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แนวคิดทางยุทธการ
และกองทัพเรือในอนาคต

(Future Navy Operational Concept and the Future Navy)

นาวาเอก คำารณ  พิสณฑ์ยุทธการ

	 “อนาคตในการเตรียมกำาลังและการใช้กำาลังของกองทัพเรือ	

จะเป็นอย่างไร?	 ขึ้นอยู่กับการกำาหนดยุทธศาสตร์ทางเรือที่มี

การวางรากฐาน	แนวคิดทางยุทธการในอนาคตที่รอบคอบและ

ชาญฉลาด”
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 นายทหารเรือหลาย ๆ    คนอาจไม่ค่อยคุ้นเคย 

กับคำาว่า “แนวคิดทางยุทธการของกองทัพเรือ 

หรือ Navy Operational Concept : NOC)” 

ซ่ึงศัพท์คำานี้เราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น 

“กระบวนการพัฒนาการทำาการรบแบบใช้แนวคิด 

เป็นพื้นฐาน    (Concepts-based      Combat 

Development Process)” 
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 แนวคิดทางยุทธการ (Operational Concepts) เป็นการอธิบาย

การกำาหนดการปฏิบัติการทางทหาร ในการทำาสงครามในระดับยุทธการ  

(Operational Level of War) รวมทั้ง ยังใช้อธิบายการปฏิบัติการ 

ทางทหารและขีดความสามารถทางทหารต่าง ๆ  ด้วย แนวคิดทางยุทธการ 

เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ แนวคิดทางทหาร (Military Concepts) 

ซึ่งหมายถึง หลักการ (Method) หรือแบบแผน (Scheme) 

ในการใช้ขีดความสามารถทางทหารเฉพาะอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

หรือจุดมุ่งที่กำาหนดไว้แนวคิดทางทหารอาจนำามาใช้อธิบายการปฏิบัติการ 

หรือขีดความสามารถทางทหารในอดีต ในปัจจุบัน และในอนาคต 

ตัวอย่างของแนวคิดทางทหารในอดีต ได้แก่ แนวคิด ของการรบแบบ 

สายฟ้าแล็บ (The Concept of Blitzkrieg)    ของกองทัพเยอรมนี  ระบบ 

การส่งกำาลังบำารุงของนโปเลียน และเทคนิคและหลักปฏิบัติในการเคลื่อน 

กำาลังจากเรือ-สู่-ฝั่งในสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นต้น ซึ่งแนวคิดเหล่านี ้

ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกันมาอย่างต่อเนื่องในระหว่างสงคราม ดังนั้น 

แนวคิดทางทหารในอดีต จึงเป็นทั้งผลผลิตและเครื่องมือในการวิเคราะห์ 

ประวัติการรบ สำาหรับแนวคิดทางทหารในปัจจุบัน  (Current Military 

Concepts) ใช้ในการอธิบายหลักการต่าง ๆ ที่มีใช้ในปัจจุบัน โดยรวมถึง

โครงสร้างของหน่วย หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยี แนวคิดทางทหารใน

ปัจจุบัน ได้แก่ หลักนิยม ยุทธวิธี หลักการ 

ทางเทคนิคหรือหลักปฏิบัติต่าง ๆ  ที่ได้จากการ 

ปฏิบัติ เทคโนโลยี และโครงสร้างของหน่วย 

ในปัจจุบัน  ดังนั้น  แนวคิดทางทหารในปัจจุบัน 

จึงควรเป็นพื้นฐานให้กับการวางแผนการปฏิบัติการ 

ทางทหาร หลักนิยมทางทหาร  การจัดหน่วย 

การจัดหายุทโธปกรณ์ การฝึก การศึกษาอบรม 

ยุทธวิธี เทคนิค และหลักปฏิบัติต่าง ๆ 

สำาหรับแนวคิดทางทหารในอนาคต (Future 

Military Concepts) ใช้ในการอธิบาย 

มุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคต และ

เกิดจากสมมติฐานที่ยังไม่ได้มีการทดสอบ

ให้เป็นข้อยุติที่ได้รับการยืนยันหรือยอมรับ 
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แนวคิดทางทหารจะแตกต่างกับหลักนิยม  ซึ่งหลักนิยมนั้นจะประกอบด้วย 

หลักการพื้นฐานต่าง ๆ ที่กำาลังรบทางทหารเชื่อร่วมกันว่าสามารถใช้เป็น 

แนวทางในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ และหลักนิยม 

ยังเกี่ยวข้องกับการกำาหนดโครงสร้างกำาลังรบหรือการจัดหน่วย วิธีการฝึก 

โครงการฝึกศึกษาอบรม ฯลฯ  ในขณะที่แนวคิดทางทหารจะเป็นแกนหลัก 

(Core) ของหลักนิยม แต่ไม่ใช่หลักนิยมจนกว่าจะมีการทดสอบอนุมัติ 

และประกาศใช้ และแนวคิดทางทหารในอนาคตก็ไม่ได้เป็นหลักนิยม 

ไปเสียทั้งหมด มีเป็นจำานวนมากที่ไม่ผ่านการทดสอบ และแนวคิดทางทหาร 

ในปัจจุบันและในอนาคตก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ จะมีการพัฒนาไปตามปัจจัย 

ต่าง ๆ  ตามช่วงเวลา เช่น แนวคิดของกองทัพบกสหรัฐฯ เร่ือง การป้องกันเชิงรุก 

(Active Defence) ได้พัฒนามาเป็น การรบแบบ Air-Land Battle หรือ

แนวคิดของกองทัพเรือสหรัฐฯ “From the Sea” (กันยายน ๑๙๙๒) 

ได้พัฒนาเป็น “Forward….From the Sea” (กันยายน ๑๙๙๔) และ

จากนั้นพัฒนามาเป็น “The Future…..From  the Sea” (กุมภาพันธ์ 

๒๐๐๐) เป็นต้น

 การกำาหนดลำาดับชั้นของแนวคิดทางทหาร (Hierarchy of Military 

Concepts) เราสามารถแบ่งแนวคิดทางทหารออกเป็น ๔ ระดับจาก 

บนลงล่าง ดังนี้

 • แนวคิดขององค์กรทางทหาร (Institutional Concepts) 

เป็นการอธิบายองค์กรทางทหาร  เช่น แนวคิดของกองทัพเรือ

 • แนวคิดทางยุทธการ (Operational Concepts) เป็นการ

อธิบายลักษณะของการใช้กำาลังรบทางทหาร โดยครอบคลุมการปฏิบัติใน

ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี

 • แนวคิดในการปฏิบัติกิจทางทหาร (Functional Concepts) 

เป็นการอธิบายความสามารถของหน่วยทหารใดๆ ในการปฏิบัติกิจหลัก

และกิจย่อยที่หน่วยเหนือกำาหนด

 • แนวคิดในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร (Enabling 

Concepts) เป็นการอธิบายขีดความสามารถที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติ

กิจหลักหรือกิจย่อยทางทหาร
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 ตัวอย่างของแนวคิดขององค์กรทางทหาร 

ที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่เอกสาร Field Manual (FM) 1, 

The Army ของ กองทัพบกสหรัฐ ฯ ที่นำาแนวทางจาก

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ทหาร

มาใช้ในการกำาหนดเป็นบริบทและแนวปฏิบัติสำาหรับ

แนวคิดทางทหารทั้งหมดของกองทัพ โดยเน้นที่แนวคิด

ทางยุทธการเป็นหลัก และสำาหรับแนวคิดขององค์กร 

ทางทหารในอนาคต มักจะเขียนไว้ในรูปแบบของ

คำาแถลงวิสัยทัศน์ ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร Joint  

Vision 2020 ของสหรัฐฯ เป็นต้น 

 
 การกำาหนดแนวคิดทางยุทธการ (Operational Concepts)
 แนวคิดทางยุทธการ หมายถึง แนวความคิดที่เกี่ยวกับการใช ้

หลักการต่าง ๆ ที่นำามาใช้ในการปฏิบัติการของยานแต่ละประเภท ยานรบ 

หรือกำาลังรบแต่ละเหล่าทัพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางทหารที่กำาหนดไว ้

ในกรณีของกำาลังรบทางเรือ (Maritime Context) แนวคิดทางยุทธการ

ทางเรือ จะหมายถึง แนวทางในการใช้กำาลังรบทางเรือ และกำาลังรบ 

ของเหล่าทัพอื่น ในการปฏิบัติการทางเรือหลัก (Major Naval 

Operations) หรือ การปฏิบัติการรบร่วม (Joint Operation) หรือ

การปฏิบัติการระดับการทัพ (Campaign) แนวคิดทางยุทธการ 

(Operational Concept) จะไม่เหมือนกับ แนวความคิดในการปฏิบัต ิ

(Concept of Operations: CONOPS) ซึ่งมักจะมีผู้เข้าใจผิดหรือสับสน

กันอยู่เสมอ แนวความคิดในการปฏิบัติ (CONOPS) เป็นแนวทางปฏิบัติ

ที่พัฒนาขึ้นสำาหรับหนทางปฏิบัติเฉพาะ ในระหว่างการทำาประมาณ

สถานการณ์ของผู้บังคับบัญชา และขั้นตอนการตัดสินใจ โดยเกี่ยวข้อง

กับพื้นที่ หรือตำาบลที่เฉพาะและกำาลังรบของข้าศึกเฉพาะ เป็นการคิด 

ในระดับยุทธวิธี แนวคิดทางยุทธการทางเรือ จำาเป็นต้องมีคุณลักษณะ

สำาคัญ ดังนี้

 • ต้องมีขอบเขตที่กว้างและมีมุมมองหลายปีไปในอนาคต

 • ไม่มีการกำาหนดชื่อใครเป็นข้าศึก

 •  ไมค่วรระบชุือ่     พืน้ที ่   ทะเล     หรอืมหาสมทุรใด   ๆ         เปน็พืน้ทีป่ฎบิตักิาร 
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 ตัวอย่างของกำาหนดแนวคิดทางยุทธการ ได้แก ่

แนวคิดทางยุทธการ Air-Sea Battle ฉบับใหม่

ของกองทพัเรอืสหรฐัฯ        และกองทพัอากาศสหรฐัฯ

ท่ีหลีกเลี่ยงการกำาหนดประเทศ/ภัยคุกคาม 

ท่ีคาดว่าจะเป็นข้าศึกและพื้นท่ีปฏิบัติการเฉพาะ

และตัวอย่างของแนวคิดทางยุทธการที่ประสบ

ความสำาเร็จอย่างสูงในอดีต ได้แก่ U.S. Marine 

Corps’ Tentative Manual for Landing  

Operations ปี ๑๙๓๔, Fleet Tactical  

Publication (FTP)-167 : Landing Operations 

Doctrine ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงที่ออกโดย กองทัพเรือสหรัฐฯ ในปี ๑๙๓๘, 

แนวคิดการทำาการรบแบบสายฟ้าแลบของเยอรมนีที่เรียกว่า Blitzkrieg 

หรือ แนวคิดการรบทางบก-ทางอากาศ (Air-Land Battle Concept) 

ที่ทดสอบในสงครามกลางเมืองของสเปนในช่วงปี ๑๙๓๘ และการบุก

โปแลนด์ในปี ๑๙๓๙ และล่าสุดที่นาวิกโยธิน สหรัฐฯ ได้ทำาการพัฒนา 

คือ The U.S. Marine Corps’ Operational Maneuver from the Sea 

ซึ่งเป็นแนวคิดทางยุทธการเล่มใหม่ เป็นต้น

 แนวคิดทางยุทธการตามตัวอย่างดังกล่าว  จะอธิบายถึงการใช้ 

กำาลังทหารในภาพกว้าง โดยเกี่ยวข้องกับหลักการ บทบาท การใช ้

กำาลังทหารเต็มรูปแบบในทุกสาขา มากกว่าการปฏิบัติการทางยุทธวิธ ี

เฉพาะด้าน และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบของภารกิจ (Mission 

Type) เช่น การรบตามแบบ การรบนอกแบบ การรักษาสันติภาพ ฯลฯ 

สภาพแวดล้อมพื้นที่ปฏิบัติการ (Operating Environment) เช่น สภาพ

การปฏิบัติการรบในเขตนำ้าตื้น (Littoral Operation) การป้องกันภัย

ทางอากาศระดับตำ่า การปฏิบัติการสะเทินนำ้าสะเทินบก ฯลฯ แบบของ 

กำาลังรบ (Force Type) เช่น กำาลังรบในการปฏิบัติการปราบเรือดำานำ้า 

การโจมตีสะเทินนำ้าสะเทินบกทางอากาศ ฯลฯ และระดับต่าง ๆ ของการ 

ทำาสงคราม (Level of War) เช่น ระดับยุทธศาสตร์ ระดับยุทธการ และ

ระดับยุทธวิธี ดังน้ัน แนวคิดทางยุทธการจึงเป็นคำาท่ีใช้อธิบายการเช่ือมต่อ 

สัมพันธ์กันของการปฏิบัติการทางทหารต่าง  ๆ    ในทุกระดับของการ 

ทำาสงครามนั่นเอง
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 แนวคิดทางยุทธการ   (Operational    Concepts)   จะมีความแตกต่าง 
กันอย่างเด่นชัดกับคำาว่า แนวความคิดในการปฏิบัติ (Concept of  
Operations) ตามที่กล่าวในบรรณสาร Joint Pub 1-02, Department 
of Defense Dictionary of Military and Associated Terms 
แนวคิดทางยุทธการ หมายถึง คำากล่าวหรือคำาแถลงการณ์กว้าง ๆ ที่เป็น 
สมมติฐานของผู้บังคับบัญชา หรือความตั้งใจของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติการหรือการปฏิบัติการหลาย  ๆ    แบบที่ต่อเนื่องกัน ส่วนแนว 
ความคิดในการปฏิบัติ มักจะพบอยู่ในแผนการทัพ (Campaign Plans) 
และแผนยุทธการ (Operation Plans) 
โดยแนวคิดในการปฏิบัต ิ จะให้ข้อมูลภาพการ
ปฏิบัติทางยุทธวิธีในแต่ละการปฏิบัติการ โดย
สรุป อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดทางยุทธการจะ
อธิบายแบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติการ (อยู่ใน
ระดับยุทธการ) ส่วนแนวความคิดในการปฏิบัติ
จะอธิบาย หนทางปฏิบัติที่เลือกใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจ (อยู่ในระดับยุทธวิธี)
 ตามภาพแสดงให้เห็นถึงในการปฏิบัติ
การรบทางเรือ  จะแบ่งระดับการปฏิบัติการ
ออกเป็น ๓ ระดับ คือ การรบระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Level of War) การรบระดับ
ยุทธการ (Operational Level of War) 
และการรบระดับยุทธวิธี (Tactical Level of 
War) ซึ่งแนวคิดในการรบในแต่ละระดับ จะเรียกว่าแนวคิดทางยุทธศาสตร ์
(Strategic Concepts) แนวคิดทางยุทธการ (Operational Concepts) 
และแนวคิดทางยุทธวิธี (Tactical Concepts) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
แนวความคิดในการปฏิบัติ (Concept of Operation) ตามลำาดับ

 แนวคิดทางยุทธการของกองทัพเรือในอนาคต
 (Future  Navy Operational Concepts) 
 จากความหมายของแนวคิดทางยุทธการข้างต้น   แสดงให้เห็นถึง 

ความสำาคัญท่ีมีต่อการกำาหนดยุทธศาสตร์ทางเรือและการพัฒนากำาลังรบ 

ทางเรือในอนาคต ซึ่งจำาเป็นต้องมีแนวคิดทางยุทธการในอนาคต 

Operation
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เป็นพื้นฐาน   หากปราศจากแนวคิดทางยุทธการที่เหมาะสม กองทัพย่อม 
ไม่สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง    ความจำาเป็นที่ต้องมีการกำาหนด 
แนวคิดทางยุทธการของกองทัพเรือในอนาคตน้ันมีเหตุผลอยู่ ๒ ประการ 
เนื่องจาก 
 ๑. เกิดปัญหาใหม่ทางทหาร (New Military Problem)  ซึ่งอาจ 
จำาเป็นต้องปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิดทางยุทธการทางเรือใหม่ เนื่องจาก
การแก้ไขปัญหาเดิมอาจไม่เพียงพอ โดยปัญหาทางทหารใหม่ ๆ จะมี
ปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่นการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี หลักนิยม 
หรือปัจจัยอื่น ๆ ทำาให้ต้องกำาหนดวัตถุประสงค์ใหม่ภายใต้สถานการณ ์
ที่ เกิดขึ้น  ตัวอย่างเช่น   สถานการณ์ทางทะเลอาจไม่เปลี่ยนแปลงแต่ 
ความต้องการทางการเมืองอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมากขึ้น จำาเป็นต้อง
กำาหนดแนวคิดทางยุทธการทางเรือใหม่ เป็นต้น
 ๒. เกิดวิธีการแก้ปัญหาใหม่ต่อสถานการณ์ทางทหารที่ 
เป็นอยู่ (New Solution to an Existing Military Problem) 
แนวคิดทางยุทธการใหม่ที่ ดีกว่าอาจถูกกำาหนดข้ึนแทนที่ของเดิมใน
การแก้ไขปัญหาทางทหารเดิม เช่น แนวคิดทางยุทธการใหม่ในการ 
แก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น โดยแนวคิดทางยุทธการใหม ่
ที่ดีกว่าเดิมนี้ อาจนำาปัจจัยเทคโนโลยี การจัดองค์กร ยุทธวิธี สังคม 
และการพัฒนาด้านอื่น ๆ มาใช้ในขณะที่ของเดิมไม่มีหรืออาจจำาเป็นเพราะ
วิธีการแก้ปัญหาเดิมล้มเหลว

 

 องค์ประกอบของแนวคิดทางยุทธการในอนาคต
 หลักการในการกำาหนดแนวคิดทางยุทธการที่ดี จะต้องคำานึงถึง 
ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ บทเรียนและความเสี่ยงที่ได้จากประวัติศาสตร์  
ความสอดคล้องกับธรรมชาติและทฤษฎีการทำาสงคราม มีความสมดุล 
ด้านยุทธศิลป์ นำาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ และทำาการรบตามรูปแบบ/
หลักนิยมของกองทัพเรือไทยเอง ทั้งนี้ แนวคิดทางยุทธการในอนาคต 
ที่ดีจะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
 ๑. วัตถุประสงค์ของแนวคิดทางยุทธการ แนวคิดทางยุทธการ
ในอนาคตทุกแนวคิดควรจะต้องเริ่มต้นด้วยคำาแถลงวัตถุประสงค์ 
ที่แสดงความตั้งใจในการใช้แนวคิดทางยุทธการนั้น ๆ โดยอาจมีมากกว่า 
๑ วัตถุประสงค์ก็ได้ ในยุคแรก ๆ ของการกำาหนดแนวคิดทางยุทธการ 
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วัตถุประสงค์มักจะกำาหนดให้เพื่อต่อสู้กับสิ่งท้าทาย 
ทางยุทธการใหม ่ๆ            หรอืจะใชโ้อกาสทีไ่ดจ้ากการพฒันา 
เทคโนโลยีใหม่  ๆ   ในการรบได้อย่างไร  หรือเพ่ือให้      
เป็นพ้ืนฐานในการรบ  สำาหรับการทดสอบทางทหาร
และการฝึกทางทหาร หรือเพื่อหาแนวทางในการ
ปฏิบัติการทางทหารในสถานการณ์ใด ๆ ที่นำาไปสู ่
การกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ยังได้รวมไปถึง เพ่ือให้แนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการรบ หรือแนวทางการพัฒนา
และการประเมินผลการรบแก่แนวคิดทางยุทธการของ
หน่วยระดับรองลงไป
 ๒. ห้วงเวลาที่ใช้ แนวคิดทางยุทธการใน
อนาคตควรกำาหนดห้วงเวลาและขอบเขตที่แนวคิด
ต้องการที่จะครอบคลุมไปในอนาคตให้ชัดเจน    
 ๓. ปัญหาทางทหาร   (อธิบายนิยามหรือ
ความหมายท่ีชัดเจน)   แนวคิดทางยุทธการใน
อนาคตส่วนใหญ่จะนำาเสนอปัญหาและกำาหนด
แนวทางแก้ไขไว้ รวมทั้งแนวคิดที่ตั้งใจจะแก้ปัญหา
 ๔. แนวคิดหลัก (Central    Idea/Big    Idea) ของแนวคิด
ทางยุทธการ (อธิบายกลไกไปสู่ความสำาเร็จ) แนวคิดทางยุทธการ 
ในอนาคตท่ีกำาหนดในระดับสูง จะพิจารณาในเร่ือง “ทำาอย่างไร” หรือ “How”  
เพื่อเป็นกลไกไปสู่ความสำาเร็จ เช่น
   ๔.๑ ตัวอย่าง ข้อความนี้นำามาจาก แนวคิดทางยุทธการ 
ท่ีเป็นแนวคิดหลักในการรบของนโปเลียน (จากหนังสือ The Campaigns 
of Napoleon โดย David G. Chandler) 
   นโปเลียน มั่นใจว่า การทำาสงครามนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ 
การวางแผนระดับยุทธศาสตร์   การรบชนะในแต่ละสมรภูมิสามารถ 
แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นคือ ขั้นการเคลื่อนเข้าหาข้าศึกขั้นการรบ และขั้นการ
ไล่ล่า/ตักตวงประโยชน์โดยได้กำาหนดหลักการในการเปิดศึกในสมรภูมิไว้  
๕ หลักการ คือ  ๑.  ข้าศึกต้องมีเส้นแนวการยุทธ์เพียงเส้นเดียว 
๒. ต้องมีการกำาหนดข้าศึกอย่างชัดเจนและจัดกระบวนรบเข้าทำาลายข้าศึก 
ในสนามรบให้ยอมแพ้ ๓. กองทัพบกฝร่ังเศสจะต้องเคล่ือนกำาลังให้วางตัว 
ทางด้านข้างและด้านหลังของข้าศึก ให้มีผลทางด้านจิตใจและยุทธศาสตร์ 
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๔. กองทัพฝรั่งเศสต้องตัดกำาลังทางด้านข้างของข้าศึกให้ตัดขาดจากการ 
ส่งกำาลัง ตัดขาดจากกำาลังรบเพื่อนบ้าน/ฝ่ายเดียวกันหรือจากกำาลังหลัก 
และ ๕. แม่ทัพเน้นยำ้าความจำาเป็นในการรักษาเส้นทางคมนาคมและ
สื่อสารของกองทัพฝรั่งเศสให้ปลอดภัยและใช้การได้ตลอดเวลา
   ๔.๒ ตัวอย่าง ข้อความนี้คัดมาจาก แนวคิดทางยุทธการใน
อนาคต ที่เขียนโดย  Chester    Nimitz    ขณะศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการทัพเรือ 
สหรัฐฯ ในปี ๑๙๒๓ กล่าวถึง ความเป็นไปได้ของสงครามในแปซิฟิก
     - การปฏิบัติการของฝ่ายนำ้าเงิน (สหรัฐฯ ในการรบ
ในแปซิฟิกในอนาคต) ต้องการกองเรือนำ้าเงินในการปฏิบัติการไปทางทิศ
ตะวันตกที่ต้องมีการฝึกอย่างมาก ให้สามารถยึดและสร้างฐานทัพไปตาม 
เส้นทางที่ผ่าน  การครอบครองฐานทัพในแปซิฟิกตะวันตกจำานวนมากของ
ฝ่ายเหลือง  (ญี่ปุ่น)     จะทำาให้ฝ่ายเหลืองมีกองเรือที่มีความคล่องตัวสูงสุด 
ในขณะที่หากฝ่ายนำ้าเงินขาดฐานทัพจะทำาให้มีความจำาเป็นต้องทำาการเติม
น้ำามันกลางทะเลขณะเดินทาง หรือต้องยึดฐานทัพแห่งหนึ่งจากฝ่ายเหลือง
เพื่อดำารงความคล่องตัวไว้บ้าง (อย่างจำากัด)
   ๔.๓ ตัวอย่าง ข้อความนี้คัดมาจาก แนวคิดทางยุทธการ 
ในระดับยุทธการและยุทธวิธีของกองทัพบกสหรัฐฯ ปี ค.ศ.๑๙๘๒ 
Field Manual (FM) 100-5, Operations
     แนวคิดทางยุทธการพื้นฐานของกองทัพบกสหรัฐฯ 
เรียกว่า หลักนิยม Air-Land Battle โดยหลักนิยมนี้ขึ้นอยู่กับการ
รักษาหรือดำารงความริเริ่มและปฏิบัติการเชิงรุกในการเอาชนะข้าศึก  
การทำาลายข้าศึกโดยการทำาให้ข้าศึกขาดสมดุลด้วยกำาลังรบขั้นต้น
ผลักดันในทิศทางที่ข้าศึกไม่คาดคิด และตามด้วยกำาลังท่ีทำาให้ข้าศึก
ไม่สามารถฟื้นตัวได้ทัน  ผลลัพธ์ท่ีได้จากการท่ีกำาลังรบขั้นต้นกระทำา 
ต่อหน่วยและพื้นที่วิกฤติ ซึ่งการสูญเสียจะลดการประสานสอดคล้อง 
ในการปฏิบัติการของข้าศึกมากกว่ากำาลังรบส่วนหน้าของข้าศึก   
   ๔.๔  ตัวอย่าง    ขอ้ความนีคั้ดลอกมาจาก           หลกันยิมนาวกิโยธนิ 
สหรัฐฯ หรือ Marine Corps Doctrinal Publication (MCDP) 1, 
Warfighting เป็นแนวคิดทางยุทธการพื้นฐานของนาวิกโยธินสหรัฐฯ 

ในการทำาสงครามแบบ Maneuver Warfare 

    Maneuver Warfare เป็นปรัชญาการรบที่ต้องการ

ค้นหาจุดที่ทำาให้การประสานสอดคล้องของข้าศึกแตกสลายไป โดยการ

ปฏิบัติการที่รวดเร็ว มุ่งเป้าหมาย และคาดเดาไม่ถูก ซึ่งจะสร้างความ 
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ป่ันป่วนและทำาให้สถานการณ์เลวร้ายลงจนข้าศึกหมดความสามารถ 

ในการต่อสู้ โดยแทนที่จะทำาให้การป้องกันของข้าศึกอ่อนแอลง Maneuver   

Warfare พยายามที่จะก้าวผ่านการป้องกันด้วยการเจาะระบบของข้าศึก

แล้วทำาให้ข้าศึกแตกเป็นเสี่ยง ๆ จุดมุ่งคือต้องการให้ข้าศึกไม่สามารถ

ต่อต้านอย่างได้ผล ด้วยการทำาให้ขวัญ กำาลังใจ และความสามัคคีต้อง

แตกแยกมีผลต่อขีดความสามารถในการสู้รบ 

 ๕. บทบาทและการบูรณาการกิจทางทหารต่าง ๆ แนวคิด 

ทางยุทธการในอนาคตควรกล่าวถึงการใช้งานกำาลังรบในกิจต่าง ๆ และ 

การบูรณาการขีดความสามารถต่าง ๆ เช่น การควบคุมสั่งการ อำานาจ 

การยิง การเคลื่อนกำาลัง การดำารงสถานะ และการรักษาความปลอดภัย

 ๖. ขีดความสามารถที่จำาเป็นต้องมี

 ๗. พื้นที่ปฏิบัติการ (Space) เวลา (Time) และกำาลังรบ 

(Forces) รวมทั้ง จังหวะในการรบ (Tempo) 

 ในกรณีของการกำาหนดแนวคิดทางยุทธการในอนาคตของ 

กองทัพเรือนั้น ยังจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางทะเล 

ในอนาคต เทคโนโลยีของกำาลังรบทางเรือในอนาคต ภัยคุกคามทาง

ทะเลในอนาคต และลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดย

ต้องพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 ๑. ปัจจัยด้านพื้นที่ (Factor of Space) ได้แก่ ตำาบลที่ของ

ประเทศ รูปร่าง พื้นที่ทางทะเล การกำาหนดพื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ที่ได้มา/ 

สูญเสียไป ลักษณะของขอบฝั่ง แม่นำ้าและลักษณะทางสมุทรศาสตร ์

(Country’s position/Shape/Sea Area/Employment Area/ 

Gaining & Losing space/Configuration of the coast, Rivers/

Oceanography)       

 ๒. ปัจจัยด้านตำาบลที่ต่าง ๆ (Positions) ได้แก่ จุดต่าง ๆ 

 ทั้งที่อยู่ภายนอกและภายใน (Points, Central & External position) 

  ๓. ปัจจัยด้านฐานทัพ (Bases) ได้แก่ วัตถุประสงค์  คุณลักษณะ 

แบบและตำาบลที่ตั้งของฐานทัพ (Purpose, Characteristics, Type, Location)

 ๔.     ปัจจัยด้านคุณลักษณะของสนามรบ     (Theater   Geometry) 

ได้แก่ การปฏิบัติการที่เป็นหลัก (Base of Operations) จุดมุ่ง

ทางวัตถุ (Physical Objectives) จุดแตกหักในการรบ (Decisive 
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Points) เส้นแนวการยุทธ์ (Line of Operations) เส้นแนวด้านนอก/

ด้านใน (Int./Ext. Lines) เส้นทางคมนาคมทางทะเล (Sea Line of 

Communications) และทางบก (Land Line of Communications)

  ๕. ปัจจัยวัตถุประสงค์/จุดมุ่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Objectives) ได้แก่ วัตถุประสงค์และจุดมุ่งทางการเมือง (Political 

Objective and Political Purpose) และวัตถุประสงค์ทางทหาร 

(Military Objective)

 ๖. ปจัจัยการแบง่กองเรอื    (Fleet       Distribution)    ได้แก ่   การจัด 

แบ่งเขตการปฏิบัติงาน เช่น ทัพเรือภาค (ทรภ./Regional Fleets) 

ยกตวัอยา่งเชน่ กรณกีารจดักองเรอืของ     Soviet    ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่    ๒ 

ที่แบ่งออกเป็น ๔ กองเรือ หรือการจัด ทัพเรือภาค (ทรภ.) ของกองทัพเรือ 

 ๓ ทัพเรือภาค เป็นต้น

 ๗. ปัจจัยการครอง/ควบคุมทะเล (Sea Command : Sea 

Control) ได้แก่ ลักษณะของการครอง/ควบคุมทะเล (Command of 

the Sea) เช่น การครอง/ควบคุมทะเลทั่ว ๆ ไป หรือแบบเต็มรูปแบบ 

หรือแบบสมบูรณ์แบบ (General/Full/Complete Control/Local 

Sea Control/Local Sea Command)

 ๘. ปัจจัยการปฏิเสธการใช้ทะเล (Sea Denial) เช่น การ

ควบคุมจุดสำาคัญ (Choke Point Control)  การควบคุมห้วงอากาศ 

(Control of the Air) เป็นต้น  

 จากปัจจัยทั้ง  ๘  ในการกำาหนดแนวคิดในการปฏิบัติการทางยุทธการ 

ทางเรือในอนาคตข้างต้น มีความสัมพันธ์ที่สามารถนำามาพิจารณากำาหนดเป็น 

ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือต่าง ๆ ที่กองทัพเรือ จะต้องมี

ได้ดังนี้

 ๑. การปฏิบัติการทางเรือระดับยุทธวิธี (Naval Tactical 

Actions) ต้องพิจารณาใช้การปฏิบัติการต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่การโจมต ี

ด้วยเรือผิวนำ้าและเรือดำานำ้า (Attack) การโจมตีด้วยอากาศยาน  (Strike) 

การโจมตีด้วยกำาลังรบพิเศษทางเรือหรือกำาลังยกพลขึ้นบก  (Naval Raid) 

การโจมตีด้วยกำาลังรบทางเรือเป็นระลอก (Naval Surging Action 
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Engagement)

 ๒. การปฏิบัติการทางเรือหลัก ๆ (Major Naval Operations) 

ต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้

   - วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์และทางยุทธการ (Strategic 

& Operational Objectives) ลักษณะของการปฏิบัติการแบบร่วม/ผสม 

(Combined/Joint Operations) ลักษณะการปฏิบัติการทางรุกและ

ทางรับ (Offensive & Defensive Operations)

   -        การทำาลายกองเรอืขา้ศกึในทะเลหรอืท่ีฐานทัพเรอื       (Destroy 

Enemy Fleet at Sea/Bases) การใช้กำาลังรบยกพลขึ้นบกบนชายฝั่ง

ของฝ่ายตรงข้าม (Amphibious Landing on Opposed Shore)

   - การทำาลายฐานที่ตั้งและสิ่งอำานวยความสะดวกของข้าศึก 

บริเวณชายฝั่ง (Destroy Enemy Coastal Installation/Facilities) 

โดยเน้น การทำาลายจุดศูนย์ดุล (CG) และระบบสั่งการควบคุม (C2) 

เป็นอันดับแรก

   - การตัด/รบกวนเส้นทางการค้าทางทะเลของข้าศึก  

(Interrupt/cut-off Enemy Maritime Trade)

   - การปิดอ่าวและต่อต้านการปิดอ่าว (Naval Blockade 

and Naval Counter Blockade)

   - การทำาลายฐานทัพทางยุทธศาสตร์ในทะเลของข้าศึก 

(Destroy Enemy Strategic Sea-Based) 

   - การสนับสนุนกำาลังทางบกบนฝั่ง (Support Ground 

Forces on the Shore)

 ๓. การดำารงรกัษาการควบคมุทะเล    (Securing    Sea    Control) 

แนวคิดทางยุทธการในการควบคุมทะเล จะสามารถดำารงไว้ได้ ต้องพิจารณา 

ถึงปัจจัย/วิธีการต่าง ๆ ดังนี้

   - การโจมตีกองเรือข้าศึก (Actions Against Enemy Fleet)

   - การรบแตกหัก (Decisive Battle)

    - การรบยืดเยื้อ (Inconclusive Battle)

   - การทำาลายล้าง (Attrition)

   - การทำาให้หมดความสามารถในการต่อสู้ (Neutralization)

   - การปิดล้อมระยะใกล้ (Close Blockade)



  

นาวิกาธิปัตย์สาร
คลังปัญญา พัฒนาผู้นำา

79

   - การปิดล้อมระยะไกล (Distant Blockade)

   - การทำาสงครามทุ่นระเบิดทางรุก (Offensive Mining)

   -  การยึด Choke Points (Seizing Choke Points)

   - การใช้ บ.จากฝั่งคุ้มครองการควบคุมทะเล (Securing 

control by Land A/Cs)

   -  การยึดฐานทัพเรือจากฝั่ง (Seizing Basing Areas From 

the Land)

 ๔.  การดำาเนินการให้ได้มาซึ่งการควบคุมทะเล (Exercising 

Sea Control) จะมีผลทำาให้กำาลังรบทางเรือสามารถดำาเนินการต่อ 

ฝ่ายตรงข้าม ได้ดังนี้

   - การขยายกำาลังอำานาจขึ้นสู่บก  (Projection Power Ashore) 

   - การทำาการยทุธส์ะเทนินำา้สะเทนิบก      (Amphibious       Landing) 

   - การต่อต้านการยุทธ์สะเทินนำ้าสะเทินบก (Threat of 

Amphibious Landing)

   -  การใช้กำาลังโจมตีชายฝั่ง (Attack on the Coast)

   - การปฏิบัติการทางเรือที่นอกเหนือจากการทำาสงคราม 

(Naval Operations Other Than War: NOOTW)

   - การใช้มาตรการป้องกันความขัดแย้ง      (Conflict    Prevention 

ตามกฎบัติสหประชาชาติบทที่ ๖ (UN Chapter VI)

   -  การป้องกันเรือพาณิชย์ (Protect Shipping) เช่น 

การป้องกันท่าเรือ (Harbour Defence) การต่อต้านทุ่นระเบิด (Mine 

Counter-measures: MCM) เป็นต้น

   -     การใหเ้สรใีนการเดนิเรอืและการบนิผา่นนา่นฟา้     (Freedom 
of Navigation & Overflight)
   -  การปฏิบัติการด้านสันติภาพ (Peace Operations: PO 
เช่น การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ/การปฏิบัติการบีบบังคับให้เกิดสันติภาพ 
(Peace Keeping Operations/Peace Enforcement Operations: 
PKO/PEO ตามกฎบัติสหประชาชาติบทที่ ๖ และบทที่ ๗ (UN Chapter 
VI & VII) และการปฏิบัติการขยายผลการรักษาสันติภาพ/การปฏิบัติการ
ขยายผลการบีบบังคับให้เกิดสันติภาพ (Expanded PKO/PEO)
   - การปฏิบัติการเฝ้าระวัง (Maritime Guard) เช่น Ops 
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Sharp Guard, Ops Sharp Fence, Ops Deny Flight เป็นต้น
   - การปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเล (Maritime Interception 
Operation: MIO)
 ๕. การตอบโต้การควบคุมทะเล (Counter Sea Control) 
ในการปฏิบัติการกรณีท่ีถูกฝ่ายตรงข้ามทำาการควบคุมทะเลในพื้นที่
สำาคัญของฝ่ายเรา การดำาเนินการดังต่อไปนี้สามารถช่วยในการตอบโต้
การควบคุมทะเลได้
   -  การจัดกองเรือคงชีพ  (Fleet in Being)
   - การปฏิบัติการใช้กำาลังเข้าต่อต้านการปิดอ่าว (Counter 
Blockade)
   -  การลวงทางยุทธศาสตร์  (Strategic Diversion)
   -  การใช้ทุ่นระเบิดทางรับ  (Defensive Mining)
   -  การป้องกันฝั่ง  (Defence of the Sea Coast)
 ๖. การโจมตีการค้าทางทะเล (Attack on Maritime Trade) 
หลักการสำาหรับพิจารณาในการใช้กำาลังทางเรือเข้าทำาลายการค้าทางทะเล 
ของฝ่ายตรงข้าม มีข้อพิจารณาการใช้กำาลัง ดังนี้
   - การใช้เรือดำานำ้า เรือรบผิวนำ้าขนาดใหญ่ และอากาศยาน 
(Submarines, Large Surface Ships and A/C) ในลักษณะประสาน
การปฏิบัติร่วม (Combined Arms)
   - การใช้ทุ่นระเบิดทางรุก  (Offensive Mining)
   - การปิดอ่าวด้านการค้า  (Commercial Blockade)
   - การตอ่ตา้นการปดิอา่วดา้นการค้า         (Commercial        Counter 
Blockade)

   - การจู่โจมเรือค้าและสิ่งอำานวยความสะดวกด้านการค้า 

(Commerce Raids)

       ๗. การป้องกันและคุ้มครองการค้าทางทะเล (Defend and 

Protection on Maritime Trade) สำาหรับในด้านการป้องกันและการ

ให้ความคุ้มครองต่อการค้าทางทะเลของฝ่ายเรา ต้องดำาเนินการป้องกัน

และคุ้มครองการค้าทางทะเลต่าง ๆ ได้แก่ 

   - การค้าทางทะเลบริเวณชายฝั่ง (Coastal Seaborne Trade)  

   - การค้าทางทะเลระหว่างภูมิภาค (Inter-regional Trade) 

   - การค้าทางทะเลภายในภูมิภาค (Intra-regional Trade) 



  

นาวิกาธิปัตย์สาร
คลังปัญญา พัฒนาผู้นำา

81

หลักการที่ใช้ในการป้องกันและคุ้มครองการค้าทางทะเล คือ การควบคุม

เรือพาณิชย์ (Naval Control of Shipping) 

   - การใช้คอนวอย (Convoying) เช่น คอนวอยชายฝั่ง 

(Coastal Convoy)  คอนวอยแบบต่อเนื่องกัน (Interlocking Convoy 

System)

   - การแล่นเรืออิสระระยะใกล้ ๆ (Short-range Independent 

Sailing)

   - การใช้เส้นทางหลบหลีก (Evasive Routing)

 ๘. การสนับสนุนด้านปีกให้กำาลังทางบก (Support of the 

Army Flank) ในการใช้กำาลังทางเรือสนับสนุนกำาลังรบบนบก สามารถ

พิจารณาใช้วิธีการ ดังนี้

   - การสนับสนุนแก่กำาลังรบบนบกที่อยู่ชายฝั่ง เมื่อข้าศึก 

ยึดที่มั่นไว้ (Support of ground forces on the coast When  

enemy holds command)

   - การปฏิบัติการ (Operations) ที่สามารถใช้ ได้แก่ การ

ปฏิบัติการเชิงรุก (Offensive Major Operations) การปฏิบัติการเชิงรับ 

(Defensive Major Operations) และการปฏิบัติการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 

พร้อมกัน (Offensive-Defensive) เช่น การยิงสนับสนุนด้วยปืนเรือ 

(Fire Support) เป็นต้น

ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำาลังรบทางเรือ
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  กองทัพเรือในอนาคต (Future Navy)
 จากหลักการกำาหนดแนวคิดทางยุทธการในอนาคตดังกล่าว 
เราสามารถนำาหลักการมาใช้ในการกำาหนดทิศทางการพัฒนากองทัพเรือ
ในอนาคตได้ โดยมีสมมติฐานหรืออาจกำาหนดเป็นวิสัยทัศน์ในอนาคตที่ว่า
กองทัพเรือทุกประเทศจะต้องการเป็น “กองทัพเรือที่มีกำาลังรบที่พร้อม
ต่อการปฏิบัติการทุกรูปแบบ (Versatile Maritime/Navy Force)” 
ดังนั้น การพัฒนากองทัพเรือในอนาคตจะต้องดำาเนินไปในทิศทางต่าง ๆ 
ได้แก่
 ๑. การพัฒนากองทัพเรือในอนาคต ให้เป็นกองทัพเรือที่ม ี
ความพร้อมปฏิบัติการ (Versatile Navy) ต้องคำานึงถึงปัจจัยหลัก 
๓ ด้าน ในการพัฒนาอำานาจกำาลังรบ (Fighting Power) คือ 
ด้านแนวความคิด (Conceptual) ด้านกายภาพ(Physical) และด้าน
ขวัญกำาลังใจ (Moral)
 ๒. การปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ โดยเฉพาะ กำาลังทางเรือ 
กับกำาลังทางอากาศ (Air-Sea Battle) ให้สามารถขยายกำาลังอำานาจ 
ทางเรือและทางอากาศร่วมกัน     เข้าถึงพื้นท่ีปฏิบัติการในลักษณะ 
กองกำาลังรบร่วม (Joint Force) ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยยึดถือหลักการที่ว่า กองทัพเดียวไม่สามารถทำาการรบตามลำาพังได้ 
 ๓. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันกับเหล่าทัพอื่น ๆใน
อนาคต ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของกองทัพบก 
ในอนาคต (Future Army) และ กองทัพอากาศในอนาคต (Future 
Air Force)
 ๔. การสนับสนุนการปฏิบัติการด้านสันติภาพที่ ต้องเน้น  
การเข้าถึงพื้นที่ปัญหาในระยะไกล (Global/Regional Reach)  
ความสามารถในการดำารงกำาลังในพื้นที่ได้นาน (Sustainability) และ 
ขีดความสามารถในการเดินทางไปได้ไกล (Endurance) ตอบสนอง
ต่อพันธะผูกพันของรัฐบาลต่อสหประชาชาติและประชาคมโลก
 ๕. การพัฒนาแนวคิดทางยุทธการของกองทัพเรือ ต้องคำานึง
ถึงยุทธศาสตร์ทางเรือและหลักการใช้กำาลังทางเรือในทะเลแคบ (Milan 
N. Vego, 2003) หรือลักษณะของกองทัพเรือที่ต้องปฏิบัติการในพื้นที่ 
ที่มีประเทศเพื่อนบ้านล้อมรอบและมีความขัดแย้งตามแนวชายแดนและ
เขตแดนทางทะเล
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 ขยายความตามข้อ ๑ ที่ว่า แนวคิดการพัฒนากองทัพเรือใน

อนาคตดังกล่าว ให้เป็นกองทัพเรือที่มีความพร้อมปฏิบัติการ (Versatile 

Navy) ในทุกรูปแบบของการปฏิบัติการและความขัดแย้ง จะต้องพิจารณา 

ให้ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ และการปฏิบัติการ 

กับประเทศต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นการพัฒนาอำานาจกำาลังรบ 

(Fighting Power) ๓ ด้าน ดังนี้

 ๑. ด้านแนวความคิดในการปฏิบัติการ             ( Conceptual)          กองทัพเรือ 

ในอนาคต ควรต้องเน้นหลักในการปฏิบัติการต่าง ๆ ท ี่มุ่งทำาลายความ

ตั้งใจของข้าศึก (Enemy’s Will) โดยใช้หลักการ ดังนี้

   ๑.๑ การชิงเป็นฝ่ายริเริ่ม (Pre-emption) ซึ่งต้องการ

ความระมัดระวังด้านเวลาชิงลงมือก่อน และการตัดสินใจในการเสี่ยงใน

การช่วงชิงความได้เปรียบ 

   ๑.๒ การปฏิเสธความเข้มแข็งของข้าศึก (Dislocation) 

เป็นการปฏิเสธไม่ให้ข้าศึกสามารถใช้ความเข้มแข็งของกำาลังรบ ด้วยการ

เข้าดำาเนินการก่อนหรือแก้ไขให้เราได้เปรียบ  หรือด้วยการไม่ให้ข้าศึก

ต่อสู้ด้วยวิธีการที่ข้าศึกถนัด

   ๑.๓ การเข้าขัดขวาง (Disruption) เป็นการเลือกโจมตี

จุดศูนย์ดุล (Center of Gravity) ของข้าศึก เพื่อทำาลาย/ลดการประสาน

สอดคล้องของอำานาจกำาลังรบข้าศึกลง 

 หมายเหตุ: โดยในการลดการประสานสอดคล้องหรือความเป็น
เอกภาพของข้าศึก สามารถกระทำาได้ด้วยการใช้… 
   ๑.๔ อำานาจกำาลงัรบ       (Firepower)        เปน็ขดีความสามารถ 
ในการทำาลาย ทำาให้หมดสภาพ กำาจัด หรือทำาลายให้สิ้นซากไป
   ๑.๕ จังหวะการรบ (Tempo) เป็นช่วงเวลาหรืออัตรา
การปฏิบัติที่สัมพันธ์กับข้าศึก เป็นขีดความสามารถในการทำาให้วงรอบ
ของ OODA Loop ได้แก่ การเฝ้าสังเกต (Observation) การทำาความ
เข้าใจคุ้นเคย (Orientation) การตัดสินใจ (Decision) และ การปฏิบัติ 
(Action) สำาเร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ให้ได้มาซึ่งความเหนือกว่าในการ
ตัดสินใจ (Decision Superiority) และทำาให้ข้าศึกต้องหมดสภาพในการ
สู้รบ และเปลี่ยนไปปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่สำาคัญ
   ๑.๖ สร้างปัญหาให้ข้าศึกอย่างพร้อมเพรียง  (Simultaneity) 
เป็นขีดความสามารถในการทำาให้ผู้บังคับบัญชาของข้าศึกต้องมีภาระงาน
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ลน้มอื       (Overload)        โดยการสรา้งภยัคกุคาม และส่ิงท้าทายต่าง      ๆ      ใหเ้กดิข้ึน 
พร้อม ๆ กัน   ทำาให้ไม่สามารถเน้นไปที่ปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้ในขณะนั้น 
หรือแม้กระทั่งจะจัดลำาดับความสำาคัญในการแก้ปัญหา
   ๑.๗ การสร้างความประหลาดใจ (Surprise) เป็น 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติในสิ่งที่ไม่คาดคิดที่สัมพันธ์กับปัจจัยเวลา  
(Time)  และพื้นที่ (Space) ดำาเนินการโดยใช้ การข่าวกรอง ความเร็ว 
ความคิดริเริ่ม การรักษาความลับ และการลวง ในการทำาให้เกิดความตื่นตกใจ 
แก่ข้าศึก
 ๒. ด้านกายภาพ (Physical) องค์ประกอบด้านกายภาพของ
อำานาจกำาลังรบ หมายถึง อาวุธยุทโธปกรณ์ทางเรือ ซึ่งต้องได้รับการ
พัฒนา ดังนี้
   ๒.๑ พัฒนาระบบอาวุธที่มีความแม่นยำาสูง   อุปกรณ์ตรวจจับ 
และระบบเครือข่าย ให้สามารถทำางานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว และ
สอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยให้เกิดผลต่อ การพิสูจน์ทราบ การสร้าง หรือ
การใช้ช่องว่างในขีดความสามารถด้านการปฏิเสธการปฏิบัติการ (Denial 
Capabilities) ของข้าศึก และสามารถเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นได้ตามโอกาส
   ๒.๒ พัฒนาขีดความสามารถในการยกระดับผลกระทบ
จากการปฏิบัติทางยุทธการให้ได้อย่างรวดเร็ว และการดำารงสถานะไว้ให้
คงอยู่นาน
   ๒.๓ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การใช้กำาลังพลเป็นไป
อย่างเหมาะสม
   ๒.๔ ลดจุดอ่อน (Vulnerability) ของกำาลังรบ (จากการถูก
ตรวจพบ การถูกกำาหนดตำาบลที่ และการถูกโจมตี) โดยการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ระบบป้องกันตนเอง การควบคุมการใช้ความถี่และ Signature 
ต่าง ๆ การประสานการลวงร่วมกันและความอ่อนตัวในการปฏิบัต ิ
การประสานงานและการโจมตีร่วมระยะไกล (ช่วยให้การกระจายกำาลัง 
และการแยกกำาลังเป็นไปอย่างเหมาะสม) 
   ๒.๕ ทำาให้กำาลังรบมีความอยู่รอด (Survivability) สูงสุด 
ด้วยการเน้นความทนทานแข็งแรง และ Built-in Redundancy ของ 
ยานรบและระบบต่าง ๆ
   ๒.๖ นำาหลักการพัฒนากำาลังรบ โดยยึดถือระบบเครือข่าย 
(Network) แบบเปิด (Open Architecture) และเป็นระบบที่ออกแบบ 
ให้สามารถใช้งานร่วมกันและทดแทนกันได้   (Modular Design)    
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 ๓. ด้านขวัญกำาลังใจ (Moral) เป็นองค์ประกอบหลักของ
อำานาจกำาลังรบ ท่ีต้องพิจารณาให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก กองทัพเรือใน
อนาคตจะดำารงคงอยู่ได้ต้องเน้น “การพัฒนาคนดีและเก่ง” และคำานึง
ถึงการใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) นำาการบริหาร “ใช้คนให้
ถูกกับงาน (The Right man for the Right Job)” ลดระบบอุปถัมภ์  
(Patronage System) การเล่นพรรคเล่นพวก (Spoil System)  สร้างขวัญ 
และกำาลังใจให้กับกำาลังพลที่ดีและเก่งทั้งกองทัพ และด้านการย้ายบรรจ ุ
ตอ้งสนับสนุนกำาลังพลให้มีความรู้ความสามารถครบทุกด้าน          ได้แก่            ด้านการรบ 
ด้านการศึกษา และด้านฝ่ายเสนาธิการ จึงจะขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง
ของกองทัพได้    การพัฒนาขวัญกำาลังใจยังต้องประกอบด้วยหลักการอื่น ๆ  
ดังนี้
   ๓.๑ สร้างเสริมภาวะผู้นำา ให้เกิดในหมู่กำาลังพลและส่งเสริม 
การทำางานเป็นทีมที่เข้มแข็งและมีการจัดการความรู้ นำาไปสู่การทำางาน
ร่วมกันระหว่างเหล่าทัพให้ได้ทั้งในสภาพสถานการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
หรือในสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
   ๓.๒ ส่งเสริมการฝึกและศึกษาของกำาลังพลให้หลากหลาย 
เปลี่ยนค่านิยมด้วยการให้ความสำาคัญต่อระบบการศึกษาและความก้าวหน้า
ของกำาลังพลที่เป็นครูพัฒนาให้กำาลังพลสามารถสร้างความคิดริเริ่มและ
นำาไปใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการรบและการสนับสนุนได้ดี
   ๓.๓ พัฒนากำาลังพลให้ตื่นตัวต่อเรื่องราวและภัยคุกคาม
แบบอสมมาตร์อย่างทันเวลา โดยให้มีความรู้และมีระบบงานต่อต้านภัย
คุกคามแบบอสมมาตร์ที่มีประสิทธิภาพ 
  ๓.๔ ดำารงรักษาปัจจัยที่เป็นพื้นฐานของหลักจริยธรรม 

                ในการบริหารจัดการกำาลังพล   และ
            การโยกย้ายตำาแหน่ง โดยเน้น 

      หลักคุณธรรม ขวัญกำาลังใจ 
            ความเข้มแข็งทางกาย 
   ความมีวินัยในตนเอง 
                    ความรับผิดชอบ
                ในส่วนบุคคล

                        และในหน้าท่ี 
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 คุณสมบัติของกำาลังทางเรือในอนาคต 
 จากเหตุผลท่ีกองทัพเรือในอนาคตจำาเป็นต้องเน้นการเป็น 

“กองทัพเรือที่มีกำาลังรบที่พร้อมต่อการปฏิบัติการทุกรูปแบบ (Versatile 

Maritime/Navy Force)” และคำานึงถึงการเป็นกองทัพเรือที่ต้องปฏิบัติการ 

ในทะเลสองด้านและเป็นทะเลแคบ   โดยในอนาคตต้องมุ่งพัฒนาอำานาจ

กำาลังรบ (Fighting Power) ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านแนวคิดในการปฏิบัติการ 

ด้านกำาลังพล และด้านยุทโธปกรณ์ดังกล่าว ทำาให้สามารถกำาหนด

คุณลักษณะของกำาลังทางเรือในอนาคตที่รองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ 

รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางทะเลในอนาคตได้ ดังนี้ 

 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนภารกิจ (Adaptability) 

ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย โดยในเรือรบ 

ต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับและอาวุธที่ทำางานได้หลายอย่างพร้อม ๆ กัน 

(Multi - Function Sensors และ Weapons) โดยมีกำาลังพลที่มี 

ความเช่ียวชาญสูงเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการใช้งานและการบำารุงรักษา 

(Manned and Maintained By a Multi-Skilled Crew)

 ความสามารถในการปรับระดับการปฏิบัติการ (Configurability) 

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธการ และ ยุทธวิธี  

 ความเป็นมาตรฐาน (Standardization) – ความจำาเป็นที่ต้อง

เน้นให้มีชั้น/แบบของเรือรบ อาวุธ และยุทโธปกรณ์อื่น ๆ ให้ความเป็น

มาตรฐานเดียวกัน มีความอ่อนตัวในการใช้งานสูง ง่ายต่อการซ่อมบำารุง

 ความง่ายของการปฏิบัติการ (Simplicity of Operation) 

ความต้องการให้มียุทโธปกรณ์ การปฏิบัติการ หลักนิยม ยุทธวิธี และ

หลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่เน้นให้กำาลังพลปฏิบัติ/ใช้งานได้ง่ายความได้เปรียบ

ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information superiority) – ความสามารถในการ

ปฏิบัติที่มีความเหนือกว่าด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนข้อมูล

ข่าวสารทางยุทธวิธี ยุทธการ ยุทธศาสตร์ ที่สัมพันธ์กับฝ่ายตรงข้าม

 บทเรียนที่กองทัพเรือต้องพิจารณาใน Future Operational 

Concepts in 2020/2025 ประกอบด้วย

 ๑. การปฎิบัติการต้องเน้นเชิงรุก (Offensive Operations) 

ออกไปนอกอ่าวไทย (Out of the Gulf) (แผนป้องกันประเทศ)
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 ๒. พัฒนาขีดความสามารถของเรือบรรทุก ฮ. ให้ป้องกันตนเอง

ได้สมบูรณ์ (Self-protection Armed Helo Carrier)

 ๓. มีฐานทัพหน้าสำารอง (Alternative Forward Bases) 

 ๔. มีกำาลังท่ีสามารถควบคุมทะเลท้ังสองด้านอย่างสมบูรณ์ 

(Complete Gulf & Andaman Controls)

 ๕. เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการเรือดำานำ้า (Submarine 

Operations – Old/New)

 ๖. มีขีดความสามารถในการทำาสงครามทุ่นระเบิดทางรุกและ

ทางรับ (Offensive & Defensive Mining)

 ๗. มีขีดความสามารถในการป้องกันฝั่งระยะไกลด้วยอาวุธ

ปล่อยนำาวิถี (Full Long-Range Coastal Defense - Shore-based 

Missiles)

 ๘. มีเส้นทางการส่งกำาลังบำารุงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (Solid 

Pipe-line of Logistic Support)

 ๙. กำาหนดเส้นทางการส่งกำาลังบำารุงที่ปกปิด (Concealed 

Q-route)

 ๑๐.  ใช้เส้นทางเลือกในการส่งกำาลังบำารุง     (Alternative  

Q-route) เช่น ทะเล Andaman, ทางอากาศ (Air-routes)

 ๑๑.  ทบทวนขีดความสามารถในการสนับสนุนทางปีกให้

กับกำาลังทางบก (Army Flank Support) – ต้องทำามากเท่าไร? (How 

much required?) ที่กำาหนดไว้ ๑ กองพันผสม เป็นแนวคิดที่ถูกต้องแล้ว

หรือไม่ 

 ๑๒.  พัฒนาขีดความสามารถในการรบแบบอสมมาตร์ 

(Asymmetric Ways of War เช่น เรือดำานำ้า วิธีการปราบเรือดำานำ้าแบบ

ใหม่, หน่วยรบพิเศษทางทะเล ฯลฯ) 

 ๑๓.  กำาหนดแนวคิดในการปฏิบัติทางยุทธวิธี ให้ชัดเจนใน

การรบขนาดใหญ่และขนาดเล็ก (Concept of Operations – Major/

Minor Naval Operations) เช่น การปฏิบัติการของอากาศยานและ

เฮลิคอปเตอร์ (A/C & Helo Ops) การปฏิบัติการของเรือดำานำ้า (S/M 

Ops.) การปฏิบัติการพิเศษทางเรือ  (SOF) การสนับสนุนด้วยเครื่องบิน

ขับไล่ ทอ. (Fighter Supports) และการเตือนภัยล่วงหน้า (AEW) เป็นต้น
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  โดยสรุป  กำาลังรบทางเรือของกองทัพเรือในอนาคต   และ

แนวคิดในการรบทางด้านยุทธการ (Future Maritime forcesand  

Future Navy Operational Concepts) เป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง

สำาหรับใช้ประกอบในการจัดทำายุทธศาสตร์ทางเรือ และการเตรียม 

กำาลังรบ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการนำามาใช้ประกอบในการจัดทำา กล่าวคือ 

กองทัพยังไม่รู้เลยว่าตนเองจะใช้วิธีการใดในการทำาการรบ ทั้งในการรบ 

ขนาดใหญล่งมาจนถงึการแกไ้ขความขดัแยง้ระดบัตำา่       รูแ้ตท่างทฤษฎใีนการ 

ทำาการรบแต่ละสาขา และดำาเนินการไปตามแผนป้องกันประเทศ

ทีก่องทัพไทยกำาหนด นอกจากนั้น ก็ยังไม่ไดเ้ป็นเลิศในแต่ละสาขาการ

รบทางเรือเช่นกันเพราะการพัฒนากำาลังรบที่ผ่านมายังไม่เป็นระบบ 

สะเปะสะปะ ไม่มีหรือไม่สอดคล้องกับแนวคิด

ในทางด้านยุทธการท่ีควรจะเป็น และไม่มี 

แนวคิดของการใช้กำาลังในอนาคต     ดังน้ัน     กองทัพเรือ 

จึงต้องศึกษาทำาความเข้าใจและมีแนวทาง 

ในการใช้กำาลังในปัจจุบันและในอนาคตที่ชัดเจน 

โดยจะต้องนำาหลักการต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น

มากำาหนดขีดความสามารถและแนวทางในการ

พัฒนากองทัพเรือในอนาคต ดังนี้ :

 ๑. ขีดความสามารถในการทำาสงคราม 

ใต้นำ้าทางรุก (Offensive Underwater Warfare 

Capabilities) เช่น เรือดำานำ้า ทุ่นระเบิด 

และตอร์ปิโด (Submarines, Mines and 

Torpedoes)

 ๒.  ขีดความสามารถในการรบผิวนำ้า 

เชิงรุก (Offensive Surface Warfare 

Capabilities)  เช่น ปืนเรือรุ่นใหม่, เรือเร็วโจมตีความเร็วสูง, เรือเร็วอาวุธ

ปล่อยนำาวิถี, ระบบอาวุธเชิงรุกที่มีขีดความสามารถสูง เช่น Laser, ปืน

เรือรุ่นใหม่ที่เน้นลูกปืนที่มีขีดความสามารถสูง  
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 ๓. ขีดความสามารถในการทำาสงครามต่อสู้ภัยทางอากาศทางรุก 

(Offensive Air Warfare Capabilities) เช่น เครื่องบินรบ และระบบ

อาวุธปล่อยฯ ป้องกันฝั่ง (ทั้งแบบ Supersonic และแบบ Hypersonic)

 ๔. ขีดความสามารถในการใช้ Computer Network Operations 

(การใช้ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลางและทำางานเป็นลักษณะการรบร่วม : 

Network Centric Warfare: NCW) โดยเน้นให้เรือในกองทัพเรือ 

มีความสามารถและความพร้อมสูงสุดก่อน

 ๕. ขีดความสามารถในการปฏิเสธการใช้อวกาศและไซเบอร์ 

(Space and Cyberspace) เช่น แผนที่ ภาพถ่ายสถานการณ์ทางทะเล 

ทีท่นัสมยั และการทำาสงครามไซเบอร์ (พัฒนากำาลังพลใหก้า้วหนา้ในด้านนี้ 

ถึงขั้นการใช้ในการทหารได้)

 ๖. ขีดความสามารถในการใช้และป้องกันอาวุธที่มีอำานาจการ

ทำาลายล้างสูง (Weapons of Mass Effect: WME) เช่น การพัฒนาระบบ

ป้องกันสงครามนิวเคลียร์ เคมี ชีวะ ต่อกำาลังพล หน่วยเรือและหน่วยบก

อย่างจริงจัง

 ๗. ขีดความสามารถในการใช้ระเบิดที่มีความแม่นยำาสูง และ

อาวุธ Electromagnetic Pulse (EMP) รุ่นใหม่

 ๘. ขีดความสามารถในการต่อสู้การโจมตีแบบอสมมาตร์ 

(Asymmetric Attacks) โดยใช้สงครามหรือการรบนอกแบบทุกชนิด

 ๙. ขีดความสามารถในการลาดตระเวนเป็นพื้นที่กว้างสนับสนุน 

Situational     Awareness   (Wide     Area     Surveillance  /     Reconnaissance) 

ด้วยการใช้ยานไร้นักบินแบบบินความสูงปานกลางระยะบินไกล  - ปานกลาง 

(Long-Medium Range UAVs) - ได้แก่ ยาน UAV แบบ MALE 

(Medium Altitude Long Endurance) 

 ๑๐.  ขีดความสามารถในการโจมตีด้วยอาวุธปล่อยนำาวิถี 

ระยะไกลจากบนบก (Land Attack Missiles) ในการรักษาช่องทางเข้า

อ่าวไทยและพื้นที่สำาคัญในทะเอันดามัน
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 การจัดลำาดับแนวคิดด้านการรบทางยุทธการ
 จะเน้นหลักการ ดังนี้
  • ต้องจัดสมดุลความต้องการให้เป็นสัดส่วนที่มีผลต่อการใช้

อำานาจกำาลังรบ สอดคล้องกับจังหวะการรบที่เพียงพอ ในการเอาชนะ

ความตั้งใจของข้าศึก

 •  คอยปรับเปลี่ยนการปฏิ บัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ทางยุทธศาสตร์ แม้ว่าจะมีการเพิ่มข้อจำากัดของกฎการใช้กำาลังมากขึ้น

 •  กำาหนดหลักนิยมการรบร่วมที่ง่ายต่อการปฏิบัติ

 • การบังคับบัญชาในภารกิจที่ปฏิบัติ ต้องดำาเนินการด้วย

องค์กรที่หลากหลาย    และเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยเรือและหมวดเรือ

เฉพาะกิจ ที่มีการใช้ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลางอย่างเต็มรูปแบบ

 •  หน่วยต่าง ๆ ที่ต้องเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจต้องดำารงและ 

แลกเปลี่ยนภาพสถานการณ์แบบ Real-time ในการร่วมกันโจมต ี

เป้าข้าศึก จะทำาให้มีอำานาจการทำาลายร่วม มีความอ่อนตัวในการใช้กำาลัง 

และไม่มีข้อจำากัดจากยานแต่ละลำา

 • ต้องสร้างผลกระทบด้านปฏิบัติการจิตวิทยาให้เกิดผล 

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกับขีดความสามารถในการป้องปรามและการ 

บบีบงัคบั ในการใช้กำาลงัรบทางเรอืในความขัดแยง้ระดบัสงู        การปฏบิตักิาร 

ข่าวสาร สนับสนุนด้วยการข่าวกรอง จะเป็นหลักในด้านนี้

 หลักการจัดทำาแนวคิดในการรบทางด้านยุทธการของกองทัพเรือ 

มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและแนวทางการพัฒนาในอนาคตตามรูป
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