั้งหมด การแสดงเจตนารมณโดย
ปกติกําหนดเปนลายลักษณอักษร แตอาจกําหนดดวยวาจาไดเมื่อมีเวลานอย ซึ่งเจตนารมณนีค้วรจะสามารถ
ใหผูบังคับบัญชาระดับรองเห็นถึงวัตถุประสงคในการปฏิบัติ และแสดงใหเห็นวาจะมีสวนเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติในอนาคตอยางไร 
 แนวความคิดในการปฏบัิติจะแสดงใหเหน็ภาพการปฏิบัติของผูบัญชาการกาํลงัรบรวมตามหนทาง
ปฏิบัติที่เลือกใช แนวความคิดนี้จะอธิบายใหทราบวากาํลังรบรวมจะมีผลกระทบตอขาศึกหรือสถานการณ
ขณะนั้นอยางไร อะไร และทีไ่หน ผูบังคับบัญชาจะใหรายละเอยีดอยางเพียงพอตอฝายเสนาธิการและ
ผูบังคับบัญชาระดับรอง เพื่อใหเขาใจวาจะตองทําอะไร โดยไมตองมีคําแนะนาํอีก แนวความคิดในการปฏิบัติ
ของผูบังคับบัญชากําลงัรบรวม จะอธิบายวัตถุประสงคทั้งหมดของกาํลังรบรวม ภารกิจที่จะมอบตอสวนกาํลงั
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ตางๆ และสวนกําลงันั้นจะทํางานรวมกันไดอยางไร เพือ่ใหบรรลุภารกิจ เสริมสรางเจตจํานงและจัดลําดับ
ความสาํคัญ 
 
กรรมวิธีเกี่ยวกับเปาหมายในการยุทธรวม 
 
 ประเด็นสําคญัของแนวความคิดในการปฏิบัติของผูบัญชาการกาํลงัรบรวม คือ แนวความคิดของผู
บัญชาการรบรวมในการยิงสนับสนนุรวมและการขัดขวาง ณ ระดับยทุธวธิี ยทุธการและยุทธศาสตร การยิง
สนับสนนุ การดําเนนิกลยทุธทางยทุธการและยุทธวิธีโดยกําลังทางภาคพื้นดนิ กาํลังทางอากาศและกําลังทาง
ทะเล การยงิอืน่ๆ จะเปนจากการดําเนนิกลยุทธและกําหนดขึ้นเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายเฉพาะทางยทุธการ 
และ/หรือเปาหมายทางยุทธศาสตร ซึ่งสนับสนนุเจตนารมณและแนวความคิดในการปฏิบัติของผูบัญชาการ
กําลังรบรวม 
 กรรมวิธีเกีย่วกับเปาหมายเปนกระบวนการเลือกเปาหมายและเปรียบเทียบใหเหมาะสมกับการตอบ
โตเปาหมายนัน้ ดวยการกําหนดความตองการในการปฏิบัติการและขีดความสามารถในการปฏิบัติทั้งหมด
ของกําลงัรบรวม การกาํหนดเปาหมายและพันธกิจการโจมตี จะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายระหวาง
ประเทศ กฎในการทําสงคราม ขอตกลงระหวางประเทศและอนุสัญญา รวมทั้งกฎการใชกําลงั (ROE) ซึ่ง
จะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาของหนวยบัญชาการแหงชาติ ในการปฏิบัติเฉพาะผูบัญชาการทหาร ผู
วางแผนและผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายจะตองพิจารณาถงึผลสุดทายและวัตถุประสงคทางการเมืองเมื่อ
ตัดสินใจกําหนดเปาหมาย 
 กรรมวิธีเกีย่วกับเปาหมายกระทําในทุกระดับสายการบังคับบัญชาภายในกองกาํลังรบรวมและจะทํา
ในทุกระดับการปฏิบัติที่กองกําลังมีขีดความสามารถในการยิงหรือโจมตีเปาหมาย โดยวิธีรบกวนและทําลาย
ดวยความรุนแรงถึงชวีติหรือไมถึงชีวิตก็ตาม กรรมวธิีเกี่ยวกับเปาหมายนั้นยุงยากซับซอน เพื่อไมใหเกิดความ
ขัดแยงเรื่องเปาหมายซ้าํซอนกนัของแตละกองกาํลังหรอืตางระลอกกนัในกองกาํลังเดียวกนั รวมทั้งการ
ประสานสอดคลองใหมีการโจมตีเปาหมายนัน้พรอมกนัหลายมิติของกองกาํลังรบรวมในเวลาเดยีวกัน 
 กรรมวิธีเปาหมายและแผนการทพั ผูบัญชาการกําลงัรบรวมกําหนดวัตถุประสงคอยางกวางๆ ในการ
วางแผนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อนําไปใชในการโจมตีจุดศูนยดุลทางยทุธศาสตรและยุทธการของขาศึก 
การขัดขวางกองกําลงัของขาศึกไมใหมารวมตัวกนัและการปฏิบัติการขนาดใหญได โดยการเสนอแนะจาก
ผูบังคับบัญชาหนวยรอง ผูบังคับบัญชารบรวมกําหนดลําดับความสาํคัญ ใหคําแนะนําการกาํหนดเปาหมาย
และกําหนดน้าํหนักของการปฏิบัติในการกําหนดเปาหมายรวม เชน กําหนดในรูปของรอยละของทรัพยากร
ทั้งหมดทีม่ีอยู กําหนดลําดบัความสาํคัญของทรัพยากรทีต่องใชตามกาํหนดการปฏิบัติการรบของยทุธบริเวณ 
หรืออาจกาํหนดเปนอยางอื่นโดยผูบัญชาการกําลงัรบรวม 
 กระบวนการกาํหนดเปาหมายจะเปนวงรอบ เร่ิมตนดวยคําแนะนําและลําดับความสําคัญที่กาํหนด
โดยหนวยเหนอืและกําหนดความตองการอยางตอเนื่องจากกองกาํลังตางๆ ตามลําดับความสําคญั การทํา
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บัญชีเปาหมายรวม การโจมตีเปาหมาย การประเมินผลการโจมตีจากกองกาํลังตางๆ และใหคําแนะนาํ
เกี่ยวกับการยงิหรือการโจมตีเปาหมายในอนาคตอยางตอเนื่องจากผูบัญชาการกาํลังรบรวม 
 กลไกในการกาํหนดเปาหมายควรจะมหีลายระดับ กาํลังรบรวมกําหนดความตองการตางๆ จัดทาํ
รายชื่อเปาหมายซึ่งอยูนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือเกนิกวาขีดความสามารถของหนวยในอัตราและหนวย
สนับสนนุทําการวางแผนปฏบัิติการ หลังจากที่ผูบัญชาการกาํลงัรบรวมกําหนดเปาหมายและกาํหนดขอตกลง
ใจแลวกองกาํลังตางๆ จะนาํไปวางแผนปฏิบัติภารกิจทีไ่ดรับมอบหมาย 
 ผูบัญชาการกาํลังรบรวมอาจตั้งเจาหนาทีฝ่ายเสนาธกิารและมอบหมายภารกิจการกํากับดูแลการ
กําหนดเปาหมายหรืออาจมอบความรับผิดชอบใหแกผูบังคับบัญชาหนวยรอง โดยปกติแลวผูบัญชาการกาํลงั
รบรวมจะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานกรรมวิธกีําหนดเปาหมายรวม (Joint Targeting Coordination 
Boards: JTCB) โดย JTCB จะเปนศูนยผสมผสานการปฏิบัติหรือเปนกลไกในการตรวจสอบในระดับผู
บัญชาการกาํลังรบรวม ในกรณีที่ตองปฏิบัติการรวมประกอบดวยผูแทนจากฝายเสนาธิการกองกาํลังตางๆ
หรืออาจรวมถงึหนวยรองของกองกําลงันัน้ดวย ผูบัญชาการกําลงัรบรวมมอบพันธกจิใหแกผูบังคบับัญชาหรือ
ฝายเสนาธกิารในหนาที่ของ JTCB ตามแนวความคิดในการปฏิบัติของผูบัญชาการกําลังรบรวมเพื่อพิจารณา
กําหนดบัญชีรายการเปาหมายรวมตามความเรงดวน 
 กรรมวิธีเกีย่วกับการกาํหนดเปาหมายในการปฏิบัติผสมหลายชาต ิJTCB อาจเปนหนวยรองของ
คณะกรรมการประสานงานเปาหมายผสมหลายชาต ิรวมทัง้ผูบัญชาการกําลงัรบรวมหรือผูแทนกําลังรบรวม
ในคณะกรรมการผสมหลายชาติรวมเปนคณะกรรมการดวย 
 โดยทั่วไปผูบัญชาการกาํลงัรบรวมจะมอบอํานาจหนาที่ในการดําเนนิการวางแผน ประสานงานและ
การแกปญหาที่มีความขัดแยงเกีย่วกับการกําหนดเปาหมายรวม เพื่อใหแนใจวากรรมวิธีในการปฏบัิติการรวม
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของหนวยรองตางๆ ผูที่ถูกกําหนดใหรับผิดชอบนีจ้ะตองมหีรือเขาถึงระบบการควบคุม
บังคับบัญชา มีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพียงพอและเคยเปนผูเชีย่วชาญในการวางแผนรวม หนวยงานที่
มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการรวมควรจะตองมีเครื่องมือในการกําหนดเปาหมายรวมเพื่ออํานวยความ
สะดวกการดําเนินการในระดับนี้ โดยปกตแิลวกองกาํลังตางๆ ที่เกี่ยวของในการกําหนดเปาหมายและการ
กําหนดกรรมวธิีและกลไกตางๆ เพื่อจัดการพันธกิจในการกําหนดเปาหมายรวมนี ้
 
การจัดสัดสวนการใชกําลังทางอากาศ (Air Apportionment) 
  
  การจัดสัดสวนการใชกําลงัทางอากาศเปนขอกําหนดและการแบงมอบการปฏิบัติทีค่าดไวทั้งมวล อาจ
ทําในรูปรอยละของกาํลังทีม่ี และ/หรือลาํดับความสําคัญที่ใหกับการปฏิบัติทางอากาศทั้งหลายและ/หรือตอ
พื้นที่ทางภูมิศาสตรภายในระยะเวลาที่กําหนด การปฏิบัติที่คาดไวทัง้หมดของ ผูบัญชาการกําลงัทางอากาศ
รวม (Joint Force Air Component Commander: JFACC) ที่มีอยู ถกูกําหนดโดย ผบ.กกล.ฉก.รวม (JFC) 
จากการปรึกษากับผูบังคับบัญชาของสวนกําลังตาง ๆ บนพืน้ฐานของวัตถุประสงคทีไ่ดรับมอบ และ
แนวความคิดในการจัดสัดสวนการใชกําลงัทางอากาศ มีสวนชวย ผบ.กกล.ฉก.รวม ใหแนใจไดวาน้ําหนกัใน
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การปฏิบัติทางอากาศ ของ ผบ.กกล.ทอ.รวม (JFACC) นั้นสอดคลองกับข้ันการปฏิบัติและวัตถุประสงคของ
แผนการทัพ 
 พันธกิจตาง ๆ กําลงัทางอากาศสามารถปฏิบัติไดตลอดทั่วความกวางของยทุธบริเวณ และสามารถ
เปลี่ยนการปฏิบัติพันธกิจอยางหนึง่ไปอีกอยางหนึ่ง ผบ.กกล.ฉก.รวม ตองใหความสนใจตอการจัดสัดสวน
กําลังนี้ ผบ.กกล.ฉก.รวม จัดสัดสวนโดยใชลําดับความสําคัญหรืออัตรารอยละของการปฏิบัติที่มตีอพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร ตอคําสั่งทีม่อบหมายเปนภารกจิ และ/หรือโดยการจัดแยกชนิดการปฏิบัติที่มีความสําคญัตอการรบ   
การจัดแยกชนดิปฏิบัติไดแก การโจมตทีางยุทธศาสตร การขัดขวางทางอากาศ การตอตานทางอากาศ การ
สนับสนนุปฏบัิติการทางทะเลและการสนบัสนุนทางอากาศโดยใกลชดิ ผบ.กกล.ทอ.รวม (JFACC)  เปนผูให
ขอเสนอและเกี่ยวกบัการจดัสัดสวนการใชกําลังทางอากาศ  หลงัจากที่ปรึกษากับผูบัญชาการสวนกําลงัตาง ๆ  
การตัดสินใจในการจัดสัดสวนการใชกําลงัทางอากาศของ ผบ.กกล.ฉก.รวม, ผบ.กกล.ทอ.รวม (JFACC) อาจ
จัดสัดสวนการโจมตีดวยกาํลังทางอากาศตามพนัธกิจ พื้นที/่หรือ ภารกิจที่พวกเขาใหการสนับสนุน 
 
กรรมวิธีเกี่ยวกับเปาหมายและแผนการทัพ 
  
 การทาํลายเปาหมายเกิดขึ้นในทุกระดับหนวยกําลงัรบรวม การทาํลายเปาหมายจะถูกปฏิบัติในทกุ
ระดับ โดยกาํลังที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเปาหมายดวยเครื่องมือทีม่ีอํานาจการสังหารและไมมีอํานาจ
การสังหาร กรรมวิธีเกีย่วกับเปาหมายจะมคีวามยุงยากสลับซับซอน จากความตองการที่จะกาํจัดมาตรการที่มี
ความขัดแยงและการกาํหนดความเรงดวนระหวางเหลาทัพ หรือระหวางชาติที่แตกตางกนัซึ่งอยูในกองกําลงั
สวนเดียวกนั ผูบัญชาการกาํลังรบรวมจะตองประสานสอดคลองการโจมตีดวยกาํลงัทางอากาศใหตลอดทั่วใน
ทุกๆ มิติของกาํลังรบรวม 
 องคกรที่มีอํานาจระดับยทุธศาสตรหรือกองบัญชาการระดับที่เหนือกวาผูบัญชาการกําลังรบรวมจะ
มอบแนวทางอยางกวางๆ ความเรงดวนและการสนบัสนุนกรรมวิธีเกีย่วกับเปาหมายใหกับผูบัญชาการกาํลัง
รบรวมและกองกําลงัตางๆ ของกําลงัรบรวม เชน ระบคุวามตองการ เสนอเปาหมายที่อยูนอกเขตปฏิบัติการ
หรือเกินขีดความสามารถของเครื่องมือในอัตราและเครื่องมือในการสนับสนนุ รวมทัง้ปฏิบัติการวางแผน
ปฏิบัติการ เปนตน 
 กระบวนการกรรมวิธีเกี่ยวกับเปาหมายเปนวงรอบ ๗ ขัน้ตอนดังนี้ 
 ๑.  แนวทางในการวางแผน ความเรงดวนที่กําหนดโดยผูบัญชาการกาํลังรบรวม 
 ๒.  กองกําลงัตางๆ ของกําลังรบรวมระบคุวามตองการโจมตีเปาหมาย 
 ๓.  กําหนดความเรงดวนของความตองการ 
 ๔.  การคนหาเปาหมายหรือกลุมเปาหมาย 
 ๕.  โจมตีเปาหมายโดยกองกําลังที่มอบภารกิจให 
 ๖.  ประเมนิคาผลกระทบของการโจมตีโดยกองกาํลังและผูบัญชาการกําลังรบรวม 
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 ๗.  การใหแนวทางการวางแผนอยางตอเนื่องจากผูบัญชาการกําลงัรบรวมเกี่ยวกับการยิงสนับสนุน
หรือการโจมตเีปาหมายในอนาคต 
 ผูบัญชาการกาํลังรบรวมกําหนดเปาหมายของการวางแผนและแนวทางในการวางแผนอยางกวางๆ 
เพื่อการผสมผสานการยงิรวม ผูบัญชาการกําลังรบรวมจะกําหนดแนวทางวางแผนสําหรับการทพัทัง้หมดและ
สําหรับข้ันตอนหรือการปฏิบัติการยุทธหลักในการทพั ผูบังคับบัญชาหนวยรองเสนอแนะการใชอํานาจกาํลัง
รบของหนวยคนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกาํลังรบรวม ผูบัญชาการกาํลังรบ
รวมกําหนดความเรงดวน กาํหนดแนวทางกรรมวิธเีกี่ยวกับเปาหมาย กําหนดเปาหมายและพิจารณากําหนด
น้ําหนกัของความพยายามสําหรับปฏิบัติการตางๆ โดยการใหคําแนะนําจากผูบัญชาการหนวยรอง น้ําหนกั
ของความพยายามทุกแงมุมของกรรมวิธีเปาหมายรวมอาจกระทําโดย กาํหนดในรปูเปอรเซ็นตของทรัพยากรที่
เปนไปไดทั้งหมด การกาํหนดความเรงดวนของทรพัยากรที่ใชในแงมมุตางๆ ของการทัพหรือการปฏิบัติของ
ยุทธบริเวณ และวิธีการอื่นๆ ที่กาํหนดโดยผูบัญชาการกาํลังรบรวม ภายหลงัจากที่แบงมอบทรัพยากรและ
อนุมัติเปาหมายแลว กองกาํลังตางๆ จะวางแผนและปฏิบัติภารกิจทีไ่ดรับมอบ ภารกิจนี้อาจเปนสวนหนึง่ของ
การปฏิบัติของกองกําลงัดังกลาวหรืออาจเปนการสนับสนุนตอกองกาํลังอื่นๆ ก็ได 
 
การจัดองคกรและกิจกรรมเกี่ยวกับเปาหมายรวม 
 
 ๑.  ศูนยขาวกรองรวม ผูบัญชาการกาํลังรบรวมจะใชขีดความสามารถการใหการสนับสนุนอยาง
กวางขวางที่มอียูเพื่อพฒันาภาพขาวกรองในปจจุบัน เชน องคกรขาวกรองระดับชาติ องคกรสนับสนุนการรบ 
(สํานักงานขาวกรองแหงชาติและองคกรดานรักษาความปลอดภัยแหงชาติ) เปนตน องคกรเหลานีจ้ะไดรับการ
ประสานงานเพื่อสนับสนุนผูบัญชาการกาํลังรบรวม ซึง่ สธร.๒ จะผสมผสานขีดความสามารถที่ใหการ
สนับสนนุดังกลาวเขากับความพยายามของศูนยขาวกรองรวม กําลงัพลทีท่ําหนาทีติ่ดตอจากองคกรดังกลาว
จะทําใหสามารถเขาถึงขีดความสามารถสงูสุดของแตละองคกร และสามารถทําใหองคกรตางๆ นัน้ เพงเลง็ตอ
ความตองการขาวกรองของผูบัญชาการกาํลังรบรวม 
 ๒. สธร.๒ (การขาว) จัดเตรียมขาวกรองสําหรับกองกาํลังทุกระดับเพือ่การวางแผน การสัง่การและ
การปฏิบัติ จะเกี่ยวของกับการกําหนดความเรงดวนของเปาหมาย การคนหาเปาหมาย การทําใหเปาหมายมี
ผลบังคับใช และการประเมนิคาการรบสําหรับการปฏิบัติการของทกุกองกําลงั 
 ๓. สธร.๓ (ยทุธการ) จัดเตรียมเกี่ยวกับการจัดสรรและความเรงดวนของเปาหมายใหกับผู
บัญชาการกาํลังรบรวม 
 ๔. สธร.๕ (นโยบายและแผน) จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกบัการกําหนดและการดําเนนิกรรมวิธเีกี่ยวกับ
เปาหมายรวม ซึ่งผูบัญชาการกําลังรบรวมอาจกําหนดใหเปนหวัหนาคณะกรรมการประสานงานกรรมวิธี
เกี่ยวกับเปาหมายรวมตามที่จะตองมีการพิจารณาแตงตั้ง 
 ๕. สธร.๑, สธร.๔, สธร.๖, สธร.๗ และฝายการสื่อสาร ผูบัญชาการกําลงัรบรวมอาจมอบหมาย
ใหเขารวมเปนคณะกรรมการประสานงานกรรมวิธีเกีย่วกับเปาหมายรวมตามที่จะตองมีการพิจารณาแตงตั้ง  



 ๗
 ๖.  กลุมแนะนําเกี่ยวกบักรรมวธิีเปาหมายรวม จะจดัตั้งเมื่อหนวยบัญชาการรวมไดกําหนด
พื้นที่ปฏิบัติการรวมรองขึ้นมากกวาหนึง่พืน้ที ่ซึ่งผูบัญชาการหนวยบญัชาการรวมจะตองจัดความสมดุลใหกับ
ความตองการทรัพยากรและการสนับสนุนระหวางผูบัญชาการกําลงัรบรวมทัง้หลาย และความตองการทาง
ยุทธบริเวณ ผูบัญชาการกาํลังรบรวมทีเ่ปนหนวยรองนัน้อาจจะรองขอทรัพยากรหรอืการสนับสนนุเกนิกวาที่
ไดรับการจัดสรร การแบงมอบหรือที่บรรจมุอบ ผูบัญชาการหนวยบัญชาการรวมอาจจัดตั้งกลุมแนะนาํการ
ทําลายเปาหมายเพื่อชวยเหลือตอผูบัญชาการหนวยบัญชาการรวมหรอื สธร.๓ หรือ สธร.๕ เกี่ยวกบัการ
ตัดสินการรองขอในยุทธบริเวณ ผูบัญชาการหนวยบัญชาการรวมพิจารณากําหนดการประกอบกําลังและพนัธ
กิจของกลุมแนะนาํการทาํลายเปาหมาย กลุมนี้ควรประกอบดวยผูแทนของฝายเสนาธกิารผสมและฝายเสนาธิ
การรวม ผูแทนของกองกําลงัตางๆ ผูแทนของสวนปฏิบัติการพิเศษและผูแทนขององคกรระดับชาติเพื่อ
เสนอแนะเกี่ยวกับทางเลือกของยุทธบริเวณและ/หรือการแจกจายการสนับสนนุการรบ 
 ๗.  คณะกรรมการประสานงานกรรมวธิีเกี่ยวกบัเปาหมายรวม ผูบัญชาการกาํลังรบรวมอาจจะ
จัดฝายเสนาธกิารใหทําการดูแลพันธกิจเกีย่วกับเปาหมายหรืออาจแบงมอบความรับผิดชอบใหกับ
ผูบังคับบัญชาหนวยรองก็ได โดยปกติผูบัญชาการกาํลงัรบรวมจะจัดตั้ง JTCB ใหเปนศูนยกลางผสมผสาน
กจิกรรมหรือเปนองคกรในการทบทวนกลไกตางๆ ซึ่งเปนกิจกรรมรวมทีป่ระกอบดวยผูแทนของฝายเสนาธิการ 
กองกาํลังทุกกองกําลงัและหนวยรองเมื่อตองการ 
 ๘.  ผูประสานงานการยงิสนับสนุนของกองกําลังรบรวม (JFFC) จะไมไดอยูในอัตราการจัดของ
ผูบัญชาการกาํลังรบรวม โดยผูบัญชาการกําลังรบรวมจะมอบภารกิจผูประสานงานการยิงสนับสนุนของกอง
กําลังรบรวมใหกับ JFACC วางแผน ประสานงานและปฏิบัติเกี่ยวกบักําลังทางอากาศเพื่อสนับสนุนตอผู
บัญชาการกองกําลงัรวม แตไมไดมีความรับผิดชอบในการประสานสอดคลอง การขดัขวางกับการดําเนนิกล
ยุทธ การประสานสอดคลองดังกลาวเปนความรับผิดชอบของ JFLCC หรือ JFMCC ในพืน้ที่ปฏิบัติการของผู
บัญชาการทั้งสองดังกลาว ฝายประสานงานสนามรบ (BCD) จะถายทอดความตองการสาํหรับการประสาน
สอดคลองไปยังศูนยปฏิบัติการของ JFACC (ศยอ.ฯ) ในระหวางการพัฒนาแผนการโจมตีหลัก (MAAP) และ
จัดทําคําสัง่ยทุธการยอย (ATO) 
 ๙.  ผูบัญชาการกองกาํลงัทางอากาศรวม (JFACC) จัดตั้งเพื่อใหเกิดเอกภาพในการใชกําลงัทาง
อากาศเพื่อประโยชนของกองกําลงัรบรวม ซึ่งจะใหการสนับสนนุทั้งปวงตอเปาประสงคของผูบัญชาการกาํลัง
รบรวม โดยเฉพาะเมื่อสองกองกําลงัเหลาทัพใชเครื่องมอืทางอากาศในพืน้ทีเ่ดียวกนั ถาพืน้ที่ปฏิบัติการนัน้
เปนทะเลเปนหลัก ผูบัญชาการกองกําลงัทางเรือสามารถที่จะทําหนาที่ JFACC ก็ได การประกอบกําลังของ 
JFACC ควรจะตองมีผูแทนจากทุกๆ กองกําลงั (นายทหารติดตอที่มคีวามเชีย่วชาญ) รวมปฏิบัติงานดวย
ตลอดเวลา 
 ๑๐.  ผูบัญชาการกองกําลงัทางบกรวม (JFLCC) และผูบัญชาการกองกาํลังปฏบัิติการพิเศษรวม
จัดตั้งขึ้นมาก็ไดหากการปฏบัิติการนัน้ๆ มกีารประกอบกาํลังมากกวาหนึ่งกองกาํลังหรือมากกวาหนึง่ชาติ หรือ
การควบคุมทางยทุธการตอกําลังปฏิบัติการพิเศษที่บรรจุมอบหรือข้ึนสมทบ 
 



 ๘
ตัวอยางกรรมวิธีเกี่ยวกับเปาหมายรวม 

 
๑. กลาวทั่วไป 
 

ก. วัตถุประสงคเพื่อกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติของกองกําลงัตาง ๆ เพื่อพิจารณาจดัลําดับ
ความสาํคัญของบัญชีเปาหมายรวม ใหเหมาะสมกับการพิจารณาเลือกใชกําลงั และประสานสอดคลองกับ
อํานาจการยิงสนับสนนุ และการขัดขวางในระดับยุทธวธิี  ยุทธการ  และยุทธศาสตร เพื่อใหบรรลเุปาหมาย
เฉพาะระดับยทุธการ และ/หรือเปาหมายยทุธศาสตร ซึง่สนองตอเจตนารมณ และแนวความคิดในการปฏิบัติ
ของผูบัญชาการทหารสูงสุด 

ข. จะมีความสอดคลองและสัมพันธกับ แนวทางสาํหรับกรรมวิธีเกี่ยวกบัเปาหมายของการประมาณ
สถานการณขาวกรอง 

 
๒. การปฏิบัติ 
 

กองกาํลังตางๆ จะตองปฏิบัติตามโครงรางกิจกรรมและการปฏิบัติในรายละเอยีดตอไปนี้  เพื่อการ
ประสานสอดคลองการยงิระดับยุทธการ เขากับการดําเนินกลยทุธระดับยุทธการ ตลอดจนระบบอื่นๆ  อันจะ
กอใหเกิดพลังเปนอันหนึ่งอนัเดยีวกันในการเอาชนะตอฝายตรงขาม 

ก. การเสนอเปาหมายและกระบวนกรรมวิธีเกี่ยวกับเปาหมายของหนวยบัญชาการรวม 
เมื่อทุกๆ กองกาํลงัไดรับทราบแผนปฏิบัติการ และไดวางแผนสาํหรับการปฏิบัติการยทุธหลกั เพื่อ

ตอบสนองตอแผนการทัพดงักลาวแลว วงรอบการเสนอเปาหมายและกระบวนกรรมวิธีเกีย่วกับเปาหมายของ
หนวยบัญชาการจะเริ่มตนขึน้  โดยมีรายละเอียดดังนี ้(แสดงใหเห็นเปนตัวอยางการบริหารจัดการเปาหมาย
รวม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙
๑) โครงรางการประสานงานกรรมวิธีเปาหมายรวม 

 
  
 

 
 
 
 
 

  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) การปฏิบัติตามลําดับขั้น 
ก) เหตุการณ ๑, ๒ กองกําลงัตางๆ สงมอบเปาหมายที่มีความเรงดวนใหกับผูบังคับบัญชา

กองกาํลังทางอากาศรวม ผานสวนประสานงานในสนามรบ (BCD) ของ ทบ., ทร., ทอ. และ กกล.รพศ.รวม  ที่
ประจําอยู ณ ศูนยยทุธการทางอากาศ  โดยมีรายละเอยีดตาม รปจ.ที่มีใชอยู 

ข) เหตุการณ ๓ สําเนาบัญชีเปาหมายที่มีความเรงดวนที่สงมอบใหกับผูประสานการยงิของ
กําลังรบรวม ในขณะเดียวกนักับที่สงใหกบัผูบัญชาการทางอากาศรวม 
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องคกรระดับยุทธศาสตร 
- นายกรัฐมนตรี 
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
- ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

ผูบัญชาการกําลังรบรวม 
(คณะผูบัญชาการทหาร) 

ศูนยขาวกรองรวม 
(JIC) 

บัญชีเปาหมายรวม 
ความเรงดวนรวม (JIPTL) 

บัญชีเปาหมายรวมตามลําดับ 
ความเรงดวนรวม (JIPTL) 

ฝายประสานงานในสนามรบของ 
ทบ. ทร. ทอ. กกล.รพศ.รวม 

ศูนยยุทธการทาง 
อากาศรวม (JAOC) 

กองกําลังตาง ๆ 

ทบ. 
ทร. 
ทอ. 

กกล.รพศ. 
รวม คําสั่งยุทธการยอย (ATO) 

๙คณะกรรมการประสานการ
กําหนดเปาหมายรวม (JTCB) 

ผูประสานการยิงของ 
กําลังรบรวม (JFFC) 



 ๑๐
ค) เหตุการณ ๔ เปาหมายปกติจะไดรับการพฒันาโดยองคกรระดับยุทธศาสตร หรือผู

บัญชาการหนวยบัญชาการรวม หรือผูบัญชาการกองกําลังรบรวม และเปาหมายดังกลาว จะสงมอบให
คณะกรรมการประสานงานกรรมวิธีเกีย่วกับเปาหมายรวมผานทางศนูยขาวกรองรวม (JIC) 

ง) เหตุการณ ๕ ศูนยขาวกรองรวม (JIC) จะผลิตเปาหมายที่มีคุณภาพบนพืน้ฐานของ
แนวทางกรรมวิธีเกีย่วกับเปาหมาย และความเรงดวนของผูบัญชาการกาํลังรบรวม ศูนยขาวกรองรวมจะ
รวบรวมเปาหมายที่ไดรับจากกองบัญชาการหนวยเหนือ กับเปาหมายที่ผลิตไดในศูนยขาวกรองรวม และสง
มอบใหกับผูประสานการยงิของกําลงัรบรวมเพื่อการทบทวน 

จ) เหตุการณ ๖ ผูประสานการยิงของกาํลังรบรวม (JFCC) จะมหีนาที่ในการสรางความ
ชัดเจนในการเสนอเปาหมายใหกับเสนาธกิารรวม และกองบัญชาการหนวยเหนือ ผูประสานการยงิของกาํลัง
รบรวม จะขจดัปญหาความซับซอนและเสนอแนะการโจมตีเพื่อให สธร.๓ ทบทวน และจัดทําบัญชเีปาหมายที่
มีความเรงดวน 

ฉ) เหตุการณ ๗ ผูประสานการยิงของกาํลังรบรวม จะสงบญัชีการเสนอเปาหมายที่ไดรับการ
อนุมัติจาก สธร.๓ ไปยังผูบัญชาการกองกําลังทางอากาศรวม เพื่อรวบรวมเขากับการเสนอเปาหมายของกอง
กําลังตาง ๆ และเสนอแนะบญัชีเปาหมายรวมที่จัดความสําคัญเรงดวน (JIPTL) 

ช) เหตุการณ ๘ เมื่อผูบัญชาการกองกําลงัทางอากาศรวม ไดรับมอบหมายการเสนอ
เปาหมายจากกองกาํลังตาง ๆ และจากฝายเสนาธิการรวมของผูบัญชาการกําลงัรบรวมแลว ก็จะดาํเนนิ
กรรมวิธีเกีย่วกับเปาหมายของตน (Air Force Targeting) ผูบัญชาการกองกําลงัทางอากาศจะพฒันาบญัชี
เปาหมายของตน บนพืน้ฐานของภารกจิทีไ่ดรับมอบและตามแนวทางและความเรงดวนของกรรมวิธี เกี่ยวกับ
เปาหมายของผูบัญชาการกาํลังรบรวม ซึ่งผูบัญชาการกองกําลงัทางอากาศจะตองดาํเนนิการในสิง่ตอไปนี ้

(๑) สรางความสมดุลของความเรงดวนของความตองการของกองกาํลังตาง ๆ  
(๒) จัดทํารางบัญชีเปาหมายรวมตางลาํดับความสาํคัญเรงดวนรวม (JIPTL) บนพืน้ฐาน

ของเครื่องมือที่มีอยู และบนขีดความสามารถทีจ่ะกระทําตอเปาหมาย 
(๓) ขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการจดัสรร (Apportionment Recommendation)  

บนพืน้ฐานของรางบัญชเีปาหมายรวมที่จดัความสําคัญเรงดวน แนวทางกรรมวิธีเกีย่วกับเปาหมายความ
เรงดวนของเปาหมาย วัตถุประสงคของภารกิจของผูบัญชาการกําลงัรบรวม 

(๔) ขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการสนับสนนุภารกจิการสนับสนนุทางอากาศโดยใกลชิด (CAS 
Allocation) ผูบัญชาการกองกําลงัทางอากาศรวมจะตองเสนอแนะจํานวนเทีย่วบนิสนับสนนุทางอากาศโดย
ใกลชิด ที่จะสนับสนนุใหกับกองกาํลังภาคพื้นดนิ โดยระบุถึงจาํนวนเทีย่วบินที่จะสนบัสนุนใหกองกําลัง
ภาคพื้นดนิ ฯลฯ เพื่อการวางแผนตอฝายขาศึกและสวนที่ผูบัญชาการกองกําลงัทางอากาศรวมจะถือไวเอง 
และแจกจายตามความตองการของสถานการณ 

ส่ิงที่กลาวมาทั้งหมดนี ้จะตองสงมอบใหกบัคณะกรรมการประสานการกําหนดเปาหมาย
รวม  (JTCB)  เพื่อการอนุมติั 



 ๑๑
ซ) เหตุการณที่  ๙  คณะกรรมการประสานการกําหนดเปาหมายรวม  จะดําเนนิการ

ประชุม เพื่อใหเปนที่แนใจถงึการจัดลาํดับความเรงดวน และการประสานสอดคลองของกรรมวิธีเกีย่วกับ
เปาหมายของผูบัญชาการกาํลังรบรวม และการยงิทางยุทธการที่ประชุมจะพจิารณาดัดแปลง และตัดสินใจ
เกี่ยวกับบัญชีเปาหมายผสมผสานรวมที่มคีวามเรงดวน  การจัดสรร(Apportionment) และการแจงการ
สนับสนุน (Allocation) ของการสนับสนนุทางอากาศโดยใกลชิด(CAS) ตอจากนั้นคณะกรรมการ
ประสานงานกรรมวิธีเกี่ยวกบัเปาหมายรวม จะเตรียมการเสนอการตัดสินใจของทีป่ระชุมดังกลาว  ใหผู
บัญชาการกาํลังรบรวมอนมุติั 

ด) เหตุการณ ๑๐ คณะกรรมการประสานงานกรรมวิธีเกีย่วกับเปาหมายรวม (JTCB) จะ
ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดกิจใหกับกองกําลังตาง ๆ สนับสนนุตอการปฏิบัติการทางลึกและความพยายาม
ขัดขวาง ในขณะที่ผูบัญชาการกองกําลงัทางอากาศรวม อาจจะเสนอแนะการกาํหนดกิจใหกับกองกําลงัอ่ืนๆ 
หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ทาํการโจมตีตอเปาหมายในบัญชเีปาหมายผสมผสานรวมที่มีความเรงดวน ประธานของ
คณะกรรมการประสานงานกรรมวิธีเกีย่วกับเปาหมายรวม (JTCBS) จะเตรียมการเสนอสิ่งตอไปนี้ เพื่อการ
อนุมัติของผูบัญชาการกองกําลังรบรวม 

(๑) บัญชีเปาหมายรวมทีจ่ัดความสําคัญเรงดวน (JIPTL) 
(๒) การตัดสินใจเกี่ยวกบัการจดัสรรการใชกําลังทางอากาศ (Air Apportionment) 
(๓) สนับสนนุทางอากาศโดยใกลชิด (CAS) 
(๔) กจิในการโจมตีเปาหมายของกองกําลงัตาง ๆ 
ขอเสนอแนะทีจ่ะถูกสงไปใหผูบัญชาการกาํลังรบรวมเพือ่การอนุมัติ 

ต) เหตุการณ ๑๑ ผูบัญชาการกาํลังรบรวม จะทําการตัดสินใจเปนขั้นสุดทายตอ 
ขอเสนอแนะ ที่มาจากคณะกรรมการประสานงานกรรมวิธีเกีย่วกับเปาหมายรวม จากนัน้ผูประสาน การยิง
ของกําลงัรบรวม จะประกาศการตัดสินใจของผูบัญชากรกําลังรบรวม ไปยังกองกําลงัตางๆ ทุกกองกําลงั ผาน 
สธร.๓ จะดําเนินการจัดพมิพกิจพิเศษ ที่กองกําลงัจะตองปฏิบัติเพื่อสนับสนนุการปฏิบัติตอบัญชีเปาหมาย
รวมที่จัดความสําคัญเรงดวน 

ถ) เหตุการณ ๑๒ ข้ันตอนสุดทายของกระบวนการกรรมวิธเีกีย่วกับเปาหมาย คือ การออก
คําสั่งยทุธการยอย   (ATO: Air Tasking Order) 

ข. กระบวนการวางแผนการปฏิบัติอากาศ – พื้นดิน 
เหตุการณ 
๑) แนวทางจากผูบัญชาการกาํลังรบรวม (JFC) ซึ่งประกอบไปดวยเจตนาในการใช 

การรบทางอากาศ ของผูบัญชาการกาํลงัรบรวม ในรูปของวัตถุประสงคและภารกิจทั้งปวง 
๒) กองกาํลังทางบก ดําเนนิการรองขอการรบทางอากาศ ไปยังกองกําลงัทางอากาศผานฝาย

ประสานงานสนามรบ (ฝปส.) และรวมการสนับสนนุของการรบทางอากาศ ไวในแนวความคิดในการดําเนิน
กลยุทธ 



 ๑๒
๓) กองกาํลังทางอากาศ ดําเนนิการพยากรณขีดความสามารถของการสนบัสนนุทาง

อากาศโดยใกลชิด และการขัดขวางทางอากาศใหกับกองกาํลงัทางบก ภายหลังการปรึกษาหารือกับ
กองกาํลังทางบก กองกาํลังทางอากาศดําเนินการเสนอแนะการจัดสรร ไปยังผูบัญชาการกาํลัง 
รบรวม 

๔) คําสั่งซึง่ประกอบดวย แนวความคิดเพื่อการใชการรบทางอากาศที่ไดรับการพยากรณ  พรอม
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ ในลักษณะเปนสวนหนึง่ของแนวความคิด ในการยงิของผูบังคับบัญชา บัญชี
เปาหมายที่มคีวามเรงดวน จะถูกเตรียมโดยผูบัญชาการกองกําลงัทางบกรวม และผูบังคับบัญชาหนวยรวม 

๕) ผูบัญชาการกองกําลังทางบกรวม จะจัดเตรียมขาวสารเปาหมายในรายละเอียดผานฝาย
ประสานงานสนามรบใหกับศูนยยุทธการทางอากาศ  เพื่อการพัฒนาคําสั่งยุทธการยอย 

๖) ผูบัญชาการกองกําลังทางบก ตองแนใจวาเปาหมายที่อยูในคําสั่งทางอากาศนั้นเปนเปาหมายที่
ใชได  ผานฝายประสานงานสนามรบไปยังศูนยยุทธการทางอากาศกอนการโจมตี 

ค. กระบวนการวางแผนการปฏิบัติอากาศ – พื้นน้ําและการปฏิบัติพิเศษ 
ใหใชในลักษณะเดียวกันกับกระบวนการวางแผนการปฏิบัติอากาศ – พื้นดินโดยอนุโลม 

ง. คําแนะนําในการประสานการปฏิบัติ 
๑) การประชุมคณะกรรมการประสานงานกรรมวิธีเปาหมายรวม กระทาํในเวลา ๐๙๐๐ ของทกุวนั

สําหรับวงรอบ ๗๒ ชม. 
๒) การตัดสินใจของผูบัญชาการของหนวยบญัชาการรวม เกี่ยวกับการจัดสรรการใชกําลังทาง

อากาศ จะกระทําใหรูปของขาวสารการยงิระดับยุทธการ 
๓) การประชุมฉุกเฉิน  จะแจงใหทราบไมนอยกวา  ๑  ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓
ตัวอยางการกําหนดเปาหมาย 

 
๑. ความมุงหมาย 

เพื่อใหการกําหนดเปาหมายการยทุธรวมอากาศ-พื้นดนิ สอดคลองกบัแผนยุทธการ 
ในสวนรวม โดยไมมีขอขัดแยงและซ้าํซอนทุกระดับ จงึตองมีพนัธกิจสําคัญ ๓ ประการคือ การกาํหนด
เปาหมาย การพิสูจนทราบเปาหมาย    และการโจมตีเปาหมาย    โดยมีความมุงหมายเพื่อใหทราบแนวความคิด
ในการกาํหนดเปาหมาย ที่มคีวามสาํคัญตามลําดับ และมีความคุมคาตอการโจมต ี

 
๒. แนวความคิดในการกําหนดเปาหมาย 

ประเภทของเปาหมายที่จะโจมตี  มีดังตอไปนี้ 
ก. เปาหมายที่เมื่อถูกทําลายแลว จะทําใหฝายเราสามารถครองอากาศเฉพาะตําบลและเวลา   ทําให

ฝายเรามีเสรีในการปฏิบัติ  (ทั้ง ทบ., ทร., ทอ.)  ตอที่หมายอื่นๆ ตอไปได  ซึ่งไดแก กําลังทางอากาศและกําลัง
ทางเรือของขาศึก  รวมทั้งระบบปองกันภัยทางอากาศของฝายขาศึก 

ข. เปาหมายที่เมือ่ถูกทาํลายแลว จะทําใหหนวยในแนวหนาของขาศึกหมดขีดความสามารถในการรุก 
ซึ่งไดแกระบบการควบคุมบังคับบัญชาและการติดตอส่ือสาร  อาวุธยงิสนับสนุนทัง้ปวงของหนวยดําเนนิกล
ยุทธ และระบบการสงกําลงับํารุง  (ตําบลสงกําลงั ยานพาหนะ และเสนหลกัการสงกําลัง) 

ค. เปาหมายที่ถกูโจมตีแลว จะทําใหขาศึกไมสามารถตัง้รับเพื่อยึดครองดนิแดนฝายเราบางสวนได  
จําเปนตองถอยรนกลับไปพนเขตแดน  ซึ่งไดแก ระบบการสงกาํลังบาํรุง และระบบการติดตอส่ือสารกับเขต
หลัง 

ง. เปาหมายที่เมื่อถูกโจมตีแลว เปนผลใหขาศึกไมสามารถเพิ่มเติมกําลัง หรือเขาตีดวยกําลังระลอกที่ ๒ 
ได  ซึ่งไดแก เสนทางในการเคลื่อนยายของกองหนุน  หรือกําลังระลอก ๒ รวมทั้งที่ต้ังของกําลังดังกลาว  การ
โจมตีในขั้นนี้จะตองทําใหสําเร็จกอนที่ฝายเราจะทําการรุกโตตอบเขาไปในดินแดนขาศึก 

จ. เปาหมายซึ่งเมื่อถูกโจมตีแลว เปนผลใหขาศึกไมมีศักยสงครามเพียงพอที่จะกลับเปนฝายรกุไดอีก ซึ่ง
ไดแก  เปาหมายทางยุทธศาสตรตาง ๆ คือ  โรงงานอุตสาหกรรมทางทหาร  ระบบการผลิตพลังงานไฟฟา  โรง
กลั่นน้ํามนั และคลังน้าํมนั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔
๓.  กรอบความคิดในการวิเคราะหเปาหมายรวม 
 

End State ผูรับผิดชอบ เครื่องมือที่ใช ผลลัพธที่ตองการ กรอบการวิเคราะห 
COG ระดับชาติ 
เปาหมายรวม
ระดับชาติ 

รัฐบาล - Media สงคราม
ขอมูลขาวสาร 
โฆษณา 
- D/P การเจรจา
ตอรองทาง
การเมือง/การทูต 
- Economic การ
แทรกแซงทาง
เศรษฐกิจ 
- Mil Power  

ชัยชนะระดับชาติ - ผูนํา/ระบบ Infra/ทรัพยากร
จําเปน/ขวัญประชาชน/หนวย
กําลังรบ 
- การเมือง/เศรษฐกิจ/สังคม
จิตวิทยา/การทหาร 

COG ระดับ
ยุทธศาสตรที่ใช
กําลังทหารโจมตีได 
(เปาหมายใน
ประเทศ) 

กองทัพ Mil Power การใช
กําลังทหารในการ
โจมตีทาง
ยุทธศาสตร ทาง
บก/เรือ/เนน
อากาศ 

- ชัยชนะระดับชาติ 
- กดดันรัฐใหยอมแพ 

- ผูนํา/ระบบ Infra/ทรัพยากร
จําเปน/ขวัญประชาชน/หนวย
กําลังรบ 
- การเมือง /เศรษฐกิจ /สังคม
จิตวิทยา/การทหาร 

COG ระดับ
ยุทธศาสตรทหาร 

กองทัพ Mil Power การใช
กําลังทหารในการ
โจมตีทาง
ยุทธศาสตร ทาง
บก/เรือ/เนน
อากาศ 

- บั่นทอนขีด
ความสามารถทาง
ทหารระดับกองทัพ
และขัดขวางการ
สนับสนุนในยุทธ
บริเวณ 

 

COG ระดับยุทธการ 
(เปาหมายในสนาม
รบ) 

กองกําลัง 
(กองทัพสนาม) 

กํ า ลั ง รบในยุทธ
บริเวณ 

ชัยชนะขั้นแตกหักใน
สนามรบหรือในยุทธ
บริเวณ 

- กองบัญชาการ C3I 
- หนวยสนับสนุนการรบ 
- เสนทางสงกําลัง 
- ปจจัยสําคัญ เชื้อเพลิง/อาวุธ/
กระสุน 
- หนวยทหาร/ที่ตั้ง/กําลังพล 
- หนวยรบโดยตรง 

 
 
 
 
 
 



 ๑๕
๔. บัญชีเปาหมายที่สําคัญ 
 
ลําดับความเรงดวน ชนิดของเปาหมาย ที่ตั้ง 

๑ ที่ตั้งกําลังทางอากาศและระบบการปองกัน
ภัยทางอากาศ 

 ทอ.กําหนด 

๒ ที่ตั้ง  บก.ทหารที่สําคัญ 
บก.ทัพสนามที่ ๑ 
บก.ทัพสนามที่ ๒ 
บก.ทัพสนามที่ ๓ 
บก.ทน.ยน.ที่ ๙๗๖ 
บก.ทน.ยน.ที่ ๙๗๗ 

 
113245 N   1045042 E 
195348 N   1020934 E 

113745 N   1085721 E 

205924 N   1055122 E 

104912 N   1063942 E 
๒ ระบบการควบคุมบังคับบัญชาและ

ติดตอส่ือสารของหนวยในยุทธบริเวณ 
กําหนดภายหลังตามสถานการณ 

๒ ที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนของหนวยดําเนินกล
ยุทธ 

กําหนดภายหลังตามสถานการณ 

๓ ขายการสงกําลังบํารุง กําหนดภายหลังตามสถานการณ 
๓ ทาเรือพานิชย เมืองโฮจิมินห 

ทาเรือพานิชย เมืองไฮฟอง 
 

๓ บก.ภทร.ที่ ๑  เมืองไฮฟอง 
บก.ภทร.ที่ ๒  เมืองวินห 
บก.ภทร.ที่ ๓  เมืองดานัง 
บก.ภทร.ที่ ๔  เมืองคัมรานห 
บก.ภทร.ที่ ๕  เมืองอินทอย 

 

๓ สนามบินไบเทือง 

 

สนามบินฟานราง 

 

สนามบินเบียนฮวา 

 

สนามบินฟูแคท 

 

สนามบินเคป 

 

195410 N  1052809 E 

140 x 9,500 

113745 N  1085721 E 

140 x 10,400 

105827 N  1064916 E 

140 x 10,100 

135712 N  1090247 E 

170 x 9,200 

212334 N  1061554 E 

150 x 6,800 



 ๑๖
ลําดับความเรงดวน ชนิดของเปาหมาย ที่ตั้ง 

สนามบินคัมรานห 

 

สนามบินนาตรัง 

 

สนามบินเยนบาย 

 

สนามบินไฮฟอง/แคทไบ 

 

สนามบินไฮฟอง/เคียนอัน 

 

สนามบินฮานอย/บัคไม 

 

ฮัวลัค 

115943 N  1091325 E 

140 x 10,300 

121340 N  1091236 E 

130 x 6,700 

214349 N  1045131 E 

200 x 7,200 

2049 N  10644 E 
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 ๑๗
ตัวอยางแนวคิดการกําหนดเปาหมายรวมสําหรับ 

การฝกรวม วสท.และ รร.สธ.สามเหลาทัพ 
           
 กกล.ทอ.ฉก.รวม เปนกาํลังหลักในการปองกันภยัทางอากาศของประเทศ ตองมีขีด
ความสามารถในการครองอากาศได ณ สถานที่และเวลาที่ตองการ อีกทั้งตองมีขีดความสามารถในการ
ทําลายเปาหมายทางยุทธศาสตร และยุทธวิธี ตลอดจนจะตองพัฒนาเสริมสรางและปรับปรุงกําลงักองทพัใหมี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศยทุธศาสตร การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี  การปองกันภยั
ทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติการรวมกบัเหลาทัพอืน่ในทกุขั้นตอนตามแผนปองกนัประเทศ 
แตอยางไรก็ตาม แนวความคิดในการจัดกาํลัง วางกาํลัง และการใชกาํลัง ของแผนยทุธการ ทอ. สามารถใช
ปฏิบัติภารกิจในการปองกนัประเทศไดทุกดาน โดยยึดหลักการรวมการควบคุมและแยกการปฏิบัติ โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี ้
  ๑. การกําหนดเปาหมายรวม (Joint Targeting) 

•  การกาํหนดเปาหมายเปนกระบวนการเลือกเปาหมาย และเปรียบเทียบให
เหมาะสมกบัการตอบโตเปาหมายนั้น ดวยการกําหนดความตองการในการปฏิบัติการและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติการทัง้หมดของกําลงัยทุธรวม การกาํหนดเปาหมายและพันธกิจในการโจมตี
จะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ   กฎในการทําสงคราม  ขอตกลงระหวางประเทศ และ
อนุสัญญา รวมทั้งกฎการเขาโจมตี (ROE)  ซึ่งตองไดรับอนุมัติจาก ผูบังคับบัญชาทางทหาร ผูวางแผน และ
ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายจะตองพิจารณาถึง ผสสุดทาย และวัตถปุระสงคทางการเมือง เมือ่ตัดสินใจ
กําหนดเปาหมาย 

•  การกาํหนดเปาหมาย กระทําในทกุระดับในสายการบังคับบัญชาภายในกําลงั
ยุทธรวม และจะทําทุกระดบัการปฏิบัติทีก่องกาํลังมีขีดความสามารถในการยงิ หรือโจมตีเปาหมาย โดยวิธี
รบกวนและทาํลายดวยความรุนแรงถงึชีวติ หรือไมถึงชวีิตก็ตาม การกําหนดเปาหมายนั้นยุงยากซับซอน 
โดยตองการทีจ่ะไมใหเกดิความขัดแยงเรื่องเปาหมายซ้าํซอนกันของแตละกองกําลงั หรือตางระลอกกัน ในกอง
กําลังเดยีวกนั และเพื่อการประสานสอดคลองใหมกีารโจมตีเปาหมายนั้นพรอมกันหลายมิติของกําลงั
ยุทธรวม 

•  การกาํหนดเปาหมายและแผนการทัพ ผบ.กกล.ฉก.รวมกาํหนดวตัถุประสงค
อยางกวาง ๆ ในการวางแผนและแนวทางปฏิบัติเพื่อนําไปใชในการโจมตีจุดศูนยดุลทางยทุธศาสตรและ
ยุทธการของขาศึก และการขัดขวางกองกาํลังขาศึกมาจดัรวมไวเปนสวนหนึง่ โดยการเสนอแนะจาก
ผูบังคับบัญชาหนวยรอง ผบ.กกล.ฉก.รวม กําหนดลําดับความสําคัญ, ใหคําแนะนําการกาํหนดเปาหมาย 
และกําหนดน้ําหนักของการปฏิบัติสาํหรับการปฏบัิติตาง ๆ  ผูบังคับบัญชาหนวยรองเสนอแนะตอ
ผูบังคับบัญชากําลังยุทธรวมในการใชกาํลงัรบของตนอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค   การ
กําหนดน้าํหนักของการปฏิบัติในการกําหนดเปาหมายรวมอาจกําหนดตามตัวอยางตอไปนี ้

♦  ในรูปของรอยละของทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู 



 ๑๘
♦    โดยการกําหนดลําดับความสําคัญของทรัพยากรที่ตองใชตามที่

กําหนดในการปฏิบัติการรบของยุทธบริเวณหรือ การปฏิบัติการ 
♦   หรืออาจกาํหนดเปนอยางอื่นโดย ผบ.กกล.ฉก.รวม 

•  กระบวนการในการกําหนดเปาหมาย   
♦ กระบวนการในการกําหนดเปาหมายมลีักษณะเปนวงรอบ เร่ิมตนดวย

คําแนะนําและลําดับความสําคัญที่กาํหนดโดย ผบ.กกล.ฉก.รวม หรือกองบัญชาการระดับเหนือของ ผบ.กกล.
ฉก.รวม ข้ึนไปและกําหนดความตองการอยางตอเนื่องจากสวนกาํลังตาง ๆ กําหนดลาํดับความสาํคัญกอนหลงั
ของความตองการนี ้การทําบัญชีเปาหมายหรือจัดกลุมเปาหมาย การโจมตีเปาหมายโดยกองกําลงั
สวนประกอบตาง ๆ การประเมินผลการโจมตีของภารกจิตาง ๆ ทัง้จากกองกาํลงัสวนประกอบและ ผบ.กกล.
ฉก.รวม และใหคําแนะนาํเกีย่วกับการยงิหรือการโจมตีทีห่มายในอนาคตอยางตอเนือ่งจาก ผบ.กกล.ฉก.รวม 

♦ กลไกในการกําหนดเปาหมายควรจะมหีลาย ๆ ระดับ กําลงัยทุธรวม
กําหนดความตองการตาง ๆ จัดทาํรายชื่อเปาหมายซึง่อยูนอกเขตพืน้ที่รับผิดชอบ หรือเกินขีดความสามารถ
ของหนวยในอตัราและหนวยสนับสนนุ (มาจากพืน้ฐานทีก่ําหนดขอตกลงใจโดย ผบ.กกล.ฉก.รวม และของ
หนวยรอง)  และทําการวางแผนปฏิบัติการ หลังจากที่ ผบ.กกล.ฉก.รวม กาํหนดเปาหมายและกาํหนดขอตกลง
ใจแลว กองกําลังสวนประกอบตาง ๆ นาํไปทําการวางแผนและปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

♦ ผบ.กกล.ฉก.รวม อาจจะจัดต้ังเจาหนาที่จากฝายเสนาธิการ และ
มอบหมายภารกิจการกาํกับดูแลการกําหนดเปาหมายเหลานี้ หรืออาจจะมอบ ความรับผิดชอบใหแก 
ผูบังคับบัญชาระดับรอง โดยปกติแลว ผบ.กกล.ฉก.รวม จะจัดตั้งคณะกรรมการพจิารณาเปาหมายรวม 
(Joint Targeting Coordination Boards, JTCBs) ถา ผบ.กกล.ฉก.รวม  กําหนดคณะกรรมการนี้ข้ึน  JTCB 
อาจจะเปนศูนยผสมผสานของการปฏิบัตินี้  หรือเปนกลไกในการตรวจสอบในระดับ ผบ.กกล.ฉก.รวม ในแตละ
กรณีจําเปนตองเปนการปฏิบัติรวมที่ประกอบดวย  ผูแทนจากฝายเสนาธกิารกองกําลังสวนประกอบทั้งหมด  
หรือถาจาํเปนอาจรวมถงึหนวยรองของกองกําลงันั้นดวย  ผบ.กกล.ฉก.รวม มอบพันธกิจใหแกผูบังคับบัญชา
หรือฝายเสนาธิการในหนาทีข่อง JTCB ตามแนวความคดิในการปฏิบัติของ ผบ.กกล.ฉก.รวม และ
ประสบการณสวนตัว ความชํานาญและความรอบรูสถานการณข้ึนอยูกับความเหมาะสมในสถานการณนัน้ ๆ  

♦  ผบ.กกล.ฉก.รวม กําหนดบทบาทของ JTCB โดยปกติแลว JCTB 
ตรวจสอบขาวสารในการกําหนดเปาหมาย พัฒนาคําแนะนําในการกาํหนดเปาหมาย และจัดลําดับ
ความสาํคัญ และอาจเตรยีมและกําหนดบัญชีเปาหมายรวม  JTCB ควรจะจดัทําใหบัญชมีคีวามสมบูรณ
ทั้งของเปาหมายและพืน้ที่หวงหาม ทีก่องกําลังปฏิบัติการพิเศษปฏิบัติการอยู เพื่อหลีกเลี่ยงอนัตรายอันอาจจะ
เกิดการปฏิบัติในปจจุบันและในอนาคต 

♦  โดยทั่ว ๆ ไป ผบ.กกล.ฉก.รวม จะมอบอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
วางแผนการประสานงาน และการแกปญหาที่มกีารขัดแยงเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย เพื่อใหแนใจ
วากรรมวิธีปฏิบัติเปนการปฏิบัติการรวมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของหนวยรองตาง ๆ ผูใดที่ถูกกาํหนดให
รับผิดชอบนี้จะตองมีหรือเขาถึงระบบควบคุมบังคับบัญชา, มีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพียงพอ และเคย



 ๑๙
เปนผูเชี่ยวชาญในการวางแผนรวม หนวยงานทีม่ีหนาทีรั่บผิดชอบในการปฏิบัติการรวมควรจะตองมี
เครื่องมือในการกําหนดเปาหมายรวมเพื่ออํานวยความสะดวกการดําเนินกรรมวิธีในระดับนี ้โดยปกติแลว
กองกําลังตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการกําหนดเปาหมายและควรกําหนดกรรมวธิีและกลไกตาง ๆ เพื่อ
จัดการพนัธกจิในการกําหนดเปาหมาย 
  ๒.  การจัดสดัสวนการใชกําลงัทางอากาศ (Air Apportionment) การจัดสัดสวนการใช
กําลงัทางอากาศเปนขอกาํหนดและการแบงมอบการปฏิบัติที่คาดไวทั้งมวล อาจทําในรูปรอยละของ
กําลงัที่มี และ/หรือลําดับความสาํคัญที่ความใหกบัการปฏิบัติทางอากาศทัง้หลายและ/หรือตอพื้นที่
ทางภูมศิาสตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด การปฏิบัติที่คาดไวทัง้หมดของ ผบ.กกล.ทอ.ฯ (Joint Force Air 
Component Commander, JFACC) ที่มอียู ถูกกําหนดโดย ผบ.กกล.ฉก.รวม  จากการปรึกษากบั
ผูบังคับบัญชาของสวนกําลงัตาง ๆ บนพื้นฐานของวัตถปุระสงคที่ไดรับมอบ และแนวความคิดในการปฏิบัติ 

• การจัดสัดสวนการใชกําลงัทางอากาศ มสีวนชวย ผบ.กกล.ฉก.รวม ใหแนใจไดวา
น้ําหนักในการปฏิบัติทางอากาศ ของ ผบ.กกล.ทอ.ฯ (JFACC) นั้นสอดคลองกับขั้นการปฏิบัติ  และ
ของวัตถุประสงคของแผนการทพั 

• พันธกิจตาง ๆ ซึ่งกาํลงัทางอากาศสามารถปฏิบัติไดทั้ง ความกวางของยุทธบริเวณ 
และสามารถเปลี่ยนการปฏิบัติพันธกิจอยางหนึง่ไปอีกอยางหนึ่ง ผบ.กกล.ฉก.รวม ตองใหความสนใจตอการ
จัดสัดสวนการใชกาํลังนี้ ผบ.กกล.ฉก.รวม แบงมอบโดยใชลําดับความสาํคัญ   หรืออัตรารอยละของการ
ปฏิบัติที่มีตอพื้นที่ทางภูมิศาสตร, ตอคําสั่งที่มอบหมายเปนภาคกิจ   และ/หรือโดยการจัดแยกชนดิการปฏิบัติที่
มีความสาํคัญตอการรบ   การจัดแยกชนดิปฏิบัติไดแก   การโจมตทีางยุทธศาสตร    การขัดขวางทางอากาศ   
การตอตานทางอากาศ   การสนับสนนุปฏบัิติการทางทะเลหรือการสนบัสนุนทางอากาศโดยใกลชดิ   ผบ.กกล.
ทอ.ฯ (JFACC)  ใหขอเสนอและเกี่ยวกับการแบงมอบกําลังทางอากาศ  หลังจากทีป่รึกษากับผูบัญชาการสวน
กําลังตาง ๆ  

• จากการตัดสินใจการแบงมอบกําลังทางอากาศของ ผบ.กกล.ฉก.รวม  ผบ.กกล.ทอ.ฯ
(JFACC) แบงมอบเที่ยวบนิการโจมตีกําลังทางอากาศตอพันธกิจ พืน้ที/่หรือ ภารกจิที่พวกเขาใหการสนับสนุน 
 ๓.  การประเมินผลการทําลาย 
   ๓.๑ เนื่องจากสงครามสมัยใหมและผลของมันมีความสลับซับซอนเพิม่ข้ึน การ
ประเมินผลการทิ้งระเบิดตามที่เคยทํามาไดเปลี่ยนจาก การประเมนิความเสยีหายของการรบ (BDA) ไปเปน 
การประเมนิการทําลาย การประเมินผลการทาํลาย คือการกําหนดประสิทธิผลทั้งหมดของการใชกาํลัง
ในระหวางการปฏิบัติทางทหาร การประเมินความเสยีหายของการรบ (BDA) เปนแขนงหนึง่ของการ
ประเมินการทาํลาย เทานั้น 
   ๓.๒  ในระดับ ผบ.กกล.ฉก.รวม, การประเมินการทาํลาย ควรเปนโครงการรวม 
สนับสนนุทุกระดับ เพื่อพิจารณาวา ผลที่ตองการตอขาศกึในแผนการทพัที่ไดรับจากสวนประกอบของกําลงั
ยุทธรวมเปนไปตามแนวความคิดของ ผบ.กกล.ฉก.รวม หรือไม เจตนาเพื่อวิเคราะหดวยการตัดสนิทางทหาร
วามีอะไรเสียหายแกขาศึกบาง การทําลายทางกายภาพอะไรแกขาศึกบาง อะไรมผีลกระทบตอแผนหรือ



 ๒๐
ขัดขวางความสามารถของขาศึกบาง และมีอะไรอีกที่ตองการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมที่จะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการยทุธขนาดใหญ หรือข้ันของการทพั การประเมนิผลการทาํลาย ตองการการไหลของ
ขอมูลโดยตอเนื่องจากทุกแหง และควรสนับสนนุใหแกทุกสวนของฝายเสนาธกิารของ ผบ.กกล.ฉก.รวม  และ
หนวยรองของกองกาํลังยุทธรวม 
   ๓.๓ การประเมินผลการทาํลาย กระทาํในทุกระดับในกองกาํลังยทุธรวม ผบ.
กกล.ฉก.รวมควรกําหนดระบบสนับสนนุการประเมินผลการทาํลายสาํหรับหนวยรองทุกหนวย ตามปกติ 
สธร.๓ (J-๓) จะรับผิดชอบในการประสานการประเมินผลการทาํลายโดยม ีสธร.๒ (J-๒) เปนผูชวย 
   ๓.๔  ผบ.กกล.ฉก.รวม อนุมติัเครื่องมือการลาดตระเวนของกําลงัยทุธรวม เพื่อสนับสนุน
การขาวกรองแกการประเมนิผลการทําลายในสวนที่เกนิขีดความสามารถของกองกาํลังหนวยรอง ผบ.หนวย
รองกําหนดความตองการและประสานกับ สธร.๓ ( J - ๓) ของกําลงัยทุธรวม หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย   
  
 ๔.  ผังการบงัคับบัญชาของ กกล.ทอ.ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๔.๑  บก.กกล.ทอ.ฯ 
   ๑.  เปนที่บัญชาการของ ผบ.กกล.ทอ.ฉก.รวม ในการสั่งการ ควบคมุ และ
อํานวยการใชกําลังทางอากาศทั้งปวง เพือ่ใหบรรลุเจตนารมณของหนวยเหนือ 
   ๒.  เปนศูนยปองกันภัยทางอากาศรวม 
   ๓.  เปนศูนยคนหา และชวยชีวิตรวม 
   ๔.  เปนศูนยควบคุมหวงอากาศรวม 

กกล.ฉก.รวม 

กกล.ทอ.ฉก.รวม 

ศยอ.ฯ 

สวนวางแผนการยุทธ สวนขอมูลการยุทธ สวนสนับสนุนการยุทธ สวนควบคุมการยุทธ 

คณะกรรมการพิจารณาเปาหมายรวม 



 ๒๑
   ๔.๒  ศยอ. ฯ  เปนองคการหลักของ กกล.ทอ.ในการวางแผน อํานวยการ ส่ังการและ
ควบคุมการใชกําลังทางอากาศในการปฏิบัติการทางอากาศทัง้ปวง รวมทัง้การปองกันภัยทางอากาศ ให
เปนไปตามนโยบายและคาํสั่งของ ผบ.กกล.ทอ. มี ผบ.ศยอ.ฯ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  แบงออกเปน 
           ๑.  สวนบังคับบัญชา   มหีนาที ่วางแผน   อํานวยการ   ประสานงาน   กาํกับการ
ควบคุม ปกครองบังคับบัญชา   และบริหารงานใหเปนไปตามภารกิจของ ศยอ.ฯ 

          ๒.  สวนวางแผนการยุทธ มีหนาที ่วางแผน อํานวยการ ประสานงานการใชกําลงั
ทางอากาศในการตอบโตทางอากาศ การขัดขวางทางอากาศ การปฏิบัติการรวม/ผสมกับเหลาทัพอื่น การ
ลาดตระเวนทางอากาศ การลําเลียงทางอากาศ การปฏบัิติกิจเฉพาะพิเศษ และการปองกันภัยทางอากาศ   
รวมทัง้จดัทาํสถานภาพการรบ คําสั่งยุทธการยอย และสรุปผลการปฏิบัติภารกิจ มี หน.สวนวางแผนการยุทธ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
           ๓.  สวนควบคุมการยุทธ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน ส่ังการ และควบคุมการ
ปองกันทางอากาศ  การปฏบัิติการทางอากาศ และการตอสูอากาศยาน มี หน.สวนควบคุมการยทุธเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปน 
     ๓.๑ การปองกันทางอากาศ  มีหนาที ่ วางแผน   อํานวยการ   ส่ังการ
และควบคุมการใชกําลงัทางอากาศ ในเรื่องการปองกนัภัยทางอากาศ   ไดแก การบนิขับไลสกัดกัน้และการ
บินลาดตระเวนรบ    ดําเนนิมาตรการในการเฝาตรวจทางอากาศ   การพิสูจนฝายและการควบคุมการบินสกัด
กั้น   ควบคุมการเดินอากาศในการปฏิบัติทางอากาศ ประสานการแจงเตือนภัยทางอากาศใหกับตางเหลาทัพ  
และพลเรือน แบงสวนราชการออกเปน 
     ๓.๑.๑  ฝายเฝาตรวจทางอากาศ   มีหนาที่ดําเนินการ  วิเคราะห  
และติดตามการเฝาตรวจทางอากาศ   ในระบบควบคุมอากาศยานและแจงเตือนใหบรรลุผลและเปนไปดวย
ความเรียบรอยรวมทัง้ประสาน และเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมใหกับหนวยที่เกีย่วของ 
     ๓.๑.๒  ฝายควบคุมการจราจรทางอากาศและพสิูจนฝาย    มี
หนาที่ควบคุม    กาํกับดูแล   การปฏิบัติงานดานควบคุมจราจรทางอากาศและพิสูจนฝาย     ประสานกับ
หนวยที่เกี่ยวของ  เพื่อดําเนนิการเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวของอากาศยานในราชอาณาเขต รวมทัง้อากาศ
ยานที่อยูนอกราชอาณาเขต ที่มทีาท ีหรือแนวโนมที่เปนภัยตอประเทศ 

๓.๑.๓  ฝายควบคุมการบนิสกัดกั้น   มีหนาที่ควบคุม  กํากับ
ดูแล การปฏิบัติงานดานการควบคุมการบนิสกัดกัน้ตอเปาหมายทางอากาศและการปฏิบัติทางอากาศ 
อ่ืน ๆ 
     ๓.๒ การควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ  มีหนาที่บัญชาการ และ
ควบคุมการปฏบัิติทางอากาศยุทธศาสตร ยุทธวิธ ีและการปฏิบัติการทางอากาศทีม่ิใชการรบ    เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของกองทัพอากาศ 



 ๒๒
        ๓.๓ ศูนยยทุธการตอสูอากาศยาน มีหนาทีบั่ญชาการและ
ควบคุมการใชอาวุธตอสูอากาศยาน  ในการตอสูปองกันภัยทางอากาศ    ใหแกที่ต้ังกองทพัอากาศเมื่อไดรับ
คําสั่งจาก ศยอ.ฯ หรือปฏิบัติตามแผนทีก่าํหนด 
           ๔.  สวนขอมลูการยุทธ  มีหนาที่อํานวยการ   ประสานงาน    รวบรวมขอมูลการยทุธ
ไดแกขาวสารในการปฏิบัติการของฝายเราและการขาวกรองของฝายขาศึก วิเคราะหและประเมนิผลในการ
ปฏิบัติการทางอากาศ รวมทั้งผลิตและปรับปรุงแฟมเปาหมายใหทนัสมัย  เพื่อสนบัสนุนใหกับ 
หนวยเกี่ยวของ  มี หน.สวนขอมูลการยุทธเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
           ๕.  สวนสนับสนุนการยทุธ  มีหนาที่อํานวยการ  ประสานงาน  และใหการสนับสนุน
เกี่ยวกับการลําเลียงทางอากาศ   การคนหาและชวยชวีติ   การขาวอากาศ      และการตดิตอส่ือสาร การรับ -  สง
ขาว   การรหัส ใหกับหนวยเกี่ยวของตลอดเวลา    มี หน.สวนสนับสนุนการยทุธเปนผูบังคับบัญชา รับผิดชอบ 
 
 ๕.   การปฏบัิติการทางอากาศของ กกล.ทอ.ฯ 
 

แนวคิดการบริหารการยุทธทางอากาศรวม    

หนวยเหนือ

JFC/ Component 
Coordination

Combat
Assessment

Weaponeering/
Allocation

Target Development
JGAT Team/ 

Meeting

Joint ATO 
Development

(ATO)
Force

execution

เปาหมายทางอากาศ
จาก กกล.ตางๆ/
ตามแผน/ทันที

การพิจารณา
อนุมัติ

เปาหมาย
รวม (JTCB 

Meeting)

Joint Forces Air Component

Component tgts
Nomination

JFC/JFACC Intent2
Guidance/COA/AOD
Prioritized Task

กี่เปาหมาย

Approved JIPTL
AIRSUREQ
ALLOREQ
ATO Guidance

CAS (เรงดวน)

JFC Campaign 
Plan

นตต./BCD

Joint ATO
SPINS/ACO

MAAP Worksheets/SORTIEALOT
MAAP Brief

Draft JIPTL
Apportionment
ATO Guidance

Aircrafts/Weapons
Success/BDA
MISREP
TST

Effectiveness
OAT/New COA
Reecom

JAOC

 
 
 
การวางแผนการปฏิบัติทางอากาศของ กกล.ทอ. โดยผาน ศยอ.ฯ ประกอบดวย ๕ ชุดดังนี้ 

๑. ชุดวางแผนการยุทธ  มีหนาที่ในการดําเนนิการวางแผนทางดานยทุธศาสตรตามเจตนารมยของ
ผูบังคับบัญชา ผบ.กกล.ฉก.รวม  และ ผบ.กกล.ทอ.เปนประธานของกลุมงานที่จัดทาํคําแนะนําหรอืแนวทาง
ของ ผบ.กกล.ทอ. (JFACC Guidance) ฉบับราง ซึ่งประกอบดวย วัตถปุระสงคของ ผบ.กกล.ฉก.รวม  



 ๒๓
วัตถุประสงคของ ผบ.กกล.ทอ., กิจเฉพาะของ กกล.ทอ. และการวัดประสิทธิผล (MOE) ของกําลงัทาง
อากาศ เพื่อกาํหนดเปาหมายที่จะตองการทําลาย ตามตวัอยางดังนี ้

ความ
เรง
ดวน

1

เจตนารมณ ผบ.
ครองอากาศเฉพาะพื้นที่
และเวลาที่ตองการ

กิจเฉพาะ.
ก.1-ทําลายสถานีเรดารท่ีมีผลกระทบตอพ้ืนที่ยุทธบริเวณ
ก.2-ลดขีดความสามารถของระบบปองกันทางอากาศ
ข.1-โจมตีสนามบินที่มีกําลังทางอากาศในยุทธบริเวณ
ข.2-ทําลายอากาศยานที่เขามาในพื้นที่ยุทธบริเวณ

แนวทางการปฏิบัติ 
ก. ทําลายระบบการปอง

กันทางอากาศ
 ข.ทําลายกําลังทางอากาศ

ขาศึก  

แปลเจตนารมยเปนหนทางปฏิบัติ

 
 

๒. ชุดวิเคราะหและประเมินผล   (Operation Assessment Team) มีหนาที่ประเมินความกาวหนา
ของการปฏิบัติการทางอากาศ วาสําเร็จตามเจตนารมยหรือนโยบาย และกิจเฉพาะของ ผบ.กกล.ฉก.รวม และ 
ผบ.กกล.ทอ.โดยใชการวัดผลประสิทธิภาพ (MOE) ที่ไดรับอนุมัติ ดําเนินการโดยสวนขอมูลการยทุธ 

๓. ชุดจัดทําเปาหมายรวมและคําแนะนาํการจัดสัดสวนการใชกําลังทางอากาศ (Joint 
Guidance Apportionment and Targeting Team: JGAT) มีหนาที่ในการจัดทําเปาหมายรวม (Joint 
Integrated Prioritized Target List : JIPTL) ฉบับรางโดยการนาํเปาหมายที่ผูแทน กกล.ตาง  ๆ (ทบ., 
ทร.,ทอ.,และ นย.)  เสนอมาเรียงลําดับตามเจตนารมณ และแนวความคิดของผูบังคับบัญชา แลวนําเสนอ  
ผบ.กกล.ทอ.เพื่ออนุมัติ และสงใหคณะกรรมการประสานงานเปาหมายรวม (Joint Target Coordination 
Board: JTCB) ซึ่งม ีผบ.กกล.ฉก.รวม เปนประธานพิจารณาเพื่ออนมุัติออกมาเปนเปาหมายรวมฉบับสมบูรณ 
ตามตัวอยางดงันี ้
 
 



 ๒๔

บัญชีลําดับความสําคัญของเปาหมาย
ลําดับ เปาหมาย ขอมูลเปาหมาย ความสําคัญเปาหมาย 
๑ สนามบินนําซาง 

205326 N 974410 E  
ม.นําซาง รัฐฉาน 

ทางวิ่ง ๐๓/๒๑ ขนาด ๒๐๓ x ๑๒,๐๐๐ ฟุต 
(คอนกรีต) สูงจากระดับน้ําทะเล ๓,๑๐๐ 
ฟุต 
บ.ประจําการ 10 F-7 M 

เปนที่ตั้งฐานบินนําซาง มี บ.ขับไล/
โจมตี 
และ บ.ฝกติดอาวุธประจําการ และเปน 
ที่ตั้งสถานีเรดารนําซาง 

๒ สนามบินตองอู 
190153 N 962405 E 
จ.ตองอู ภาคพะโค 

ทางวิ่ง ๑๘/๓๖ ขนาด ๑๘๖ x ๑๒,๐๐๐ ฟุต 
(แอสฟลท) สูงจากระดับนํ้าทะเล ๑๕๐ ฟุต 
บ.ประจําการ 10 F-7 M 

เปนที่ตั้งฐานบินตองอู ใชเปนสนามบิน
หนา/ตอระยะของ บ.ขับไล/โจมตีได 

๓ สนามบินมะริด 
122602 N 983729 E 
จ.มะริด ภาคตะนาวศรี 

ทางวิ่ง ๑๘/๓๖ ขนาด ๑๐๐ x ๑๒,๐๐๐ ฟุต 
(แอสฟลท) สูงจากระดับนํ้าทะเล ๗๕ ฟุต 
บ.ประจําการ 12 F-7 M , 8 A-5 C 

เปนที่ตั้งฐานบินตองอู ใชเปนสนามบิน
หนา/ตอระยะของ บ.ขับไล/โจมตีได 

๔ สถานีเรดารนําซาง 
2053 N 9744 E 
ม.นําซาง รัฐฉาน 

มีเรดารเฝาตรวจ DASR III หรือ เรดาร
แจงเตือน JLP-40 และเรดารวัดระยะสูง 
JLG-43 

เปนสถานีเรดารปองกนัทางอากาศ  
รัศมีเรดารครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลาง  
ดานตะวันออกของประเทศแดงและ 
ภาคเหนือตอนบนของประเทศน้ําเงิน
ถึง จ.เชียงใหม 

 

 

 
๔. ชุดวางแผนการโจมตีหลัก  (Master Air Attack Planning Team: MAAP) มีหนาที่ในการนาํ

เจตนารมณ และแนวความคิดของ ผบ.กกล.ทอ. (JFACC Guidance) ประจําวนั เปาหมายรวม ภัยคุกคาม 
สภาพอากาศ การสงกาํลังบาํรุง กฎการใชกําลัง การรองขอการสนับสนุนทางอากาศ อาวุธ กระสนุ และหนวย
บิน เพื่อพิจารณาวางแผนในการปฏิบัติการทางอากาศใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุด และเปนไปตามเจตนารมณ
ของผูบังคับบัญชา 

๕. ชุดผลิตคําสั่งยุทธการยอย (Air Tasking Order Production Team) มีหนาที่รับผิดชอบในการ
นําขอมูลที่ไดจากการวางแผนการโจมตีหลัก (MAAP) เพื่อผลิตเปนคาํสั่งยทุธการยอย 
 ๖. วงรอบการออกคําสั่งยทุธการยอยของ ศยอ.ฯ 
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(ชุดวางแผนรวม ทอ.)

 



 ๒๕
 
ขั้นที่ ๑ การจัดทําแนวทางของ ผบ.กกล.ทอ.ฉก.รวม 
 การวางแผนในการจัดทําคําสั่งยุทธการยอยจะเริ่มตนที่สวนวางแผนการยุทธ จะทาํการ 
ประชุมเพื่อวางแผนยทุธศาสตรของ กกล.ทอ.ฉก.รวม โดยนําผลจากการประเมนิการปฏิบัติการทางอากาศใน
วันนั้น (จากการประชุมของชุดวิเคราะหและประเมินผลการยุทธ)  และนโยบายหรือวัตถุประสงคของ ผบ.กกล.
ฉก.รวม มาพจิารณาเพื่อจดัทําเปนคําแนะนาํของ ผบ.กกล.ทอ.ฉบับราง  และจัดทําเปนกิจเฉพาะที ่กกล.ทอ.
จะตองปฏิบัติตามแนวทางของ ผูบังคับบัญชา ที่ไดใหมา ตลอดจนทําการเสนอแนะการแบงมอบกําลังทาง
อากาศในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ซึ่งขอมลูที่ไดจากการประชุมของการวางแผนยทุธศาสตร จะเปนขอมูลที่ใช
ในการประชมุจัดทําเปาหมายรวม  ตอไป  โดยจะสอดคลองกับเจตนารมณของผูบังคับบัญชา  และ
สถานการณตาง ๆ ในยุทธบริเวณ 
ขั้นที่ ๒ การพจิารณาเปาหมาย 
 ชุดจัดทําเปาหมายรวมจะเปนผูดําเนินการในการจัดทําเปาหมายรวมฉบับรางขึ้นมา โดยนําเปาหมาย
ที่ กกล.ตาง ๆ เสนอมาพิจารณาเรียงลาํดับความสาํคัญ ตามคําแนะนาํของ ผบ.กกล.ทอ. เพื่อเสนอให ผบ.
กกล.ฉก.รวม (ผานในที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเปาหมายรวม) ทําการพจิารณาและอนุมัติเปน
เปาหมายรวมฉบับสมบูรณ 
 ในกรณีที่ผูแทน กกล.ตาง ๆ มีความตองการที่จะใหกาํลงัทางอากาศทาํลายเปาหมายทีห่นวยเสนอ
ข้ึนมา ผูแทน กกล.ฉก.รวม อาจจะขอเรงลําดับความเรงดวนของตนได แตจะตองสอดคลองตามแนวทาง ผบ.
กกล.ทอ.ฉก.รวม 
ขั้นที่ ๓ การจัดทาํแผนการโจมตีหลัก (MAAP) 
 เปนการนําเอาเปาหมายรวมที่ไดรับการอนุมัติแลวมาพจิารณาเพื่อเลอืกชนิดและจาํนวนของอาวธุที่
จะใชกับเปาหมายดังกลาว  และทําการพิจารณา แบบ บ. และจํานวนที่จะใชในการโจมตีแตละเปาหมาย
ตลอดจน บ.ทีท่ําหนาที่สนับสนุนตาง ๆ ซึ่งในการพิจารณาจะตองใหสอดคลองกับเปาหมายตามระดับความ
ตองการทางยทุธการ และขดีความสามารถที่ม ี(ทั้งชนิดและจํานวน) รวมทัง้การเลือกแบบ บ. ที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ ไดตลอดจนการจัดหมูบินในการปฏิบัติการทางอากาศ รวมทั้งแจงเทีย่วบนิทีเ่หลือสําหรับ
การสนับสนุนกองกาํลังอืน่ๆ (SORTIEALOT) 
ขั้นที่ ๔ การผลิตคําสัง่ยุทธการยอย (ATO) 

เปนการผลิตคําสั่งยทุธการยอยเพื่อแจกจายใหแกหนวยปฏิบัติตอไป 
   โดยมีหนาที่รับผิดชอบในการแปลขอมูลจาก MAAP ใหเปน ATO โดยใชระบบ CTAPS 
(Contingency Theater Automated Planning System) ซึ่งขอมูลทีใ่ชในการผลิต ATO ประกอบดวย หนวย
บิน/ที่ต้ังของหนวยบนิ, จํานวน บ./แบบ บ.,จํานวนเที่ยวบิน/เครื่อง/วัน และรัศมีปฏิบัติการ,JIPTL ,MAAP, 
Logistic,การปฏิบัติของ SOF, Airspace Control, ผลของ BDA ที่ ทนัสมัยที่สุด เปนตน 
ขั้นที่ ๕ การนาํคําสัง่ยุทธการยอยไปปฏิบัติ 



 ๒๖
 เปนการปฏิบัติของหนวยบนิ หรือหนวยปฏิบัติที่ระบุตามคําสั่งยทุธการยอย ซึง่ในขัน้ตอนนี้จะอยู
ในความรับผิดชอบของสวนควบคุมการยทุธ เปนผูเฝาตดิตามสถานการณ และแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นระหวาง
การปฏิบัติตามคําสั่งยทุธการยอย 
ขั้นที่ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติการทางอากาศ 
 เปนการประเมินผลการปฏิบัติตามคําสั่งยุทธการยอยที่ไดออกไปแลว เพื่อประเมนิผลความกาวหนา
ของการยทุธทางอากาศ ถึงความสาํเร็จตามเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของ ผบ.กกล.ฉก.รวม และ ผบ.กกล.
ทอ.หรือไม โดยใชมาตรวัดประสิทธิผล (MOE) ของการปฏิบัติ แลวนําผลหรือขอมูลดังกลาวไปใชในการ
วางแผนยทุธศาสตรตอไป ดําเนนิการโดยสวนขอมูลการยุทธ 
 การตรวจสอบผลของความสําเร็จในการปฏิบัติการถาไมสําเร็จตองเสนอแนะใหปฏิบัติการดังกลาวซ้ํา
ใน  ATO ตอไป  หรือในกรณีเรงดวนจะพจิารณานาํเขาในการประชมุวางแผนปฏิบัติการทางอากาศ หรือถา
ดวนทีสุ่ด ก็จะสงใหกับสวนควบคุมการยทุธดําเนนิการตอไป 

การพิจารณาเปลี่ยนขั้นของการยุทธ  ซึ่งเปนการพิจารณาวัตถุประสงคในแตละขั้นการยุทธวามี
วัตถุประสงคอยางไร  แลวเปรียบเทียบผลการปฏิบัติวาบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวหรือไม เพื่อเสนอแนะตอ 
ผบ.กกล.ทอ.ใหทราบตอไป   
 
 ๗.  แผนผังแสดงลาํดับขัน้ตอนการวางแผนการปฏบัิติทางอากาศ   

กกล.ทอ.จัดทาํแนวทาง                                             กกล.ฉก.รวมพจิารณา 
        ผบ.กกล.ทอ.แก.รวม                                               รางบัญชีเปาหมายรวม   
 
0600    0800        0900 1000    1100  1300                           1800 
         กกล.ทอ.ออก 
                      คําสั่ง ยก.ยอย  

ผบ.กกล.ฉก.รวม                     กกล.ทอ.จัดทําราง         กกล.ทอ.จัดทาํ 
กําหนดนโยบายของ       เปาหมายรวม              แผนการโจมต ี
กกล.ฉก.รวม                  ทางอากาศ  

       
การปฏิบัติ 
 ๑.  การประชุมจัดทําคําแนะนําของ ผบ.กกล.ทอ.แก.รวม เพื่อวางแผนยทุธศาสตรใหเหมาะสม
ที่สุด โดยจะตองสอดคลองกับเจตนารมณของผูบังคับบัญชา และสถานการณตาง ๆ ในยทุธบรเิวณ 
 ๑.๑ ผูเขารวมการประชุมของชุดวางแผนการยุทธประกอบดวย 
  ๑.๑.๑ หน.สวนวางแผนการยุทธ 
  ๑.๑.๒ ตัวแทนจากสวนควบคุมการยทุธ 
  ๑.๑.๓ น.วิเคราะหขาว และ น.เปาหมาย 



 ๒๗
  ๑.๑.๔ น.ประเมินผลการทาํลาย 
  ๑.๑.๕ จนท.สงครามขอมูลขาวสาร 
  ๑.๑.๖ น.ควบคุมหวงอากาศ 
  ๑.๑.๗ ตัวแทนจากกองกําลังตาง ๆ (ทบ.,ทร.,ทอ.,และ นย.) 
 ๑.๒ การประชุมมีลําดับข้ันตอนดังตอไปนี ้
  ๑.๒.๑ น.วิเคราะหขาวจะทาํการบรรยายสรปุสถานการณที่เกิดขึ้นในรอบ ๒๔ ชัว่โมงที่ผาน
มา และการคาดการณกาํลงัตาง ๆ ของขาศึกในอีก ๓ วันขางหนา 
  ๑.๒.๒ หัวหนาสวนวางแผนการยุทธจะทําการตรวจสอบการวัดผลประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติอีกครั้ง หลังจากที่ไดรับฟงการบรรยายสรุปจาก น.ขาวกรอง 
  ๑.๒.๓ หัวหนาสวนวางแผนการยุทธจะชี้แจงใหทราบถงึวัตถุประสงคของ ผบ.กกล.ฉก.รวม 
  ๑.๒.๔ การจัดทําคําแนะนํา หรือแนวทางของ ผบ.กกล.ทอ.(ฉบับราง) ซึ่งประกอบดวย
วัตถุประสงคของ ผบ.กกล.ฉก.รวม วัตถุประสงคของ ผบ.กกล.ทอ.ฉก.รวม และกิจเฉพาะของ กกล.ทอ. 
  ๑.๒.๕ การจัดทําแนวทางการจัดสัดสวนการใชกําลงัทางอากาศในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ 
 ๒.  การจัดทาํรางบัญชีเปาหมายรวม เพื่อนาํเปาหมายที่ กกล. ตางๆ เสนอมาพิจารณาจัดลําดบั
ความสาํคัญตามแนวทางของ ผบ.กกล.ทอ. 
  ๒.๑ ผูเขารวมการประชุมประกอบดวย 
   ๒.๑.๑ หวัหนาชุดจัดทําเปาหมายรวม 
   ๒.๑.๒ ตัวแทนจากสวนควบคุมการยทุธ 
   ๒.๒.๓ น.วเิคราะหขาวและ น.เปาหมาย 
   ๒.๒.๔ น.ประเมินผลการทาํลายเปาหมาย 
   ๒.๒.๕ จนท.สงครามขอมูลขาวสาร 
   ๒.๒.๖ น.ควบคุมหวงอากาศ 
   ๒.๒.๗ ตัวแทนจาก กกล.ตาง ๆ 
  ๒.๒ การประชุมมีลําดับข้ันตอนดังนี ้
   ๒.๒.๑ น.วิเคราะหขาวทาํการบรรยายสรปุขาวทีม่ีความทันสมยั (ลาสุด) 
   ๒.๒.๒ น.เปาหมายทาํการบรรยายสรุปเกี่ยวกบัเปาหมายที่ตองการทําลายซึง่ไดจากการ
ประชุมชุดวางแผนการยทุธ 
   ๒.๒.๓ การจดัทําบัญชีเปาหมายรวมจากเปาหมายทางยุทธศาสตรทีก่ําหนดขึ้นมา และ
เปาหมายที่ผูแทนจาก กกล. ตาง ๆ เสนอมาหรือเพิม่เติมใหม โดยจะตองเรียงลาํดับอยางสอดคลองตาม
เจตนารมณ และแนวทางของ ผบ.กกล.ทอ.ฉก.รวม ในกรณีที่ผูแทนของ กกล.ตาง ๆ มีความตองการที่จะให
กําลังทางอากาศทําลายเปาหมายทีห่นวยเสนอขึ้นมากอน ผูแทนของ กกล. อาจจะขอเรงลําดับความเรงดวน
ของตนได แตจะตองสอดคลองตามแนวทางของ ผบ.กกล.ทอ.ฉก.รวม 



 ๒๘
 ๓.  การวางแผนการโจมตีหลัก เปนการวางแผนพจิารณาจัดอากาศยานและเลือกอาวุธที่จะ
ใชในการปฏิบัติการรวมถงึความตองการรบัการสนับสนนุทางอากาศ 
  ๓.๑ ผูเขารวมการประชุมประกอบดวย 
   ๓.๑.๑ หวัหนาชุดควบคุมการยุทธ 
   ๓.๑.๒ ตัวแทนจากสวนควบคุมการยทุธ 
   ๓.๑.๓ น.วิเคราะหขาวและ น.เปาหมาย 
   ๓.๑.๔ น.ประเมินผลการทาํลายเปาหมาย 
   ๓.๑.๕ จนท.สงครามขอมูลขาวสาร 
   ๓.๑.๖ น.ควบคุมหวงอากาศ 
   ๓.๑.๗ ตัวแทนจาก กกล.ตาง ๆ 
   ๓.๑.๘ จนท.ขาวอากาศ 
  ๓.๒ การประชุมมีลําดับข้ันตอนดังนี ้
   ๓.๒.๑ น.วิเคราะหขาวทาํการบรรยายสรปุสถานการณที่เกดิขึ้นในปจจุบัน 
   ๓.๒.๒ จนท.ขาวอากาศบรรยายสรุปสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นภายใน ๒-๓ วนัขางหนา 
   ๓.๒.๓ การตรวจสอบสถานภาพในการสงกําลังบาํรุง 
   ๓.๒.๔ การตรวจสอบความตองการรับการสนับสนนุของกําลงัภาคพืน้ 
   ๓.๒.๕ การพจิารณาเลือกชนิดอาวธุและจาํนวนใหเหมาะสมกับเปาหมาย 
   ๓.๒.๖ การพจิารณาเลือกแบบอากาศยานที่สามารถปฏิบัติภารกิจนัน้ ๆ ได ตลอดจนการ
จัดหมูบินในการปฏิบัติการทางอากาศ 
 ๔.  การวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติ เปนการประเมินผลความกาวหนาของการ
ปฏิบัติการทางอากาศวาปฏิบัติไดตามวัตถุประสงคทีว่างไวหรือไม 
  ๔.๑ ผูเขารวมการประชุมประกอบดวย 
   ๔.๑.๑ หัวหนาสวนขอมูลการยุทธ 
   ๔.๑.๒ ตัวแทนจากสวนควบคุมการยทุธ 
   ๔.๑.๓ น.วิเคราะหขาวและ น.เปาหมาย 
   ๔.๑.๔ น.ประเมินผลการทาํลายเปาหมาย 
   ๔.๑.๕ จนท.สงครามขอมูลขาวสาร 
   ๔.๑.๖ น.ควบคุมหวงอากาศ 
   ๔.๑.๗ ตัวแทนจาก กกล.ตาง ๆ 
  ๔.๒ การประชุมมีลําดับข้ันตอนดังนี ้
   ๔.๒.๑ น.วิเคราะหขาวบรรยายสรุปสถานการณที่เกิดขึ้นในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผานมา ขาว
จากตัวแทน กกล.ตาง ๆ 



 ๒๙
   ๔.๒.๒ ทบทวนมาตรวัดประสิทธิผลของการปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบผลของ
ความสาํเร็จในการปฏิบัติการ ถาไมสําเรจ็ตองเสนอแนะใหปฏิบัติการดังกลาวซ้ําในคําสั่งยุทธการยอยตอไป 
หรือในกรณีเรงดวนจะพจิารณานําเขาในการประชุมวางแผนปฏิบัติการทางอากาศ หรือถาดวนทีสุ่ดก็จะสง
ใหกับสวนควบคุมการยทุธดําเนนิการตอไป 
   ๔.๒.๓ การพจิารณาเปลี่ยนขั้นของการยทุธ ซึง่เปนการพิจารณาวัตถปุระสงคในแตละขั้น
การยุทธวามีวตัถุประสงคอยางไร แลวเปรียบเทียบผลการปฏิบัติวาบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวหรือไม เพื่อ
เสนอแนะตอ ผบ.กกล.ทอ.ทราบตอไป 

๕.  การจัดทาํบัญชีเปาหมายรวมและคําแนะนําการจัดสัดสวนการใชกําลังทางอากาศ (Joint 
Guidance Apportionment and Targeting Team: JGAT) มีหนาที่รวบรวม วิเคราะห จัดทําลาํดบัความ
เรงดวนของบญัชีเปาหมายรวม (Joint Integrated Prioritized Target List: JPTL) รวมกบักองกาํลังตาง ๆ ให
เปนไปตามเจตนารมณของผูบังคับบัญชา แลวนาํเสนอ ผบ.กกล.ทอ.ฉก.รวม เพื่อให ผบ.กกล.ฉก.เปนผูอนมุัติ 
(ประธานพิจารณาเปาหมายรวม) โดยผาน คณก.พิจารณาเปาหมายรวม (JTCB) เรียบรอยแลวชดุจัดทํา
เปาหมายรวมประกอบดวย 
   ๑.  หน.ชุดจัดทําเปาหมายรวม (หน.สวนวางแผนการยุทธ) 
   ๒.  ตัวแทนจากสวนวางแผนการยุทธ 
   ๓.  ตัวแทนจากสวนควบคุมการยุทธ 
   ๔.  ตัวแทนจากสวนขอมูลการยุทธ 
   ๕.  น.เปาหมาย 
   ๖.  น.ประเมินผลการทําลายเปาหมาย 
   ๗.  น.ปองกันทางอากาศ 
   ๘.  น.สงครามขอมูลขาวสาร 
   ๙.  น.ควบคุมหวงอากาศ 
   ๑๐.  ตัวแทนจากกองกําลังตาง ๆ    

หนาที่รับผิดชอบชุดจัดทาํเปาหมายรวม 
 ๑.  หน.ชุดจัดทําเปาหมายรวม มหีนาที่ ควบคมุ และกํากับดูแลการจัดทําเปาหมายที่กองกําลังตาง 
ๆ เสนอมา เพือ่นํามาพิจารณาจัดลําดับความสาํคัญใหสอดคลองกับเจตนารมณของผูบังคับบัญชา และ
สถานการณตาง ๆ ในยุทธบริเวณ 
 ๒.  สธร.๒ (การขาว) มีหนาที ่หาขอมูลขาวสารที่เกีย่วของกับสถานการณการฝกรวมทัง้หมด เพือ่
สนับสนนุสวนอื่น ๆ ไดแก สวนวางแผนการยุทธ สวนควบคุมการยทุธ สวนขอมูลการยุทธ และผูบังคับบัญชา 
โดยมีหนาทีห่ลักดังนี ้
  ๒.๑ รวบรวมขอมูลใหทันสมัยกับการใชงานตลอดเวลา 
  ๒.๒ ดําเนินการบรรยายสรุปสถานการณลาสุด 
  ๒.๓ วิเคราะหขาวสถานการณ ขาวประจําวัน ผลการปฏิบัติ และการทําลาย 



 ๓๐
  ๒.๔ เสนอความตองการดานการขาว เชน ขอเครื่อง หรือชุดหาขาว 
  ๒.๕ จัดทําแผนที่สถานการณใหทันสมัย 
  ๒.๖ ดําเนินการเรื่องการรักษาความปลอดภัย 
 ๓.  สธร.๓ (ยุทธการ) มีหนาที่ ควบคุม กํากับดูแล และประสานการปฏิบัติใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของ กกล.ฉก.รวม รวมทั้งติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง 
 ๔.  สวนวางแผนการยุทธ  มีหนาที่ ดําเนินการวางแผนยุทธศาสตรระยะยาว ตามเจตนารมณของ 
ผบ.กกล.ฉก.รวม และ ผบ.กกล.ทอ. เพื่อจัดทําคําแนะนํา หรือแนวทางของ ผบ.กกล.ทอ.ฉบับราง ซึ่ง
ประกอบดวย 

- วัตถุประสงคของ ผบ.กกล.รวม 
- วัตถุประสงคของ ผบ.กกล.ทอ. 
- กิจเฉพาะของ กกล.ทอ. 
- การวัดผลประสิทธิภาพ (MOE) ของกําลังทางอากาศ 
- แนวความคิดในการแบงมอบภารกิจ 

๕.  สวนควบคุมการยุทธ มีหนาที่ วางแผนการปฏิบัติการใชกําลงัทางอากาศใหสอดคลองกับ
แนวทางของ ผบ.กกล.รวม และ ผบ.กกล.ทอ. จากลาํดบัความสาํคัญของเปาหมาย ประกอบดวย กลุมวาง
แผนการโจมตีหลัก และกลุมผลิตคําสั่งยทุธการยอย ซึง่มีหนาที่ในการทําเปาหมายรวมที่ไดรับการอนุมัติแลว 
มาพิจารณาเลอืกชนิด และจาํนวนอาวุธที่จะใชกับเปาหมาย และทําการพิจารณาแบบ บ. และจํานวนที่จะใช 
แลวนํามาผลติคําสั่งยทุธการยอย เพื่อแจกจายใหแกหนวยปฏิบัติตอไป 

๖. สวนขอมูลการยุทธ  มีหนาที่ ประเมินผลการปฏิบัติตาม ยก.ยอย เพื่อประเมินผลความกาวหนา
ของยุทธการทางอากาศ โดยใชมาตรวัดผลประสิทธิผลการปฏิบัติ วาสําเร็จผลตามวัตถุประสงคของ ผบ.กกล.
ฉก.รวม และ ผบ.กกล.ทอ. หรือไม แลวนําผลไปใชในการวางแผนยุทธศาสตร และพิจารณาเปลี่ยน Phase ใน
การปฏิบัติตอไป 

๗.  น.เปาหมายทางอากาศ  มีหนาที่ จัดเตรียมเปาหมายที่ตองการจะทําลาย (Target list) ของแต
ละกองกําลัง เพื่อเขาพิจารณาจัดลําดับในที่ประชุมของชุดจัดทําเปาหมายรวม เพื่อนําเสนอ คณก.พิจารณา
เปาหมายตอไป 

๘.  น.ปองกันทางอากาศ มีหนาที่ จัดทําขอมูล และใหขอเสนอแนะในระบบปองกันทางอากาศ วา
ควรวางแผนปองกันทางอากาศอยางไร ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ของ บ. และระบบอาวุธปองกันภัยทางอากาศ 

๙.  ตัวแทนกองกําลังตาง ๆ  มีหนาที่ชี้แจง ดังนี้ 
- วัตถุประสงคของ ผบ.กกล.ทบ.ฉก.รวม, ผบ.กกล.ทร.ฉก.รวม และอื่น ๆ 
- แผนในการปฏิบัติการรบ 
- สถานการณการรบลาสุดของกําลังตางๆ 
- รายการเปาหมาย หรือภารกิจที่ตองการให ทอ.ปฏิบัติหรือทําลาย 



 ๓๑
๑๐.  ศสอต., ชสอต. และ นตต.  มีหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับหลักนิยมการใชกําลัง 

โดยเฉพาะการฝกรวม ติดตามสถานการณการรบโดยตอเนื่องและรวมพิจารณาเปาหมายที่ตองการทําลาย 
๖.  คณะกรรมการพิจารณาเปาหมายรวม 

 มีหนาที่พิจารณาเปาหมายรวมที่ชุดจัดทําเปาหมายรวมไดจัดลําดับความสําคัญไวแลววาตรงตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม และนําเสนอใหประธาน คณก.ฯ อนุมัติ เพื่อนําไปปฏิบัติตอไป 
 คณก.พิจารณาเปาหมายรวม ประกอบดวย 
   ๑.  รอง ผบ.กกล.ฉก.ij;, เปนประธานฯ 
   ๒.  สธร.๒, สธร.๓ และผูแทน ผบ.กองกาํลัง ทบ., ทร., ทอ. หรือผูแทน เปน
กรรมการฯ 

 
 สรุปวาเอกสารตัวอยางแนวคิดการกําหนดเปาหมายรวมสําหรับการฝกรวม วสท.และ รร.สธ.
สามเหลาทัพนี้ใชเปนแนวทางหนึง่ในการคิดเกี่ยวกับ การอํานวยการ วางแผน และการปฏิบัติในการยุทธรวม 
ของผูเขารวมการฝกของ กกล.ทอ.ฉก.รวม เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางอากาศเพื่อสนับสนนุภารกิจของ กกล.
ฉก. ซึ่งเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติจริงของ ทอ.ในปจจุบัน สอดคลองกับคําที่วา 
 
“สงครามสมยัใหมจาํเปนตองรบเปนทมี แตมิไดหมายความวาทกุเหลาทัพจะตองมีบทบาทเทาเทยีม
กันเสมอไป ผบ.กกล.ฉก.รวม เปนผูเลอืกใชขีดความสามารถจากกําลัง ทางอากาศ  ทางบก  ทาง
เรือ  ทางอากาศ และ หนวยปฏิบัติการพิเศษ เมื่อจําเปน  ปฏบัิติการเปนทมีจะทําให ผบ.กกล.ฉก.
รวม ทวีขีดความสามารถเหนือกวา จากหลายมิติและทิศทาง เพื่อขม แยกสลาย  และ เอาชนะ ฝาย
ตรงขามในทีสุ่ด  กองกําลงัยุทธรวมทีร่วมกันเปนหนึ่งเดียวไรจดุออนที่เปดเผย  แตขณะเดียวกนั

กลับสามรถคนหาและโจมตีจุดออนของขาศกึไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ    
การยทุธรวมจึงจําเปนสาํหรับชัยชนะ” 

             
 

………………………………….. 
 
เรียบเรียงโดย : น.ท.ประภาส  สอนใจดี 
เอกสารอางอิง 

- หลักนิยม ทอ.ป ๒๕๓๙ 
- หลักนิยมกองทัพไทยดานยุทธการรวม ป ๒๕๔๒ 
- คูมือการใชกําลังกองทัพอากาศ ป ๔๘ 
- หลักการสําคญัในการปฏิบัติการรวม, กพป.สวฝ.ยก.ทหาร, ๒๕๔๓ 
- รปป. การกําหนดหนาที่ ศยอ.ศปก.ทอ.,ป ๒๕๔๖ 


