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	 ซนุวกูลา่วไวว้า่	 “ในการรบ ฝา่ยทีม่กีารใครค่รวญ วางแผนทีด่ ี

ย่อมมีโอกาสได้รับชัยชนะมากกว่า”	 นักปราชญ์ทางสงครามผู้ยิ่งใหญ่

ของจีนตั้งแต่สมัยพุทธกาลท่านนี้ได้เล็งเห็นแล้วว่าการรบต้องการ		

ความละเอยีดรอบคอบ	การดำเนนิกลศกึทีช่ำนาญ	จงึจะนำไปสูช่ยัชนะได	้

ความสำเรจ็ในสงครามไมไ่ดเ้กดิจากการยทุธหรอืการปะทะเพยีงครัง้เดยีว			

แผนการที่จะใช้ร้อยเรียงการยุทธหรือการปะทะย่อย	 ๆ	 แต่ละครั้ง		

เข้าด้วยกันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก			

เพราะหากชัยชนะในการยุทธแต่ละครั้งไม่ได้ส่งผลไปสู่จุดศูนย์ดุล	

(Center	 of	 Gravity)	 แล้ว	 	 ก็จะเป็นเพียงชัยชนะที่สูญเปล่าซึ่งจะ		

นำไปสู่การได้รับชัยชนะในการรบ	แต่พ่ายแพ้ในการสงคราม	

	 จุดศูนย์ดุลนั้น	 กล่าวได้ว่าคือรากฐานของขีดความสามารถ	

หรอืศนูยร์วมของกำลงัและการเคลือ่นไหวทัง้หมด	 เปน็แหลง่ทีท่กุสิง่ทกุอยา่ง	

ต้องพึ่งพา	 เป็นจุดที่พลังงานของฝ่ายเราทั้งหมดควรถูกรวบรวม		

เพื่อทำการต่อต้าน	มักเป็นที่ที่มีมวลของกำลังอยู่หนาแน่นที่สุด	และเป็น

สิ่งแสดงให้เห็นถึงการรวบรวมความเข้มแข็งของข้าศึกที่มีความสำคัญ

อย่างยิ่งต่อการที่จะให้บรรลุถึงจุดหมาย	 หากเราสามารถทำลายลงได	้		

ก็จะเป็นเป้าหมายที่มีคุณค่าที่สุดในการปฏิบัติการทางทหาร	 แผนการที่

กำหนดเส้นทางของการปฏิบัติการทางทหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ทางยุทธศาสตร์นี้เรียกว่าแผนการทัพ๑	(Campaign	Plan)	

	 การวางแผนการทพัมคีวามสำคญั	 เพราะหากไมม่กีารวางแผนทีด่	ี	

กำลังขนาดใหญ่ในพื้นที่ปฏิบัติการขนาดใหญ่และระยะเวลาปฏิบัติการ		

แนวทางการพัฒนาการวางแผน
การทัพของกองทัพเรอื

นาวาเอกพิเศษขันแข็ง

กล่าวนำ

	 ๑	 ภาณุ	 	 บุณยะวิโรจ,	 นาวาเอก.	 ตำรายุทธศิลป์	 (ฝ่ายวิชาการ	 สถาบันวิชาการ		
ทหารเรือชั้นสูง	พ.ศ.๒๕๔๓)	หน้า	๑.	
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ทีย่าวนาน	 กย็ากจะดำรงความเหนอืกวา่ดา้นจำนวนและอำนาจการยงิได	้

เมื่อเผชิญหน้ากับข้าศึกโดยใช้หลักการรบแบบลิดรอน	 (Attrition)				

การวางแผนปฏิบัติการให้กำลังจำนวนมากถูกใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุนัน้		จะตอ้งตอบปญัหาใหไ้ดก้อ่นวา่จะใชก้ำลงัเทา่ใด		ไปยงัพืน้ทีใ่ด		

ในหว้งเวลาใด		จงึจะสามารถทำใหข้า้ศกึหมดศกัยภาพในการรบ		การรบ	

ในรูปแบบ	 	 Attrition	 	 Warfare	 	 อาจเกิดขึ้นได้ยากในสถานการณ์ที่		

อกีฝา่ยหนึง่ไมร่ว่มมอืแสวงหารปูแบบของสงครามแบบเดยีวกนั		กลา่วคอื	

เมื่อเรารวมกำลังขนาดใหญ่เข้าไปไล่ล่าทำลาย	 	 ข้าศึกก็หลีกเลี่ยง		

การปะทะได	้	แตเ่มือ่เราไมส่ามารถดำรงอยูใ่นพืน้ทีก่ารรบไดย้าวนานตลอดไป		

ข้าศึกก็จะกลับเข้ามาปฏิบัติการได้	 	 เพราะธรรมชาติของกำลังทางเรือ

ต้องมีการเคลื่อนที่	 	 ไม่ได้รบด้วยการยึดครองพื้นที่แบบสงครามทางบก	

ดังนั้นการวางแผนที่ละเอียดรอบคอบ	 อย่างเป็นขั้นเป็นตอน	 โดยมุ่ง		

เขา้กระทำทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มตอ่จดุศนูยด์ลุของขา้ศกึอยา่งเปน็ระบบ	

น่าจะนำไปสู่ชัยชนะที่แน่นอนกว่า	 และประหยัดกำลังกว่าการกระจาย

กำลังกันตั้งรับเพียงอย่างเดียว	 	 เพราะสิ้นเปลืองกำลังมาก	 และหาก		

รวมกำลังในตำบลที่และเวลาที่เผชิญหน้ากับข้าศึกไม่ทันท่วงที	 	 ก็จะนำ

ไปสู่ความเสียหาย		ซึ่งอาจนำไปสู่ความพ่ายแพ้ในที่สุด	

	 การดำเนนิการตอ่จดุศนูยด์ลุของขา้ศกึ	 เปน็เรือ่งทีก่ระทำไดย้าก	

เพราะฝ่ายข้าศึกต้องทำการปกป้องอย่างเข้มแข็ง	 	 การออกแบบการ

ปฏิบัติการที่ดีตามหลักยุทธศิลป์	 (Operational	 Art)	 เป็นสิ่งที่ช่วยให้มี

แนวทางของกระบวนการใช้กำลังมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้	 เพราะเลือก

ที่จะโจมตีต่อสิ่งที่มีความเกี่ยวพันสำคัญกับจุดศูนย์ดุลนั้น	 	 การวางแผน

การทัพจึงนับว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ท้าทายความสามารถของ		

ผู้บังคับบัญชาทหารเป็นอย่างยิ่ง	

	 กองทัพเรือได้จัดวางระบบการวางแผนการทัพไว้ในส่วน

งานการพัฒนาแผนป้องกันประเทศ		และเริ่มนำแผนที่วางไว้มาทดสอบ

ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๑	 โดยนำแผน		

ที่จัดทำขึ้นมารองรับแผนป้องกันประเทศมาใช้เป็นสถานการณ์ฝึก			

พบว่าการปฏิบัติตามแผนยังขาดผลสัมฤทธิ์	 และการใช้กำลังยังไม่มี

ประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะบรรลุภารกิจได้	 กล่าวคือ	 ไม่สามารถ

ยับยั้งและผลักดันกำลังฝ่ายตรงข้ามออกไปจากพื้นที่ปฏิบัติการได้			
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ไม่ว่าจะอยู่ในห้วงเวลาของการตอบโต้	 หรือการป้องกันประเทศ			

เพราะการวางแผนการทัพของกองทัพเรือขาดการออกแบบทางยุทธการ	

(Operational	Design)	ทีเ่หมาะสม	ทำใหก้องกำลงัตา่ง	ๆ	ของกองทพัเรอื	

ไม่ได้รับแนวทางที่ชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายระดับยุทธการและ

ยุทธศาสตร์	 รวมทั้งขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ทางทหารที่ต้องการ	 นอกจากนี้ยังปรากฏว่าแผนระดับ

กองทัพเรือและระดับหน่วยปฏิบัติ	 เป็นเพียงการถ่ายทอดคำสั่งของแผน

ระดบักองทพัไทยลงไปจนถงึหนว่ยกำลงั	 โดยมเีพิม่เตมิเพยีงการแบง่กำลงั	

และพืน้ทีร่บัผดิชอบออกเปน็สว่น	ๆ	เทา่นัน้	แตร่ายละเอยีดของเปา้หมาย	

ห้วงเวลาที่ต้องปฏิบัติและการประสานสอดคล้องกับหน่วยอื่น	 ๆ	 ไม่ได้

กำหนดไว้อย่างชัดเจน	 ทำให้การปฏิบัติตามแผนอันขาดความสมบูรณ์นี้	

นำไปสู่การกระจายกำลังและทุ่มกำลังที่มีเกือบทั้งหมดเข้าสู่พื้นที่การรบ

ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของความขัดแย้ง			

	 จากความต้องการให้อิสระกับหน่วยขนาดเล็กในการดำเนิน

กลยุทธ์	 ทำให้แผนของหน่วยเหนือกำหนดเป้าหมายและการปฏิบัติไว้

อย่างกว้าง	 ๆ	 	 ดังนั้นเมื่อเกิดการปะทะ	 กำลังส่วนย่อยต่าง	 ๆ	 จึงเป็น		

ผู้ดำรงความริเริ่มทางยุทธวิธี	 ทำให้ไม่สามารถใช้ขีดความสามารถร่วม

จากเหล่าทัพอื่นหรือกำลังส่วนอื่นได้อย่างเต็มที่	 เพราะไม่ได้กำหนดไว้

ล่วงหน้าในแผนระดับยุทธการ	 อีกทั้งการวางแผนในเชิงรับและปล่อยให้

ฝา่ยตรงขา้มเปน็ฝา่ยรเิริม่ในระดบัยทุธการดว้ยแลว้	 ยิง่ทำใหป้ระสทิธภิาพ	

ในการใช้กำลังลดน้อยลงไปอีก	

	 ปัญหาการวางแผนที่เกิดขึ้น	 เป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน

เพราะมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก	 แต่ในบทความนี้จะจำกัด

การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาไว้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการ

วางแผนเท่านั้น	 และเพื่อให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาการวางแผนการทัพของกองทัพเรือ	 จึงขอกล่าวถึงระบบการ

วางแผนทางยุทธการที่กองทัพเรือใช้อยู่ในปัจุบัน	 และสรุปสาระสำคัญ

ของหลักการทางยุทธศิลป์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน		

การทพัได	้ รวมทัง้แนวทางทีจ่ะนำหลกัยทุธศลิปไ์ปใชแ้กป้ญัหาการวางแผน	

การทัพของกองทัพเรือต่อไป	
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	 การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารในกองทัพเรือแบ่งออก		

ได้เป็น	 ๒	 ระดับ	 ตามขนาดของหน่วยที่ออกคำสั่ง	 คือ	 การวางแผน

ระดับหน่วยเฉพาะกิจต่าง	 ๆ	 	 ของกองทัพเรือ	 และการวางแผนระดับ

กองทัพเรือ	

	 ๑. การวางแผนระดับหน่วยเฉพาะกิจ	 	 เป็นการวางแผน		

เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในภาวะปกติจนถึงภาวะที่มี

ความขัดแย้ง	โดยมีหน่วยรองในการควบคุมบังคับบัญชาตามที่กำหนดไว้

ในภาวะปกติ	หน่วยลักษณะนี้ได้แก่	ทัพเรือภาคที่	๑,	๒	และ	๓	(ทรภ.๑,	

๒	และ	๓)	เปน็ตน้	การวางแผนระดบันี	้ฝา่ยเสนาธกิารตา่ง	ๆ	ของหนว่ย	

ทั้งฝ่ายกำลังพล	 ฝ่ายข่าว	 ฝ่ายยุทธการ	 ฝ่ายส่งกำลังบำรุง			

ฝา่ยกจิการพลเรอืน	 และฝา่ยสือ่สารสารสนเทศ	 เปน็ผูด้ำเนนิการรว่มกนั	

โดยรบัแนวความคดิและเสนอทางเลอืกตา่ง	 ๆ	 ใหผู้บ้งัคบับญัชาตดัสนิใจ	

การวางแผนกระทำภายในหน่วยเดียวกัน	 มีความเป็นเอกภาพและมี		

ผู้รับผิดชอบตัดสินใจเพียงคนเดียว	คือ	ผู้บังคับบัญชาของหน่วย	

	 ๒. การวางแผนระดับกองทัพเรือ	 	 เป็นการวางแผนเพื่อการ

ปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่	 (Major	 Operation)	 โดยใช้กำลัง

ของกองทัพเรือหลายหน่วยประกอบกันและมีพื้นที่ปฏิบัติการกว้างขวาง

กว่าพื้นที่ของทัพเรือภาค	 นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผนในส่วนของ

กำลังทางเรือเพื่อสนองตอบภารกิจตามแผนป้องกันประเทศซึ่งเป็นแผน

ในลักษณะแผนการทัพ	 (Campaign	 Plan)	 คือ	 มีการเรียบเรียง

ประสาน	 Major	 Operation	 หลายส่วนเข้าไว้ด้วยกัน	 ซึ่งทำให้มีความ

ซับซ้อนขึ้น		

	 	 “Campaign	 จะมีห้วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนับเป็น

หลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน	ต่างกับ	Operation	ที่เป็นการยุทธหนึ่งครั้ง	

มีห้วงระยะเวลาเป็นวันหรืออย่างมากไม่กี่สัปดาห์”๒	 ด้วยธรรมชาติที่		

ซับซ้อนของแผนการทัพ	 ทำให้ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเป็น		

ระยะเวลานาน	 เพราะถ้าไม่มีการวางแผนล่วงหน้าก็ยากที่จะจัดเตรียม

ระบบการวางแผนภายในกองทัพเรือ

	 ๒	พลัลภ		ตมศิานนท,์	นาวาเอก.	“จะรว่มรบใหม้ปีระสทิธภิาพไดอ้ยา่งไร”	นาวกิศาสตร	์
ปีที่	๘๒	เล่มที่	๓	มีนาคม	พ.ศ.๒๕๔๒.	
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องค์บุคคล	 องค์วัตถุ	 และองค์ยุทธวิธีให้พร้อมได้	 เนื่องจากเป็นแผนที่มี		

ผู้เกี่ยวข้องมาก	 กองทัพเรือจึงกำหนดให้แผนลักษณะนี้ดำเนินการโดย

อยู่ในรูปของคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ		

ของกองทพัเรอื	 โดยจดัคณะทำงานจากกรมฝา่ยอำนวยการของกองทพัเรอื	

แบ่งออกเป็นฝ่ายการวางแผนและเลขานุการ	 ฝ่ายการกำลังพลและ		

การจัด	 ฝ่ายการข่าว	 ฝ่ายยุทธการ	 ฝ่ายการส่งกำลังบำรุง	 ฝ่ายการ

ควบคุมบังคับบัญชาและการสื่อสาร	 และฝ่ายกิจการพลเรือน	 โดยมี		

เจ้ากรมยุทธการทหารเรือเป็นหัวหน้าคณะทำงาน	 และมีผู้อำนวยการ

กองแผน	 กรมยุทธการทหารเรือ	 เป็นเลขานุการ๓	 และเมื่อจัดทำร่าง

แผนป้องกันประเทศของกองทัพเรือแล้วเสร็จ	 รวมทั้งข้อเสนอในการ

ปรับปรุง/แก้ไขแผน	ให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้กำลัง

ของกองทัพเรือให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอกองทัพเรือเพื่ออนุมัติใช้

ต่อไป	 เมื่อแผนได้รับอนุมัติก็จะแจกจ่ายไปยังหน่วยรองเพื่อจัดทำแผน

ของหน่วยรองขึ้นมารองรับแผนของหน่วยเหนือ	

	 จะเหน็ไดว้า่รปูแบบการจดัทำแผนระดบักองทพัเรอื	 แตกตา่งกบั	

รปูแบบของการวางแผนในหนว่ยเฉพาะกจิ	 คอืแผนในระดบักองทพัเรอื			

มคีวามเปน็งานเชงิธรุการมากกวา่	 มขีัน้ตอนมาก	 โอกาสจะเปลีย่นแปลง	

อะไรทำได้ลำบากเพราะต้องผ่านการกลั่นกรองตั้ งแต่ ในระดับ		

คณะทำงานฯ	 คณะกรรมการฯ	 กว่าจะถึงผู้บัญชาการทหารเรือ	 ซึ่งเป็น		

ผู้ตกลงใจในขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติแผนหรือไม่นั้น	 ทำให้ผู้บังคับบัญชา		

ที่ต้องรับผิดชอบแผนไม่ได้เข้ามารับทราบข้อมูลต่าง	 ๆ	 ในระหว่างการ

กำหนดวัตถุประสงค์และการพัฒนาแผน	

การฝึกกองทัพเรือ

	 จากการทีก่องทพัเรอื	 ตอ้งเขา้ไปมบีทบาทในการรว่มแกไ้ขปญัหา	

สถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้		

และการบรรเทาสาธารณภัย	 เช่น	 เหตุการณ์สึนามิในปี	 พ.ศ.๒๕๔๗	

กองทัพเรือจึงทำการปรับแผนการฝึกของหน่วยกำลังรบให้เหมาะสมกับ

การปฏิบัติงาน	 โดยจัดการฝึกในลักษณะการใช้แผนเผชิญเหตุเมื่อมี

	 ๓	 คำสั่งกองทัพเรือ	 (เฉพาะ)	 ที่	 ๓๔/๒๕๕๒	 ลง	 ๒๗	 สิงหาคม	 พ.ศ.๒๕๕๒	 เรื่อง		
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงแผนป้องกันประเทศของกองทัพเรือ.	
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สถานการณ์ฉุกเฉิน	 มาตั้งแต่การฝึกกองทัพเรือประจำปี	 ๒๕๔๙๔			

เพื่อทดลองการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของกองทัพเรือ	 ทดสอบ		

ขีดความสามารถของหน่วยต่าง	 ๆ	 ตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ		

ในระดับ	 พ.	 ๓	 (ความพร้อมรบระดับ	 ๓)	 ซึ่งเป็นการเตรียมกำลังตาม

แผนเผชิญเหตุโดยจะมีการเพิ่มเติมกำลังตามแผนฯ	 เพื่อแสดงกำลังต่อ

กำลงัเผชญิหนา้ในพืน้ทีป่ฏบิตักิาร	 ทดสอบระบบการควบคมุบงัคบับญัชา	

ในระดับกองทัพเรือ	 และทดสอบการสั่งการ/อำนวยการด้านการ		

ส่งกำลังบำรุงตามสถานการณ์ในการฝึก	 โดยใช้ข้อมูลและทรัพยากรที่มี

อยู่จริงของหน่วยและระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ	 เพื่อทดสอบการ

ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของกองทัพเรือและแผนเผชิญเหตุของ		

หน่วยต่าง	 ๆ	 รวมทั้งทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติ/สนับสนุน

แบบบูรณาการ	 และทดสอบระบบการประสานงานและการสั่งการ		

ของหนว่ยตา่ง	ๆ		ซึง่การฝกึทัง้สองระดบัเปน็การพฒันาศกัยภาพกำลงัพล	

ที่ร่วมฝึกให้พร้อมปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์จริง		

	 ต่อมากองทัพเรือได้นำแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับแผนป้องกัน

ประเทศ	 มาใช้เป็นสถานการณ์ฝึกในการฝึกกองทัพเรือประจำปี			

(การฝึก	 ทร.)	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๑	 เป็นต้นมา	 	 การฝึก	 ทร.๕๑	

และ	 ๕๒	 ใช้แผนเดียวกันโดยในปี	 ๕๑	 กองทัพเรือใช้แนวคิดจัดกำลังไป

เพิ่มเติมที่	 ทรภ.๑,	 ๒	 และ	 ๓	 โดยเน้นหนักที่	 ทรภ.๒	 ตั้งแต่ขั้นตอบโต้

และหวังให้ใช้กำลังใน	 ทรภ.๒	 ที่เพิ่มเติมกำลังแล้วขยายการรุกต่อไปใน

ขั้นการป้องกันประเทศ	 จากผลการฝึกเกิดการสูญเสียกำลังใน	 ทรภ.๒	

จำนวนมากตั้งแต่เริ่มขั้นตอบโต้	 เพราะจากแนวความคิดในการปฏิบัติ		

ให้ใช้การแสดงกำลังคุกคามโดยเปิดเผย	 ซึ่งเสี่ยงต่อความเสียหายหาก

ไม่มีกำลังเหนือกว่าฝ่ายข้าศึกในพื้นที่และเวลาที่เกิดการปะทะ	 สำหรับ

การฝึก	 ทร.๕๒	 ปรับกำลังโดยไม่เพิ่มกำลังให้ทัพเรือภาคต่าง	 ๆ	 และยัง

ลดเรือขนาดใหญ่ลง	 นำไปรวมเป็นกองกำลังเฉพาะกิจทางเรือ		

ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงกับกองทัพเรือ	 ผลการปฏิบัติก็ไม่แตกต่างกัน	

คือไม่สามารถทำลายกำลังทางเรือฝ่ายข้าศึกได้อย่างเด็ดขาด	 แต่กลับ

เป็นฝ่ายสูญเสียกำลัง	

	 ๔	กองปฏิบัติการจิตวิทยา	กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ,	การฝึกกองทัพเรือ	ประจำปี	
๒๕๔๙,	นาวิกศาสตร์	ปีที่	๘๙	เล่มที่	๗	กรกฎาคม	พ.ศ.๒๕๔๙.	
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	 จากสรปุผลการฝกึ	มปีระเดน็ทีต่รงกนัทัง้การฝกึ	ทร.๕๑	และ	๕๒	

คือ	การวางแผนยังไม่เป็นรูปแบบของแผนการทัพ 

	 สำหรับการฝึก	 ทร.๕๓	 พยายามนำบทเรียนจากการฝึก	 ทร.๕๑	

และ	 ๕๒	 มาแก้ไข	 โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนแบบแผนการทัพ			

มีการนำเอาองค์ประกอบทางยุทธศิลป์มาใช้	 มีแนวความคิดในการ		

ออมกำลังในขั้นการตอบโต้โดยใช้กำลังทางอากาศสนับสนุน	 และจะ		

รวมกำลังกันเข้าโจมตีข้าศึกในขั้นการป้องกันประเทศ	 แต่ในขั้นตอบโต้	

กลับตีความการไม่อนุญาตให้ปฏิบัติการเชิงรุกออกนอกอาณาเขต		

ทางทะเลได้ก่อนวันปฏิบัติการ	 ว่าเป็นการทำให้ต้องคงกำลังในพื้นที่และ

สูญเสียกำลังทางเรือจำนวนมาก	 จากการตกเป็นฝ่ายรับและกำหนด		

เส้นแนวการยุทธให้มีการตัดรอน/ทำลายระบบควบคุมสั่งการระบบ

ตรวจการณ์และแจ้งเตือน	 ฐานทัพ/ท่าเรือ	 และพื้นที่ทางทหารและ		

ทางเศรษฐกิจของฝ่ายตรงข้าม	 ขัดขวางเส้นทางการส่งกำลังบำรุง		

ทางทะเลของฝา่ยตรงขา้ม	 โดยไมม่กีารใชห้ลกัยทุธศลิปอ์ืน่มาชว่ยสนบัสนนุ	

เช่น	 การลวง	 การยิงในระดับยุทธการทำให้เกิดการสูญเสียกำลังไปมาก

ในขั้นการตอบโต้	 ทำให้ไม่มีกำลังพอไปดำเนินการรบต่อไปในขั้น

ป้องกันประเทศ	 ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติการร่วมในขั้นการป้องกัน

ประเทศไม่ประสบผลสำเร็จ	ทั้ง	ๆ	ที่เป็นขั้นตอนของความพยายามหลัก	

ทีจ่ะทำใหไ้ดร้บัชยัชนะเดด็ขาดและบรรลภุารกจิในการปอ้งกนัประเทศได	้

การวเิคราะหป์ญัหาการวางแผนการทพัของกองทพัเรอื

	 การวางแผนการทัพของกองทัพเรือยังเป็นแผนในระดับยุทธวิธี		

ไม่ใช่ระดับยุทธการตามที่ควรจะเป็น	 เพราะจะเห็นได้จากแนวความคิด

ในการปฏิบัติของทุกแผน	 ยังเน้นหนักถึงวิธีการที่จะเอาชนะการปะทะ		

เป็นคราว	ๆ	ไป		ไม่ได้แสดงออกถึงแนวทางอย่างเป็นลำดับขั้นตอนของ

ความพยายามหลักและความพยายามรองหลาย	 ๆ	 ส่วน	 ที่จะกระทำไป

ตามเส้นแนวการยุทธผ่านจุดแตกหักทางการรบอย่างมีจังหวะ	 	 เพื่อนำ

ไปสู่การเข้าทำลายจุดศูนย์ดุลของข้าศึกหรือทำให้จุดศูนย์ดุลนั้นไม่

สามารถทำงานได้ต่อไป	

	 ถึงแม้จะมีความเชื่อที่ว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่ควรลงมา

ก้าวก่ายการปฏิบัติงานย่อย	 ๆ	 ของหน่วยระดับล่าง	 ๆ	 เพราะจะทำให้

ขาดการริเริ่มในระดับยุทธวิธี	 	 แต่เรื่องของการปฏิบัติและการวางแผน
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เปน็คนละสว่นกนั	 ในแผนการทพัซึง่เปน็แผนขนาดใหญ	่ มกีำลงัเขา้รว่ม	

จำนวนมาก	มรีะยะเวลาในการปฏบิตันิาน	และมพีืน้ทีเ่กีย่วขอ้งขนาดใหญ	่	

การวางแผนจากระดับสูงจะทำให้สามารถแสวงประโยชน์จากปัจจัย

พืน้ที	่	เวลา		และกำลงัไดด้กีวา่		จงึจำเปน็ตอ้งใหห้นว่ยระดบัสงูซึง่ในทีน่ี	้

คือกองทัพเรือ	 เข้ามากำหนดเส้นแนวการยุทธที่ชัดเจน	 และกำหนด

แนวทางการใช้หลักยุทธศิลป์ต่าง	ๆ	ให้ครอบคลุม	

	 การวางแผนการทัพที่จัดทำในรูปแบบทางธุรการ	 มีการตั้ง		

คณะทำงานที่จัดจากกรมฝ่ายอำนวยการ	 เสนอผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการฯ	 แล้วจึงเสนอกองทัพเรือเพื่ออนุมัติต่อไปนั้น	 ไม่ใช่วิธี

การวางแผนทางทหารที่เกิดจากผู้บังคับบัญชาและคณะฝ่ายเสนาธิการ	

ทำให้ผู้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนสุดท้ายคือตกลงใจอนุมัติ

หรอืไมอ่นมุตัเิทา่นัน้	แทนทีจ่ะทำในรปูแบบทางยทุธการ	คอืผูบ้งัคบับญัชา	

ใหแ้นวทางและตกลงใจเลอืกหนทางปฏบิตัใินเบือ้งตน้กอ่นการพฒันาแผน	

เพราะจะได้แผนที่มีแนวคิดเชิงยุทธการมากกว่าแผนเชิงยุทธวิธี	

	 นอกจากนี้	 รูปแบบการจัดทำแผนการทัพของกองทัพเรือที่

กำหนดเป็นคณะทำงานจากกรมฝ่ายอำนวยการต่าง	 ๆ	 ของกองทัพเรือ	

ไม่น่าจะสะท้อนความเป็นจริงทางยุทธการและยุทธวิธีได้	 	 แต่อาจเข้าใจ

ความเป็นจริงทางยุทธศาสตร์ได้มากกว่า	 	 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทเรียน

ของการปฏิบัติการยกพลขึ้นบกที่อินชอน๕	 ในสงครามเกาหลีแล้ว				

แมกอาร์เธอร์มีประสบการณ์ในการรบมาอย่างโชกโชนในสงครามโลก

ครั้งที่	 ๒	 จึงมีความเข้าใจในการกำหนดแนวความคิดเชิงยุทธการ			

ที่จะยกพลขึ้นบกหลังแนวข้าศึก	 เพื่อตัดขาดเส้นทางการส่งกำลังบำรุง

และติดต่อสื่อสารของกำลังฝ่ายข้าศึกกับฐานปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง		

ในขณะที่คณะเสนาธิการทหารร่วมไม่เห็นด้วย	 และไม่แน่ใจถึงผลของ

การยกพลว่าจะเป็นไปตามที่แมกอาร์เธอร์คาดการณ์หรือไม่	 	แต่ในที่สุด		

เมื่อแมกอาร์เธอร์ยืนยันในความตั้งใจและกล้ารับผิดชอบ	 การวางแผน

จึงเดินหน้าต่อไปได้	 	 เช่นเดียวกันหากกองทัพเรือยังไม่ให้ผู้บัญชาการ

ทหารเรือ ลงมารับผิดชอบโดยตรงในการวางแผนร่วมกับผู้บัญชาการ

และฝ่ายเสนาธิการของกองกำลังต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตามแผนแล้ว ก็จะไม่

	 ๕	Ballard,	Johm	R.	“Operation	Chromite:	Counterattack	at	Inchon.”	Joint	
Forces	Quartery:	Spring/Summer	2001.	P.	34.	
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เกิดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ	 เพราะผู้จัดทำแผน	 พัฒนาแผน			

ไมใ่ชผู่ร้บัผดิชอบตวัจรงิในยามเกดิสถานการณ	์ 	 และจะทำใหค้วามเขา้ใจ	

ที่มาที่ไปของการคิดวิเคราะห์ปัจจัยต่าง	 ๆ	 ไม่ชัดเจน	 	 ซึ่งจะมีปัญหาได้

หากมีการปรับแผนอีกในอนาคต	

	 ในประเดน็เรือ่งแนวความคดิในการแสดงกำลงัคกุคามโดยเปดิเผย		

ในขั้นการตอบโต้ที่มักจะนำไปสู่การสูญเสียนั้น	 	 เห็นได้ว่าเป็นแนวคิด

ของการรบทางบก	ซึ่งเมื่อข้าศึกมีการรุกล้ำพื้นที่	ฝ่ายเรารู้แน่ชัดว่าข้าศึก

อยู่ที่ใด	 จึงรวมกำลังกันเข้าไปข่มขู่คุกคามได้	 เพราะการเคลื่อนที่ของ

ข้าศึกช้า	 แต่ในทางเรือแล้ว	 กองกำลังมีลักษณะของการเคลื่อนที่			

ไมไ่ดย้ดึครองพืน้ที	่	จงึนา่จะคำนงึถงึหลกัของปจัจยัพืน้ที	่	เวลา		และกำลงั		

ตามหลักยุทธศิลป์มาประยุกต์ใช้แทน	 ซึ่งจะทำให้สามารถออมกำลัง		

ฝา่ยเราไดม้าก	 ไมต่อ้งนำกำลงัออกไปเสีย่งโดยไมจ่ำเปน็	 และยงัมผีล		

ใหก้ำลังของเรามีความพร้อมและเพียงพอในการปฏิบัติการในห้วงเวลา		

ต่อ	ๆ	ไปได้			

	 อย่าลืมว่าการรบร่วมตั้งแต่ขั้นวันปฏิบัติการออกไป	 คือความ

พยายามหลักของแผนป้องกันประเทศ	 	 การออมกำลังในช่วงต้นจึงมี

ความสำคัญ		การไม่กระจายกำลังออกไปในช่วงขั้นการตอบโต้น่าจะเป็น

ผลดีมากกว่า	

	 การฝึก	 ทร.๕๓	 มีการนำเอาหลักยุทธศิลป์มาใช้	 แต่ยังเป็นเชิง

รูปแบบเท่านั้น	คือมีการคิดวิเคราะห์ปัจจัยต่าง	ๆ		เพื่อกำหนดเส้นแนว

การยุทธ	 	 แต่ยังละเลยอีกหลาย	 ๆ	 หลักการของยุทธศิลป์	 	 จึงยังทำให้

ผลการปฏิบัติไม่ได้ดีไปกว่าการฝึกในปีก่อน	 ๆ	 และสุดท้ายคือการที่		

ฝา่ยเราสญูเสยีกำลงัไปมากในขัน้ตอบโต	้ นำไปสูค่วามเสีย่งทีจ่ะไมบ่รรลุ

ภารกิจในขั้นการป้องกันประเทศ	 ซึ่งสามารถปรับปรุงได้ถ้าประยุกต์ใช้

หลักยุทธศิลป์อันเหมาะสม	

ยุทธศิลป์(OperationalArt)

	 หลกัการของการวางแผนการทพัและการออกแบบการปฏบิตักิาร	

คือ	 หลักของยุทธศิลป์	 ยุทธศิลป์เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างยุทธศาสตร์

และยุทธวิธี	 ยุทธศาสตร์ที่ดีและรัดกุมเพียงลำพังไม่เพียงพอที่จะประกัน		

ชัยชนะอย่างเด็ดขาดได้	 เนื่องจากช่องว่างระหว่างยุทธศาสตร์และตัว

กำลังรบกว้างมากเกินไปที่จะนำยุทธวิธีลงบรรจุ	 ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการ
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ศึกษาและการทดลองปฏิบัติอย่างกว้างขวางเพื่อหาสิ่งทดแทน	 ซึ่งเป็น

ที่มาของยุทธศิลป์นี้	 และมันจะถูกประยุกต์ใช้ตลอดย่านการปฏิบัติการ

ทางทหาร	 ตั้งแต่การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามไปจนถึง

สงครามขนาดใหญ่	 โดยจะเป็นสะพานต่อเชื่อมระหว่างยุทธศาสตร์และ

ยุทธวิธี	 ด้วยการสื่อความหมายของวัตถุประสงค์แห่งชาติ	 ออกมาเป็น

ชุดของวัตถุประสงค์ทางทหารระดับยุทธศาสตร์	 การประยุกต์ใช้		

ยุทธศิลป์นั้น	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้การปฏิบัติทางทหารทั้งหมดได้

รับการเรียงลำดับไปในทิศทางที่จะมีผลช่วยเหลือโดยตรงต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์หรือทางยุทธการ	 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการ

จดัทำประมาณสถานการณอ์ยา่งชดัเจน	 ใหท้ราบกอ่นวา่อะไรคอืสิง่ปรารถนา	

ทางด้านยุทธการ	 และมีอะไรบ้างที่มีความเป็นไปได้ที่จะตอบสนองด้าน

ยทุธศาสตรด์ว้ย	 ทัง้นีช้ยัชนะในระดบัยทุธการจะไมเ่กดิประโยชนอ์นัใดเลย	

หากไม่มีผลส่งเสริมความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์	

	 นอกจากนีย้ทุธศลิปย์งัชว่ยในการกำหนดกรอบการตดัสนิใจใหแ้ก่	

ผู้บังคับหน่วยระดับยุทธวิธีอีกด้วย	 โดยจะทำให้ผลของการปฏิบัติทาง

ยทุธวธิมีคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์างยทุธการ	 หรอืทางยทุธศาสตร	์

ชัยชนะทางยุทธวิธีที่อยู่นอกกรอบวัตถุประสงค์ทางยุทธการถือว่า		

เปล่าประโยชน์	 และหากพ่ายแพ้ด้วยแล้วก็จะนำมาซึ่งความหายนะ

สำหรับองค์ประกอบของยุทธศิลป์นั้น		

	 เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่า	 ยุทธศิลป์จะเกี่ยวพันกับทุกเรื่องที่มีส่วน

ช่วยเหลือการบรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธการและทางยุทธศาสตร์ในเขต

สงครามทั้งทางตรงและทางอ้อม	 อันประกอบด้วย	 ปัจจัยทางยุทธการ	

(Operational	 Factors)	 หน้าที่ต่าง	 ๆ	 ทางยุทธการ	 (Operation	

Function)	 หลักการสงคราม	 (Principles	 of	 War)	 องค์ประกอบของ

การสงครามระดับยุทธการ	 (Elements	 of	 Operational	 Warfare)			

วิธีการใช้กำลังรบ	 (Methods	 of	 Combat	 Force	 Employment)			

การวางแผนและการฝึกทางยุทธการ	 (Operational	 Planning	 and	

Training	)	และภาวะผู้นำทางยุทธการ	(Operational	Leadership)	

	 อย่างไรก็ตาม	 ในบทความนี้จะนำองค์ประกอบของยุทธศิลป์ที่

สำคัญและเกี่ยวข้องกับการออกแบบทางยุทธการมาใช้ในการแก้ปัญหา

การวางแผนการทัพที่ขาดแนวความคิดเชิงยุทธการ	 องค์ประกอบนั้นคือ	

ปัจจัยทางยุทธการ	 (Operational	 Factors)	 และการออกแบบทาง		

ยุทธการ	(Operational	Design)	
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	 การพิจารณาแผนป้องกันประเทศในเรื่องของ	เวลา	พื้นที่	และ

กำลัง	 (Time	 Space	 Force)	 จะพบว่าแผนทั้งหมดเป็นแผนเชิงรับ		

โดยมีห้วงเวลาในการดำเนินการ	 ๓	 ห้วงเวลาคือ	 ช่วงแรก	 เป็นขั้นปกติ

โดยเริ่มตั้งแต่สภาวะปกติไม่มีการคุกคามจากฝ่ายตรงข้าม	 แต่มีการ

กำหนดวัตถุประสงค์ทางทหารและการวางกำลังในพื้นที่	 ช่วงที่สองคือ	

ขั้นตอบโต้	 โดยเริ่มตั้งแต่ฝ่ายตรงข้ามมีความริเริ่มเข้ามาปฏิบัติการ		

ในพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายเรา	 และในช่วงที่สามคือ	 ขั้นการป้องกัน

ประเทศ	 โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อมีการระดมสรรพกำลังและกำลังทั้งหมด		

มีความพร้อมในการปฏิบัติการตามแผน	

	 จะเห็นได้ว่าจากหลักการของ	 เวลา	พื้นที่	และกำลังนั้น	ฝ่ายที่

ใช้ยุทธศาสตร์เชิงรับต้องการใช้เวลาให้มากหรือเป็นการถ่วงเวลานั่นเอง	

เพื่อบีบให้ฝ่ายรุกเข้าสู่จุดผกผันทางการรบก่อน	 และฝ่ายรับสะสม		

ความพร้อมของกำลังเพื่อการรุกโต้ตอบ	 แต่จากแผนในระดับกองทัพเรือ	

ไม่ว่าจะเป็นแผนในการฝึกปี	 ๕๑,	 ๕๒	 หรือ	 ๕๓	 ยังคงไม่ให้แนวทางที่

ชัดเจนในการปฏิบัติในขั้นตอบโต้	 ผลก็คือทำให้ในการปฏิบัติเมื่อถึงขั้น		

ตอบโต้นั้น	 กำลังทางเรือทั้งหมดออกเดินทางไปควบคุมสถานการณ์ที่

ขอบหน้าของพื้นที่ปฏิบัติการยามปกติ	 โดยใช้การกระจายกำลังให้		

ครอบคลมุพืน้ทีข่อบหนา้	 จงึไมม่กีารออมกำลงั	 และทำใหฝ้า่ยรกุเผชญิหนา้	

กำลังฝ่ายเราโดยทันที	 ไม่มีการยืดเยื้อ	 ถ่วงเวลา	 หรือขยายระยะทาง

ของการค้นหา	 ติดต่อสื่อสาร	 หรือส่งกำลังบำรุงเพื่อให้ฝ่ายข้าศึกเข้าถึง

จุดผกผันทางการรบเร็วยิ่งขึ้น	 เมื่อเกิดการปะทะกันในขั้นนี้	 กำลังของ

ฝ่ายเราที่กระจายตัวกันออกไป	 ไม่สามารถรวมกำลังเข้ามาได้ทันเมื่อเกิด

การตรวจพบข้าศึก	 ทำให้การปฏิบัติแบบนี้นำไปสู่ความเสียเปรียบด้าน

กำลังในที่สุด	 ถึงแม้ว่าภาพกำลังรวมทั้งหมดจะมีความเหนือกว่า	 หรือ

ใกล้เคียงกันก็ตาม	

	 สิ่งที่ควรจะทำเพื่อใช้ยุทธศาสตร์เชิงรับในอ่าวไทย	 ตั้งแต่ยาม

ปกติจนถึงขั้นตอบโต้คือ	 การใช้เวลาและพื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด	

โดยใช้ความลึกของพื้นที่ให้เป็นประโยชน์	 ทำให้ข้าศึกต้องเคลื่อนกำลัง		

ลกึเขา้มาในพืน้ทีฝ่า่ยเรามากทีส่ดุ	 เพือ่ทีจ่ะเขา้ถงึจดุศนูยด์ลุทางยทุธการ	

หรือยุทธศาสตร์ของฝ่ายเรา	 ในขณะที่ฝ่ายเราใช้การตรวจการณ์เพื่อ

ตรวจพบกำลงัขา้ศกึไดก้อ่น	 และดำเนนิการลดิรอนทำลายกำลงัฝา่ยขา้ศกึ	

การพจิารณาปจัจยัทางยทุธการ(OperationalFactors)
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อย่างเป็นระบบ	 แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นการรบเด็ดขาดเพื่อลดความเสี่ยง	
ของกำลังฝ่ายเรา	 และในที่สุดเมื่อข้าศึกมีกำลังลดน้อยลงจนไม่เพียงพอ
ต่อการบรรลุภารกิจ	 ก็จะต้องถอนตัวกลับไป	 แต่ก็ได้ถลำลึกเข้ามาใน
พื้นที่ฝ่ายเรามากแล้ว	 ทำให้ฝ่ายเรามีโอกาสเข้าจู่โจมทำลายกำลังข้าศึก
ในช่วงการถอนตัวได้อีก	และการที่ข้าศึกต้องปฏิบัติการลึกเข้ามาในพื้นที่
ฝ่ายเรา	ทำให้การเสริมกำลังและส่งกำลังบำรุงกระทำได้ยากยิ่งขึ้น	
	 จากประเดน็ของปจัจยัพืน้ที	่ ลกัษณะรปูพรรณสณัฐาน	 (Shape)	
ของประเทศไทยเข้าหลักของลักษณะมีช่องทางเปิด	 (Prompt	 Shape)	
คอืประเทศทีเ่กอืบมลีกัษณะแนน่เปน็ปกึแผน่	 แตม่บีางสว่นของอาณาเขต	
มีลักษณะเป็นช่องทางเปิดเข้าสู่ใจกลางของประเทศ	 ซึ่งกล่าวกันว่า
ประเทศลักษณะนี้จะประสบปัญหาเรื่องอาณาเขตทางทะเลอย่างมาก	
เพราะมีความสะดวกที่จะทำการขนส่งทางทะเล	 เพราะมีช่องทางเข้าสู่
ใจกลางประเทศ	แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขัดผลประโยชน์กับประเทศอื่น	 ๆ	
ที่อยู่ในช่องทางนั้นด้วย	 และยังเป็นอันตรายหากมีข้าศึกเข้ามาใช้		
ชอ่งทางนัน้เพือ่เขา้โจมต	ี แตอ่ยา่งไรกต็ามพืน้ทีอ่า่วไทยทีเ่ปน็ลกัษณะกน้ถงุ	
คือมีปากทางเข้ากว้างและพื้นที่ตอนในแคบลง	 ประเทศไทยจึงมีพื้นที่
ชายฝั่งในลักษณะโอบล้อมอ่าวไทยตอนบนไว้	 ทำให้ได้ตำแหน่งในการ
วางกำลังแบบตำบลที่ขอบนอก	(Exterior	Position)	ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การโจมตีเป้าหมายต่าง	 ๆ	 ของข้าศึกที่อยู่บริเวณตำบลที่ตอนกลางได้
อย่างกว้างขวาง	 ทำให้ถ้ามีกำลังข้าศึกเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ตอนบน
ของอ่าวไทยแล้ว	 จะถูกกำลังฝ่ายเราที่วางตัวอยู่ขอบนอกเข้าโจมตีได้
หลายทิศทาง	
	 ปัจจัยกำลังที่จะใช้ในการควบคุมพื้นที่อ่าวไทยไปจนถึงทางออก
บรเิวณทะเลจนีใตน้ัน้	เหน็ไดว้า่มอียา่งเพยีงพอ	แตจ่ากการฝกึ	ทร.	พบวา่	
แผนการทัพที่ออกมา	 ไม่ได้มุ่งให้มีการใช้กำลังอย่างมีประสิทธิภาพ	
กล่าวคือการควบคุมทะเล	 ใช้หลักการกระจายกำลังให้ครอบคลุมพื้นที่
ปฏบิตักิารในยามปกต	ิ ซึง่อาจจะเหมาะสำหรบัการปฏบิตัเิพือ่การชว่ยเหลอื	
ประชาชนหรือแสดงกำลังในยามสันติ	 แต่เมื่อเกิดความขัดแย้ง			
การกระจายกำลังออกไปน่าจะทำให้ไม่สามารถรวมกำลังได้ทันหาก
ต้องการ	และเสี่ยงต่อการถูกตรวจพบและทำลายเป็นส่วนย่อย	ๆ	ได้	
	 การหาแนวทางการตรวจการณ์ที่เหมาะสมจะทำให้สามารถ
ตรวจพบขา้ศกึไดก้อ่น	 และเปน็ฝา่ยดำรงความรเิริม่	 เลอืกพืน้ทีแ่ละเวลา	
ที่เหมาะสมในการเข้าโจมตีข้าศึกได้	 	 ไม่ใช่เป็นฝ่ายรอให้ถูกตรวจพบ
และเข้าโจมตี	 การตรวจการณ์ที่ดีในพื้นที่ที่มีแนวฝั่งยาวโอบล้อมทั้ง		
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สองด้านเช่นอ่าวไทย	 สามารถกระทำได้ทั้งสถานีเรดาร์พื้นน้ำบนฝั่ง			

ทั้งชนิดประจำที่และเคลื่อนที่	 การใช้เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเลที่มี

เรดาร์พื้นน้ำ	 และระบบจัดเก็บเชื่อมโยงข้อมูลจะเป็นส่วนช่วยสำคัญ		

ในการรวบรวมขอ้มลูใหเ้พยีงพอเพือ่สรา้งภาพการรบัรูส้ถานการณท์ีถ่กูตอ้ง	

	 ส่วนในขั้นการป้องกันประเทศที่กำลังทุกส่วนของกองทัพไทย		

มีอิสระมากขึ้น	 ในการใช้ปฏิบัติการเชิงรุกได้นั้น	 กองทัพเรือยังคงมี

ภารกิจหลักในการควบคุมทะเลและปฏิเสธการใช้ทะเลของฝ่ายข้าศึก	

กองทพัเรอืสามารถเขา้โจมตสีิง่ทีเ่ปน็ความลอ่แหลมวกิฤตตา่ง	 ๆ	 ในพืน้ที	่

ของข้าศึกเพื่อทำให้จุดศูนย์ดุลของข้าศึกไม่สามารถทำงานได้	จุดศูนย์ดุล

ในระดับยุทธการของข้าศึกในพื้นที่ปฏิบัติการทางทะเลนี้คือกำลังทางเรือ

ของข้าศึก	 การเข้าโจมตีโดยตรงต่อจุดศูนย์ดุลนี้ทำได้ยากเพราะข้าศึกมี

การระวังป้องกันเป็นอย่างดี	 และหากเข้าโจมตีโดยตรง	 ฝ่ายเราก็ต้อง

เสี่ยงกับความสูญเสียอย่างมาก	 จึงควรดำเนินการกำหนดแนวความคิด

ระดับยุทธการ	(Operational	Idea)	ที่มีความชัดเจน	

	 จากที่กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า	 แผนป้องกันประเทศ		

ในขั้นปกติและขั้นตอบโต้	 เป็นการปฏิบัติการเชิงรับที่ป้องกันการรุกล้ำ

อธปิไตยและบรูณภาพแหง่ดนิแดนของประเทศไทยเทา่นัน้	 อยา่งไรกต็าม	

พื้นที่ปฏิบัติการที่กำหนดไว้ในยามปกติของทัพเรือภาคต่าง	 ๆ	 ซึ่งได้	

กำหนดตามแนวเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลของไทย	 เรือชาติต่าง	 ๆ	

หรือเรือรบชาติอื่นยังคงมีเสรีภาพในการเดินเรือได้	 ตราบใดที่ยังไม่มีการ

ประกาศเขตควบคุมทางทหารใด	ๆ		

ก า ร พิ จ า รณ า ก า ร อ อ ก แ บ บ ท า ง ยุ ท ธ ก า ร
(OperationalDesign)

	 ถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดเส้นแนวการยุทธแล้วก็ตาม	 แต่การ

มอบกิจให้หน่วยรองไปดำเนินการตามจุดแตกหักทางการรบ	 (Decisive	

Point)	 ต่าง	 ๆ	 ยังขาดความชัดเจน	 	 ไม่รู้ว่าจะทำต่อเป้าหมายใดบ้าง		

ในห้วงเวลาใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์	 	 นอกจากนี้		

เส้นแนวการยุทธก็ไม่ได้สะท้อนแนวความคิดเชิงยุทธการที่จะนำไปสู่		

จุดศูนย์ดุลของข้าศึกได้	 	 หน่วยรองต้องไปริเริ่มหาแนวความคิดในการ
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ดำเนินการเอง	 	 จึงทำได้เพียงแค่เป็นการริเริ่มเชิงยุทธวิธีของหน่วย			

ไม่สามารถจัดให้ประสานสอดคล้องกับหน่วยอื่น	 ๆ	 ได้	 อย่างไรก็ตาม

หากนำองค์ประกอบของแนวความคิดระดับยุทธการมาพิจารณา	 ก็จะได้

แนวทางในการพิจารณาเพื่อให้แผนมีแนวความคิดระดับยุทธการเกิดขึ้น	

องค์ประกอบเหล่านี้คือ	

	 ๑. วิธีการเอาชนะข้าศึก	 	 โดยในข้อนี้จะพิจารณาถึงวิธีการ		

ที่จะเอาชนะฝ่ายข้าศึกว่าจะเอาชนะทางตรงหรือทางอ้อม	 	 ถ้าเป็น		

ทางตรงกระทำได้โดยใช้กำลังรบส่วนใหญ่ของเราเผชิญกับกำลัง		

สว่นใหญข่องขา้ศกึ	 	 โดยมจีดุมุง่ทีจ่ะทำลายกำลงัรบของขา้ศกึใหห้มดสิน้	

ภายในเวลาอันสั้นที่สุด	 	 วิธีนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ฝ่ายเรามีความ		

ได้เปรียบด้านกำลังเป็นอย่างมาก		แต่หากกำลังไม่ได้เหนือกว่า	น่าจะใช้

การเอาชนะทางอ้อม	โดยเข้าหาจุดศูนย์ดุลของข้าศึกผ่านความล่อแหลม

วิกฤตของข้าศึกที่มีระบบการป้องกันไม่ดีพอ	 และเปิดโอกาสให้ฝ่ายเรา

โจมตีได้	 	 ซึ่งจะมีส่วนช่วยเหลือในการทำลายหรือทำให้จุดศูนย์ดุลของ

ข้าศึกเสื่อมความสำคัญลงได้	 การดำเนินการทางอ้อม	 ต้องเป็นการ

ดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้ข้าศึกต้องแบ่งกำลังออกเป็นหลายส่วนแยกจากกัน		

ปอ้งกนั	ขดัขวางการรวมกำลงัของขา้ศกึ		ในสถานการณก์ารฝกึของ	ทร.๕๓	

มุ่งให้	ทรภ.๑	รับบทบาทหลักในขั้นป้องกันประเทศและตอบโต้	มุ่งขยาย

พื้นที่ปฏิบัติการของ	 ทรภ.๑	 ให้ครอบคลุมพื้นที่การรบทั้งหมด	 ทรภ.๒			

ถูกลดบทบาทลงไปมาก	 จึงไม่ได้แสวงประโยชน์จากการวางกำลังแบบ

ตำบลที่ขอบนอก	(Exterior	Position)	ที่จะช่วยเพิ่มทิศทางการเข้าโจมตี

อีกด้านหนึ่ง	อันจะทำให้ข้าศึกต้องแบ่งกำลังออกมา	

	 ๒. เซคเตอร์หรือโซนของความพยายามหลัก	 	 การแบ่งพื้นที่

ความพยายามหลักออกมา	 จะทำให้รวมกำลังในพื้นที่ความพยายามหลัก

ได้ชัดเจนและออมกำลังในพื้นที่อื่น	 ๆ	 ได้	 	 ในการฝึก	 ทร.๕๓	 ได้แบ่ง

พื้นที่ปฏิบัติการของ	 ทรภ.ต่าง	 ๆ	 ไว้แล้ว	 และปรับเปลี่ยนตามห้วงเวลา

ตอบโต้หรือป้องกันประเทศ	 แต่ไม่ได้ระบุเป็นพื้นที่ความพยายามหลักให้

ชัดเจน	

	 ๓. ตำแหน่งในการโจมตีหลักหรือป้องกันหลัก	 	 ต้องระบุให้

ชดัเจนวา่อะไรคอืตำแหนง่ทีส่ำคญัทีส่ดุในจดุเดด็ขาดทางการรบทัง้หลาย	

ที่เปิดโอกาสให้ใช้วิธีทางอ้อมในการโจมตีต่อจุดศูนย์ดุลของข้าศึกได้				

สำหรับแผนในการฝึก	 ทร.๕๓	 นั้น	 มุ่งเข้าทำลายจุดศูนย์ดุลข้าศึก
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โดยตรง	 โดยกำหนดเป็นจุดเด็ดขาดทางการรบลำดับที่หนึ่ง	 แต่ในแผน

ของหนว่ยรองกลบักำหนดการเขา้ทำลายจดุศนูยด์ลุขา้ศกึไวใ้นจดุเดด็ขาด	

ทางการรบลำดบัหลงั	ๆ	 โดยเนน้การปอ้งกนัพืน้ที	่ ปอ้งกนัเสน้ทางคมนาคม	

แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและคุ้มกันเรือลำเลียง	 เป็นจุดเด็ดขาด

ทางการรบลำดับต้น	 ๆ	 จึงสรุปได้ว่าแผนดังกล่าวให้น้ำหนักต่างกัน			

จึงไม่สอดคล้องกัน	

	 ๔.  การดำเนนิกลยทุธร์ะดบัยทุธการ		ในขอ้นีต้อ้งเนน้การโดดเดีย่ว	

จุดศูนย์ดุลในระดับยุทธการของข้าศึก	 ซึ่งก็คือกำลังทางเรือของข้าศึก	

ถ้าทำสำเร็จจะทำให้ฝ่ายเรามีเสรีในการปฏิบัติและดำรงการริเริ่มได้		

ความสำเรจ็หรอืลม้เหลว	 ขึน้อยูก่บัการพฒันาแนวความคดิของผูบ้งัคบับญัชา	

กำลงัรบระดบัยทุธการ	ซึง่ในการฝกึ	ทร.๕๓	คอื	ผบ.ทรภ.๑	ตอ้งกำหนดวา่	

จะใช้กำลังรบส่วนใหญ่เพื่อยึดสิ่งที่มุ่งทางวัตถุของข้าศึก	 ณ	 ที่ใด			

จะเคลื่อนกำลังแบบใด	 Interior	 หรือ	 Exterior	 Lines	 จากการฝึก	

ทร.๕๓	 การดำเนนิกลยทุธร์ะดบัยทุธการไมม่ทีัง้สองฝา่ย	 จงึยงัคงเปน็การ	

มุ่งใช้กำลังฝ่ายเราไปปฏิบัติภารกิจเชิงรับอื่น	 ๆ	 และมุ่งดำรงสภาพการ

ตั้งรับไว้ให้ได้	 ไม่มีแนวทางการลวงเพื่อดึงกำลังข้าศึกมาทำลาย	 หรือ		

มุ่งเข้าทำลายองค์ประกอบของฐานปฏิบัติการ	 (Based	 of	 Operation)	

แต่อย่างใด	

	 ๕. อำนาจการยิงระดับยุทธการ	 เป็นเสมือนการยิงเตรียม

ก่อนการยกพลขึ้นบก	 โดยใช้อำนาจการยิงจากหน่วยในระดับยุทธการ

ทั้งหมด	 เพราะขีดความสามารถของหน่วยใดหน่วยหนึ่งอาจไม่เพียงพอ	

แต่จะประสบความสำเร็จได้ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน	 จัดลำดับ

ความเร่งด่วน	 ประเมินค่าความสำคัญและความล่อแหลมโดยคิดจาก

คุณค่าของเป้าหมายที่ข้าศึกจะใช้ในการตอบโต้ปฏิบัติการของเรา	 และ

ความล่อแหลม	 คือเรามีขีดความสามารถมากหรือน้อยในการโจมตี		

เปา้หมายนัน้	ในการฝกึ	ทร.๕๓	ตามแผนของ	ทรภ.๑	มุง่ใชก้ำลงัทางอากาศ	

และชดุปฏบิตักิารพเิศษกบัเปา้หมายลกัษณะนี	้ ตอ่เปา้หมายระบบตรวจการณ	์

การควบคุมสั่งการ	 และระบบการส่งกำลังบำรุงของข้าศึก	 แต่ด้วย		

ขีดความสามารถที่มีอยู่	 จะเห็นได้ว่ามีความล่อแหลมเป็นอย่างมากว่า

กำลังของเราจะไม่เพียงพอต่อการบรรลุภารกิจ	 จึงควรดำเนินการใน

ลักษณะอื่น	เช่น	การดึงกำลังที่ระวังป้องกันไปทางอื่นก่อนจะเข้าโจมตี	
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	 ๖.  การลวงระดับยุทธการ		วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าศึกไม่ล่วงรู้
ถงึความตัง้ใจฝา่ยเรา	 จนสายเกนิไปทีจ่ะมปีฏกิริยิาตอบโตใ้นระดบัยทุธการ	
หรอืยทุธศาสตรไ์ดท้นั	ในการฝกึ	ทร.๕๓	ไมม่กีารลวงในระดบัยทุธการเลย	
หากมีการแสดงกำลังลวง	ตัวอย่างเช่น	เคลื่อนกำลังจาก	ทรภ.๒	อ้อมไป
ทางทะเลจีนใต้	 ก็น่าจะดึงกำลังทางเรือส่วนใหญ่ของข้าศึกออกไปจาก
อ่าวไทย	ซึ่งจะทำให้การดำเนินการอื่น	ๆ	ของฝ่ายเราในอ่าวไทยกระทำ
ได้ง่ายมากขึ้น	

สรุป

	 จากการฝึกกองทัพเรือทั้ง	 ๓	 ครั้ง	 ตั้งแต่	 ทร.๕๑	 ทร.๕๒	 และ	
ทร.๕๓	 ได้มีการพัฒนาการวางแผนการทัพมาโดยลำดับ	 ตั้งแต่การไม่มี
แนวทางการรวมกำลังและการประสานงานในพื้นที่อ่าวไทย	 ทั้ง	 ๆ	 ที่มี	
๒	ทรภ.	ในการฝึก	ทร.๕๑		จนมาถึงการทดลองกำหนดกองกำลังทางเรือ
ขึ้นมาควบคุมอ่าวไทยในการฝึก	ทร.๕๒	และการมอบบทบาทและ
กำหนดเส้นแนวการยุทธที่ชัดเจนมากขึ้นในการฝึก	ทร.๕๓	
	 ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาแนวทางการวางแผนที่ดีขึ้นเป็นลำดับ	
แต่สิ่งที่ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือการมุ่งเอาชนะข้าศึกในทางตรง			
โดยการนำกำลังหลักในการโจมตีออกมาตั้งแนวรับ	เพื่อรอให้กำลังข้าศึก
เข้ามาต่อสู้กัน	 และมักจบลงด้วยการสูญเสียกำลังของฝ่ายเราอย่างมาก	
จนกระทั่งฝ่ายเราถึงจุดผกผันทางการรบ	และการปฏิบัติการในห้วงเวลา
ต่อไปอยู่บนความเสี่ยงที่อาจจะล้มเหลว	แนวทางแก้ปัญหาที่น่าจะนำมา
พิจารณาคือการใช้องค์ประกอบของยุทธศิลป์ให้ครบถ้วนมากขึ้น				
ควรคำนึงถึงปัจจัย	 เวลา	 พื้นที่	 และกำลัง	 มุ่งเน้นการเอาชนะข้าศึกใน
ทางออ้ม	 กำหนดพืน้ทีค่วามพยายามหลกัและรองใหช้ดัเจนเพือ่การออมกำลงั	
กำหนดตำแหน่งการโจมตีหลัก	 เพื่อมุ่งไปสู่จุดเด็ดขาดทางการรบที่
สำคัญที่สุด	 เน้นการดำเนินกลยุทธ์ในระดับยุทธการมากกว่าการหวังพึ่ง
ชัยชนะทางยุทธวิธี	 และต้องไม่ละเลยการใช้อำนาจการยิงและการลวง
ในระดับยุทธการ	 	 เพื่อลดทอนขีดความสามารถของข้าศึก	 และปกปิด
หรอืทำใหข้า้ศกึสบัสน	จนไมอ่าจมปีฏกิริยิาโตต้อบในระดบัยทุธการไดท้นั	
	 การใช้หลักยุทธศิลป์ ให้ประสบความสำเร็ จยั งต้องพึ่ ง		
องค์ประกอบที่สำคัญ	 คือผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถ	 มีมุมมองทาง
ยุทธการที่ยอดเยี่ยม	 ซึ่งอาจจะสร้างขึ้นมาได้จากประสบการณ์การฝึก
และการรบอย่างต่อเนื่อง	 และเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ที่กว้างขวางพอที่
จะเข้าใจสถานการณ์ที่เผชิญอยู่	 และหยิบฉวยปัจจัยต่าง	 ๆ	 มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้			
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	 การจะพฒันาบคุลากรในลกัษณะนีข้ึน้มาไดน้ัน้	 	 นา่จะตอ้งเริม่ตน้	
จากการเปลี่ยนระบบการวางแผนการทัพให้เป็นเรื่องของงานยุทธการ
เสียก่อน	 	 กล่าวคือมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะส่วนผู้บังคับบัญชาและ
ฝ่ายเสนาธิการที่จะใช้ในขั้นการรบ	 ขึ้นมาดูแลงานการวางแผนตั้งแต่		
ยามปกติ	 เพื่อให้มีการถ่ายทอด	 สั่งสมประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชา	
ลงไปยังฝ่ายเสนาธิการ	 ซึ่งจะก้าวขึ้นมาทดแทนเป็นผู้บังคับบัญชาต่อไป
ในอนาคต	 ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างผู้บังคับบัญชาและฝ่าย		
เสนาธิการในสถานการณ์การรบ	 จะเป็นตัวเสริมสร้าง	 ปรับแต่งทัศนคติ	
มุมมองต่าง	 ๆ	 ต่อปัญหาการรบได้ละเอียดลึกซึ้งเพียงพอที่จะนำไปใช้ใน
การรบได้จริง	
	 และที่สำคัญก็คือ	 ต้องยอมให้ผู้บัญชาการทหารเรือมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการทพัตัง้แตต่น้	 เพือ่การปรบัแตง่แผนอยา่งมปีระสทิธภิาพ	
เป็นระยะ	ตลอดเส้นทางของการวางแผน	
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