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“กําลังในอากาศ เปนโลอันแทจริงอยางเดียว  
ที่จะปองกันมิใหการสงครามมาถึงทามกลางประเทศของเราได  

ทั้งเปนประโยชนใหญยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ” 
 

จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณโุลกประชานารถ 

พระบิดากองทัพอากาศ 
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

สารบัญ ข 

สารบัญภาพ จ 

บทที่ ๑ บทนํา ๑ 

๑.๑ นิยามหลักนิยมกองทัพอากาศ ๒ 

๑.๒ ที่มาของหลักนิยมกองทัพอากาศ ๒ 

๑.๓ ประเภทของหลักนิยม ๔ 

๑.๔ คุณคาของหลักนิยมพ้ืนฐานกองทัพอากาศ ๖ 

๑.๕ ประโยชนของหลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ ๖ 

๑.๖ คุณลักษณะที่ดีของหลักนิยม ๗ 

๑.๗ ความมุงหมายของการจัดทําหลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ ๗ 

๑.๘ กรอบความคิดการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ ๘ 

๑.๙ การพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ ๑๐ 

บทที่ ๒ การสงคราม ๑๔ 

๒.๑ ธรรมชาติของสงคราม ๑๔ 

๒.๒ ธรรมชาติของความขัดแยง ๑๖ 

๒.๓ ระดับของความขัดแยง ๑๗ 

๒.๔  ระดับของสงคราม ๑๘ 

๒.๕ ความสัมพันธระดับของสงคราม ๒๐ 

๒.๖ การยุติสงคราม ๒๐ 

๒.๗ กฎหมายที่เก่ียวของกับสงคราม ๒๒ 

๒.๘ หลักการสงครามทางอากาศ ๒๓ 

๒.๙ วิวัฒนาการแหงสงคราม ๒๖ 
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สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง หนา 

บทที่ ๓ กําลังทางอากาศ ๒๙ 

๓.๑  ความหมายของกําลังทางอากาศ ๒๙ 

๓.๒  การปรากฏตัวของกําลังทางอากาศปฏิรูปรูปแบบสงคราม ๒๙ 

๓.๓  หลักการและความเชื่อในการใชกําลังทางอากาศ ๓๐ 

๓.๔ คุณลักษณะกําลังทางอากาศ ๓๖ 

๓.๕ ขีดความสามารถของกําลังทางอากาศ ๓๗ 

๓.๖  ขีดจํากัดของกําลังทางอากาศ ๓๘ 

๓.๗ จุดศูนยดุล ๔๐ 

๓.๘ กฎการใชกําลังทางอากาศ ๔๑ 

บทที่ ๔ หลักนิยมปฏิบัติการทางอากาศ ๔๓ 

๔.๑ การใหไดมาซึ่งการครองอากาศ ๔๕ 

๔.๒ การปฏิบัติการของกําลังทางอากาศ ๔๗ 

๔.๓ บทสรุป ๖๘ 

บทที่ ๕ หลักนิยมปฏิบัติการไซเบอร ๗๐ 

๕.๑ กลาวนํา ๗๐ 

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะของมิติไซเบอร ๗๑ 

๕.๓ วัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติการไซเบอร ๗๑ 

๕.๔ การปฏิบัติการไซเบอร ๗๔ 

บทที่ ๖ หลักนิยมปฏิบัติการทางอวกาศ ๘๐ 

๖.๑ กลาวนํา ๘๐ 

๖.๒ บริบทหวงอวกาศ ๘๐ 

๖.๓ วัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติการทางอวกาศ ๘๒ 

๖.๔ การปฏิบัติการทางอวกาศ ๘๕ 
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สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง หนา 

บทที่ ๗ หลักนิยมปฏิบัติการรวม ๘๙ 

๗.๑ ความสําคัญของการปฏิบัติการรวม ๘๙ 

๗.๒ หลักการของการปฏิบัติการรวม ๙๐ 

๗.๓ ขอพิจารณาการปฏิบัติการรวม ๙๐ 

บทที่ ๘ หลักนิยมปฏิบัติการรวม/ผสม ๙๒ 

๘.๑ ความสําคัญของการปฏิบัติการรวม/ผสม ๙๒ 

๘.๒ หลักการของการปฏิบัติการรวม/ผสม ๙๓ 

๘.๓ ขอพิจารณาการปฏิบัติการรวม/ผสม ๙๔ 

บทที่ ๙ บทบาท หนาที่ ภารกิจ พันธกิจและรูปแบบการปฏิบัติของกองทัพอากาศ ๙๖ 

๙.๑ บทบาท ๙๖ 

๙.๒ หนาที่ ๙๘ 

๙.๓ ภารกิจ ๙๙ 

๙.๔ พันธกิจของกองทัพอากาศ ๙๙ 

๙.๕ ความสามารถหลัก ๑๐๐ 

๙.๖ ความสามารถเฉพาะ ๑๐๐ 

๙.๗ แนวคิดและการประยุกตใชกําลังทางอากาศ ๑๐๒ 

บทที่ ๑๐ กองทัพอากาศ : ความทาทายสูอนาคต ๑๐๙ 

๑๐.๑ วิสัยทัศน ๑๑๒ 

๑๐.๒ แนวทางการปฏิบัติการ ๑๑๓ 

๑๐.๓ ปจจัยสําคัญที่มีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพและความสําเร็จในการปฏิบัต ิ 
    ภารกิจ ๑๑๔ 

๑๐.๔ สาระสําคัญของหลักนิยมกองทัพอากาศ ๑๑๕ 

๑๐.๕ บทสงทาย ๑๑๗ 
  

สารบัญภาพ ************** 
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สารบัญภาพ 

ภาพ หนา 

ภาพที่ ๑ กระบวนหลักนิยมกองทัพอากาศ ........................................................................ ๙ 
ภาพที่ ๒ นาย ชารล ฟนเดนบอรน นําเครื่องอังรี ฟารมัง ๔  
            มาแสดงการบินที่สนามมาสระประทุม .............................................................. ๑๐ 
ภาพที่ ๓ พัฒนาการจากสันติภาพสูสงคราม..................................................................... ๑๖ 
ภาพที่ ๔ วงรอบของความขัดแยง .................................................................................... ๑๗ 
ภาพที่ ๕ ความสัมพันธของระดับของสงคราม .................................................................. ๒๐ 
ภาพที่ ๖ สะพานพระราม ๖ ถูกทิ้งระเบิดขาด เมื่อ ๗ กุมภาพันธ ๒๔๘๘ ........................ ๒๘ 
ภาพที่ ๗ สะพานขามแมน้ําแคว ตกเปนเปาการโจมตีทางอากาศ ..................................... ๓๓ 
ภาพที่ ๘ โมเดลจุดศูนยดุล ............................................................................................... ๔๑ 
ภาพที่ ๙ กรุงเทพฯ ถูกโจมตีทางอากาศเปนครั้งแรกในคืนวันท่ี ๗ มกราคม ๒๔๘๕   .............. ๔๔ 
ภาพที่ ๑๐ กรุงเทพฯ ถูกโจมตีทางอากาศเปนครั้งแรกในคืนวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๘๕ .............. ๔๕ 
ภาพที่ ๑๑ แนวความคิดการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง ................................. ๕๓ 
ภาพที่ ๑๒ ปรามิดของการใชกําลังทางอากาศ ................................................................. ๖๙ 
ภาพที่ ๑๓ การปฏิบัติการไซเบอรของกองทัพอากาศ ....................................................... ๗๘ 
ภาพที่ ๑๔ การปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศ ................................................. ๘๕ 
ภาพที่ ๑๕ ฐานทัพเรือสัตหีบ (๑ มิถุนายน ๒๔๘๘) ถูกโจมตีทางอากาศหลายครั้ง........ ๑๐๘ 
ภาพที่ ๑๖ แบบจําลองความเชือ่มโยงของวิสยัทัศน แนวความคิดในการปฏิบัตภิารกิจ ....... ๑๑๑ 
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บทที่ ๑ บทนํา 
 

“กําลังในอากาศ เปนโลอันแทจริงอยางเดียวที่จะกันมิใหการสงครามมาถึง 
ทามกลางประเทศของเราไดทั้งเปนประโยชนใหญยิ่งในเวลาปกติ” 

จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ  
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 
พระบิดาแหงกองทัพอากาศไทย 

“Air Power is the sole shield to protect our nation against wars and 
also renders great service for transportation during peacetime.” 

Field Marshal His Royal Highness  
Prince Chakrabongse Bhuvanath Krom Luang Bisnulok Prajanath 

 
 การปองกันประเทศใหรอดพนจากภัยคุกคามจากศัตรูเปนเรื่องที่ ไมสามารถ 
ใชความคิดกําหนดข้ึนเองแลวนํามาปฏิบัติไดในทันที เพราะหากเกิดความผิดพลาดจะมีผลถึง 
“การสิ้นชาติ” อันหมายถึงการสูญเสียเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดน ในอดีต
นักการทหารหรือนักรบจึงไดคิดคนกระบวนการทางความคิด ในการที่จะเตรียมและ 
ใชกําลังรบท่ีถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับยุทธศาสตรทหาร และภัยคุกคามที่ตองเผชิญ 
กระบวนการทางความคิดดังกลาวจึงเสมือนเปน “หนทางปฏิบัติท่ีเช่ือวาดีที่สุดในการ 
ใชกําลังทหารเพื่อเอาชนะขาศึก” หรือเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “หลักนิยมทางทหาร 
(Military Doctrine)” หลักนิยมทางทหารจะมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกองทัพนําไปประยุกตใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ หลักนิยมทางทหารมีไดทั้ง 
ในรูปแบบที่ไมไดเขียนข้ึนเปนเอกสาร (Unwritten Doctrine) และในรูปแบบที่เขียนข้ึน
เปนเอกสาร (Written Doctrine) รูปแบบหลักนิยมทางทหารท่ีไมไดเขียนเปนเอกสารนั้น 
พบไดในบันทึกการคนควาทางประวัติศาสตรการทหาร “การทําสงครามของไทยในอดีต 
ประสิทธิภาพของกองทัพจะขึ้นอยูกับความสามารถในการนําทัพขององคพระมหากษัตริย 
ผูเปนจอมทัพไทย และแมทัพนายกองผูควบคุมดูแลขบวนทัพในการนําทัพเขาตอสูกับขาศึก 
พระมหากษัตริยหรือจอมทัพไทยจึงเปนผู กําหนดแนวความคิดและวิธีทําการรบ 
ดวยพระองคเอง”  
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 แนวความคิดและวิธีทําการรบที่ พัฒนาข้ึนในสมัยนั้น จึงถือไดวาเปนหลักนิยม 
ทางทหารที่ไมไดเขียนข้ึนเปนเอกสาร แตเปนสิ่งที่สั่งสมจากประสบการณ และบทเรียน 
หลอหลอมจนกลายเปนความเชื่อวาการกระทําดังกลาวคือวิธีที่ดีท่ีสุดที่จะเอาชนะขาศึกได 
ถึงแมวาความเชื่อในยุคดังกลาวจะลาสมัยสําหรับปจจุบันไปแลว แตมิอาจปฏิเสธไดวา
การศึกษากระบวนการของความคิดที่ดีที่สุดตองศึกษาจากประวัติศาสตรหรือบทเรียน 
จากสงครามในอดีต เพราะสิ่งเหลานี้เปนตนกําเนิดของแนวความคิด เปนที่มาอันเปนรากฐาน 
และตัวตนของเราในปจจุบัน ดังคํากลาวที่วา “ทฤษฎีท่ีปราศจากประสบการณ จะขาด
รากฐานและสาระที่เปนแกนสาร สวนประสบการณท่ีปราศจากทฤษฎี จะขาดความพรอม
ที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น” 

๑.๑ นิยามหลักนิยมของกองทัพอากาศ 
 หลักนิยม คือ หลักการมูลฐานที่มีรากฐานมาจากประสบการณ หรือหลักเกณฑ 
ที่คิดคนข้ึนมา และไดรับการพิจารณามาอยางถองแทแลว นํามาสั่งสอนจนเปนที่ยอมรับ
ปฏิบัติจากผูรวมงานรวมอาชีพ สําหรับทางทหารจะไดมาจากบทเรียนและปฏิบัติการ 
ที่กระทําอยูเปนประจําท่ีไดผลจนเปนที่ยอมรับวาเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ เปนศูนยรวมแหง
ความเชื่อในการทําศึก ถือกําเนิดมาจากการหลอมรวมกันของหลักการพ้ืนฐานและความคิด
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ที่เกี่ยวกับการใชอํานาจกําลังรบ หรือ การใชอาวุธใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ในทุกโอกาสท่ีปฏิบัติการตอขาศึก เพื่อให ไดชัยชนะ เพ่ือผลสําเร็จของ 
การปฏิบัติการตามภารกิจที่ไดรับมอบ  
 

คําจํากัดความ ที่ถูกตองตรงประเด็น กะทัดรัดที่สุด นั่นคือ 

“หลักนิยม คือ สิ่งที่เราเชื่อวาเปนหนทางท่ีดีที่สุดในการทํากจิกรรมใด ๆ” 
 

๑.๒ ท่ีมาของหลักนิยมกองทัพอากาศ  
 เมื่อพิจารณาถึงที่มาอันประกอบไปดวยปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลใหหลักนิยม
กองทัพอากาศ ตองปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมเติมเนื้อหาใหสอดคลอง สามารถใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ดังตอไปนี้ 
 ๑. ประวัติศาสตรและบทเรียนในอดีตเปนแหลงที่มาของหลักนิยม เนื่องจาก
ประสบการณ ทางประวัติศาสตร เปนสิ่ ง ท่ี ให ขอ เท็ จจริงที่ สํ าคัญทั้ งการป ฏิบัติที่ 
ประสบผลสําเร็จและไมประสบผลสําเร็จ  
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 ๒.  ลักษณะทางภูมิรัฐศาสตรและภูมิศาสตรทหาร เปนสภาพความเปนจริง 
ทางภูมิศาสตรอันสงผลตอการเมืองการปกครองของประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติการ 
ทางทหารเปนคุณลักษณะทางธรรมชาติท่ีไมอาจเปลี่ยนแปลง แตจะสงผลตอปจจัยอื่นเสมอ
และตองใชเปนขอพิจารณาสําคัญเมื่อสิ่งแวดลอมอ่ืนเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม คานิยม และประเพณีของประเทศ เปนสิ่งท่ีบงบอก 
ถึงอุปนิสัย ใจคอ ลักษณะความเปนตัวตนของคนในชาติ ทั้งยังเปนเครื่องบงชี้ถึงสิ่งท่ีเราถนัด
หรือความสามารถพิเศษอันจะชวยใหการปฏิบัติภารกิจใดใดบรรลุผลไดงายยิ่งข้ึน 
 ๔.  ผลประโยชนแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ และ
วัตถุประสงคทางทหาร เปนสิ่งที่ทุกภาคสวนของประเทศ สวนราชการ และองคกรตาง ๆ 
ตองยึดถือเปนหลักเพ่ือใชในการพัฒนา เปนแนวทางยุทธศาสตร หรือนโยบายในการ
ทํางาน ทั้งนี้ผลประโยชนของชาติจะถูกกําหนดออกมาเปนวัตถุประสงคแหงชาติ แลวแปลง
ออกมาเปนนโยบายความม่ันคงแหงชาติ จากนั้นจึงจะกําหนดวัตถุประสงคทางทหาร 
แนวทางยุทธศาสตร หรือนโยบายของกองทัพอากาศจะตองตอบสนองความตองการ 
ในระดับเหนือขึ้นไปอยางเต็มขีดความสามารถ 
 ๕.  ความเก่ียวของกับการเมือง นักการเมืองเปนเสมือนผูแทนประชาชน ไดรับ
ฉันทามติจากประชาชนใหบริหารประเทศ นักการเมืองจะเปนผูกําหนดวา อะไรควรเปน
ผลประโยชนของชาติ ท่ีตองคํานึงถึง และเปนผูกําหนดวัตถุประสงค  และนโยบาย 
ความม่ันคงแหงชาติ ซึ่งกองทัพอากาศตองยึดถือเปนหลักในการพิจารณาสิ่งท่ีเกี่ยวของไมวา
จะเปนหลักนิยม ยุทธศาสตร หรือแผนงานตาง ๆ  
 ๖.  พันธกรณีของประเทศตอประชาคมโลก เปนปจจัยที่สงผลกระทบ และนับวัน 
จะมีความสําคัญมากยิ่งข้ึน เพราะประเทศเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก มีพันธกรณีในรูป
ทวิภาคี พหุภาคี ในแบบรัฐตอรัฐ หรือรัฐตอองคกรมากมาย ทั้งในแงการเมือง เศรษฐกิจ 
การทหาร และมนุษยธรรม พันธกรณีดังกลาวยอมสงผลตอการกําหนดนโยบายของรัฐ และ
นโยบายของกองทัพอากาศอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะกองทัพอากาศเปนกลไกหนึ่งของ
รัฐบาลในการตอบสนองพันธกรณขีองประเทศตอประชาคมโลก 
 ๗.  ภัยคุกคาม เปนการประเมินเจตนารมณ ศักยภาพ และขีดความสามารถของ
ขาศึก คูกรณี หรือสิ่งที่คาดการณไดวานาจะสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศในทุกดาน 
อันอาจจําเปนตองใชกองทัพหรือกําลังทหาร เขาไปชวยแกไขปญหา 
 ๘. สถานภาพทางเศรษฐกิจ เปนเครื่องบงบอกถึงความตองการขีดความสามารถทาง
ทหารไดประการหนึ่ง เพราะถึงแมการพัฒนาเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่องจะเปน
นโยบายและความตองการหลักของรัฐบาล แตหากปราศจากความเขมแข็งของกองทัพ
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ควบคูไปกับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจแลว ยอมเปรียบเสมือนการขาดการรับประกัน
ความเสี่ยงดานความมั่นคง ท่ีอาจเกิดขึ้นแบบคาดไมถึงในเวลาใดเวลาหนึ่งไดในอนาคต 
นอกจากนี้สถานภาพทางเศรษฐกิจ ยังเปนเครื่องชี้วัดความสามารถของกองทัพในการดํารง
ศักยภาพของตนเองใหมีขีดความสามารถหรือความพรอมรบในระดับที่ตองการ ศักยภาพ 
ที่เก่ียวของกับสถานะทางเศรษฐกิจ ไดแก การจัดหา การดํารงรักษาสภาพ การซอมบํารุง 
และการสงกําลังบํารุง เปนตน 
 ๙.  ขีดความสามารถทางเทคโนโลยี พัฒนาการทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด  
ทําใหสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรของโลกเปลี่ยนแปลงไป โลกมีการสื่อสารเชื่อมตอ 
ถึงกันไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เอ้ืออํานวยใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มีความสะดวก 
มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร สารสนเทศ และคอมพิวเตอร  
ซึ่งไมเพียงแตองคกรภาคเอกชนจะไดรับประโยชนเทานั้น กองทัพอากาศเปนกองทัพท่ีมี
เอกลักษณสําคัญอยางหนึ่งคือมีรากฐานพัฒนาการมาจากเทคโนโลยี ขีดความสามารถ 
ทางเทคโนโลยีจึงเปนปจจัยชี้วัดประสิทธิภาพของกองทัพอากาศที่สําคัญมากอยางหนึ่ง 
และเปนองคประกอบของการกําหนดหลักนิยมอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 ๑๐.  ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนในชาติ ประเทศที่มีการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย ผูนําและคณะรัฐบาลเปรียบเสมือนผูแทนของประชาชนที่ไดรับมอบ
อํานาจใหมาบริหารประเทศ การกําหนดนโยบายตาง ๆ ที่เก่ียวของกับกองทัพอากาศ 
จึงเสมือนการปฏิบัติเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงเปน
เจาของกองทัพอากาศที่แทจริง อนึ่งในยุคปจจุบันท่ีการแสดงทัศนคติ และความคิดเห็น
ของประชาชนมีการเปดกวางมากยิ่งข้ึน การดําเนินการใด ๆ ของกองทัพอากาศ  จึงจะตอง
รับฟงทัศนะคติ และความคิดเห็นของประชาชน เพราะกองทัพอากาศจะไมสามารถปฏิบัติ
ภารกิจใด ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคไดโดยปราศจากการสนับสนุนจากประชาชน 

๑.๓ ประเภทของหลักนิยม 
 ถึงแมคําวาหลักนิยมจะมีตนกําเนิดมาจากศาสนา มีความหมายเก่ียวกับ คําสอน 
ลัทธิ ความเชื่อ เม่ือนํามาใชทางทหารจึงจํากัดเฉพาะในเรื่องกิจกรรมที่ เก่ียวของกับ
การทหารและความมั่นคง ซึ่งรวมถึงการทําสงครามดวย หลักนิยมนั้นมีหลายประเภท  
แตละประเภทก็จะมีหนาที่ บทบาท และคุณลักษณะเฉพาะตัว การจําแนกประเภทของ
หลักนิยมจะไมมีกฎเกณฑที่ตายตัว เมื่อเปรียบเทียบการแบงหลักนิยมทางทหารของ
ประเทศต าง ๆ แลว จะมีความแตกตางกันไมมากนัก เป นเพี ยงการแบ งประเภท 
ใหเหมาะสมกับธรรมชาติของประเทศตนเองเทานั้น สําหรับกองทัพอากาศนั้น ไดแบงประเภท
ของหลักนิยมจากการอางอิงของประเทศอ่ืนบวกกับธรรมชาติของกองทัพไทย ดังนี ้
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  ๑.  หลักนิยมมูลฐาน (Foundational Doctrine) เปนรากฐานของหลักนิยม
ทั้งหลายมีขอบเขตกวาง แนวความคิดของหลักนิยมมูลฐานนี้จะมีลักษณะคอนขางเปน
นามธรรม ถือเปนหลักการพื้นฐานในการใชกําลังทางทหารใหมีประสิทธิภาพสูงสุด แสดง
เจตนารมณ และธรรมชาติของสงคราม รวมทั้งความสัมพันธของการใชกําลังทหารกับ 
พลังอํานาจดานอ่ืน หลักนิยมมูลฐานจึงมีรากฐานของหลักการสงคราม ท่ีผูนําทางทหารทุกยุค
ทุกสมัยใชเปนปจจัยในการตัดสินตกลงใจทําสงคราม ถึงแมวาหลักการสงครามจะเปน 
สวนหนึ่งของหลักนิยมมูลฐาน ซึ่งเปนเหมือนกฎหรือความเปนจริง และมีมากมายหลายขอ
ลวนเปนที่ยอมรับของผูนําทางทหาร แตไมใชทุกขอที่บัญญัติขึ้นใชอยางเปนทางการ 

  ๒. หลักนิยมสิ่งแวดลอม (Environment Doctrine) คือหลักนิยมที่รวบรวม
ความเชื่อที่เก่ียวกับการใชกําลังทหารเขาปฏิบัติการในมัชฌิมหรือสภาพแวดลอมแตละชนิด 
เชน พื้นดิน ทะเล อากาศ อวกาศ ใตทองทะเล หลักนิยมสิ่งแวดลอมจึงเปนเรื่องเฉพาะของ
กําลังทหารในแตละมิติของการปฏิบัติ 

  ๓. หลักนิยมของหนวย (Organization Doctrine)  คือความเชื่อพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติของหนวยทหารตามโครงสรางการจัด ในที่นี้ ก็คือ “หลักนิยม
กองทัพอากาศ” นั่นเอง หลักนิยมของหนวยจะนําเอาความเปนนามธรรมของหลักนิยม 
มูลฐานและเนื้อหาในหลักนิยมสภาพแวดลอมมาสนธิกัน โดยเนนความเปนจริงของ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เปนตน  
หลักนิยมของหนวยจะถูกใชเปนแนวทางเพ่ือรองรับความตองการในปจจุบันและในอนาคต
อันใกล ซึ่งตองมีการประมวลสถานการณอยางรอบดาน ตรงขามกับหลักนิยมมูลฐานที่เปน
ความจริงอันถาวร ประเภทของหลักนิยมของหนวยจะประกอบไปดวย 
 ๑)  หลักนิยมพื้นฐาน (Basic Doctrine) 
 ๒)  หลักนิยมปฏิบัติการ (Operational Doctrine) 
 ๓)  หลักนิยมยุทธวิธี (Tactical Doctrine) 
 ๔)  หลักนิยมปฏิบัติการรวม (Joint Doctrine) 
 ๕)  หลักนิยมปฏิบัติการผสม (Multinational Doctrine) 
 กองทัพอากาศไทยนั้นเปนกองทัพที่มีขนาดเล็ก มีคุณลักษณะ และธรรมชาติ
ของปจจัยแวดลอมแตกตางจากประเทศอ่ืน สําหรับหลักนิยมกองทัพอากาศฉบับนี้ จะเปน 
“หลักนิยมพ้ืนฐาน” ที่พัฒนาจากการพิจารณาสภาพแวดลอม และองคประกอบรอบดาน
อยางจริงจัง เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการพัฒนายุทธศาสตรกองทัพอากาศ อีกทั้งยังเปน
แนวทางในการจัดองคกร ปรับปรุงโครงสรางกําลังรบและปรับปรุงแผนงานทางทหารอื่น ๆ 
กอใหเกิดวงรอบของการพัฒนากองทัพอยางตอเนื่องตอไป 
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๑.๔ คุณคาของหลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ 
 หลักนิยมพ้ืนฐานกองทัพอากาศฉบับนี้ มีความสําคัญ และจําเปนตองเผยแพรให
ผูบังคับบัญชา และบุคลากรทุกระดับในกองทัพอากาศรับรู และเขาใจ เพราะจะตองนําไป
พัฒนาหลักนิยมในระดับรองลงไป รวมทั้งแผนงาน และกฎระเบียบตาง ๆ ใหสอดรับกัน
อยางเหมาะสม แสดงความเปนตัวตนและเปนความภาคภูมิใจของหนวยงาน และ
กองทัพอากาศ นอกจากนี้  หลักนิยมกองทัพอากาศฉบับนี้ยังมุ งที่จะใหกลุมบุคคล  
สวนราชการ และองคกรตาง ๆ ตอไปนี้รับทราบและเขาใจ 
 ๑.  ผูนําในระดับรัฐบาล รวมทั้งรัฐมนตรีผูมีอํานาจพิจารณา หรือกําหนดนโยบาย
ดานความมั่นคง 
 ๒.  สวนราชการและองคกรที่เกี่ยวของในการสนองนโยบายดานความมั่นคงของ
รัฐบาล 
 ๒.๑  สวนราชการ (ระดับกระทรวงและระดับกรม/หนวยงาน) 
 ๒.๒  สถาบันการศกึษา เชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียน 
 ๒.๓  สื่อมวลชน หรือองคกรผูเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูสาธารณชน 
 ๓.  ประเทศ องคกร หรือกลุมประเทศพันธมิตร ที่ประเทศไทย กองทัพไทย และ
กองทัพอากาศมีโอกาสท่ีจะปฏิบัติงานรวมกัน 
 ๔.  ประเทศ องคกร กลุมประเทศ หรือฝายที่มี โอกาสเกิดความขัดแยงเปน 
ภัยคุกคามดานความมั่นคงกับประเทศไทย โดยหลักนิยมกองทัพอากาศจะเปนเครื่องมือ
แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณ พันธกรณี รวมทั้งขีดความสามารถที่จะสนองตอบหรือตอบโต
ภัยคุกคามนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพหากจําเปน ทําใหเกิดสภาวะของการปองปรามไดในท่ีสุด 

๑.๕ ประโยชนของหลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ  
      ๑.  เปนแนวทางในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ  
      ๒.  เปนหลักในการวางแผน และกําหนดแนวความคิดในการดําเนินการทั้งปวงของ
กองทัพอากาศ  
      ๓.  เปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนา การจัดหนวย การวางกําลัง และใชกําลังใหมี
ประสิทธิภาพ  
      ๔.  เปนแนวทางใหหนวยเกี่ยวของและเหลาทัพอ่ืนไดศึกษาและเขาใจในธรรมชาติ 
และหลักการปฏิบัติของกองทัพอากาศ กอใหเกิดการประสานงานในการปฏิบัติการรวม/
ผสมระหวางเหลาทัพและชาติพันธมิตร  
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๑.๖ คุณลักษณะที่ดีของหลักนิยม 
 ๑. ตีความหรือทําความเขาใจไดงาย (กะทัดรัด ชัดเจน ใชภาษาสละสลวย) 
 ๒. มีเหตุผลเชื่อถือได 
 ๓. เปนที่เชื่อถือ ศรัทธา และถูกอัธยาศัยของผูใช 
 ๔. แฝงไวดวยพลังแหงการชี้นํา ซึ่งควรเปนผลผลิตของวิสัยทัศนที่มองการไกล และ
สติปญญาที่วิเคราะหประสบการณในอดีต 
 ๕. เปดเผยและประสงคใหเผยแพรออกไป 
 ๖. มีความยืนยงและไมเปลี่ยนแปลงบอย ๆ 
 ๗. มีความออนตัวใชไดกับภัยคุกคามที่เผชิญอยู และแสดงภาพแหงภัยคุกคาม 
ในอนาคต 
 ๘. มีความสมบูรณครอบคลุมถึงเรื่องที่ตองการ 
 ๙. แสดงถึงขีดความสามารถแหงพลังอํานาจ พรอมท้ังชี้แนะแนวทางการใช 
ขีดความสามารถนั้นใหเกิดผลดีท่ีสุด 

๑.๗ ความมุงหมายของการจัดทําหลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ 
 สภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรของประเทศไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก อาทิ เชน ยุทธศาสตรชาติหรือนโยบายความมั่นคงแหงชาติที่หันมาเนน 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ภัยคุกคามดานความมั่นคงที่เปลี่ยนรูปแบบจากศัตรูตามแบบเปนการ
กอความไมสงบ และการกอการราย ความเกี่ยวของทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ภารกิจของกองทัพที่เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของกองทัพในสภาวะปกติในการ
ชวยเหลือประชาชน และการบรรเทาภัยพิบัติ การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจาก
สงคราม (MOOTW) การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพ่ือความมั่นคง  
แหงราชอาณาจักร การพัฒนาทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ความตองการปฏิบัติการรวม
ที่มมีากยิ่งขึ้น ฯลฯ ดังน้ันความมุงหมายของการจัดทําหลักนิยมพ้ืนฐานกองทัพอากาศฉบับนี้
คือ เพ่ือใช เปนแนวทางพื้ นฐานในการปฏิบัติภารกิจเพื่ อการเตรียม และใชกําลั ง
กองทัพอากาศใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  
โดยมุงเผยแพรใหหนวยงาน และองคกรที่เก่ียวของรับทราบโดยทั่วกัน โดยเฉพาะกําลังพล 
และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสาขาตาง ๆ ของกองทัพอากาศ เพ่ือใหสามารถประยุกตใช
หลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศฉบับนี้เปนแนวทางในการปฏิบัติตามพันธกิจ และภารกิจ 
ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เปน “โลห” ท้ังในยามสงบ ยามวิกฤต จนถึง
ภาวะสงคราม เปนที่พ่ึงของประชาชน และเปนความภาคภูมิใจของประเทศชาติ สมดัง
ปฏิภาณขององคพระบิดาแหงกองทัพอากาศสืบตอไป 



หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

- ๘ - 
 

๑.๘ กรอบความคิดการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ 
           หลักนิยมกองทัพอากาศเปรียบเสมือน “เข็มทิศ” สําหรับนําทาง ไมใชแผนท่ีแสดง
เสนทางสูจุดหมาย ผูใชสามารถพิจารณาเลือกเสนทางท่ีเหมาะสมกับองคประกอบปจจัย
แวดลอมตาง ๆ เพื่อนําพาตนเองไปสูจุดหมายไดตามตองการ  การที่หลักนิยมจะมีบทบาท
ตอองคกรไดตองประกอบไปดวยหลักการสําคัญ ๒ ประการ  ประการแรก คือ ตองมี
อิทธิพลในการชักจูงความคิดของบุคลากรในองคกร ซึ่งอิทธิพลนั้นจะเกิดจากการอนุมัติ
หรือการใหอํานาจ และเกิดจากความสําคัญของผูนําหรือผูบังคับบัญชา ประการท่ีสอง คือ 
การจะนําหลักนิยมไปใชจะตองพินิจพิจารณาอยางรอบคอบทุกครั้ง 
          การสรางหลักนิยมพ้ืนฐานกองทัพอากาศจะมีความมุงหมาย เพ่ือใหใชเปนแนวทาง
และขอแนะนํา ในการสรางกรอบความคิดและความเขาใจเพ่ือนําไปสูการประยุกตปฏิบัติ
หลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศจะไมเขมงวดหรือจําเพาะเจาะจงในวิธีการปฏิบัติ แตจะ
เปนเครื่องชี้แนะ กํากับทิศทาง และการนําพากองทัพ ซึ่งชวยเสริมและสนับสนุน 
การพิจารณาตัดสินตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไดอยางเหมาะสม อีกทั้งยังมีสวนชวยผูนํา
หรือผูบังคับบัญชาในระดับรองลงมา ในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติในระดับยุทธวิธี 
รวมทั้งระเบียบปฏิบัติปลีกยอยลงมาไดอยางถูกตองเหมาะสม เพราะวาแนวทางและ
ระเบียบปฏิบัติที่ดียอมตองเปนเคร่ืองสะทอนสิ่งด ีๆ ที่ไดกําหนดไวในหลักนิยม  
           หลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการกําหนด
ยุทธศาสตรของกองทัพอากาศ เพราะกระบวนการพัฒนาหลักนิยมจะมีลักษณะเปนวงรอบ
เก่ียวของกับปจจัยหรือองคประกอบที่นํามาเปนขอมูลปอนเขาเพ่ือนําไปพิจารณาสราง 
หลักนิยมกองทัพอากาศ หลังจากนั้นจึงจะกําหนดยุทธศาสตรของกองทัพอากาศตอไป 
ผลลัพธของหลักนิยมเปนเครื่องสะทอนใหเห็นไดในรูปของการจัดองคกร โครงสรางกําลังรบ 
และความต อ งการด านต าง ๆ  อนึ่ ง  กระบวนการของหลั กนิ ยม ไม มี วันสิ้ น สุ ด  
เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ประสบการณเพ่ิมขึ้น และความตองการใหม ๆ เกิดข้ึน 
สิ่งเหลานี้จะเปนขอมูลยอนกลับ เพ่ือนําไปใชพิจารณาปรับปรุงหลักนิยมตอไป 
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ภาพท่ี ๑  กระบวนหลักนิยมกองทัพอากาศ 

 
 “หลักนิยม” จะใชเปนแนวทางในการกํากับหรือชี้แนะเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ซึ่งมี
ความแตกตางจาก“ยุทธศาสตร” ที่ใชเปนเครื่องมือในการกําหนดหนทางปฏิบัติ หลักนิยม
จึงมีความออนตัวในการนํามาประยุกตใชมากกวาและข้ึนกับดุลพินิจของผูนําไปใช แตทั้ง
หลักนิยมและยุทธศาสตรจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางแนบแนน หากเปรียบ 
หลักนิยมเปนเหมือนเข็มทิศนําทางแลว ยุทธศาสตรเปรียบไดกับเสนทางที่ไดถูกเลือกไวในแผน
วาจะไปสูเปาหมายไดดีที่สุดอยางไรนั่นเอง 
  

หลักนิยม

ปจจัย/องคประกอบ
 ผลประโยชนแหงชาติ

 วัตถุประสงคแหงชาติ

 นโยบายความม่ันคงแหงชาติ

 วัตถุประสงคทางทหาร

 ภัยคุกคาม

 การเมือง/นโยบาย

 ทฤษฎี

 ประวัติศาสตร

 ขีดความสามารถ

 เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

ยุทธการ

ยุทธวิธี

ขอมูลยอนกลบั
 ประสบการณ

 การใชกาํลังทหารครั้งหลังสุด

 ความตองการดานการฝก

ผลที่ได
การจัดองคกร

โครงสรางกําลังรบ

การฝก

ความตองการยุทโธปกรณ

แผนทางทหาร

สมุดปกขาว
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ภาพท่ี ๒  นาย ชารล ฟนเดนบอรน นําเครื่องอังรี ฟารมัง ๔ มาแสดงการบินทีส่นามมา

สระประทุม ระหวาง ๓๑ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ ๒๔๕๓ เปนการจุดประกายใหมี 
การพัฒนากําลังทางอากาศในประเทศไทย 

๑.๙ การพัฒนาหลักนิยมของกองทัพอากาศ 
 กองทัพอากาศเรียนรูบทเรียนจากการใชกําลังในอดีตอยางมาก จึงเปนแรงผลักดัน
ใหมีการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศที่เปนเอกสาร (Written Doctrine) ขึ้นเปนครั้งแรก
ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๓  ใชเวลาในการดําเนินการถึง ๔ ป แลวเสร็จในป พ.ศ.๒๕๒๗ เรียกวา 
“การกําหนดหลักนิยมของกองทัพอากาศไทยของคณะทํางานสถาบันวิชาการทหารอากาศ
ชั้นสูง พ.ศ.๒๕๒๗” มีสาระสําคัญเนนที่การตอสูเพ่ือเอาชนะลัทธิคอมมิวนิสต แตไมมีการ
เผยแพรใหเปนท่ีรับทราบอยางเปนทางการ ตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๐ ไดมีการพัฒนา 
หลักนิยมที่เนนในระดับปฏิบัติข้ึน หลักนิยมดังกลาวมีเนื้อหาแบงออกเปน ๒ สวนกวาง ๆ 
คือสวนท่ีเปนหลักการและธรรมชาติของกําลังทางอากาศ กับสวนที่เปนนโยบายและ 
การปฏิบัติ โดยมีขอพิจารณาวาการใชกําลังทางอากาศใหไดประโยชนสูงสุดนั้นตองกําหนด
วัตถุประสงคใหชัดเจน มีการจัดหนวยและแบงมอบการบังคับบัญชาให เปนสัดสวน  
การบังคับบัญชากําลังทางอากาศที่มีอยูทั้งหมดในยุทธบริเวณนั้น  จะตองมอบใหขึ้นอยูใน
ความรับผิดชอบทางยุทธการของผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว ในพ้ืนที่การรบที่สนธิกําลัง
ทางอากาศไวดวยกัน (Centralized Control) แสดงใหเห็นแนวคิดของการใชกําลังทาง
อากาศที่มีอยางจํากัดเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด นอกจากนี้จะตองมีการแตงตั้งนายทหาร
อากาศเปนผูบัญชาการกองกําลังทางอากาศ ขึ้นตรงตอผูบัญชาการยุทธบริเวณ โดยมีหนาที่
รับผิดชอบดําเนินการสงครามทางอากาศตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนแนวคิด 
ดานการยุทธรวมกับกําลังสวนอ่ืนโดยเฉพาะกําลังทางบก เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด 
ในการประสานงานในการใชกําลังทางอากาศในอนาคต 
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 ตอมาป  พ .ศ .๒๕๓๗  ไดมี การปรับปรุ งหลักนิ ยม ข้ึน ใหมด วยเหตุผลและ 
ความเหมาะสมของสถานการณโลก และภูมิภาคในยุคนั้นท่ีเปลี่ยนแปลงไปสูยุคหลังสงครามเย็น 
ภายหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียตในป พ.ศ.๒๕๓๔ ซ่ึงแบงโลกออกเปนหลายขั้ว 
(Multi-Polar World) ไมยึดติดกับชาติมหาอํานาจใหญเพียง ๒ ชาติอีกตอไป ผลประโยชน
ของชาติทางเศรษฐกิจถูกใหความสําคัญเปนอันดับแรกตอการพัฒนาประเทศ พ้ืนที่
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจไดขยายตัวเพ่ิมข้ึนมากกวาเดิมจนมีแนวโนมที่จะเกิดความ
ขัดแยงระหวางรัฐข้ึน บทบาททางทหารโดยเฉพาะกําลังทางอากาศจึงถูกใชเปนเครื่องมือ
สําคญัเพื่อใหเปนหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในการดําเนินนโยบายของรัฐ นอกจากนี้
ความขัดแยงที่ทําใหเกิดการใชกําลังทหารในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลกอาทิ กรณีสงคราม 
ชิงเกาะฟอลคแลนดระหวางอังกฤษกับอารเจนตินา (พ.ศ.๒๕๒๕) สงครามอาวเปอรเซีย 
ที่สหรัฐฯ และพันธมิตรปฏิบัติตามมติสหประชาชาติ เพ่ือการขับไลกองกําลังทหารของอิรัก
ออกจากประเทศคูเวต (พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๔) ซึ่งกําลังทางอากาศเขามามีบทบาทสําคัญ 
และพิสูจนแลววาปฏิบัติการทางอากาศสามารถสงผลตอการปฏิบัติของทุกหนวย 
เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติทางทหารในมิติอ่ืน จนอาจเรียกไดวาเปนเครื่องมือหนึ่งในการตัดสิน
การแพชนะของสงคราม รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการรบ เชน การใชอาวุธที่มีความ
แมนยําสูง (Precision Guided Weapon) อีกทั้งความตองการที่จะปลูกฝงอุดมการณ 
คานิยม (Ethos) บุคลากรในกองทัพเขาใจถึงภารกิจและหนาท่ีของกองทัพอยางแทจริง 
โดยเฉพาะภารกิจในสวนที่ปฏิบัติการดวยความริเริ่มของกองทัพอากาศ และภารกิจที่ตอง
ปฏิบัติรวมกับเหลาทัพอื่น ซึ่งตองมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหเปนที่รับรูรับทราบตรงกัน 
ไมเก็บเปนเอกสารลับอีกตอไป ทําใหจําเปนตองปรับปรุงหลักนิยมเพ่ือใหสอดรับกับ 
ความตองการและความเปลี่ยนแปลงดังท่ีกลาวมาแลว  
 หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๗ ประกอบไปดวยบทที่กลาวถึงแนวความคิด
ทั่วไปวาดวยที่มา ประโยชน และประเภทของหลักนิยม ในสวนของบทที่วาดวยหลักนิยม
พ้ืนฐานไดกลาวถึงธรรมชาติของกําลังทางอากาศที่จะทําใหทุกคนเขาใจไดวาจะนํากําลัง
ทางอากาศไปใชอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บทตอมาเปนบทที่วาดวยหลักนิยม
ปฏิบัติการท่ีไดกลาวถึง การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตรและยุทธวิธี ซึ่งก็ไดมีการ 
แจกแจงภารกิจที่กําลังทางอากาศจะสามารถปฏิบัติไดในรูปแบบ และในวัตถุประสงคที่
แตกตางกัน แตที่ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของหลักนิยม ทอ.๓๗ คือการกลาวถึงเอกลักษณ 
และขอพิจารณาที่สําคัญในการปฏิบัติการทางอากาศที่วาตอง “รวมการควบคุม  
และแยกการปฏิบัติ” หรือ Centralized Control and Decentralized Execution ซ่ึง
เปนแนวคิดการจัดการบริหารทรัพยากรกําลังทางอากาศตามแบบชาติอภิมหาอํานาจทาง
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ทหารตะวันตก ดวยเหตุผลที่วากําลังทางอากาศเปนกําลังรบที่มีจํานวนจํากัด และมีราคา
แพง จําเปนตองมีระบบควบคุมและสั่งการที่ดีทันกับเหตุการณ โดยไมมีการแบงสันปนสวน
กันออกไปอยางเด็ดขาด ซึ่งเจตนารมณของเหตุผลนี้ไมใชวากองทัพอากาศตองการควบคุม
ทรัพยากรกําลังทางอากาศไวแตเพียงเหลาทัพเดียวโดยไมสนใจเหลาทัพหรือหนวยอ่ืน ๆ 
หากแตการใชกําลังทางอากาศจําตองไดรับการจัดสรรปนสวน และลําดับความสําคัญ 
ในการใชอยางเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงครวมของทุกเหลาทัพที่มีเปาหมาย
สุดทายเดียวกันคือการไดรับชัยชนะในสมรภูมิ ซึ่งคุณลักษณะความออนตัวของกําลัง 
ทางอากาศนี่เองทําใหมันกลายเปนเครื่องมือที่สามารถใชรวมกันไดทุกเหลาทัพทุกหนวย 
ขอสําคัญคือใชอยางไรใหบรรลุผลรวมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเทานั้น อีกสวนที่ไดรับ 
การกลาวถึงและใหความสําคัญอยางมากถึงกับตีพิมพดวยตัวอักษรที่ไมเหมือนอักษรอ่ืน ๆ 
ในหลักนิยมฉบับนี้ คือขอพิจารณาที่วา “กําลังทางอากาศเปนอาวุธที่ใชไดดีที่สุดในเชิงลึก 
สามารถใชแสดงทาทีเพ่ือการปองปรามไดแมยังไมเกิดสงคราม”  ซึ่งอาจจะขาดขอพิจารณา
ในปจจัยจําเปนอ่ืนที่ประกอบใหการใชในเชิงรุกนั้น มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
ขอพิจารณานี้ยังไดกลาวถึงวาเม่ือเกิดสงครามข้ึน “สิ่งแรกท่ีตองกระทําเพ่ือใหไดมาและ
ตองรักษาไวก็คือ การครองอากาศซึ่งมิไดหมายความเฉพาะการสูรบกันในอากาศเทานั้น 
แตหมายถึงการโจมตีตอระบบกําลังทางอากาศทั้งมวลของขาศึก และที่สําคัญที่สุดคือ  
ขีดความสามารถในเชิงรุกนั้นตองสามารถทําลายเปาหมายทางยุทธศาสตรไดเปนสําคัญ”  
 ป พ.ศ.๒๕๓๙ ไดมีการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศขึ้นอีกครั้งเรียกวา “หลักนิยม
กองทัพอากาศ พ.ศ .๒๕๓๙” สาเหตุหลักมาจากอิท ธิพลจากการเปลี่ ยนแปลง 
ในแนวความคิดและแนวทางในการทําสงครามหลังสงครามอาวเปอรเซียครั้งท่ี ๑  
ป พ.ศ.๒๕๓๓ ซึ่งแสดงใหเห็นการใชกําลังทางอากาศอยางเปนระบบของประเทศพันธมิตร 
โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่ นาวาอากาศเอก John A. Warden เสนอทฤษฎีวงแหวน ๕ วง 
(Warden’s 5-Ring Model) เพื่อใชในการวิเคราะหขาศึกอยางเปนระบบไดถูกบรรจุเปน
สวนสําคัญของหลักนิยม ที่แสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการดานความรูในการใชกําลังทางอากาศ 
สวนประเด็นที่ขยายความจากเดิมมีดังนี้ กลาวถึงที่มาของปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร
และชี้ใหเห็นวาแมมิใชกองทัพอากาศของชาติมหาอํานาจก็สามารถปฏิบัติไดและมีความ
จําเปน กลาวถึงทฤษฎีการโจมตีจุดยุทธศาสตรท่ีเปน Center of Gravity ของขาศึกวาเปน
สิ่ งท่ีพิสูจนแลววาถูกตองไดผล บทเรียนจากสงครามตาง ๆ ได พิสูจนซ้ําให เห็นวา  
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตรเปนหนทางที่สั้นที่สุดในการเอาชนะสงคราม และ 
ยังชวยใหประหยัดทรัพยากรของชาติ เลือดเนื้อ และชีวิตของประชาชนตลอดจนภาระ 
ในการทําสงครามของเหลาทัพอื่นจากการทําสงครามยืดเย้ืออีกดวย หลักนิยมกองทัพอากาศ 
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พ.ศ.๒๕๓๙ ยังคงเปนหลักนิยมที่ยังคงใชอยู แตยังมิไดนํามาประยุกตใชงานในทุกระดับ 
ไดอยางสมบูรณตามวัตถุประสงค 
 ป พ.ศ.๒๕๕๑ กองทัพอากาศไดพัฒนาหลักนิยมพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือเผยแพรให
ขาราชการกองทัพอากาศไดรับรู และเขาใจ เพราะจะตองนําไปพัฒนาหลักนิยมที่เก่ียวของ 
ตลอดจนแผนงานและกฎระเบียบตาง ๆ ใหสอดรับกันอยางเหมาะสม อีกทั้ง แสดงความ
เปนตัวตนและเปนความภาคภูมิใจของหนวยงาน และกองทัพอากาศ อนึ่ง หลักนิยม
พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ใชควบคูกับหลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ อยางไรก็ตาม  
หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ ระบุรายละเอียดหลักนิยมพื้นฐาน หลักนิยม
ปฏิบัติการ หลักนิยมปฏิบัติการรวม/ผสม และหลักนิยมปฏิบัติการผสม ซึ่งหลักนิยมท้ัง  
๒ ฉบับมีสวนเสริมซึ่งกันและกัน 
 
 

************** 
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บทที่ ๒ การสงคราม (Warfare) 
 

๒.๑ ธรรมชาติของสงคราม 

 ๒.๑.๑ ความรุนแรงและอันตราย 
  สงครามเปนสิ่งที่ โหดรายและทารุณที่สุดของมนุษยชาติ การใชกําลัง 
บีบบังคับทําใหเกิดความรุนแรง การสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพยากร และเกิดความลําบากยากเข็ญ 
ซึ่งกอใหเกิดอารมณและความปาเถ่ือนดุดัน และเปนสิ่งบอนทําลายความมีเหตุมีผล 
ของมนุษยชาติ เมื่อสงครามเปนการกระทําที่มีความรุนแรง และอันตรายซึ่งเปนลักษณะ
พ้ืนฐานของสงคราม  และสงครามนั้ น มนุษย เป นผู ก ระทํ า และมนุ ษย มี ความ 
หวาดกลัวอันตรายอยูในตัว โดยธรรมชาติยอมทําใหเกิดปฏิกิริยาที่จะตอตานความ
หวาดกลัว ซึ่งมีผลกระทบที่สําคัญในการทําสงคราม ฉะนั้นผูนําทางทหารจะตองสรางความ
กลาหาญเพ่ือควบคุมความหวาดกลัว ความกลาหาญไมไดทําใหความหวาดกลัวหมดไป  
แตจะเสริมใหสามารถควบคุมความหวาดกลัวไดดีข้ึน 

 ๒.๑.๒ ความคลุมเครือ ความเสียดทาน และโอกาส 
  ความคลุมเครือ (Fog of War) การกระทําทุกอยางในสงครามเกิดข้ึน 
ในสภาพของความไมแนนอน ความไมแนนอนจะแผกระจายตลอดทั้งสนามรบ ในรูปของการ 
ที่ไมอาจทราบเรื่องราวของขาศึกที่แนนอนเก่ียวกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ แมกระทั่งสถานการณ
ของฝายเดียวกัน ขณะที่ฝายเราจะพยายามลดความไมแนนอน โดยการรวบรวมขอมูลและ
ขาวสารอยางละเอียดแลวก็ตาม แตความไมแนนอนก็ไมสามารถขจัดออกไปได การปฏิบัติ
ตาง ๆ ในสงครามจึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความไมสมบูรณ ความไมเที่ยงตรง หรือ
แมกระทั่งขัดแยงกับขอมูลขาวสารท่ีไดรับ 
  ความเสียดทาน (Friction) สงครามเมื่อพิจารณาอยางผิวเผินแลวดูเหมือน
เปนการปฏิบัติที่ไมยุงยาก แตในทางปฏิบัติแลวมีปจจัยหลายอยางซึ่งทําใหการทําสงคราม 
มีความยุงยาก  ปจจัยตาง ๆ เหลานี้สวนมากจะคาดการณลวงหนาไมได และทําใหเกิด
ความสับสน ปจจัยเหลานี้ เรียกวา “ความเสียดทานของสงคราม” ความเสียดทาน
ประกอบดวยปจจัยจํานวนมาก และอุบัติการณเล็ก ๆ นอย ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเปนเพียง
ปจจัยเดียวหรือรวมกันแลวสงผลใหประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ 
ทางทหารลดลง ตั วอย างของความเสียดทานที่ สํ าคัญ  เช น  การติ ดตอสื่ อสาร 
ที่ไมสามารถสงผานคําสั่งไดอยางรวดเร็วและถูกตอง การออกแบบระบบอาวุธที่ไมสมบูรณ 
ทําใหทํางานผิดพลาด การตอตานจากขาศึก ซึ่งคาดวาหมดขีดความสามารถไปแลว เปนตน 
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โดยสรุปแลว “ความเสียดทาน คือ ปจจัยที่ไมไดคาดคิดไวกอนหรือไมอาจพยากรณได  
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณของสงครามได” แหลงกําเนิดของความเสียดทานเกิดจาก 
ความอันตรายของสงครามเอง ความเหนื่อยยากในการปฏิบัติ ความไมแนนอนของขาวสาร 
และการกระทําของขาศึก อิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสงครามท่ีมีโอกาส 
จะเกิดข้ึนความเสียดทานจะสะสมผลกระทบของปจจัยตาง ๆ ทําใหการสงครามในทางปฏิบัติ
แตกตางจากทางทฤษฎีอยางสิน้เชิง ความเสียดทานเปนองคประกอบที่สําคัญของธรรมชาติ
ของสงคราม ไมสามารถจะกําจัดใหหมดไปโดยมนุษยหรือการใชเทคนิคตาง ๆ  ดังนั้นผูนํา
ทางทหารจะตองเขาใจอิทธิพลของความเสียดทานอยางถองแท  
  โอกาส (Chance) เม่ือสงครามมีความไมแนนอนและความเสียดทาน  
ทําใหการสงครามมีความเสี่ยง ทุกๆ ภารกิจจะมีความเสี่ยงประกอบอยูดวยเสมอ โดยปกติแลว 
ถาตองการความสําเร็จมากก็ยอมจะมีความเสี่ยงมากเชนเดียวกัน สวนหนึ่งของความเสี่ยง 
ที่ไมสามารถควบคุมได คือ โอกาส โอกาสนั้นเปนธรรมชาติของสงครามที่สําคัญที่สุด และ
เปนแหลงกําเนิดของความเสียดทาน โอกาสประกอบดวยเหตุการณท่ีเกิดขึ้นอยางไมมี
เหตุผล ไมสามารถควบคุมได ทั้งนี้ อาจเปนเพราะสงครามเปนการกระทําของมนุษย  
ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความเปนพลวัตมากที่สุด นอกจากนี้แลว โอกาสจะเกิดขึ้นกับ 
ทั้งสองฝาย  ดังนั้นผูนําทางทหารจะตองไมพิจารณาวาโอกาสเปนการสูญเสียเพียงอยางเดียว 
จะตองพิจารณาวาโอกาสเปนการสงเสริมใหไดรับผลลัพธที่ชัยชนะดวย นั่นคือตองพรอม 
ที่จะขยายผลเมื่อมีโอกาส 

 ๒.๑.๓ พลงัแหงการตอสู (The will to fight) 
  การทํ าสงครามเป นรูปแบบหนึ่ งของวิ ถีการแกปญ หาของมนุษย  
มีองคประกอบรวมกันเปนพลังแหงการตอสู ไดแก ปจจัยดานกายภาพ (Physical) ปจจัย
ดานจิตใจ (Morale) และปจจัยดานแนวความคิด (Conceptual) 

- ปจจัยดานกายภาพ (Physical) ในการทําสงคราม สามารถประเมินคา
ไดจาก อาวุธ ยุทโธปกรณ เทคโนโลยี วัตถุประสงคการใชกําลังทางกายภาพเขายึดครอง
พ้ืนที่ ความเขมแข็งของกําลังรบ รวมทั้งจํานวนทหารท่ีเสียชีวิตและบาดเจ็บ การสูญเสีย
ดินแดน และการเปนเชลยศึก 

- ปจจัยดานจิตใจ (Morale) เปนสิ่งที่ยากจะกําหนด และคํานวณเปน
จํานวนได แตเปนสิ่งท่ีสําคัญที่สุดเพราะสภาวะความเปนผูนํา ความกลาหาญ เสียสละ 
ขวัญ กําลังใจ และจิตวิญญาณรุกรบ เปนปจจัยการรบของการสงครามระดับปฏิบัติการ
และระดับยุทธวิธีที่ขับเคลื่อนกําลังรบทางกายภาพสูชัยชนะของสงครามได 
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- ปจจัยดานแนวความคิด (Conceptual) เปนกระบวนการทางความคิด 
ที่จะนํากําลัง และทรัพยากรที่มีอยูไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ 
เชน หลักนิยม หลักการสงคราม ยุทธศาสตร ยุทธศิลป ฯลฯ 

๒.๒ ธรรมชาติของความขัดแยง 
 ธรรมชาติของความขัดแยงมีขอบเขตกวางสามารถครอบคลุมไดตั้งแตหวงเวลา
สันติภาพ (Peace) ไปจนกระทั่งถึงหวงเวลาเกิดสงคราม (War) อนึ่งในหวงระยะเวลาที่มี
ความสงบขั้นตนเริ่มตั้งแตการที่กองทัพใชศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ือสนับสนุน
รัฐบาลในการแก ไขปญหาสังคมและการพัฒนาประเทศตาม ท่ี ได รับมอบหมาย  
การชวยเหลือประชาชนในเรื่องตาง ๆ  เชน การควบคุมไฟปา การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัต ิ
การสนับสนุนกิจการการบิน อุตสาหกรรมปองกันประเทศ อุตสาหกรรมการบิน/กิจการ
เก่ียวเนื่องดานการบิน (Aviation Supply Chain) ของประเทศ การแกไขปญหาผูติดเชื้อเอดส 
การแกไขปญหายาเสพติด ลําดับความเขมขนท่ีสูงข้ึนถัดมา เปนการปฏิบัติการทางทหาร
เพ่ือชวยเหลือหนวยงานพลเรือนตามที่ไดรับการรองขอ เชน การจ้ีเครื่องบิน การตอตาน
การกอการราย หรือการอพยพคนไทยในตางแดน เปนตน ซึ่งเปนระดับความเขมขนสูงสุด
ของการปฏิบัติการทางทหารในหวงระยะเวลาที่มีความสงบ 
 การกดดันทางการทูตเปนความเขมขนลําดับแรกของการปฏิบัติการทางทหาร
นอกจากสงคราม สําหรับความเขมขนลําดับสูงข้ึนไป คือ การใชกําลังทหารเพ่ือรักษา
สันติภาพ การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม การสรางสันติภาพ การรักษา
ผลประโยชนของพันธมิตร การแทรกแซงอยางจํากัด และการบังคับใชสันติภาพ ซึ่งเปน
ความเขมขนสูงสุดของการปฏิบัติการทางทหารนอกจากสงคราม 

 
ภาพท่ี ๓ พัฒนาการจากสันติภาพสูสงคราม 

สันติภาพ สงคราม

                   อพยพและคุมครอง
                ตอตานการกอการราย
           สนบัสนุนองคกรของรัฐ
      บรรเทาสาธารณภัย
  แกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมาย
พัฒนาประเทศ

              บังคับใชมาตรการสนัติภาพ
           แทรกแซงอยางจํากัด
       ชวยเหลอืทางมนุษยธรรม
   ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
 ดําเนินการทางการทูต

  ความอยูรอดของชาติ
                  สงคราม
         สงครามจํากัดบริเวณ

   ความขัดแยงเฉพาะตําบล
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 การบังคับใชมาตรการสันติภาพนี้ เปนความเขมขนลําดับแรกของระยะเวลาที่เกิด
สงคราม สําหรับความเขมขนลําดับสูงขึ้นไป คือ ความขัดแยงเฉพาะตําบล สงคราม และ
ความเขมขนสูงสุดคือสงครามเพ่ือความอยูรอดของชาติ 
 กําลังทางอากาศสามารถเขาปฏิบัติการในระดับของความขัดแยงไดทุกระดับ ตั้งแต
ในยามสงบจนกระทั่งเกิดสงคราม 

๒.๓ ระดับของความขัดแยง   
 ความขัดแยงของมนุษยเปนเรื่องปกติ เมื่อมีมนุษยตั้งแต ๒ คนข้ึนไป ยอมตองมี
ผลประโยชนหลาย ๆ อยาง ซึ่งตางฝายก็ตองการหรือมีความปรารถนาในสิ่งเดียวกัน  
เมื่อสามารถปรองดองกันได หรือแตละฝายยอมเสียผลประโยชนบางสวน ก็จะสามารถ 
อยูรวมกันได  แตไมไดหมายความวา ความขัดแยงจะหมดไป ทั้งนี้ ตางฝายยอมมีความ
ตองการที่จะไดรับผลประโยชนใหไดมากที่สุดเสมอ ในระดับประเทศก็เชนเดียวกัน ตราบใด
ที่มนุษยยังมีกิเลสไมมีประเทศใดที่ไมตองการความอุดมสมบูรณ ความมีเสรีภาพ ความมี
เกียรติและศักดิ์ศรี อันอาจเปนบอเกิดของความขัดแยงระหวางประเทศไดตลอดเวลา 
 ความขัดแยงของชาติแบงได ๔ ระดับดังนี้ คือ สันติภาพ (Peace) ความตึงเครียด 
(Tension) ความขัดแยง (Conflict) และสงคราม (War) แตละระดับจะไมแบงแยกกัน
อยางชัดเจน และไมขึ้นอยู กับระยะเวลา สวนใหญแลวจะขึ้นอยู กับเจตนาของชาติ  
เมื่อความขัดแยงขยายจนถึงระดับสูงสุด คือ สงคราม และเมื่อสงครามยุติแลวจะยอนกลับ
ไปที่ระดับต่ําสุดคือสันติภาพ ซึ่งเปนวัฏจักรที่ไมสิ้นสุดตามภาพที่ ๔ 

 
ภาพท่ี ๔ วงรอบของความขัดแยง 

 

สันติภาพ

(Peace)

ความตึงเครียด

(Tension)

ความขัดแยง

(Conflict)

สงคราม

(War) 
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 สันติภาพ (Peace) เปนสถานการณในยามสงบ ที่สามารถอยูรวมกันไดโดยมีการนํา
ระบบการเมืองและเศรษฐกิจมาใชเปนเครื่องมือ เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของชาติ  
โดยกิจกรรมและความรวมมือทางทหารในสถานการณนี้จะใชสนับสนุนนโยบายทางดาน
การทู ต  ในยามสงบนั้ น จะพยายามหลีก เลี่ ย งเพ่ือ ไม ให เกิดความรุนแรงต าง ๆ  
และในขณะเดียวกันก็จะมีการสงเสริมใหมีความมั่นคง โดยวิธีการตาง ๆ  
 ความตึงเครียด (Tension)  เปนสถานการณที่เกิดความขัดแยงในหวงเวลาสั้น ๆ 
ซึ่งในสถานการณเชนนี้ เครื่องมือทางทหาร จะถูกนํามาใชอยางมีเหตุผล และอาจมีการ
ปฏิบัติการรบในลักษณะจํากัด เพ่ือใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคทางการเมือง หรือวัตถุประสงค
ทางทหาร หากความตึงเครียดนี้ไมสามารถยุติไดจะนําไปสูหวงระยะเวลาที่เกิดความ 
ไมแนนอนระหวางคูกรณี และอาจเปนส่ิงท่ีนําไปสูการปฏิบัติการทางทหารอยางกวางขวาง 
 ความขัดแยง (Conflict)  เปนสถานการณที่มีการใชกําลังอาวุธเขาตอสูกันระหวาง
คูกรณี เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคทางการเมือง และวัตถุประสงคทางทหารที่กําหนดไว 
อยางไรก็ตาม หากการดําเนินการทางดานการทูตลมเหลวจะทําใหเกิดความขัดแยง  
ซึ่งทําใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรชาติ และฝายตรงขามจะริเริ่มใช 
การปฏิบัติการทางทหาร โดยปกติแลวความขัดแยงนี้เปนการสูรบกันในหวงเวลาอันสั้น หรือ
บางครั้งอาจจะยืดเย้ือก็ได การสูรบจะถูกจํากัดอยูในพื้นที่ ใดพ้ืนที่หนึ่ง รวมทั้งอาวุธ
ยุทโธปกรณ และระดับของความรุนแรง 
 สงคราม (War)  เมื่อระดับของความรุนแรงเพ่ิมสูงข้ึนเหนือระดับความขัดแยง  
จะทําใหเขาสูระดับของการทําสงคราม สงครามเปนการใชกําลังทหารระหวางชาติ หรือกลุม
องคกรตาง ๆ ซึ่งหมายรวมถึงการใชกําลังตามแบบและนอกแบบในการทําสงคราม เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคของชาติ สงครามอาจเกิดขึ้นไดทั้งสงครามทั่วไปและสงครามจํากัด ซึ่ง
อาจมีการประกาศสงครามหรือไมประกาศสงครามก็ได 

๒.๔  ระดับของสงคราม  
 ทฤษฎีทางการทหารสมัยใหม แบงการสงครามออกเปน ๓ ระดับคือ ระดับ
ยุทธศาสตร (Strategic Level) ระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และระดับยุทธวิธี 
(Tactical Level) ความแตกตางของระดับสงครามนั้น จะไมแบงแยกกันโดยเด็ดขาด  
แตละระดับจะเก่ียวของกับการวางแผน (หรือกําหนดยุทธศาสตร) ซึ่งจะตองวิเคราะห
สถานการณ ประเมินขีดความสามารถและขีดจํากัด และหาหนทางปฏิบัติที่อาจเปนไปได
เชนเดียวกันหมด  



หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

- ๑๙ - 
 

 ๒.๔.๑ ระดับยุทธศาสตร  (Strategic Level) 
 สงครามระดับยุทธศาสตรเนนการกําหนดนโยบายของชาติ วัตถุประสงค
ของชาติ  การสนับสนุนนโยบายหรือวัตถุประสงคดังกลาว และความสัมพันธของ 
พลังอํานาจของชาติอื่น ๆ ที่จะมีผลโดยตรงตอสงคราม สงครามปกติจะไดรับชัยชนะหรือ
พายแพที่ระดับยุทธศาสตรมากกวาระดับปฏิบัติการหรือระดับยุทธวิธี โดยในระดับนี้ตองมี
แนวความคิดทางยุทธศาสตร  แผนและการเตรียมกําลังพลังอํานาจแหงชาติท่ีจะทํา
สงคราม คําแนะนําตาง ๆ ในการเตรียมกําลังกองทัพ ตลอดจนการสรางผูนําทางทหาร
เพ่ือที่จะปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคทางยุทธศาสตร สงครามระดับนี้ปกติจะเปนการ
ทําลายลางหรือคุกคามขีดความสามารถหลักในการสนับสนุนการทําสงคราม เพื่อที่จะให
ขาศึกหมดความสามารถในการทําสงครามหรือสูญสิ้นเจตนารมณที่จะทําสงครามตอไป 

 ๒.๔.๒ ระดับปฏิบัติการ  (Operational Level) 
 สงครามระดบัปฏิบัติการ คือ การใชกําลังทางทหารในยุทธบริเวณ ใหบรรลุ
ความไดเปรียบเหนือขาศึก เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายทางยุทธศาสตรทหารที่ตองการโดยการ
วางแผน การจัดหนวย และการปฏิบัติการรบ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การควบคุมกิจกรรม 
ทางทหารทั้ งมวล เพ่ือเชื่อมโยงยุทธศาสตรทหารเขากับยุทธวิธี  โดยการกําหนด
วัตถุประสงคของการปฏิบัติการ การริเริ่มปฏิบัติ และการประยุกตใชทรัพยากรภายใน 
ยุทธบริเวณ ซึ่งผูบัญชาการยุทธบริเวณจะตองวางแผน อํานวยการ และประสานการปฏิบัติ
ทางการทหาร รวมถึงตองขยายผลทางยุทธวิธี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการยุทธ 
(Campaign Objectives) 

 ๒.๔.๓ ระดับยุทธวิธี  (Tactical Level) 
 โดยทั่วไปแลว การปฏิ บัติการทางทหารที่ประกอบกันเปนการยุทธ 
(Campaign) คือ การดําเนินกลยุทธ และการใช กําลังเขาทําการรบ ฉะนั้น สงคราม 
ในระดับยุทธวิธีจะมุงเนนในการแปลงศักยทางกําลังรบ ใหสามารถรบและเขาปะทะจน
ประสบความสําเร็จ โดยการตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ ซึ่งทําใหฝายเราเปนฝาย
ไดเปรียบเมื่อกําลังรบพบหรือเขาใกลขาศึก แตการรบระดับนี้เปนเพียงวิธีการ (Means)  
ที่จะบรรลุวัตถุประสงคซึ่งตั้งข้ึนที่ระดับปฏิบัติการเทานั้น 
 กิจกรรมตาง ๆ ในระดับยุทธวิธีจะเนนการประยุกตใชอํานาจทางกําลังรบ
ทําลายขาศึกดวยการรบเฉพาะเวลาและตําบล ยุทธวิธีเปนศาสตรและศิลป การเอาชนะ 
โดยการใชกําลังและการรบประกอบดวยการใชอํานาจการยิง (Firepower) และการดําเนิน
กลยุทธ การสนธิกําลังตาง ๆ เขาดวยกัน และการขยายผลที่จะทําลายลางขาศึก รวมทั้ง
การทดแทนกําลังในระหวางการรบ นอกจากนี้แลว ยังรวมถึงการประยุกตวิธีการตาง ๆ 
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(Techniques) ของกําลังรบดวย ซึ่งประกอบดวยวิธีและขั้นตอนที่จะบรรลุกิจเฉพาะตาง ๆ 
(หรือหลักนิยมระดับยุทธวิธี) เทคนิคและวิธีการเหลานี้จะชวยเพิ่มพูนอํานาจการยิงของฝายเรา 
และลดอํานาจการยิงของขาศึก เชน ระบบรบรวม วิธีการโจมตีแบบตาง ๆ และเทคนิค 
การใชอาวุธ เปนตน 

๒.๕ ความสัมพันธของระดับของสงคราม 
 ระดับปฏิบัติการจะเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร และยุทธวิธีเขาดวยกัน นั่นคือการใช
ผลทางยุทธวิธีเพ่ือที่จะไดรับวัตถุประสงคทางยุทธศาสตร ระดับปฏิบัติการจะตองประมวล
การตกลงใจที่จะเขาปะทะหรือหลีกเลี่ยงการปะทะกับขาศึก โดยใชวัตถุประสงคระดับ
ยุทธศาสตรเปนเกณฑการพิจารณา ขณะที่ระดับยุทธศาสตรนั้นเก่ียวของกับสงคราม
โดยตรง ระดับปฏิบัติการเปนศิลปในการเอาชนะ (Ways) โดยใชผลทางยุทธวิธีเปนวิธีการ 
(Means) และใชวัตถุประสงคทางทหารเปนเปาหมาย (End) และระดับยุทธวิธีเก่ียวของกับ
การรบและการใชกําลังเขาปะทะ 
 

 
ภาพท่ี ๕ ความสัมพันธของระดับของสงคราม 

๒.๖ การยุติสงคราม   
 การยุติสงครามหรือสันติภาพจะเกิดขึ้นไดเมื่อ ฝายหนึ่งฝายใดยอมรับเงื่อนไขทาง
การเมืองที่แตละฝายกําหนดข้ึน ซึ่งอาจเกิดข้ึนไดตอเมื่อรัฐบาลของฝายตรงขามยอมรับ 
ในทางปฏิบัติแลว ตองใชกําลังทางทหารบีบบังคับเพ่ือใหยอมแพ ซึ่งกระทําไดหลายวิธี เชน 

ระดับยุทธศาสตร

ระดับยุทธวิธี

ระดับยุทธการ ทิศทางผลลัพธ
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การทําลายใหสูญสิ้นไป การทําลายขีดความสามารถในการสูรบใหหมดสิ้นไป การยึดครอง
ประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของฝายตรงขาม เปนตน อยางไรก็ตาม จะตองระลึก
ไวเสมอวา การยอมรับของฝายตรงขามนั้น ข้ึนอยูกับความรูสึกนึกคิดของฝายตรงขาม
มากกวาฝายเรา การยุติสงครามนั้นมีทฤษฎีตาง ๆ ที่อธิบายถึงการยุติสงคราม ๔ ทฤษฎี 
คือ การชนะและแพอยางเด็ดขาด การบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของรัฐบาล และการยินยอมเสียผลประโยชนบางสวน 
 การชนะและการแพอยางเด็ดขาด หมายถึง การใชกําลังทางทหารทําการสงคราม
แตกหัก จนกระทั่งฝายตรงขามไมสามารถที่จะตานทานได ทั้งกําลังทางกายภาพ ทางจิตใจ 
และทางการเมือง 
 การบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะ สงครามอาจยุติไดเมื่อฝายหนึ่ งฝายใดบรรลุ
วัตถุประสงคเฉพาะที่ตองการ หรืออาจจะพิจารณาผลดีผลเสียในการที่จะทําสงครามตอไป 
โดยการเปรียบเทียบมูลคา หรือวัตถุประสงคซึ่งตั้งไวกับความพยายามท่ีทําสงคราม 
ที่จะตองทําตอวาคุมคากันหรือไม ในกรณีเชนนี้ วัตถุประสงคในการสงครามอาจจะ
เปลี่ยนแปลงจากเดิม ในระหวางการทําสงคราม หมายความวา แตละฝายอาจยอมรับ
ผลลัพธบางสวนที่ตั้งไวแทนที่จะทําสงครามตอไป โดยมีความเสียหายมากย่ิงข้ึนเกินกวา
ผลลัพธท่ีจะไดรับ 
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล สงครามอาจยุติไดเมื่อนโยบายของรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งตามปกติจะเปลี่ยนแปลงไดยาก แตถามีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
ผูนําประเทศ เชน มีการสับเปลี่ยนตัวบุคคลในคณะรัฐบาลหรือผูนํา ผูนําคนใหมอาจหาทาง
ยุติสงครามแทนท่ีจะทําสงครามตอไป โดยปกติแลวคณะรัฐบาลหรือผูบริหารประเทศ 
แทบทุกประเทศมักจะแบงออกเปนฝายที่สนับสนุนการทําสงคราม และฝายหาทางยุติ
สงครามอยูแลว ถามีการเปลี่ยนแปลงภายใน โดยที่ฝายหาทางยุติสงคราม มีเสียงสนับสนุน
มากกวาแลวสงครามก็อาจยุติลงได 
 การยินยอมเสียผลประโยชนบางสวน  สงครามอาจยุติไดเมื่อฝายที่เสียเปรียบ 
หาหนทางยุติสงครามโดยยินยอมสูญเสียผลประโยชนบางสวน ฝายที่ไดเปรียบพิจารณาวา  
ถาทําสงครามแตกหักตอไป อาจจะสูญเสียมากและเสียเวลา ตัวอยางเชน ในสงคราม 
มหาเอเชียบูรพากองทัพญี่ปุนไดเคลื่อนกําลังพลทางเรือ ยกพลขึ้นบกเขาโจมตีประเทศตาง ๆ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งประเทศไทย พรอมกันในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ 
กองทัพไทยไดทําการตอสูแตไมสามารถตอตานกําลังทหารของกองทัพญี่ปุนได ประกอบกับ
รัฐบาลไทยเห็นวาอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ไมมีนโยบายและไมพรอมที่จะชวยเหลือ
ประเทศไทย ดังนั้นเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ รัฐบาลไทยจึงยอมใหกองทัพญี่ปุน 
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เดินทัพผานไปยังประเทศพมา ตอมาไทยไดลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรกับญี่ปุน และ
ประกาศสงครามตออังกฤษและสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๔๘๕ ผลของ
สงคราม ญี่ปุนยอมแพสงครามแกฝายสัมพันธมิตร เมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๘๘ ประเทศไทย 
ไดประกาศวาการสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เปนโมฆะ ซึ่งไดมีการลงนามใน
สนธิสัญญาตกลงกันที่สิงคโปร เมื่อ ๑ มกราคม ๒๔๘๙ เพ่ือรักษาความเปนเอกราช 
และบูรณภาพของดินแดนไว แมวาประเทศไทยจะไดรับความกระทบกระเทือน ท้ังดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยรัฐบาลยอมเสียดินแดนที่ไดกลับคืนมา ในกรณีพิพาท
อินโดจีน-ฝรั่งเศส ใหแกฝรั่งเศส และดินแดนทางตอนใตที่ไดกลับคืนมาตอนตนสงคราม
มหาเอเชียบูรพาใหแกอังกฤษ เปนขอแลกเปลี่ยน 

๒.๗ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสงคราม (Law of the Armed Conflict : LOAC) 
 เพ่ือที่จะใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นสามารถวางแผนและปฏิบัติภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใตกฎหมายและขอจํากัดระหวางประเทศ ดังนั้นผูบั งคับบัญชา 
ทุกระดับชั้นตองเขาใจถึงหนทางที่สามารถกระทําได รวมทั้งขอจํากัดตาง ๆ ที่บัญญัติไวใน
กฎหมายระหวางประเทศ 
 กฎหมายระหวางประเทศที่ยอมรับกันมากที่สุดคือ สนธิสัญญาเจนีวา ซึ่งเกิดจาก
กลุมผูที่ไดรับผลกระทบจากสงครามและตองการปองกันตนเองจากการสูรบไดประชุมตกลง
กันในป ค.ศ.๑๙๔๙ โดยประเด็นหลัก กลาวถึง การใหการยอมรับสิทธิของเชลยศึก เงื่อนไข
และสถานภาพการคุมครองบุคคล นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมดวยสนธิสัญญาขั้นตนที่  ๑ 
(Protocol One) ซึ่ งกล าว ถึง ความขัดแย งระหวางประเทศ สงครามกูชาติ  และ 
การคุ มครองพลเรือน  เป นหลัก  โดยจะ กําหนดรายละเอี ยดเก่ียว กับข อจํ ากัด 
ในการปฏิบัติการรบ ขอหาม ขอจํากัดของผูทําสงคราม และการละเมิดกฎหมายซึ่งถูกจําแนก
ไวตามความรุนแรงของการละเมิดจนถึงอาชญากรสงครามรวมทั้งสนธิสัญญาขั้นตนที่ ๒ 
(Protocol Two) ซึ่งกลาวถึงหลักการที่จะปองกันเหยื่อผูเคราะหรายจากสงครามและ
ประเทศท่ีเปนกลาง 
 ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น จะตองดําเนินการใหผูใตบังคับบัญชาของตนทราบถึง
กฎหมายที่เก่ียวของกับสงครามและดําเนินการปองกันการละเมิดกฎหมายดังกลาว 
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองรับผิดชอบตอการละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ ที่กระทํา
โดยผูใตบังคบับัญชา 
 กฎหมายที่เก่ียวของกับสงครามประกอบดวย สนธิสัญญาเจนีวา ค.ศ.๑๙๔๙ จํานวน 
๔ ฉบับ และสนธิสัญญาขั้นตน (Protocols) ค.ศ.๑๙๗๗ จํานวน ๒ ฉบับ ประเทศที่ให
สัตยาบันในสนธิสัญญาและสนธิสัญญาขั้นตนดังกลาว จะตองใหการยอมรับกฎหมาย 
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ที่เก่ียวของกับการสงครามซึ่งเปนสวนหนึ่งของกฎหมายระหวางประเทศ และถือเปนภาระ
ผูกพัน แมวาการสงครามจะมีความสับสนเพียงใดหรือคูสงครามจะไมยอมรับในกฎหมาย
ดังกลาวก็ตาม การละเมิดกฎหมายดังกลาวอาจมีผลใหตองตกเปนจําเลย และดําเนินการ 
ในศาลระหวางประเทศตอไป 
 แนวความคิดพ้ืนฐานของกฎหมายที่เก่ียวของกับสงครามเปนเรื่องที่เก่ียวของกับ
ความสัมพันธโดยตรงระหวางวัตถุประสงคทางทหารและเรื่องของมนุษยธรรม ที่รูจักกัน 
ในนาม Doctrine of Proportional (มีกลาวไวใน Protocol One) กลาวคือ ประเทศใดก็ตาม
ตองละเวนการโจมตีที่คาดวาจะเกิดผลเสียหายขางเคียงมากเกินไปกวา ความไดเปรียบทาง
ทหารท่ีจะไดรับ  ผูบังคับบัญชาตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะใชกําลังทหาร โดยไดผาน
การพิจารณาถึงมนุษยธรรมและผลที่จะเกิดภายหลังการโจมตีแลว 
 โดยทั่วไปแลวบทบัญญัติในกฎหมายที่เก่ียวกับสงคราม จะถูกผนวกรวมอยูใน 
กฎการใช กําลัง (Rules of Engagement : ROE) อยูแลว อยางไรก็ตาม การละเมิด
กฎหมายดังกลาวมีโอกาสเกิดขึ้นได เมื่อผูบังคับอากาศยานตองตัดสินใจดวยตนเองภายใต
แรงกดดัน และสภาวะแวดลอมตาง ๆ ดังนั้นการตัดสินใจดังกลาว ตองดําเนินการโดย
คํานึงถึงหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายที่เก่ียวกับสงครามเปนอันดับแรก ซึ่งสรุปไดดังนี ้
  ๑. ในการที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคทางทหารนั้น ควรดําเนินการโดยใชกําลัง 
ใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
  ๒. ในสถานการณใด ๆ ก็ตาม การใชกําลังทหารควรใหเกิดความเสียหายและ
สูญเสียชีวิตนอยที่สุด 
  ๓. หามการโจมตีเปาหมาย ที่จะเปนสาเหตุใหมีการสูญเสียชีวิตของพลเรือน 
  ๔. แมมีความจําเปนทางทหารเพียงใด การปฏิบัติการทางอากาศนั้นจะตอง
ดําเนินการภายใตกฎหมายที่เกี่ยวกับสงคราม 
 ดังนั้นกฎหมายท่ีเก่ียวกับสงคราม ตองถูกนํามารวมพิจารณาตั้ งแตขั้นตอน 
การวางแผน โดยเฉพาะการเลือกเปาหมาย การใชอาวุธ ทั้งนี้ก็เพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหเจาหนาที่
มีการปฏิบัติที่ละเมิดกฎหมายที่เก่ียวของกับสงคราม 

๒.๘ หลักการสงครามทางอากาศ 
 ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของความขัดแยงในอดีตถึงปจจุบัน หลักความจริงที่ผูนํา
ทางทหารทุกสมัยนํามาประยุกตใชประกอบในชัยชนะของสงคราม คือ หลักการสงคราม  
ที่แมวาเวลาจะผานมานานถึง ๕,๐๐๐ ป ของความขัดแยงในโลกมนุษย วิถีทางการทํา
สงครามและเทคโนโลยี เปลี่ยนไปตามความกาวหนาของวัตถุและกาลเวลา หลักการ
สงครามยังคงนํามาประยุกตใชอยูในปจจุบัน ดวยความเชื่อวาเปนหนทางที่ดีที่สุดท่ีจะนําสู
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ชัยชนะในการทําสงคราม การรบในทุกสมรภูมิ ในทุกรูปแบบ และในทั้ง ๓ ระดับของ
สงคราม 
 กําลังทางอากาศซึ่งปฏิบัติการยุทธตามระบบมิติที่ ๓ มีเอกลักษณในการปฏิบัติและ
ขีดความสามารถในการใชกําลังรบที่ตางจากเหลาทัพอื่น เพราะเมื่อปฏิบัติการและควบคุม
มิติที่ ๓ ได ยอมหมายถึงสามารถควบคุมพ้ืนที่ในหวงอากาศ และภาคพ้ืนในสมรภูมิได 
ทุกเปาหมาย และสามารถปฏิบัติการรวมกับเหลาทัพอื่น เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จใน
วัตถุประสงคดานความมั่นคงของประเทศได 
 หลักการสงครามท่ีกําหนดข้ึนใหเหมาะสมกับธรรมชาติของสงคราม ภารกิจและ
เทคโนโลยีของกําลังทางอากาศ ดังนี ้

 ๑.  เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) 
 หลักสําคัญยิ่งในการใชกําลังทางอากาศ ซึ่งประกอบดวย สวนกําลังรบและ 
สวนสนับสนุนการชวยรบอื่น ๆ ใชเปนหลักประกันของการรบ ความพยายามที่จะใหบรรลุ
เปาหมายการปฏิบัติของสวนกําลังรบและสวนสนับสนุนการชวยรบ ภายใตความรับผิดชอบ
ของผูบังคบับัญชาคนเดียว 

 ๒.  วัตถุประสงค (Objective) 
 หลักการใชกําลังทางอากาศใหบรรลุเปาหมายการปฏิบัติในระดับยุทธศาสตร 
ระดับปฏิบัติการ และระดับยุทธวิธี โดยการกําหนดวัตถุประสงคท่ีถูกตอง กะทัดรัด ชัดเจน 
และเขาใจงายวาตองการผลจากการใชกําลังทางอากาศนั้นอยางไร เพื่อปองกันมิใหใชกําลัง
ทางอากาศอยางกระจัดกระจายและไมเกิดประสิทธิภาพ 

 ๓.  การรุก (Offensive) 
 กําลังทางอากาศมีคุณลักษณะและขีดความสามารถใชเปนอาวุธเชิงรุกที่ดีที่สุด 
ดังนั้น ในขั้นเริ่มตนของสงคราม กําลังทางอากาศจะตองเปดฉากการรุกตอเปาหมายขาศึก
เปนอันดับแรกใหมากที่สุด เพื่อการควบคุมและครองอากาศ อันเปนเครื่องชี้ผลแพ-ชนะ
ของสงคราม 

 ๔.  การรวมกําลัง (Mass)   
 หลักการรวมกําลังรบทางอากาศทําใหเกิดความไดเปรียบในการใชกําลังทาง
อากาศเหนือกวาขาศึก ณ ตําบล และเวลาที่ตองการดวยความรวดเร็ว และรุนแรงตอ 
จุดศูนยดุลของขาศึก เพ่ือผลชี้ขาดของการรบโดยเร็วที่สุด 
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 ๕.  การดําเนินกลยุทธ (Maneuver)  
 สงครามเปนการกระทําตอกันอยางสลับซับซอนเพ่ือมุ งสูชัยชนะในที่สุด  
การดําเนินกลยุทธ คือ การใชยุทธวิธีประกอบกับหลักการสงครามตามจังหวะเวลา  
ณ ตําบลที่เหมาะสมเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบเหนือขาศึกมากท่ีสุด กําลังทางอากาศมีความ
ออนตัวสูง จึงเอ้ืออํานวยตอการดําเนินกลยุทธอยางยิ่ง การฝกบินและซอมรบจึงเปนไปเพ่ือ
กอใหเกิดความชํานาญในการดําเนินกลยุทธทําใหหนวยมีความพรอมรบ  

 ๖.  การออมกําลัง (Economy of Force)  
 การใชกําลังทางอากาศดวยความเหมาะสมและสนธิกําลังเพ่ือการประหยัดโดยใช
เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพดวยความเท่ียงตรง แมนยํา และปลอดภัยตอฝายเดียวกัน  
หากมีความสงสัยการปฏิรูประหวางการรวมกําลังกับแบบออมกําลังใหดํารงหลักการ
วัตถุประสงคเปนหลัก 

 ๗.  ความปลอดภัย (Security)  
 หลักการสําคัญท่ีตองมีไวตลอดเวลาและทุกระดับของสงครามเปนหลัก คือ 
รักษาความลับและความปลอดภัยของฝายเรา ไมใหขาศึกลวงรู และไดมาซึ่งความไดเปรียบ 
การรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยที่ดี สามารถปองปราม และปองกันการถูก
โจมตีโดยไมทันรูตัวไดในระดับหนึ่ง กําลังทางอากาศจึงตองมีการเตรียมพรอมในยามปกติ 
เพ่ือการปองกันภัยจากขาศึกซึ่งมุงโจมตีหรือทําลายขีดความสามารถของฝายเรา และเพื่อ
การรักษาความปลอดภัยของสถานท่ี ระบบการสื่อสาร และการขาวกรอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในปจจุบันที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขาวสาร การขาวกรอง จึงมีผลตอการแพ-ชนะ 
ในสงคราม 

 ๘.  การจูโจม (Surprise)  
 กําลังทางอากาศมีคุณลักษณะ และขีดความสามารถที่เหมาะสมในการจูโจม 
ความเร็ว และพิสัยบินของกําลังทางอากาศ ประกอบกับความออนตัวและความเปน
อเนกประสงค ทําใหกําลังทางอากาศปฏิบัติการจูโจมไดผลดีกวากําลังภาคพื้น การจูโจม
ตองเตรียมการลวงหนาอยางดี โดยเฉพาะการฝกซอม และการรักษาความลับ การจูโจม
ควรใชรวมกับการรวมกําลัง 

 ๙.  ความงาย (Simplicity)  
 การปฏิบัติการทางทหารโดยเฉพาะการปฏิบัติการรวม มักมีความซับซอน  
หลักความงายเปนหลักประกันการใชกําลังทางอากาศ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยมีวิธี 
หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนถูกตอง ไมยุงยากซับซอน แผน ระเบียบ คําสั่ง และเอกสาร
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ต าง ๆ ตองให ผู ปฏิ บัติ เข าใจตรงกัน  ระบบการใช กําลั งทางอากาศในยามปกติ  
และยามสงครามตองเหมือนกัน หรือถาจําเปนตองไมแตกตางกันมากนัก เพื่อที่หนวยจะได
ฝกซอมใหชํานาญในยามปกติ และไมสับสนในยามวิกฤต 

 ๑๐.  เอกภาพในความพยายาม (Unity of Effort)  
 กําลังทางอากาศประกอบดวยหนวยงานหลายหนวย เปนหนวยกําลังรบ และ
สวนสนับสนุนการรบ และบุคลากรหลายฝายปฏิบัติงานรวมกันอยางเปนระบบ ตามหนาที่
และความรับผิดชอบที่แตกตางกัน เพ่ือรวมความพยายามสูจุดมุงหมายเดียวกันใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชกําลังทางอากาศ ใหบรรลุวัตถุประสงคดาน 
ความมั่นคงแหงชาติ 

 ๑๑.  ขวัญ (Morale)  
 ขวัญเปนนามธรรมสําคัญ เปนปจจัยหลัก ทําใหนักรบมีจิตวิญญาณในการสูรบ 
เปนสวนผลักดันทําใหกําลังทางกายภาพมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายในทุกระดับ
ของการสงคราม การมีขวัญที่ดีเกิดจากความสามารถในภาวะผูนํา การจัดหนวย การจัดสรร
ยุทโธปกรณ การสงกําลังบํารุง สิ่งอํานวยความสะดวก การฝกศึกษา และการสวัสดิการ 
ที่เหมาะสม 

๒.๙ วิวัฒนาการแหงสงคราม 

 ๒.๙.๑ สงครามในอดีต 
 มนุษยมักจะแกปญหาดวยการใชกําลัง กําลังสวนใหญที่ใชในยุคแรก คือ 
กําลังทางบกใชเปนกําลังรบหลักเขาประหัตประหารกัน หวังคราชีวิตจํานวนมากเพ่ือสราง
แรงกดดันอยางนาสะพรึงกลัวใหฝายตรงขามยอมแพ เมื่อเจริญข้ึนมนุษยจึงเปลี่ยนวิธีการ
แกปญหาดวยการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช พัฒนาวิธีการรบสูยุคตาง ๆ จนถึงยุค
อุตสาหกรรมซึ่งเปนยุคที่มนุษยมุงคิดคนอาวุธยุทโธปกรณที่ทรงอานุภาพรายแรง หวังสราง
แรงกดดันตอฝายศัตรูใหพายแพดวยการทําลายทุกสิ่งทุกอยางที่ขวางหนาโดยมีเปาหมาย
เชนเดิม คือ การทําลายชีวิตเปนหลัก ในยุคนี้ มีการนํากําลังทางเรือและกําลังทางอากาศ 
มาใชเปนพาหนะเพ่ือชัยชนะในการรบ ที่เห็นผลอยางรวดเร็วภายใตความรุนแรง แตกําลัง
ทางบกยังคงมีบทบาทในการยึดครองพ้ืนที่เชนเดิม 
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 ๒.๙.๒ สงครามในอนาคต  
 แมกําลังภาคพ้ืนจะมีจุดเดนในการยึดครองพ้ืนที่ซึ่งกําลังทางอากาศ 
ไมสามารถดําเนินการเชนนั้นได แตถึงปจจุบันกําลังทางอากาศไดมีพัฒนาการกาวหนาไปมาก
จนกลายเปนกําลังหลักในการรบเชิงรุกเพ่ือชัยชนะเปนอันดับแรกกอน แลวจึงจะใชกําลัง
ภาคพ้ืนอ่ืน ๆ เขายึดครองพ้ืนที่และคุมครองแหลงผลประโยชนตอไป นับตอแตนี้จนถึงอนาคต
อันไกลขางหนา การรบเพ่ือหวังคราทําลายลางชีวิตมนุษยโดยตรงในลักษณะที่ผานมาอาจ
ลดลง มนุษยบางกลุมกําลังพัฒนาสรรหาเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Disruptive Technology 
เชน  Internet of Things, Big Data, Block Chain, Artificial Intelligence, Machine Learning, 
Deep Learning, Biotechnology or Genetic Engineering และ Advanced Robot เป นตน 
ซึ่งยากจะติดตามกาวทัน โดยนํามาพัฒนาและผลิตอาวุธยุทโธปกรณชนิดใหมที่ไมประสงค
คราชีวิตมนุษย แตจะแทรกลึกถึงอณูอนุภาคเขาทําลายระบบกลไกการดํารงชีพประจําวัน
ของมนุษยใหเปนอัมพาตใชการไมได เกิดความโกลาหล ยากจนขนแคน ขัดสนทุกหยอมหญา 
ประดังไปดวยความอดอยาก มากไปดวยโรคภัยไข เจ็บ หมดสิ้นแหงวิ ถีชีวิตมนุษย  
อาวุธเหลานี้นํามาใชแทนอาวุธเดิมท่ีมีอานุภาพรายแรงสูง ที่เดิมออกแบบไวเพ่ือจะทําลาย
สิ่ งมีชีวิตเพียงอยางเดียว อนึ่ ง ดวยขอได เปรียบดานความเร็ว พิสัย ความออนตัว  
และความแมนยํา กําลังทางอากาศยังคงถูกใชเปนพาหนะหลักในการปฏิบัติการรบตอไป 
และดวยตระหนักในภัยที่จะเกิดมีขึ้นในอนาคต กองทัพอากาศในฐานะเปนหนวยหลัก 
ดานกําลังทางอากาศ จึงไดมีวิสัยทัศนมุงสูการเตรียมความพรอมใหพรอมท่ีจะเผชิญ 
ภัยคุกคามในรูปแบบใหมดังกลาวเพ่ือความอยูรอดไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังตั้ง
ปณิธานไววาจะอุทิศตนเพ่ือพิทักษปกปองประเทศไทยใหพนภัยที่ กําลังจะมีเกิดข้ึน 
ในอนาคตอันใกลอยางเต็มกําลังความสามารถ 
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บทที่ ๓ กําลังทางอากาศ (Air Power) 
 

 “Airpower is the dominant factor in war.  It may not win 
a war by itself alone, but without it no major war can be won.” 

กําลังทางอากาศปจจุบัน เปนปจจัยอิทธิพลสําคัญยิ่งในสงคราม  
มันอาจจะไมสามารถเอาชนะสงครามไดลําพังตัวมันเอง   

แตหากไมมีมันกเ็อาชนะสงครามหลักไมได 

- Adm. Arthur Radford/USN,1954 

๓.๑  ความหมายของกําลังทางอากาศ 
 กําลังทางอากาศ คือ ขีดความสามารถที่สะทอนใหเห็นพลังทั้งมวลท่ีสามารถนําไปใช 
เพ่ือรักษาสิทธิประโยชนในการควบคุมและใชประโยชนจากหวงอากาศ เปนกําลังอํานาจ 
ที่จะนํามาใช 

- ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
- ทั้งการรบ การสนับสนุนการรบ และการชวยรบ 
- ทั้งทางยุทธศาสตร และทางยุทธวิธี  

 กําลังทางอากาศเปนการปฏิบัติการจาก ฐานปฏิบัติการ ทรัพยากรบนพ้ืนดิน  
ในทะเล ในอากาศ หรือในอวกาศ ดังนั้น กําลังทางอากาศ จึงมิไดหมายเพียงเครื่องบินเทานั้น 
แตรวมถึงสนามบิน ยุทโธปกรณ ดาวเทียม การสงกําลังบํารุง เชื้อเพลิง อุปกรณสิ่งอํานวย
ความสะดวกทั้งสิ้น การควบคุม การติดตอสื่อสาร การสั่งการ กําลังพล การฝกศึกษา 
ตลอดจน ขวัญ และกําลังใจทั้งมวลดวย 

๓.๒  การปรากฏตัวของกําลังทางอากาศปฏิรูปรูปแบบสงคราม 
 บทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่ขยายตัวในวงกวาง โดยเฉพาะ Disruptive 
Technology ไดกําหนดลักษณะเฉพาะของศตวรรษนี้ เชน  Internet of Things, Big 
Data, Block Chain, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, 
Biotechnology or Genetic Engineering แ ล ะ  Advanced Robot เป น ต น  ได ส ง 
ผลกระทบตอทุก ๆ กิจกรรมของมนุษยชาติ สงครามอันไมเปนที่ตองการก็เปลี่ยนแปลงดวย
เชนกัน ดาบ ปนคาบศิลา ปนกล ปนใหญ  รถถัง เครื่องบิน และจรวด ลวนไดผาน
กระบวนการและหวงโซของการปฏิรูประบบอาวุธ มาแลวทั้ งสิ้น  สงครามในวันนี้ 
ไดผสมผสานสิ่งตาง ๆ ที่ล้ําสมัยเขาดวยกัน และกอใหเกิดมิติใหม ซึ่งเปนมิติที่เปลี่ยนการตอสู
ในสงครามทางบกและสงครามทางทะเลอยางสิ้นเชิงจนไมอาจยอนกลับไปไดอีกตอไป 
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ขณะที่ผูทําการในอากาศสามารถชี้ใหเห็นถึงกาวสําคัญกาวใหญในการปฏิรูปการสงคราม
ของกําลังทางอากาศ นับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ ๑ เปนตนมา มันไดสาธิตการปฏิบัติการ
สงครามทางอากาศในสงครามที่ย่ิงใหญใหเห็นเปนครั้งแรก การปรากฏตัวของอากาศยานรบ
ในรอบ ๑๐๐ ปเศษที่ผานมา ระบบอาวุธทางอากาศ และความกาวหนาของการพัฒนา
อาวุธอยางไมหยุดย้ัง ทําใหขอบเขตของสงครามกวางขวาง อํานาจการทําลายลางเพ่ิมข้ึน 
แมนยํามากยิง่ขึ้น อยางไรก็ตาม ขั้นตอนเพ่ือบรรลุเปาหมายของสงครามยังไมเปลี่ยนแปลง 
การสงคราม ยังคงเปนการใชความรุนแรง เพ่ือบีบบังคับใหอีกฝายหนึ่งยอมจํานน และ
ปฏิบัติในสิ่งที่ฝายเราตองการ และหากสิ่งที่กลาวถึงนี้ถูกตอง ดังนั้น เปาหมายในการทํา
สงครามที่แทจริง คือการใหไดมาซึ่งสภาวะแหงสันติภาพที่ดีกวากอนเกิดสงคราม ตามที่เรา
พึงพอใจนั่นเอง 
 การทําศึกสงคราม ยังคงตองมีแนวรบซึ่ง ๒ ชาติ หรือ ๒ ฝายที่เปนศัตรูวางกําลัง
เผชิญหนายันกันไว และการตอสูบริเวณแนวรบหรือแนวปะทะ ยังจะตองเปนการตอสูแบบ
สูตาย การรุกทางยุทธศาสตรจะสงผลตอการตอสูที่แนวรบ ซึ่งกอนหนานี้ไมเคยปรากฏ 
ความแมนยําของระบบอาวุธ ทําใหเกิดการแยกยอยเปาหมาย เพ่ือที่ฝายรุกจะครอบครอง
ชัยชนะไดสําเร็จ (รุกเขาไปในที่ปรารถนา) กําลังภาคพ้ืนจําเปนตองเปดเสนทางเขาตีแนวรบ
ดานหนาของขาศึกที่ตั้งรับอยูใหแตกเสียกอน จึงจะสามารถเขายึด หรือทําลายเปาหมาย
หลังแนวไดสําเร็จ แตกําลังทางอากาศสามารถรุกลึกเขาไปในดินแดนขาศึก โดยไมตองตี
แนวตั้งรับหนาของขาศึกใหแตกเสียกอน ภูมิประเทศไมมีผลตอกําลังทางอากาศ กําลังทาง
อากาศสามารถเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งดวยเสนทางสั้นที่สุด หรืออาจจะเลือก
เสนทางใด ๆ นับไมถวน ยิ่งไปกวานั้น การใชขีดความสามารถของกองทัพทางอากาศทั้งในมิติ
ทางอากาศ มิติไซเบอร และมิติอวกาศ จึงมีคุณคาในฐานะกําลังเชิงรุกที่หักลางกฎเกณฑ
ประวัติศาสตรโดยสิ้นเชิง 

๓.๓  หลักการและความเชื่อในการใชกําลังทางอากาศ (Tenets)  
 เปนหลักการพื้นฐานในการใชกําลังทางอากาศ ซึ่งมีความแตกตางจากกําลังทางบก
และกําลังทางเรืออยางสิ้นเชิง แนวทางหรือหลักการดังกลาวนี้ คือ “หลักการพ้ืนฐานในการ
ใชกําลังทางอากาศ” ทหารอากาศทุกคนนอกจากจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่อง
หลักการสงครามแลวยังตองเขาใจถึงหลักการพ้ืนฐานในการใชกําลังทางอากาศอีกดวย 
หลักการพ้ืนฐานในการใชกําลังทางอากาศนี้ไมเพียงแตสะทอนใหเห็นถึงประวัติศาสตรของ
การใชกําลังทางอากาศ ซึ่งบงชี้ใหเห็นไวอยางชัดเจนถึงความพิเศษของกําลังทางอากาศ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา หลักนิยมการใชกําลังทางอากาศเทานั้น แตยังได
สะทอนใหเห็นถึงความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของกําลังทางอากาศที่เพ่ิมพูนขึ้นอยาง
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ตอเนื่อง ตลอดจนพลังอํานาจทางดานขอมูลขาวสาร หลักการพ้ืนฐานในการใชกําลังทาง
อากาศนั้นจะใชประกอบกับหลักการสงคราม โดยหลักการสงครามจะใหแนวทางทั่วไป
สําหรับการประยุกตใชกําลังทางอากาศ และการใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารทั้งปวง สําหรับ
หลักการพ้ืนฐานในการใชกําลังทางอากาศนั้นจะใหขอพิจารณาเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับ
กําลังทางอากาศ 
 การประยุกตหลักการสงครามและหลักการพ้ืนฐานในการใชกําลังทางอากาศนั้น
จําเปนจะตองใชดุลยพินิจอยางละเอียดรอบคอบ หลักการพื้นฐานในการใชกําลังทางอากาศนี ้
จะเปนสวนชวยเสริมหลักการสงครามโดยจะใหขอพิจารณาในการใชกําลังทางอากาศ 
หลักการทั้งสองนี้เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหการใชกําลังทางอากาศประสบผลสําเร็จ ซึ่งตองมี
การนําเอาทักษะมาผสมผสานและปรับแตงใหสอดคลองกับสถานการณการรบ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป หลักการทั้งสองดูเหมือนวาจะมีขอขัดแยงกันในเรื่องตาง ๆ เชน การรวม
กําลัง การออมกําลัง การใชกําลังทางอากาศในสงครามทั้ง ๓ ระดับพรอม ๆ กัน และลําดับ
ความเรงดวนในการปฏิบัติ ฯลฯ ดังนั้นเพื่อที่จะใหการใชหลักการทั้งสองเปนไปดวยความ
เหมาะสมและเกิดความสมดุลในการปฏิบัติจึงจําเปนที่จะตองอาศัยความเขาใจในหลักการ
ทั้งสองอยางถองแท การปฏิบัติการใด ๆ ก็ตามจะมีลักษณะเฉพาะตัว ฉะนั้นในการวิเคราะห
ขั้นสุดทาย ผูบังคับบัญชาตองยอมรับความจริงท่ีวา “การศึกษาเรื่องของสงคราม เปนสิ่งที่
สลับซับซอนอยางเหลือเชื่อ”     

 ๓.๓.๑ รวมการควบคุมและแยกการปฏิ บั ติ  (Centralized Control and 
Decentralized Execution) 
                   เนื่องจากกําลังทางอากาศมีราคาสูง ซับซอนมาก มีจํานวนจํากัด ขณะที่
ความตองการ (Demand) ใชกําลังทางอากาศมีมากกวาปริมาณ (Supply) ที่จะสนองตอบได 
ดังนั้นการท่ีจะใชกําลังทางอากาศใหบรรลุวัตถุประสงคทางทหารนั้น จะตองมีการจัดลําดับ
ความเรงดวนในการปฏิบัติ ซึ่งจําเปนจะตองมีความเขาใจในภาพรวมของสงคราม  
ทั้งระดับปฏิบัติการและยุทธศาสตรอยางลึกซึ้ง จากบทเรียนของการใชกําลังทางอากาศ 
ในสงครามตาง ๆ  ที่ผานมา เชน สงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงครามเวียดนามพบวาการบังคบับัญชา
กําลังทางอากาศไมมีความเปนเอกภาพ โดยมีการสั่งการจากผูบังคับบัญชาหลายคน จึงทํา
ใหการใชกําลังทางอากาศเปนไปอยางกระจัดกระจาย ไมบรรลุวัตถุประสงคโดยรวมทาง
ทหารที่ตองการ ผลลัพธจากสงครามเหลานี้ไดสรางสมประสบการณใหผูนําทางทหาร 
ที่ใชกําลังทางอากาศเชื่อมั่นวา “การรวมการควบคุม”  เปนหนทางที่ดีที่สุดในการใชกําลัง
ทางอากาศอยางมีประสิทธิภาพ การรวมการควบคุมนี้จะทําใหผูนําสามารถมุงเนนในเรื่อง
การจัดลําดับความเรงดวนของการใชกําลังทางอากาศได นอกจากนั้นแลว ผูนําตองสามารถ
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ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความเขาใจตรงกัน กําหนดแนวทางและอํานวยการ ใหการ
ปฏิบัติการทางอากาศทั้งปวงบรรลุผลสําเร็จ อยางไรก็ตาม หลักการในเรื่อง “แยกการ
ปฏิบัติ” ยังเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหการปฏิบัติการทางอากาศ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติใหแกผูบังคับบัญชาระดับรอง ๆ  
ลงไป เปนสิ่งจําเปนที่จะใหไดมาซึ่งประสิทธิผลสูงสุดในการควบคุม นอกจากนั้นแลวยังชวย
เสริมสรางใหเกิดความคิดริเริ่ม การตอบสนองสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และความออนตัว
ในทางยุทธวิธีอีกดวย  

 ๓.๓.๒ ความออนตัวและความสามารถรอบตัว (Flexibility and Versatility) 
                  หลักการ พ้ืนฐานในการใช กําลั งทางอากาศนั้ น  ความออนตัวและ
ความสามารถรอบตัวจะบงชี้ใหเห็นถึงขีดความสามารถอันเปนเอกลักษณเฉพาะของกําลัง
ทางอากาศ ถึงแมวาความหมายของคําท้ังสองจะมีการใชปะปนกันอยูบอย ๆ ก็ตาม แตใน
ความเปนจริงแลวคุณลักษณะทั้ง ๒ ประการมีความหมายที่แตกตางกันอยางเดนชัด 

- ความออนตัว (Flexibility) เปนคุณลักษณะที่ทําใหกําลังทางอากาศ
สามารถที่จะรวมกําลังและดําเนินกลยุทธไดในขณะเดียวกัน ตอเปาหมายท่ีอยูลึกเขาไปใน
ดินแดนของขาศึก ซึ่งอยูไกลเกินกวารัศมีปฏิบัติการของกําลังภาคพ้ืน สําหรับในระดับ
ปฏิบัติการนั้นความออนตัวทําใหการปฏิบัติการของกําลังทางอากาศสามารถที่จะเปลี่ยน
วัตถุประสงคในการยุทธไดอยางรวดเร็วและเด็ดขาด 

- ความสามารถรอบตัว (Versatility) เปนคุณลักษณะสําคัญของกําลังทาง
อากาศซึ่งมีเหตุผลมาจากหลักความเปนจริงที่วา กําลังทางอากาศสามารถใชไดอยางมี
ประสิทธิผลในทุกระดับของสงคราม คือ ระดับยุทธศาสตร ปฏิบัติการ และยุทธวิธี  
ซึ่งคุณลักษณะนี้ทําใหกําลังทางอากาศแตกตางจากกําลังทางทหารอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด 
กลาวคือกําลังทางอากาศสามารถที่จะปฏิบัติการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ทั้งระดับ
ยุทธศาสตร ปฏิบัติการ และยุทธวิธีไดในเวลาเดียวกัน (Parallel Warfare) แตกําลัง
ภาคพ้ืนอ่ืน ๆ โดยทั่วไปแลวจะตองทําการรบเปนขั้นตอน จะตองไดชัยชนะในระดับยุทธวิธี
เสียกอนจึงจะดําเนินการในระดับปฏิบัติการและยุทธศาสตรตอไป 

 ๓.๓.๓ ความตอเนื่องในการปฏิบัติ (Persistence) 
                   กําลังทางอากาศเปนกําลังท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ ที่แตกตางจากกําลังภาคพ้ืน 
เนื่องจากความเร็วและพิสัยบิน ทําใหกําลังทางอากาศไมจําเปนตองครอบครองภูมิประเทศ 
หรือคงอยูในบริเวณใกล ๆ กับพ้ืนที่ปฏิบัติการ แตกําลังทางอากาศสามารถโจมตีและโจมตี
ซ้ําตอเปาหมายที่ตองการไดตามความปรารถนา โดยการโจมตีเปาหมายอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาขาศึกไมสามารถที่จะปฏิบัติการใด ๆ ขัดขวางเจตนารมณของ 
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ฝายเรา เพ่ือใหเปนหลักประกันวาเปาหมายไมสามารถที่จะดํารงการปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง
หรือเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกปลอดภัยจากขาศึกหรือ
สามารถใหการสนับสนุนกําลังของฝายเราไดในหวงเวลาที่กําหนด และผลสุดทายที่ตองการ 
คือ มิใหขาศึกมีโอกาสริเริ่มและอํานวยการในการปฏิบัติการรบได 
     ความตอเนื่องในการปฏิบัตินี้เปนองคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความ
เชื่อมั่นวาการปฏิบัติการทางอากาศของฝายเรานั้นจะสงผลกระทบที่ยาวนานตอฝายขาศึก 
การปฏิบัติการทางอากาศสมัยใหมนั้นมีความมุงหมายที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคอยางรวดเร็ว 
การโจมตีทั้ง ๓ ระดับพรอม ๆ กัน  (Parallel Attack) และความแนนอนเด็ดขาดของกําลัง
ทางอากาศกระทําตอความเปนผูนํ าและเจตจํานงของคนในชาติของฝายตรงขาม  
แตในบางครั้งการปฏิบัติการทางอากาศก็ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางรวดเร็ว  
ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ เชน ความยืดหยุนของขาศึก ประสิทธิผลในการปองกัน
ของขาศึกหรือสภาพแวดลอมที่เก่ียวของ พึงตระหนักไววาในหลาย ๆ สถานการณ ที่การ
ปฏิบัติการทางอากาศใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงค
ของชาติ ดังนั้นผูบังคับบัญชาตองดํารงการปฏิบัติการทางอากาศอยางตอเนื่อง และไมควร
นํากําลังทางอากาศไปใชในการกระทําอื่น ๆ ที่ไมจําเปนหากการกระทํานั้นมิใชความจําเปน
อยางท่ีสุด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในยุทธบริเวณหรือเพื่อความอยูรอดของกําลังฝายเรา 
 

 
ภาพท่ี ๗ สะพานขามแมน้ําแคว ตกเปนเปาการโจมตีทางอากาศ 

จากฝายสัมพันธมิตร ตลอดสงครามมหาเอเชียบูรพา 
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 ๓.๓.๔ ดํารงไวซึ่งความมุงหมายหลัก (Sustain Principle Objective) 
                    จากประวัติศาสตรการใชกําลังทางทหารที่ผานมานั้น มีแนวทางสําคัญ
ประการหนึ่งที่ไดยึดถือและปฏิบัติอยางไมเปลี่ยนแปลง คือ ความพยายามที่จะมุงเนน 
การใชกําลังที่เหนือกวา ณ สถานที่และเวลาที่แนนอน ซึ่งหลักการรวมกําลังและออมกําลัง
จะเก่ียวพันโดยตรงกับการมุงเนนการใชกําลังที่เหนือกวา ณ สถานที่และเวลาที่เหมาะสม 
เนื่องจากกําลังทางอากาศมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คือ ความออนตัวและความสามารถ
รอบตัว ทําใหความตองการใชกําลังทางอากาศในการปฏิบัติการมีจํานวนมาก ซึ่งความ
ตองการนี้มักจะเกินกวากําลังทางอากาศท่ีสามารถจะนํามาใชได และจะเปนผลทําใหการใช
กําลังทางอากาศเพ่ือตอบสนองความตองการดังกลาวเปนไปอยางกระจัดกระจาย ซึ่งจะทํา
ใหเกิดความเสี่ยง ๓ ประการ คือ ๑) ไมบรรลุถึงวัตถุประสงคในระดับปฏิบัติการ ๒) การบรรลุ
ถึงผลแตกหักตองเลื่อนเวลาออกไปหรือโอกาสที่จะบรรลุลดนอยลงไป ๓) เพ่ิมอัตราการ
สูญเสียกําลังทางอากาศของฝายเรา และผลที่ตามมา คือ อาจทําใหฝายเราพายแพได 
ถึงแมวาการดํารงไวซึ่งความมุงหมายหลักจะเปนแนวความคิดที่สําคัญในการใชกําลังทาง
อากาศก็ตาม แตการใหความสนใจในหลักการนี้มากเกินไปจะทําใหการใชขีดความสามารถ
ของกําลังทางอากาศเพ่ือใหบรรลุผลในทั้ง ๓ ระดับของสงครามมีประสิทธิผลลดลง 

 ๓.๓.๕ ลําดับความเรงดวนในการปฏิบัติ (Prioritizing Operations) 
                    เนื่องจากกําลังทางอากาศมีความออนตัว และความสามารถรอบตัว 
ดังนั้นเมื่อความขัดแยงเกิดข้ึนในอนาคต ปริมาณความตองการการใชกําลังทางอากาศจะมี
มากกวากําลังทางอากาศที่มีอยู  จึงมีความจําเปนท่ีผูบัญชาการกองกําลังรวมจะตอง
จัดลําดับความเรงดวนที่เหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคทางยุทธศาสตร  การจัดลําดับ
ความเรงดวนอยางมีประสิทธิผลในการใช กําลังทางอากาศนั้นจะตองมีการติดตอ
ประสานกันระหวาง ผูบัญชาการกองกําลังรวม และผูบัญชาการกองกําลังทางอากาศ  
โดยผูบัญชาการกองกําลังทางอากาศควรจะประเมินถึงความเปนไปไดในการใชกําลัง  
ความเขมแข็ง และขีดความสามารถของกําลัง สําหรับความสําคัญเหลานี้ คือ ๑) การยุทธรวม 
๒) การปฏิบัติการทางอากาศเพ่ือควบคุมยุทธบริเวณ และ ๓) การรบที่จะตองเผชิญ และ
เนื่องจากขอจํากัดทางดานทรัพยากร ดังนั้นจึงควรประยุกตใชกําลังทางอากาศใหเกิด 
ผลลัพธสูงสุด ณ จุดที่มีความวิกฤตที่สุด ตามความตองการของ ผูบัญชาการกองกําลังรวม 
หากมองในภาพรวมนั้น กําลังทางอากาศเปนกําลังที่สามารถจะใชสนับสนุน ใหเกิดผลลัพธ
สูงสุด โดยรวมทั้งในระดับยุทธศาสตร และปฏิบัติการไดดีกวากองกําลังรวมอ่ืน ๆ ฉะนั้น  
ผูบัญชาการกองกําลังทางอากาศจะตองระมัดระวังมิใหเกิดการเบ่ียงเบนการใชกําลัง 
ทางอากาศไปในภารกิจ ซึ่งไดผลต่ํากวาระดับปฏิบัติการ 
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 ๓.๓.๖ ความสมดุลในการปฏิบัติ  (Balancing) 
                   ความสมดุลในการนําหลักการสงครามและหลักการพ้ืนฐานในการใชกําลัง
ทางอากาศ  มาประยุกตใชรวมกันใหเหมาะสมกับกําลังทางอากาศนั้น เปนสิ่งท่ีไมอาจ
กําหนดไดอยางตายตัว ผูบังคับบัญชากําลังทางอากาศควรจะพิจารณาถึงความสมดุล 
ในเรื่องจังหวะเวลาในการปฏิบัติ ความจําเปนในการปฏิบัติ ความคุมคาในการปฏิบัติ และ
ขีดความสามารถในการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับกําลังทางอากาศ
ของฝายเรา เนื่องจากกําลังทางอากาศเปนทรัพยากรที่มีเทคโนโลยีสูงและทันสมัยประกอบกับ
มีจํานวนจํากัด ดังนั้นความสมดุลในการปฏิบัติจึงเปนขอพิจารณาที่สําคัญย่ิงสําหรับ
ผูบังคับบัญชากําลังทางอากาศที่จะตองพิจารณาเปรียบเทียบระหวางผลการทําลาย
เปาหมายและความอยูรอดของกําลังทางอากาศ 

 ๓.๓.๗ การผนึกกําลังทางอากาศและการขาวสาร (Information and Air 
Power Integration) 
              การผสมผสานการใชกําลังทางอากาศที่ถูกตองและขีดความสามารถดาน
ขอมูลขาวสาร จะกอใหเกิดผลลัพธที่มีผลกระทบอยางมหาศาลตอกําลังรบของฝายตรงขาม 
การทําลายเปาหมายจํานวนมากเพ่ือบีบบังคับใหขาศึกยอมจํานนจะมีความสูญเสียและ
สิ้นเปลืองสูง ไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันและอนาคต ซึ่งจะตองใชกําลังอยาง
แมนยํา ผสมผสานการใชกําลังทางอากาศกับการใชกําลังของเหลาทัพอื่น ๆ ใหเกิดผลลัพธ
ที่มีผลกระทบที่มีสัดสวนมากกวากําลังที่ใชเพื่อบีบบังคับใหขาศึกยอมรับตามเจตจํานงของ
ฝายเรา กําลังทางอากาศมีลักษณะเฉพาะตัวที่ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวรวมกับ
ขีดความสามารถดานการขาวสารไดเปนอยางดี ตลอดจนสามารถกําหนดจังหวะและหนทาง
ปฏิบัติตาง ๆ ครอบคลุมการใชกําลังทางทหารไดทุกระดับของความขัดแยง   
 ดวยธรรมชาติและคุณลักษณะของกําลังทางอากาศ สามารถปฏิบัติภารกิจ
ตอบสนองความตองการไดหลากหลายรูปแบบในทุกมิติของสงคราม กําลังทางอากาศ 
จึงควรมีแนวทางในการใชงานดังนี ้
 ๑) รวมการควบคุม (Centralized Control) ไวที่หนวยบัญชาการ และ
ควบคุมเพียงหนวยเดียว เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรกําลังทางอากาศอันมีอยูอยางจํากัด
และราคาแพงใหมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนสูงสุด กอปรกับอานุภาพการทําลาย
หรือการกอใหเกิดผลกระทบของกําลังทางอากาศมีสูง จึงจําเปนตองใหแนใจไดวาการใชงาน
เปนไปตามเจตนารมณและวัตถุประสงคที่ตองการมากที่สุด ทั้งนี้มิไดหมายถึงเหลาทัพอ่ืน
จะไมสามารถใชประโยชนจากกําลังทางอากาศได แตการรวมการควบคุมจะเปนการใช
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กําลังทางอากาศเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคของการยุทธรวม ตามลําดับความสําคัญ  
ใหสงผลตอภาพรวมการยุทธมากที่สุด 
 ๒) แยกการปฏิบัติ (Decentralized Execution) ใหหนวยในระดับยุทธวิธี
ดําเนินการ เพราะคุณสมบัติความออนตัว และการตอบสนองของกําลังทางอากาศ 
ที่มากกวาเหลาทัพอ่ืน มิไดมีเพียงเฉพาะฝายเรา หากแตฝายตรงขามก็สามารถอาศัย
คุณสมบัติดังกลาวกระทําตอฝายเราได เชน กัน ดั งนั้นการแยกการปฏิบัติจึ งเปน 
การตอบสนองตอความตองการใชกําลังทางอากาศดวยความออนตัว และรวดเร็วสูงสุด  
 ๓) การบัญชาการและควบคุมที่เปนหนึ่ง ดวยสายการบัญชาการที่เหมาะสม 
เพราะการตอบสนองของกําลังทางอากาศเพื่อวัตถุประสงคทางยุทธการ จําเปนตองแยก
ออกจากสายการบัญชาการในแบบปกติ ทั้งนี้ก็ เพ่ือใหการใชงานเกิดประสิทธิภาพ 
ตอบสนองไดอยางรวดเร็วสูงสุด 
 ๔) พิจารณาถึงผลกระทบที่เหมาะสมในระดับที่ตองการ เพราะการเลือกใช
กําลังทางอากาศหากไมพิจารณาวางแผนอยางรอบคอบ อาจไมสงผลให เปนไปตาม 
ที่ตองการถึงข้ันเปนไปในทางตรงกันขาม เชนการเลือกใชกําลังทางอากาศที่ไมเหมาะสม 
ในการกดดัน หรือแสดงเจตนารมณ เพื่อการปองปราม อาจนําไปสูการขยายขอบเขต 
ความขัดแยงใหลุกลามตอไปได 

๓.๔ คุณลักษณะกําลังทางอากาศ (Air Power Characteristics) 
 นับตั้งแตการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง การใชกําลังทางอากาศไดรับการยอมรับ
ใหเปนปจจัยสําคัญตอการปฏิบัติการสงครามในทุกรูปแบบของสงคราม และในสงครามโลก
ครั้งท่ีสอง การปฏิบัติการทางอากาศไดพิสูจนใหเห็นวา มีอิทธิพลและมีความสําคัญตอ
ความสําเร็จในทุกสมรภูมิ ดังนั้น การนําคุณลักษณะกําลังทางอากาศไปใชในการวางแผน 
การสงครามทั้งในปจจุบันและอนาคต จึงเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีตองนํามาพิจารณา ดังนี ้

 ๓.๔.๑ ความเร็ว (Speed) 
 กําลังทางอากาศสามารถเคลื่อนที่ไดอยางรวดเร็ว โดยไมมีอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล คุณลักษณะเฉพาะตัวของกําลัง 
ทางอากาศที่สามารถตอบสนองภารกิจไดอยางรวดเร็วตามที่ กําหนดไว  ทําใหชิ ง 
ความไดเปรียบในเรื่องเวลา และการเปนฝายริเริ่ม อันเปนปจจัยหลักในการปฏิบัติการทางทหาร 
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 ๓.๔.๒ พิสัย (Range) 
 กําลั งทางอากาศสามารถปฏิบัติการไดตลอดเวลาในทุกหนทุกแหง  
ในระยะทางที่ไกล และครอบคลุมไดทุกพื้นท่ี โดยไมมีสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ ทําใหประสบ
ความสําเร็จ และไดผลแตกหักภายในระยะเวลาที่กําหนดได และการเพ่ิมพิสัยบินสามารถ
ทําไดดวย บ.เติมเชื้อเพลิงในอากาศ 

 ๓.๔.๓ ความออนตัว (Flexibility) 
 กําลังทางอากาศสามารถปฏิบัติตามภารกิจไดหลายประการ โดยมีความ
ออนตัวในการปฏิบัติเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญ ซึ่งนอกจากมีการเคลื่อนที่ไดเร็วในทุก
พ้ืนที่แลว ยังมีความสามารถในการรวมกําลังไดทุกหนทุกแหงอยางรวดเร็ว และริเริ่ม 
การโจมตีไดทุกเปาหมาย ไมวาจะเปนเปาหมายทางการเมือง ทางทหาร ทางเศรษฐกิจ และ
โครงสรางของสังคม หรือแมแตการควบคุมอากาศ-อวกาศ 

 ๓.๔.๔ ความแมนยํา (Precision)  
 การพัฒนาเทคโนโลยีตามยุคสมัย ทําใหอาวุธสมัยใหมมีความแมนยํา  
ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีทางยุทธศาสตร ผลการพัฒนาเทคโนโลยี และเครื่องมือตาง ๆ 
เชน เครื่องบอกตําแหนง และคนหาเปาหมายดวยเลเซอร สามารถชี้ตําแหนง และกําหนด
เปาหมายไดอยางแมนยํา ทั้งภารกิจอากาศ-อากาศ และอากาศ-ผิวพ้ืน สามารถเลือกใช
อาวุธใหเหมาะสมกับเปาหมายไดตามภารกิจทั้งกลางวันและกลางคนื 

๓.๕ ขีดความสามารถของกําลังทางอากาศ  
 กําลังทางอากาศมีขีดความสามารถที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการทางทหาร ดังนี้  
 ๑ ) การตอบสนอง (Responsiveness) กํ าลั งท างอากาศ  ส ามารถ
ตอบสนองความตองการในการใชกําลังไดตามสถานการณอยางทันทวงทีตามคุณลักษณะ  
 ๒)   ความคลองตัว (Mobility) อากาศยานสามารถเคลื่อนยาย รวมกําลัง 
หรือกระจายกําลัง เพ่ือปฏิบัติภารกิจไดอยางรวดเร็ว 
 ๓)  ความอยูรอด (Survivability) จากคุณลักษณะของกําลังทางอากาศ 
ในเรื่องความเร็วและความแมนยํา ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหอากาศยาน
มคีวามอยูรอดสูงจากการตอตานดวยอาวุธของฝายตรงขาม  
 ๔)  การแสดงทาที (Presentation) อากาศยานสามารถปรากฏตัวใหเห็น
และพรอมที่จะใชกําลังไดทันที ซึ่งนับเปนขีดความสามารถอยางหนึ่งในการปองปราม  
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 ๕)  อํานาจการทะลุทะลวง (Penetration Ability) กําลังทางอากาศ
สามารถทะลุทะลวงเขาปฏิบัติการจนถึงใจกลางดินแดนขาศึกไดโดยไมจํากัดเวลาและ
สภาพอากาศ อากาศยานจึงเปนกําลังท่ีมีศักยภาพสูง 
 ๖)  อํานาจการทําลาย (Destructiveness) อาวุธทางอากาศมีอํานาจ 
การทําลายสูงย่ิงและสามารถใชไดกับเปาหมายทุกประเภท 
 ๗)  การตรวจการณ (Observation) อากาศยานสามารถบรรทุกผูตรวจการณ
ดวยสายตาหรือติดตั้งอุปกรณถายภาพ ดวยกรรมวิธีตาง ๆ เพ่ือตรวจการณเหนือพ้ืนดิน
และพื้นน้ําไดอยางกวางขวาง ในเวลารวดเร็วทั้งยามสงบและยามสงคราม จึงเปนประโยชน
อยางย่ิงในการเฝาตรวจและรวบรวมขาวสาร 

๓.๖  ขีดจํากัดของกําลังทางอากาศ  
 มิใชจะมีแตขีดความสามารถซึ่งเปนแงมุมดานดีเพียงดานเดียว กําลังทางอากาศก็มี
จุดออนเปนธรรมชาติเหมือนกับสิ่งอ่ืน ๆ โดยทั่วไป ดังนี ้

 ๓.๖.๑ การพึ่งพาฐานบิน (Base Dependence) 
 การท่ีตองพ่ึงพาฐานบินเปนขอจํากัดขนาดใหญท่ีสุดของกําลังทางอากาศ  
เนื่องจากฐานบินเปนเปานิ่ง (Target) ขนาดใหญ แมในกรณีของเรือบรรทุกเครื่องบิน 
ที่เคลื่อนท่ีไดแตก็เปนเปาขนาดใหญเชนกัน ฐานบินเปนแหลงที่วางสิ่งอํานวยความสะดวก
สําคัญไว ซึ่งลอแหลมและยากที่จะปองกันรักษาความปลอดภัย ฐานบินจึงเปนเปาหมายท่ีมีคา 
ที่ตกเปนเปาหมายในการทําลายของฝายตรงขาม ขอจํากัดนี้สามารถทดแทนไดโดยทําใหมีใช
อยางเหลือเฟอ โดยออกแบบใหเปนเครือขายกระจายกันอยูหาง ๆ หรือมีพ้ืนผิวใชงานได
อเนกประสงคใชเปนฐานปฏิบัติการสํารองกันได จัดระดับใหมีฐานบินหนา ฐานบินสํารอง 
หรือฐานบินตอระยะที่มีมาตรการปองกันภัยจากขาศึกทางอากาศและทางภาคพ้ืนทั้งเชิงรุก
และเชิงรับภายใตการรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด จัดใหมีการเติมเชื้อเพลิง 
ในอากาศ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการไดจากฐานบินในเขตหลังที่ปลอดภัย หมั่นฝกซอม
ปองกันฐานที่ตั้งและจัดใหมีหนวยซอมเรงดวนเพื่อฟนฟูสภาพหลังการรบใหสามารถ 
นํากลับมาใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว 

 ๓.๖.๒ ความเปราะบาง (Fragility) 
 กําลังทางอากาศเปนกําลังที่เปราะบาง องคประกอบทุกดานไมวาจะเปน
ดานกําลังพล อากาศยาน อุปกรณ ลวนเปนเปาหมายท่ีถูกทําลายไดงาย แตความ
เปราะบางก็ไมไดหมายความวาจะลอแหลมเสมอไป ถามีมาตรการปองกันและรูจักใช
คุณลักษณะใหถูกตอง ดวยการใชความเร็ว ความสูง และสมรรถนะใหไดอยางสมดุล ริเริ่ม
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นําเทคโนโลยี Stealth (ตรวจจับไดยาก) เพ่ือลดขนาดภาคหนาตัดในการถูกตรวจจับดวย
สเปกตรัม (เรดาร อินฟราเรด เสียง ฯลฯ) ใชระบบปองกันตัวของอากาศยาน เชน 
มาตรการอิเล็กทรอนิกส แชฟฟ (Chaff) และแฟลร (Flare) ใชยุทธวิธีหลบเลี่ยง เชน  
วางแผนการบินเดินทางใหรัดกุม ใชการลวง และจูโจม ตลอดจนออกแบบใหระบบของ
อากาศยานมีระบบทดแทนหรือสํารองใชในกรณีขัดของ 

 ๓.๖.๓ การบรรทุก (Pay Load) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับยานชนิดอ่ืนแลว อากาศยานมีขีดจํากัดในการบรรทุก 
จุดออนนี้สามารถชดเชยไดดวยการใชคุณลักษณะ หรือพลังเดนดานอ่ืน ใหสมดุลและ
ถูกตอง เชน อํานาจการตอบสนอง ความเร็ว พิสัยบินไกล จังหวะ และความรายกาจ 
มาชดเชย 
 สงครามบั่นทอนในอดีต ที่อาศัยอํานาจการยิงเจาะแนวตานทาน กําลังจะ
เสื่อมไป กลายเปนสงครามเด็ดขาดที่ลื่นไหลและรวดเร็ว หลักการรวมกําลังยังใชได 
เพียงแตพัฒนาใหเกินกวาเปนกําลังรบเดินเทา แตเปนพลังอํานาจการทาํลาย ณ จุดแตกหัก 
ดวยระบบอาวุธที่มีประสิทธิผลสูงของนภานุภาพที่แมนยําและทะลุทะลวงเขาไปถึง 
จุดศูนยดุลของขาศึกทั้ง ๆ ที่มีขอจํากัดในการบรรทุก 

 ๓.๖.๔ การพึ่งพาตอการขาว (Intelligence Dependence) 
 กําลั งทางอากาศจะมีนภานุภ าพไดนั้ นขึ้นอยู กับการขาวกรองที่ มี
ประสิทธิภาพ แมนยํา สูการจัดระวางและบรรทุกอาวุธใหเหมาะสมกับเปาหมาย จึงจะใช
อาวุธไดถูกตอง เที่ยงตรง ทําลายใหถึงระดับความเสียหายที่ตองการไดภายใตประสิทธิผล
ในการปฏิบัติการสูงสุด นภานุภาพเกิดจากระบบบัญชาการและควบคุมท่ีดีจึงจะเกิดพลัง 
ที่สมบูรณ การสั่งใชอยางชัดเจนในจุดประสงค วางแผนอยางรอบคอบ และประสาน 
การปฏิบัติอยางผนึกแนน 
 การทํางานของนภานุภาพทุกมิติ (มิติทางอากาศ มิติไซเบอร และมิติ
อวกาศ) ชวยใหไดมาซึ่งการขาวและขอมูลที่จะนํามาแปลงไปเปนฐานแหงความรอบรูและ
ความรอบรูเชนนี้จําเปนอยางยิ่งยวดตอความสําเร็จของปฏิบัติการทางทหารของชาติ 

 ๓.๖.๕ ราคา (Cost) 
 นภานุภาพ มีราคาแพง ยากที่จะจัดหาไวใชและ/หรือดํารงรักษา มิใช
เพียงแตยุทโธปกรณและระบบอาวุธเทานั้น แตรวมถึงเครื่องชวยฝก การฝกบุคลากร 
(ลูกเรือและผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ) สิ่งอํานวยความสะดวก อะไหล และฐานท่ีตั้ง ตนทุน
ของนภานุภาพทุกมิติ (มิติทางอากาศ มิติไซเบอร และมิติอวกาศ) ไมสมบูรณในตัวเอง  
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จึงไมสามารถเปรียบเทียบเปนตัวเงินได แตควรคิดในเทอมของราคากับอรรถประโยชน 
(Benefit-Cost) 

 ๓.๖.๖ ความไมถาวร (Impermanence) 
 แมนภานุภาพไมสามารถยึดครองดินแดนได แตนั่นเปนเพียงสวนเดียวที่เปน
ความไมถาวรที่ปรากฏ การยึดครองอยางตอเนื่องดวยกําลังทหารสามารถกระทําไดดวย
กําลังรบที่มีขนาดใหญ ตองสิ้นเปลืองคาใชจายมหาศาล ดังนั้นการเตรียมกําลังทางอากาศ
เพ่ือเขายึดครองพื้นที่จึงอาศัยวิธีการทดแทนนภานุภาพขนาดใหญ ดวยการใชเทคโนโลยี
และระบบการหมุนเวียนนํากลับมาใชอีก (Turn Around Time) อยางทันกาลในกรอบเวลา 
ที่กําหนด ทั้งนี้ตองอาศัยการประเมินสถานการณ/การรูลวงหนาดวยการลาดตระเวนและ 
การเฝาตรวจ เพ่ือเสาะหา/สืบทราบ สิ่งบอกเหตุลวงหนาทั้งที่พื้นและในอากาศภายใต
ปฏิบัติการท่ีเรียกวา Air Occupation (การครอบครองอากาศ) ซึ่งไดผลในทางปฏิบัต ิ
มานานกวา ๖ ทศวรรษแลว โดยดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพใหไดมาซึ่งพลังนภานุภาพ
ที่ตองการ  
 การใชดาวเทียมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัตการทางทหาร การใชอากาศยาน
โจมตีสมัยใหมท่ีติดอาวุธนําวิถีแมนยําสูงและระยะยิงไกล การใชอากาศยานควบคุมและ
แจงเตือน และการใชอากาศยานไรคนขับ นับวันจะแพรขยายและมีใชกันมากขึ้น สิ่งเหลานี้
จะกลายเปนความตองการที่ขาดไมได และชวยเพ่ิมคุณคาของการครอบครองอากาศ (Air 
Occupation) 
 ความถาวรทางกายภาพ เชน ความไมแนนอนทางการเมือง การทหาร  
ความลอแหลม และความตองการรักษาเสนทางการติดตอสื่อสาร (Line of Communication: 
LOC) ชองทางการติดตอก็ถือเปนจุดออนขอดอย ดังนั้นความถาวรระยะไกล (Remote 
Permanence) ของกําลังทางอากาศ (ยุทธศาสตร) ในระดับที่นภานุภาพจะควรมีได ก็ดวย
การครอบครองอากาศจึงจะชวยใหการครองพ้ืนที่เปนรูปธรรมมากขึ้น 

๓.๗ จุดศูนยดุล (Center of Gravity: COG) 
 จุดศูนยดุล คือ องคประกอบที่เปนสวนสําคัญที่สุดที่จะทําใหฝายขาศึกมีศกัยสงคราม 
และขีดความสามารถในทุก ๆ ดานเปนจุดศูนยรวมของพลังอํานาจแหงชาติดานตาง ๆ หรือ
ทุกดานเขาดวยกัน กอใหเกิดกําลังทางดานกายภาพ เสรีในการปฏิบัติ และความพยายาม
ในการตอสู จุดศูนยดุลยท่ีแทจริงจะมีผลตอยุทธศาสตรของฝายขาศึกเสมอ อนึ่ง จุดศูนยดุลนี้
สามารถเปนไปไดทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม อาจกลาวไดวา การวิเคราะหถึงจุดศูนยดุล
ของฝายตรงขามเปนหัวใจหลักของการวางแผน ผูบัญชาการรบและฝายเสนาธิการตองม ี
ขีดความสามารถในการพิจารณาในการคนหาจุดศูนยดุลของทั้งฝายเราและฝายขาศึก  
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เพ่ือนําไปสูกระบวนการวางแผนโดยมุงทําลายจุดศูนยดุลของขาศึก ในขณะท่ีปกปอง 
จุดศูนยดุลของฝายเรา  
 หลักการวิเคราะหจุดศูนยดุล เปนการวิเคราะหขีดความสามารถวิกฤต ความ
ตองการวิกฤต และจุดออนวิกฤต (Critical Capabilities, Critical Requirements, and 
Critical Vulnerabilities) ดังนี้ 
 ๑.  ขีดความสามารถวิกฤต (Critical Capabilities) คือ ขีดความสามารถท่ีถูก
พิจารณาวาเปนสิ่งสําคัญมากที่ทําให จุดศูนยดุลสามารถทําหนาที่ ได และจําเปนตอ
ความสําเร็จตามสมมติฐานวัตถุประสงคของฝายตรงขาม 
 ๒.  ความตองการวิกฤต (Critical Requirements) คือ เงื่อนไข ทรัพยากร และ
เครื่องมือ ที่ทําใหขีดความสามารถวิกฤตสามารถดําเนินการทางยุทธการอยางสมบูรณ 
 ๓.  จุดออนวิกฤต (Critical Vulnerabilities) คือ ลักษณะหรือสวนประกอบสําคัญ
ของความตองการวิกฤต (Critical Requirements) ที่ประสิทธิภาพต่ําหรือออนแอ งายตอ
การโจมตีทั้งทางตรงหรือทางออมในลักษณะบรรลุผลลัพธใหแตกหัก 
 

 
ภาพท่ี ๘ โมเดลจุดศูนยดุลย 

 

๓.๘ กฎการใชกําลังทางอากาศ 
 ๑.  จะตองไมโจมตีเปาหมายที่เปนพลเรือน การปฏิบัติการทางทหารใด ๆ ตอง
กระทําเพียงบรรลุวัตถุประสงคทางทหารเทานั้น 
 ๒.  หามวิธีการโจมตีใด ๆ ที่มิไดไตรตรองแลวอยางถ่ีถวน หรือการโจมตีนั้นมี
ผลกระทบตอชีวิตพลเรือน สิ่งกอสรางของพลเรือน ซึ่งมิไดเก่ียวของกับวัตถุประสงคทางทหาร 

จุดศูนยดุล
(Center of Gravity)

จุดออนวิกฤติ

(Critical Vulnerabilities) 
ความตองการวิกฤติ 

(Critical Requirements) 

ขีดความสามารถวิกฤติ 

(Critical Capabilities) 

จุดท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดในการโจมตี
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 ๓.  หามดําเนินการแกแคน โดยการโจมตีพลเรือน 
 ๔.  สิ่งกอสรางพลเรือน หมายถึง สิ่งกอสรางทั้งหมดที่มิใชเปนของหรือใชในกิจการ
ทางทหาร สิ่งกอสรางทางทหาร หมายรวมถึง สิ่งกอสรางใด ๆ ที่มีสวนชวยเหลือในการ
ปฏิบัติการทางทหาร หรือกอใหเกิดความไดเปรียบทางทหาร 
 ๕.  หามการโจมตีใด ๆ ตอสถานที่ซึ่งเปนสิ่งสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
 ๖.  หามทําลาย เคลื่อนยาย หรือแปรสภาพสิ่งของที่จําเปนตอการยังชีพของ 
พลเรือน 
 ๗.  หามการโจมตีสิ่งกอสรางที่กอใหเกิดอันตรายอยางใหญหลวง เชน เขื่อน ฯลฯ 
ถาสิ่งกอสรางเหลานั้นมิไดถูกใช หรือสนับสนุนในการปฏิบัติการทางทหารโดยตรง 
 ๘.  ผูบังคับบัญชา และผูวางแผนตองระลึกเสมอวาการกระทําใดก็ตามตองใหเกิด
การสูญเสียชีวิตของพลเรือนนอยที่สุด 
 ๙ .  ประเทศที่ ทําสงคราม จะตองมีมาตรการในการแยกพลเรือนออกจาก
วัตถุประสงคทางทหาร และมีมาตรการที่จะปกปองคุมครองชีวิตพลเรือน  
 กฎการใชกําลังทางอากาศยังขึ้นอยูกับ นโยบาย ขอตกลง กฎหมาย ซึ่งหนวย 
ในระดับรองลงมาที่เกี่ยวของกับการใชกําลังทางอากาศ จําเปนตองมีการพัฒนาใหมีความ
สอดคลองกันในทุกระดับ 
 
 

************** 
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บทที่ ๔ หลักนิยมปฏิบัติการทางอากาศ 

 
“The contest for air superiority is the most important contest of all,  

for no operation can be sustained if this battle is lost.” 

“การแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งการครองอากาศ เปนการแขงขันที่สําคัญที่สุดและสําคัญ
กวาทุกสิ่ง  

เพราะไมมีการปฏิบัติการทางทหารใดใดดํารงอยูไดตอไป 
เมื่อการแขงขันท่ีกลาวถึงนั้นแพ” 

Gen. William W Momyer / USAF 1978 
 

 แนวความคิดท่ีวาการครองอากาศเปนสิ่งจําเปนที่จะประกันชัยชนะ หรือหลีกเลี่ยง
ความพายแพนั้น มีรากฐานมาจากทฤษฏีและการวิจัยสงครามในครึ่งศตวรรษที่ผานมา 
ลําพังทฤษฎีอยางเดียวกลาวไววา การสงครามทางภาคพ้ืนไมสามารถสําเร็จได ถากองกําลัง
ภาคพ้ืนและหนวยสนับสนุนถูกขาศึกโจมตีทางอากาศอยางตอเนื่อง ทฤษฏีนี้ไดรับการ
สนับสนุนจากเหตุการณสงครามในอดีต คุณคาของการครองอากาศ แสดงใหเห็นชัดเจน
ยิ่งขึ้นในการยกพลขึ้นบกที่นอรมังดี นายพล ฮุนเสต็ด ผบ.กองกําลังเยอรมันในฝรั่งเศส
ขณะนั้น รายงานวา “กองทัพอากาศของสัมพันธมิตร ทําใหการเคลื่อนกําลังของฝายเรา
เปนอัมพาตในเวลากลางวัน และถึงแมในเวลากลางคืนก็ยังยากมาก” 
 การครองอากาศ มิไดหมายถึงการมีกําลังทางอากาศมากกวาอีกฝายหนึ่ง หรือ 
มีกําลังทางอากาศและขีดความสามารถเหนือชั้นกวาอีกฝายหนึ่ง แตแกนแกนของการครอง
อากาศนั้น หมายถึง ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศตอขาศึกในขณะที่ขาศึก
กระทําเชนเราไมได 
 การครองอากาศ คือ การมีเสรีในการปฏิบัติการทั้งมวลในมิติทางอากาศ ภาพที่ ๙ 
และภาพที่ ๑๐ เปนสิ่งยืนยันไดวา  “เพราะวา การครองอากาศทําใหกําลังทางอากาศ
สามารถโจมตีทางอากาศลึกเขาไปในดินแดนขาศึกได และไมมีรัฐบาลใดในโลกนี้ทํางานไดอีก
ตอไป เมื่อขาศึกปฏิบัติการไดอิสระเหนือศีรษะของพวกเขา หากการเอาชนะขาศึกคอืการทําลาย
กําลังรบของเขา ปญหาก็จะอยูที่วากําลังสวนใดของเราจะถูกใช เพ่ือทําลายกําลังสวนใด 
ของขาศึก ถายุทโธปกรณ หลักนิยม และความตั้งใจของขาศึกจะไมใชกําลังทางอากาศ 
หรือใชแตไมมีประสิทธิภาพแลว เราก็ไมมีความจําเปนตองทําลายกําลังทางอากาศของ
ขาศึก ซึ่งในกรณีนี้  กําลังทางอากาศของเราสามารถนํามาใชประโยชนไดในทันทีทั้ง 
การขัดขวางทางอากาศ และการสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด ในทางกลับกัน  
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ถาขาศึกเชื่อวากําลังทางอากาศของเขาเปนกุญแจไปสูความสําเร็จ และสามารถปองกัน 
การโจมตีของเราได สิ่งที่เราตองกระทํากอนเปนลําดับแรก คือใหไดมา และรักษาไวซึ่ง 
การครองอากาศ ตามบทเรียนในอดีตที่ปรากฏ ญี่ปุนตองยอมแพหลังจากพวกเขาสูญเสีย
ความสามารถที่จะปองกันกําลังทางอากาศสหรัฐฯ และเวียดนามเหนือก็ตองยอมเจรจา
เนื่องจากสถานการณแบบเดียวกัน ตั้งแตเยอรมันบุกโปแลนดในป ค.ศ.๑๙๓๙ ยังไมมีชาติ
ใดที่ทําสงครามชนะขาศึกที่มีการไดเปรียบทางอากาศ (Air Superiority) ไดเลย ไมมีการรุก
หลั กใด ๆ ที่ ป ระสบผลสํา เร็จขณะที่ ข าศึกครองอากาศอยู  มัน เป น เรื่อ งสํ าคัญ 
ยิ่งที่  ผบ.ยุทธบริเวณ, ผบ.กําลังทางอากาศและกําลังผิวพ้ืน ตองทราบความจริงใน
ประวัติศาสตรนี้ และมีแผนการตาง ๆ ที่สอดคลองกัน” 

 
ภาพท่ี ๙ กรุงเทพฯ ถูกโจมตีทางอากาศเปนคร้ังแรกในคนืวันที ่๗ มกราคม ๒๔๘๕  

เนื่องจากกองทัพไทยไมสามารถครองอากาศเหนือกรุงเทพฯ ได 
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ภาพท่ี ๑๐ กรุงเทพฯ ถูกโจมตีทางอากาศเปนครั้งแรกในคืนวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๘๕  

 

๔.๑ การใหไดมาซึ่งการครองอากาศ 
 วิธีการใหไดมาซึ่งการครองอากาศ หมายถึง การทําลายศักยภาพในการใชกําลังทาง
อากาศของอีกฝายหนึ่ง หรือทําใหขาศึกสูญเสียความสามารถในการใชกําลังทางอากาศ 
ดวย ๒ วิธีการ ไดแก การทําลายกําลังทางอากาศของขาศึกในอากาศ หรือการทําลายกําลัง
ทางอากาศของขาศึกตั้งแตอยูบนพื้น 
 ปจจุบันและอนาคต การครองอากาศกลายเปนเงื่อนไขชี้ขาด (Decisive Factor)  
ที่กระทบตอผลแพชนะของสงคราม กําลังทางอากาศของชาติซึ่งจะเปนผูชนะสงคราม ตองมี
ขีดความสามารถทางทหารที่จะใหไดมาและรักษาไวซึ่งการครองอากาศอยางตอเนื่อง 
วิธีการที่มีผลมากที่สุดในการทําลายกําลังทางอากาศของขาศึก เพื่อใหไดมาซึ่งการครองอากาศ 
คือการทําลายเปาหมายบนพื้นดินที่เปนกําลังทางอากาศ หรือ/และท่ีมีความเกี่ยวของ
ใกลชิดกับกําลังทางอากาศของขาศึกโดยทําลายเปาหมายเหลานี้ใหหมดกําลังท่ีจะทําการตอสู
ตอไป ดวยการระเบิดทําลาย ความสําเร็จในการครองอากาศ จะกระทําไดดวยการจูโจม
อยางเฉียบพลันตอเปาหมายที่เปนระบบกําลังทางอากาศของขาศึกดวยกําลังทางอากาศ 
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ที่เหมาะสมเทานั้น โดยมุงหมายใหขาศึกสูญเสียความสามารถในการใชกําลังทางอากาศทั้งมวล 
การครองอากาศตลอดหวงอากาศเหนือนานฟาไทยเพื่อใหมีเสรีในการปฏิบัติการดวยกําลัง
ทางอากาศรูปแบบอ่ืน ๆ รวมทั้งการปฏิบัติการดวยกําลังภาคพ้ืนในยามสงครามและ 
ยามปกติ ซึ่งปรากฏใหเห็นในลักษณะความสงบสุขเสรีปราศจากการคุกคามใด ๆ ณ ทุกวันนี ้ 
 การควบคุมทางอากาศ (Control of The Air) สามารถอธิบายระดับของความ 
มีอิทธิพลของกําลังทางอากาศของฝายเราที่มีตอกําลังทางอากาศของฝายขาศึก ซึ่งโดยปกติแลว 
แบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 
          ๑. การควบคุมทางอากาศเสมอภาค (Air Parity) หมายถึง ระดับการควบคุมทาง
อากาศที่อยูในสถานการณท่ีเทาเทียมกัน ไมมีกําลังทางอากาศของฝายใดไดเปรียบหรือ
เสียเปรียบซึ่งกันและกัน ทําใหการปฏิบัติการ ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และทาง
อวกาศ ของทั้งสองฝายอาจเผชิญกับการแทรกแซงของกําลังทางอากาศของฝายตรงขาม
อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งความเทาเทียมกันของกําลังทางอากาศไมไดหมายความวาจะเปนการ
ยุติความขัดแยง แตยังจะทําใหเกิดการตอสูกันอยางรุนแรงจนถึงขั้นจุดวิกฤต เพื่อความ
พยายามสูงสุดของทั้งสองฝายใหบรรลุการควบคุมทางอากาศในระดับหนึ่ง หรือเพ่ือใหไดมา
ซึ่งการไดเปรียบทางอากาศ 
          ๒. การไดเปรียบทางอากาศ (Air Superiority) หมายถึง ระดับการควบคุมทาง
อากาศของกําลังทางอากาศของฝายเราที่เหนือกวา และมีอิทธิพลตอกําลังทางอากาศของ
ฝายขาศึก ซึ่งทําใหเกิดเสรีในการปฏิบัติการของกําลังทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และ
ทางอวกาศของฝายเรา ในหวงเวลาและพ้ืนที่ที่ตองการ โดยไมมีการแทรกแซงของกําลัง
ทางอากาศของฝายขาศึก ทั้งนี้ ดวยกําลังทางอากาศที่เหนือกวา การไดเปรียบทางอากาศ
อาจเปนการกําหนดหวงเวลาและพื้นที่ หรืออาจเปดกวางและไมมีเวลากําหนดของ 
การปฏิบัติเพ่ือสรางผลกระทบที่ตองการ 
          ๓. การครองอากาศ (Air Supremacy) หมายถึง ระดับการควบคุมทางอากาศ 
กองกําลังทางอากาศของฝายเราที่เหนือกวา และมีอิทธิพลตอกําลังทางอากาศของฝายขาศึก
แบบเบ็ดเสร็จ กอใหเกิดเสรีในการปฏิบัติการในทุกมิติและทุกรูปแบบที่ตองการ ของกําลัง
ทางบก ทางทะเล ทางอากาศและทางอวกาศ ของฝายเรา  เหนือพ้ืนที่ปฏิบัติการอยาง
สมบูรณ โดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ จากกําลังทางอากาศของฝายขาศึกแมแตนอย 
ซึ่งถือวาการครองอากาศในระดับนี้เปนการควบคุมทางอากาศในระดับสูงสุดที่ทุกกองกําลัง
ทางอากาศตองการและแสวงหา อยางไรก็ตาม การควบคุมทางอากาศในระดับการครอง
อากาศนี้ มักจะเกิดกับคูขัดแยงสองฝายที่มีศักยสงครามของกําลังทางอากาศที่ตางกัน 
โดยสิ้นเชิงเปนสวนมาก 
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๔.๒ การปฏิบัติการของกําลังทางอากาศ 
 กองทัพอากาศ ปฏิบัติการใชกําลังทางอากาศตามขีดความสามารถที่มีอยูทั้งในระดับ 
ยุทธศาสตร และยุทธวิธี ดวยการโจมตีทางยุทธศาสตร การตอตานทางอากาศและภาคพ้ืน  
การตอตานทางทะเล การปฏิบัติการขอมูลขาวสาร การสนับสนุนการรบ การบัญชาการ
และควบคุม การลําเลียงทางอากาศ การปฏิบัติ กิจ เฉพาะพิ เศษ การข าวกรอง  
การลาดตระเวนและเฝาตรวจ การคนหาและชวยชีวิต การเดินอากาศ และการใหบริการ
ขาวอากาศ ดวยระบบการปฏิบัติการเครือขายของระบบการบัญชาการและควบคุม ขึ้นอยูกับ
การปฏิบัติการบนพ้ืนฐานของผลกระทบ (Effects Based Operations : EBO)  
 ระบบปฏิบัติการใชกําลังทางอากาศตามขีดความสามารถดังกลาวขางตนครอบคลุม
กิจกรรมตาง ๆ ที่เปนแผนงานหลักที่จะทําใหไดมาซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีเปน
รากฐานของปฏิบัติการเปลี่ยนผาน ของรูปแบบกองทัพอากาศสมัยใหม ในระบบเครือขาย
ของการบัญชาการและควบคุม ซึ่งตองมีการจัดโครงสรางองคกรและการจัดหนวย  
การจัดหาและพัฒนากําลังพล การฝกศึกษา การวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ  
การพัฒนาระบบปฏิบัติการ การผนึกกําลังรวมระหวางหนวย ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ทางทหารไดอยางครอบคลุม เพื่อการสงคราม และปฏิบัติการทางทหาร 
ที่มิใชสงคราม (MOOTW) 
 การปฏิบัติการตามขีดความสามารถของกองทัพอากาศดังกลาวขางตน มีแนวทาง
และการปฏิบัติการที่ทําใหบรรลุความสําเร็จตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ๒๑ รูปแบบ 
ดังตอไปนี้  

  ๑)  การโจมตีทางยุทธศาสตร (Strategic Attack) 
 การโจมตีทางอากาศยุทธศาสตรเปนปฏิบัติการเชิงรุก โดยผูมีอํานาจสั่งการ
ใหมีการปฏิบัติเพ่ือบังเกิดผลสําเร็จในการรักษาผลประโยชนแหงชาติ ซึ่งปฏิบัติการจะสง 
ผลกระทบโดยตรงตอผูนํา และบั่นทอนกําลังอํานาจของชาติของฝายตรงขาม มุงหวังในการ
ทําลายจุดแข็งของฝายตรงขาม เปนการโจมตีตอฐานที่มั่นคงของฝายตรงขามในระยะไกล 
และตัดการติดตอสื่อสารของกําลังทางทหารในสนามรบกับผูนําหรือสังคมของขาศึก  
แตสามารถที่จะบีบบังคับใหขาศึกตอสู โดยที่ฝายเราเปนผูกําหนดสถานการณทั้งใน 
ยุทธบริเวณและหวงเวลา จนสามารถบีบบังคับใหฝายตรงขามยอมรับความพายแพ อีกทั้ง
ทําใหฝายเราและพันธมิตรที่เขารวมสงคราม เกิดการสูญเสียนอยที่สุด สิ่งที่จะตองคํานึงถึง คือ 
การออนตัวดวยคุณลักษณะของกําลังทางอากาศที่สามารถเขาถึงจุดสําคญัของฝายตรงขาม 
รวมทั้งความหลากหลายของอํานาจการทําลายที่มีผลกระทบโดยตรงในทางยุทธศาสตร 
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กลาวไดวาการใชกําลังทางอากาศเปนศิลปะในรูปแบบสมัยใหม ที่จะนําไปสูการดําเนิน 
กลยุทธในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง   
 การโจมตีทางยุทธศาสตร (Strategic Attack) เปนการใชขีดความสามารถ
ของกําลังทางอากาศรวมกับขีดความสามารถไซเบอรและอวกาศเพ่ือปฏิบัติการเชิงรุก 
เพ่ือให เกิดผลกระทบในระดับยุทธศาสตรชาติโดยตรง ซึ่งปกติแลว การโจมตีทาง
ยุทธศาสตร จะเปนการโจมตีตอจุดศูนยดุลของขาศึก (Center of Gravity)  อันเปน
เปาหมายทางยุทธศาสตรทั้งท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม และสงผลกระทบตอพลังอํานาจ
แหงชาติทุกดานของขาศึก ซึ่งเปาหมายนี้ มิจําเปนที่จะตองเปนเปาหมายทางทหารเสมอไป 
เชน โครงสรางพื้นฐาน องคกรหนวยงานที่สําคัญ แหลงอุตสาหกรรมหลัก เปาหมายทาง
ทหารที่สําคัญ ระบบคมนาคม ระบบการติดตอสื่อสาร รวมถึงผูนําประเทศ และสิ่งที่สง 
ผลกระทบในระดับยุทธศาสตรทั้งปวง ในขณะเดียวกัน การโจมตีทางยุทธศาสตรสามารถ
ทําการโจมตีโดยตรงตอเปาหมายไปพรอม ๆ กัน ซึ่งจะทําใหเกิดสภาวะชะงักงันของขาศึก 
และสามารถจํากัดความพยายามของขาศึกในการตอบโตหรือรุกกลับ จนกระทั่งสามารถ 
บีบบังคับใหขาศึกยอมรับความพายแพ และทําใหฝายเราเกิดความสูญเสียนอยที่สุด 
 ความสําเร็จของการโจมตีทางยุทธศาสตรจําเปนตองวางแผนและกําหนด 
(๑) ขีดความสามารถของอากาศยานตามคุณลักษณะของอากาศยานแตละประเภท เชน 
อากาศยานความเร็วเหนือเสียง (Supersonic Aircraft) อากาศยานความเร็วต่ํากวาเสียง 
(Subsonic Aircraft) หรืออากาศยานไรคนขับติดอาวุธ (Unmanned Aerial Vehicle : 
UCAV) เปนตน (๒) ขีดความสามารถของระบบอาวุธและอาวุธหลักภาคอากาศและ 
ภาคพ้ืนที่มีอํานาจการทําลาย (Fire Power) มีความแมนยํา (Precision) ในลักษณะ One Shot-
One Target สามารถปฏิบัติภารกิจจากระยะไกล (Stand-off) และ/หรือนอกสายตา 
(Beyond Visual Range) และ (๓) ยุทธวิธีที่จะใชตอเปาหมายทางยุทธศาสตรของขาศึก 
ตลอดจนการพิจารณาการใชการปฏิบัติการไซเบอรชิงความไดเปรียบ และปฏิบัติการ 
ขามมิติของการรบ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการในลําดับสุดทาย 
(End State) ทั้งทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา โครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบปฏิบัติการไซเบอร  ฯลฯ 

  ๒)  การตอบโตทางอากาศ (Counter Air) 
 การตอบโตทางอากาศเปนการปฏิบัติการเพ่ือใหไดมาซึ่งการไดเปรียบทาง
อากาศ (Air Superiority) หรือการครองอากาศ (Air Supremacy) เปนการผสมผสาน 
การปฏิบัติการทั้งเชิงรุกและเชิงรับเขาดวยกัน มุงทําลายระบบที่ประกอบกันเปนกําลัง 
ทางอากาศของขาศึกทั้งในอากาศและบนพื้น โดยมีวัตถุประสงคในการรักษาระดับ 
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ความเหนือกวาทางอากาศท่ีตองการ รวมทั้งทําใหเกิดเสรีในการปฏิบัติการของกําลังทางบก 
กําลังทางทะเล และกําลังทางอากาศของฝายเรา ทั้งนี้ การตอบโตทางอากาศ สามารถ
กระทําไดในทุกระดับของการปฏิบัติการ ทั้งในระดับยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตร  
เพ่ือการควบคุมทางอากาศ (Control of The Air) ณ พ้ืนที่และเวลาที่ตองการ ประกอบดวย 
การตอบโตทางอากาศเชิงรุก (Offensive Counter Air : OCA) และการตอบโตทางอากาศ
เชิงรับ (Defensive Counter Air : DCA) เพื่อให กําลังฝายเราไดใชประโยชนจากการ 
ครองอากาศและลดขีดความสามารถกําลังทางอากาศของฝายตรงขามรวมถึงอาวุธตอตาน 
ภาคพื้นที่จะเปนอันตรายตอฝายเรา การตอบโตทางอากาศตองขึ้นการบังคับบัญชากับ
ผูบังคับบัญชาที่เปนทหารอากาศเพียงคนเดียว ภายใตหลักเอกภาพของการบังคับบัญชา 
รวมทั้งระบบควบคุมและสั่งการ ที่เรียกวา “รวมการควบคุมและแยกการปฏิบัติ” เพื่อให
เกิดหลักประกันของความพยายามและการใชกําลังทางอากาศไดอยางคุมคา โดยปกติทั่วไปแลว 
ผบ.กองกําลังรวม ควรจะใหความสําคัญตอการตอบโตทางอากาศเปนลําดับแรก  
การตอบโตทางอากาศกําหนดกิจเฉพาะสําคัญ ดังนี ้
 ๑.  การตอบโตทางอากาศเชิงรุก (OCA) เปนการปฏิบัติการทางอากาศ 
ที่มุงหวังทําลายลดศักยภาพหรือการขมขวัญ โดยการทําลายกําลังทางอากาศและอาวุธ
ตอตานจากภาคพ้ืนของฝายตรงขาม รวมถึงเปาหมายอ่ืนใดท่ีประกอบเปนกําลังทางอากาศ
ของขาศึก ณ เวลาที่ฝายเราไดเลือกไวแลว โดยทั่วไป การตอบโตทางอากาศเชิงรุก 
ประกอบดวย 
 - การทําลายการปองกันภัยทางอากาศของขาศึก (Destruction of 
Enemy Air Defense : DEAD) 
 - การกดดันการปองกันภั ยทางอากาศของขาศึก (Suppression of 
Enemy Air Defense : SEAD) 
 - การกวาดลางทางอากาศ (Sweep) 
 - การโจมตีทางอากาศ (Attack Operations) 
 - การบินแจงเตือนในอากาศ (Airborne Early Warning : AEW) 
 - การบินคุมกันอากาศยานที่มีคุณคาสูง (High Value Airborne Asset : 
HVAA) 
 ๒.  การตอบโตทางอากาศเชิงรับ (DCA) เปนการปฏิบัติการเพื่อการคนหา 
พิสูจนฝาย การสกัดก้ัน และทําลายกําลังทางอากาศที่จะเขาโจมตีฝายเรา โดยปกติแลว
เลือกที่จะปฏิบัติการในพ้ืนที่หรือสถานที่ใกลเขตแดนฝายเรา ทําลายแผนของฝายตรงขาม 
ที่พยายามรุกล้ําอธิปไตย และกอใหเกิดการสูญเสียอยางรุนแรง มีความหมายเดียวกันกับ
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การปองกันทางอากาศทั้งดานการรุกและการตั้งรับ เพ่ือใหฝายเรามีเสรีในการครองอากาศ
และรวมถึงการปองกันกําลังทางทหาร ทรัพยากร และโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ โดยท่ัวไป 
การตอบโตทางอากาศเชิงรบั ประกอบดวย 
 - การบินลาดตระเวนรบ (Combat Air Patrol : CAP) 
 - การบินสกัดก้ัน (Air Interception) 
 - การบินแจงเตือนในอากาศ (Airborne Early Warning : AEW) 
 - การบินคุมกันอากาศยานที่มีคุณคาสูง (High Value Airborne Asset : 
HVAA) 

  ๓)  การตอตานทางภาคพื้น (Counter Land) 
 การต อต านท างภ าค พ้ื น เป น การปฏิ บั ติ ก ารท างอาก าศต อสู กั บ 
ขีดความสามารถกําลังภาคพื้นของขาศึก เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ ผบ.กองกําลังรวม 
วัตถุประสงคหลักของการตอตานทางภาคพ้ืน คือ มีอํานาจเหนือสภาวะแวดลอมภาคพ้ืน
ของขาศึก และปองกันฝายขาศึกมิใหกระทําในสิ่งเดียวกันตอกําลังฝายเรา แตใชเพ่ือให
บรรลุภารกิจที่ตองการ ในกรณีที่ไมมีกําลังภาคพ้ืนของฝายเดียวกันหรือมีจํานวนนอย  
 การที่จะบรรลุสูเปาหมายไดนั้น การตอตานทางภาคพื้นกําหนดกิจเฉพาะ
สําคัญ ไดแก (๑) การขัดขวางทางอากาศ (Air Interdiction : AI) ซึ่งเปนการดําเนินกลยุทธ 
(Maneuver) ทางอากาศ สนับสนุนโดยตรงตอการดําเนินกลยุทธทางบก หรือสนับสนุน
โดยตรงตอแบบแผนของกลยุทธทางอากาศ (๒) การสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด 
(Close Air Support : CAS) ซึ่งเปนการดําเนินกลยุทธทางอากาศสนับสนุนการดําเนิน 
กลยุทธภาคพ้ืนโดยตรง 
  ๑. การขัดขวางทางอากาศ (Air Interdiction : AI) เปนการใชกําลังทาง
อากาศในการโจมตีเพื่อลดขีดความสามารถกําลังภาคพื้นของขาศึก เพ่ือทําลาย ตัดรอน 
หนวงเหนี่ยว ลดขีดความสามารถของกําลังภาคพื้นของขาศึก โดยปกติแลว การขัดขวาง 
ทางอากาศจะมุงเนนการโจมตีเปาหมายในการสงกําลังบํารุง การสนับสนุน รวมถึง 
สิ่งอํานวยความสะดวกทั้งปวงของขาศึก ที่อาจนํามาใชโดยตรงหรือนํามาใชสําหรับดําเนิน
กลยุทธในการเสริมกําลังภาคพ้ืนภายในยุทธบริเวณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยับยั้ง ขัดขวาง 
หนวงเหนี่ยว มิให กําลังฝายขาศึกปฏิบัติการไดโดยเสรี ซึ่งเปาหมายในการขัดขวาง 
ทางอากาศนี้อาจจะอยูภายในหรือภายนอกยุทธบริเวณก็เปนได ทั้งนี้ การขัดขวางทางอากาศ 
สงผลกระทบตอขีดความสามารถขาศึกในการบัญชาการ การรวมกําลัง การดําเนินกลยุทธ 
การส งกํ าลังบํ ารุง และการเสริม กําลั งให เกิด อํานาจ กําลั งรบของขาศึก  สําหรับ 
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การปฏิบัติการขัดขวางทางอากาศในยุทธบริเวณหรือพื้นที่การรบโดยตรง เรียกวา  
การขัดขวางทางอากาศในพ้ืนที่การรบ (Battlefield Air Interdiction : BAI) 
  ๒. การสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด (Close Air Support : CAS) 
เปนปฏิบัติการสนับสนุนโดยตรง เพ่ือชวยกําลังภาคพ้ืนฝายเดียวกัน ที่รบติดพันกับกําลัง
ขาศึก การปฏิบัติการแบบนี้ ตองการบูรณาการแตละภารกิจทางอากาศโดยอาศัยอํานาจ
การยิงและการเคลื่อนไหวของกําลังสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด โดยการผนึกกําลัง
เหลานี้กับการปฏิบัติการภาคพื้น/อากาศอ่ืน ๆ ใหเกิดผลกระทบในระดับยุทธการ และใน
ยุทธบริเวณ (Theater) ที่ไมแนนอน มีความรุนแรงสูง ตองการการควบคุมที่กระชับ  
ไมสามารถคาดเดาเหตุการณทางยุทธวิธีได ทําใหเกิดความไดเปรียบมหาศาลเม่ือใชสนับสนุน
กําลังภาคพ้ืน โดยทั่วไปการสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด (Close Air Support : CAS)  
จะปฏิบัติการในยุทธบริเวณ หรือเขตปะทะของกําลังรบภาคพื้น โดยเฉพาะตามเขตชายแดน
ของประเทศ จึงอาจกลาวไดวา เปนการรบแบบจํากัดเขต และผลักดันแนวปะทะของกําลังรบหลัก
ทางภาคพื้นของกองกําลังฝายตนเองในการเขายึดครองพื้นที่ หรือดินแดนฝายตรงขามของ
ขาศึกเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบในการรบ 
 การสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด ควรไดรับการวางแผนเตรียมการ
ภายใตเงื่อนไขในการนําไปสูความสําเร็จหรือเสริมกําลังเพ่ือโจมตีกําลังภาคพื้น การสนับสนุน
ทางอากาศโดยใกลชิด สามารถหยุดการโจมตี ริเริ่มการทะลวง คุมกันการถอนกําลังและ 
ใหการคุมกันทางปกของกําลังภาคพ้ืนฝายเราได เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การทําการ
สนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด ควรกระทําในจุดที่เปนจุดแตกหักของการรบและมุงกระทํา
ในจุดที่ขาศึกรวมกําลังกันอยางหนาแนน   

  ๔)  การตอตานทางทะเล (Counter Sea) 
 การตอตานทางทะเลเปนการขยายขีดความสามารถกําลังทางอากาศไปสู
พ้ื น ท่ีท างทะเล  เพ่ื อ ให ไดมาหรือรักษาไวซึ่ งการได เปรียบทางทะเล  (Maritime 
Superiority) ในระดับที่ตองการ และมีวัตถุประสงคในการปฏิเสธการใชทะเลของขาศึก 
ในขณะที่ดํารงเสรีในการปฏิบัติในทะเลของฝายเรา กําลังทางอากาศสามารถปฏิบัติการ 
เพื่อยับ ย้ังการถูกรุกรานทางทะเล หรือการปดอาวจากขาศึก โดยการปฏิบัติการ  
อาจประกอบไปดวยการทําลาย การขัดขวาง การหนวงเหนี่ยว หรือการทําใหภัยคุกคามหมด
ความนาเกรงขาม ในสภาพแวดลอมทางทะเล ซึ่งการปฏิบัติการของกําลังทางอากาศในการ
ตอบโตทางทะเล สามารถปฏิบัติการไดทั้ง ๔ มิติ อันประกอบดวย มิติผิวน้ํา (Surface 
Domain) มิติใตน้ํา (Subsurface Domain) มิติอากาศเหนือทะเล (Air Domain) และมิติ
อวกาศ (Space Domain) 
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 อนึ่ง การใช กําลังทางอากาศ เพ่ือให เกิดผลกระทบตามวัตถุประสงค 
การตอบโตทางทะเล จําเปนตองดําเนินการภายใตกฎการใชกําลังของกองทัพไทย โดยการ
ตอบโตทางทะเล อาจจะเปนการประกอบกําลังทางอากาศกับเรือรบในพ้ืนที่ปฏิบัติการ หรือเปน
การใชกําลังทางอากาศเพียงลําพังก็เปนไปได หากผูบัญชาการยุทธบริเวณพิจารณาแลววา 
การตอบโตทางทะเล โดยใชกําลังทางอากาศจะสรางการไดเปรียบทางทะเลใหเกิดขึ้น 
อยางไรก็ตาม การปฏิบัติการตอบโตทางทะเล เปนการปฏิบัติการในมิติที่กําลังทางอากาศ 
มีความคุนเคยไมมากนัก หรือตองปฏิบัติการรวมกับกําลังทางเรือ ดังนั้น การดําเนินการ 
จึงตองเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติการรวม ระหวางกําลังทางอากาศของกองทัพอากาศ 
และกําลังทางเรือของกองทัพเรือ โดยตองมีการฝกปฏิบัติรวมกันในทุกระดับชั้น เพ่ือใหเกิด
ความเปนมาตรฐาน ความประสานสอดคลอง และเพื่อใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติการตอบโต
ทางทะเล จะมีประสิทธิผล และความปลอดภัย 

  ๕) การปฏิ บั ติ การที่ ใช เครือข าย เป นศูนยกลาง (Network Centric 
Operations : NCO) 
 การปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) เปนการใชเทคโนโลยี
เครือขายในการสรางความไดเปรียบของขอมูล ขาวสาร และขาวกรองสําหรับฝายเรา โดยมี
การเชื่อมโยงขอมูลที่ ไดรับจากระบบตรวจจับตาง ๆ (Sensor) เขาสูระบบควบคุม 
บังคับบัญชา (Command and Control)  นําไปสูการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาที่ถูกตอง 
ปลอดภัย นอกจากนี้ ดวยความไดเปรียบของขอมูลขาวสารดังกลาว จะนํามาซึ่งความหย่ังรู
สถานการณรวมกันในทุกระดับของการปฏิบัติการ สงผลโดยตรงตอประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ  อนึ่ง ทฤษฎีการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง
เกิดจากการรวมกันทาง ๓ มิติ ไดแก มิติทางกายภาพ (Physical Domain) มิติขอมูล
ขาวสาร (Information Domain) และมิติการรับรู (Cognitive Domain)  

- มิติ ทางกายภาพ  หมายถึง มิ ติ กํ าลั งรบแบบดั้ งเดิม  เชน  อาวุธ
ยุทโธปกรณ ระบบตรวจจับ (Sensor) ตาง ๆ หรืออุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติการ 

- มิติขอมูลขาวสาร หมายถึง ขอ มูลขาวสารที่ ถูกสรางขึ้นมาจาก 
การปฏิบัติที่จงใจผลิตจากหนวยเหนือ หรือตั้งใจใหทุกหนวยรับทราบรวมกัน มิตินี้เปนตัวกลาง
ของการติดตอสื่อสารระหวางหนวยรบ เปนขอมูลการขาวที่ไดจากการประมวลผลขาวสาร
จากการตรวจจับตาง ๆ รวมถึงขอมูลขาวสารที่ระบบบัญชาการและควบคุมติดตอสื่อสาร
กับหนวยปฏิบัติ 

- มิติ การรับรู  หมายถึ ง กระบวนความคิดของทุ กองคาพยพ ใน
ระบบปฏิบัติการ ซึ่งเกิดจากความรูเรื่องหลักนิยม ยุทธวิธี เทคโนโลยี และกฎระเบียบตาง ๆ 
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ตลอดจนเจตนารมณของผูบังคับบัญชา ซึ่งสงครามในอดีตที่ผานมามักจะชนะหรือแพกันใน
มิตินี้นี่ เอง ในปจจุบัน มิตินี้ จะเก่ียวพันโดยตรงกับมิติภาคสังคม (Social Domain)  
ซึ่งหมายถึงบุคลากรในภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพ จึงมีความจําเปน 
ที่จะตองสรางความเขาใจ และการรับรู เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติการ 

 
ภาพท่ี ๑๑ แนวความคิดการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง  

(Network Centric Operations : NCO) 
 

 ทั้งนี้ จะเห็นไดวา เมื่อนําทั้ง ๓ มิติมาเชื่อมโยงกันแลว ผลลัพธของการ
เชื่อมโยงระหวางมิติทางกายภาพและมิติการรับรู คือ ขั้นตอนการปฏิบัติการที่สั้นลงและ
งายข้ึน สําหรับผลลัพธการเชื่อมโยงระหวางมิติทางกายภาพและมิติขอมูลขาวสาร คือ 
กําลังรบที่มีความแมนยํา และในสวนผลลัพธการเชื่อมโยงระหวางมิติการรับรูและมิติขอมูล
ขาวสาร คือ ความหยั่งรูสถานการณรวมกัน โดยจุดศูนยรวมของการเชื่อมโยงทั้งสามมิต ิ
เขาดวยกันนี้ ทําใหเกิดการปฏิบัติการท่ีใชเครือขายเปนศูนยกลาง 
 ดานการปฏิบัติการรบ การปฏิบัติการท่ีใชเครือขายเปนศูนยกลาง เกิดข้ึนได
จากการเชื่อมตอระบบตรวจจับ (Sensor) ผูมีอํานาจตัดสินใจ (Commander) และหนวย
ปฏิบัติ (Shooter/Effector) เขาดวยกันเปนเครือขายเพ่ือใหเกิดความหยั่งรูสถานการณ
รวมกัน ผูมีอํานาจตัดสินใจรับรูขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทั้งฝายขาศึกและฝายเรา 

มิติการรับรู

(Cognitive Domain) 

มิติภาคสังคม

(Social Domain) 

มิติขอมูลขาวสาร

(Information Domain)  

มิติทางกายภาพ

(Physical Domain) 

NCO

การปฏิบัติการ
ที่สั้นลงและ

งายข้ึน 

กําลังรบท่ีมี
ความแมนยํา 

ความหย่ังรู
สถานการณ

รวมกัน 
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สงผลถึงการตัดสินใจสั่งการที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ในสวนหนวยปฏิบัต ิ
เกิดความเขาใจเปนไปในทิศทางเดียวกับหนวยเหนือซึ่งรับรูขอมูลขาวสารจากทุกทิศทาง 
สงผลการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติการใด ๆ  ยอมมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกิดความ
ปลอดภัย นอกจากนั้นแลว หลักนิยมการปฏิบัติการท่ีใชเครือขายเปนศูนยกลางยังสามารถ
ประยุกตใชในการปฏิบัติการทางทหารที่ไมใชการรบ หรือการปฏิบัติหนาที่ปกติไดดวย
เชนกัน 

  ๖) ก า รป ฏิ บั ติ ก า รส งค ราม อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส  (Electronic Warfare 
Operations : EWO) 
 การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส คือ การปฏิบัติทางทหารเก่ียวกับ 
การใชพลังงานแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic) และพลังงานแบบอ่ืน เพื่อควบคุม 
แถบความถี่แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Spectrum) หรือเพ่ือโจมตีขาศึก โดยการ
ครอบคลุมยุทธบริเวณของแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา การควบคุมแถบความถ่ีแมเหล็กไฟฟา
ไดรับการขยายเครือขายจากระบบปองกันฝายเรา และจากระบบการตอตานของฝายตรงขาม 
ไมถูกจํากัดเพียงแคคลื่นวิทยุ แตรวมถึงในยานที่ใชสายใยแกวนําแสง (Optical) และ
อินฟราเรด การสงครามอิเล็กทรอนิกส (EW) กําหนดกิจเฉพาะสําคัญ ดังนี้  
 ๑. การสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Support : ES) เปนการ
ใชสงครามอิเล็กทรอนิกส  ท่ีเก่ียวของกับการคนหา ดักจับ ระบุตัวตน และชี้ตําแหนงที่ตั้ง
ของแหลงกําเนิดพลังงานแมเหล็กไฟฟาที่ปลอยออกมาโดยตั้งใจและไมตั้งใจ เพ่ือตรวจสอบ
ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น  
 ๒. การปองกันทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Protection : EP) เปนการ
ใชสงครามอิเล็กทรอนิกส  ที่ เกี่ยวของกับการปองกันบุคคล ยุทโธปกรณ และระบบ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ จากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกสของฝายขาศึก เพ่ือใหมีความอยูรอดสูง
ในพ้ืนปฏิบัติการ 
 ๓. การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Attack : EA) เปนการใช
สงครามอิเล็กทรอนิกส ท่ีเก่ียวของกับการใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือการควบคุมพลังงาน 
ในการโจมตีบุคคล ยุทโธปกรณ และระบบอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เพ่ือทําใหลดประสิทธิภาพ 
ไมสามารถใชงานอุปกรณได หรือทําใหเกิดความเสียหายตอขีดความสามารถดานการรบ
ของขาศึก 
 จากประวัติศาสตรสงครามทางอากาศที่ผานมา ประเทศที่มีระบบสงคราม
อิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัยและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ จะสามารถชิงความ
ไดเปรียบทั้งทางยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธีทางการรบ  
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  ๗) การปฏิบัติการขาวสาร (Information Operations : IO) 
 การปฏิบัติการขาวสารเปนปฏิบัติการเพ่ือชักจูง ยับย้ัง รบกวน หรือทําลาย 
ระบบการตัดสินตกลงใจของฝายขาศึก และในขณะเดียวกันตองมีขีดความสามารถปองกัน
ระบบการตัดสินใจของฝายเราดวย โดยการบูรณาการขีดความสามารถทางทหารทั้งปวง 
เขาดวยกัน และปฏิบัติการตลอดหวงเวลาท่ีมีการปฏิบัติการทางทหาร อนึ่ง ปจจัยสําคัญ
ของปฏิบัติการ  คือ การตอตานปฏิบัติการการโฆษณาชวนเชื่อ การปฏิบัติการจิตวิทยา 
(Psychological Operations) การลวงทางทหาร ความปลอดภัยในการปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการตอตานขาวกรอง และปฏิบัติการในงานมวลชน ปจจัยเหลานี้ทําใหผูบัญชาการรบ
สามารถถายทอดขาวสารและสิ่งบอกเหตุตอผูรับฟง  เพ่ือสถาปนาความหย่ังรูเขาใจของ 
ผูตัดสินตกลงใจ เพ่ือรักษาขาวสารวิกฤตของฝายเดียวกัน ตลอดจนเพ่ือสื่อสารขาวสารที่ไมมี
ชั้นความลับเก่ียวกับกองทัพอากาศสูผูรับขาวสารทั่วโลก 
           การปฏิบัติการขาวสารมีความมุงหมายหลัก ซึ่งตองการมีอิทธิพลเหนือผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ หรือเปาหมายตาง ๆ โดยการใชขอมูลขาวสาร  ในขณะเดียวกัน  
ยังสามารถที่จะปองกันฝายเรามิใหถูกกระทําโดยฝายขาศึก การปฏิบัติการขาวสารใชกําหนด
ทิศทางสําหรับการดําเนินกิจกรรมในการขัดขวาง ลดทอน หรือทําลายระบบขาวสารของ
ฝายขาศึก รวมถึงการทําลายทางกายภาพ  แยกขาดผูมีอํานาจในการตัดสินใจ โดยการ
กําจัดความสามารถในการบังคับบัญชาและควบคุม หรืออาจกลาวไดวาเปนวิธีสรางอิทธิพล
เหนือพฤติกรรมของขาศึก ทั้งนี้ สิ่งสําคัญท่ีการปฏิบัติการขาวสาร ตองมุงเนนเปนประการแรก 
คือ  ผูมีอํานาจตัดสินใจ หรือกระบวนการในการตัดสินใจของฝายขาศึก โดยมุงให 
เกิดผลกระทบที่มีอิทธิพลตอกลุมเปาหมาย  

  ๘)  การสนับสนุนการรบ (Combat Support) 
 การสนับสนุนการรบ คือ ขีดความสามารถที่สําคัญยิ่งซึ่งจะขาดเสียมิได  
เปนงานในหนาที่พันธกิจ หนวย องคกร หรือสถานที่ตั้งซึ่งปฏิบัติภารกิจและกิจเฉพาะท่ีมี
ความจําเปนเพื่อที่จะสรางและดํารงสภาพการรบของกําลังทางอากาศและอวกาศ  
ยังหมายรวมถึง การจัดหา การซอมบํารุง การแจกจาย และการทดแทนกําลังพลและ
ยุทโธปกรณซึ่งเปนศาสตรในการวางแผน การเคลื่อนยาย การซอมบํารุง และการคุมครอง
ปองกันกําลังรบ รวมทั้งเปนหลักประกันวาระบบสนับสนุนการรบที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
สนับสนุนกระบวนการ หรือระบบการบังคับบัญชา และควบคมุของกําลังรบทั้งหลายเหลานั้นได 
 หนวยงานดานการสนับสนุนการรบถูกออกแบบเพื่อปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับ
การสนับสนุนและบริการ  ตลอดจนสนับสนุนขีดความสามารถเฉพาะทางทหารทุกระบบ
ของการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งรวมถึง งานดานกําลังพล งานปองกันฐานบินและ
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หนวยงาน งานการติดตอประสาน งานบริหารจัดการดานการเงิน งานสงกําลังบํารุง 
ที่ทันสมัย งานชางโยธา งานบริการทางการแพทย งานประวัติศาสตร งานกิจการพลเรือน 
งานบริการดานกฎหมาย และงานอนุศาสนาจารย เหลานี้คือพันธกิจการใชกําลังทางทหาร   

  ๙)  การบัญชาการและการควบคุม (Command and Control : C2) 
 การบังคับบัญชา (Command) คือ อํานาจที่ผูบังคับบัญชาทางทหารไดใช
อยางถูกตองตามกฎหมายตอผูใตบังคับบัญชา โดยอาศัยยศหรือตําแหนงหนาที่การบังคบับัญชา 
การบังคับบัญชาเปนศิลปะในการจูงใจ และสั่งการกําลังทางทหารและหนวยงานตาง ๆ 
ปฏิบัติภารกิจใหสัมฤทธิ์ผล การควบคุม (Control) คือ กระบวนการ หรือระบบที่
ผูบังคับบัญชาใชในการวางแผนและสั่งการ ผูบังคับบัญชาควรมีการแบงมอบอํานาจหนาที่ 
กําหนดวัตถุประสงค และความมุงหมายของผูบังคับบัญชา ซึ่งเปรียบเสมือนวิธีการในการ
ควบคุมกําลังรบ และแมวาการใชอํานาจ และอํานวยการของผูบังคับบัญชาซึ่งไดรับการ
แตงตั้งอยางถูกตองตอกําลังทหารที่ ไดรับมอบ เพื่อใหบรรลุภารกิจ ประกอบดวย 
กระบวนการที่ผูบังคับบัญชาใชในการตัดสินตกลงใจในการปฏิบัติการตาง ๆ และระบบที่
ตองวางแผน อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติการนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กระบวนการวางแผน การจัดการ การอํานวยการ การประสานงาน และการควบคุมกําลังรบ 
และการปฏิบัติการยุทธใหบรรลุภารกิจ เก่ียวของกับการบูรณาการระบบ ระเบียบปฏิบัติ 
โครงสรางการจัดหนวย กําลังพล ยุทธภัณฑ สิ่งอํานวยความสะดวก ขาวสาร เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคภารกิจระดับยุทธศาสตร ระดับยุทธการและระดับยุทธวิธี 
 การบัญ ชาการและการควบคุมของกองทั พอากาศหมายรวมถึ ง 
การบัญชาการและการควบคุมนภานุภาพ (Air Power) ทั้ง ๓ มิติ ไดแก มิติทางอากาศ (Air 
Domain) มิติไซเบอร (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) อยางเปนระบบ
และมีการปฏิบัติท่ีประสานสอดคลองกันทุกมิติ ตั้งแตการตรวจจับ (Sensor) ในทุกมิติ  
สงตอขอมูลไปยังระบบควบคุมและบัญชาการ (C2) เพ่ือควบคุมและสั่งการนภานุภาพ 
ทั้ง ๓ มิติ อันจะทําให เกิดการทวีกําลังกองทัพอากาศ (Force Multiplier) อยางเปน
รูปธรรม ตลอดจนการบัญชาการและการควบคุมของกองทัพอากาศ ตองรองรับ 
การปฏิบัติการรวมกับเหลาทัพภายใตสถานการณการยุทธรวม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม
เจตนารมณทางทหาร 
 อนึ่ ง เมื่ อมีการใชกํ าลั งทางอากาศในรูปแบบกองกําลังรบรวมโดย  
ผูบัญชาการกองกําลังรบรวมนั้น ถามีการนํากําลังทางอากาศจากหลายเหลาทัพมาใชรวมกันแลว 
การบัญชาการและการควบคุมจะตองกระทําผานผูบัญชาการกองกําลังทางอากาศหรือ 
ผูไดรับมอบอํานาจ ในฐานะเปนผูควบคุมกํากับดูแลกําลังทางอากาศซึ่งเปนกําลังหลัก 
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ในการปฏิบัติการที่สามารถวางแผน มอบภารกิจ ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศรวมได 
“การรวมการบัญชาการและการควบคุมของกําลังทางอากาศมาอยูภายใตผูบัญชาการ 
กองกําลังทางอากาศหรือผูไดรับมอบอํานาจ เพียงคนเดียวเปนหลักพ้ืนฐานของหลักนิยม
การใชกําลังทางอากาศ” 

  ๑๐) การเคลื่อนท่ีทางอากาศ (Air Mobility)  
 การเคลื่อนที่ทางอากาศ เปนการบินขนสงกําลังพล อาวุธยุทโธปกรณ และ
ยุทธบริภัณฑทางอากาศในการปฏิบัติการทางทหารทั้งมวล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
ในการสนับสนุนกําลังรบและเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตั้งแตระดับยุทธวิธี ระดับยุทธการ และ
ระดับยุทธศาสตร โดยใชขีดความสามารถและคุณลักษณะของกําลังทางอากาศ ทั้งในดาน
ความเร็ว พิสัยบิน และความออนตัว ในการตอบสนองตอการปฏิบัติภารกิจ ภายใตสภาวะ
แวดลอมและเวลาที่ตองการ นอกจากนี้ การเคลื่อนที่ทางอากาศยังเปนการปฏิบัติการที่มี
ความสําคัญอยางย่ิง ในการปฏิบัติการในสภาวะฉุกเฉินหรือในสถานการณวิกฤต ท้ังการ
ปฏิบัติการยุทธ การชวยเหลือดานมนุษยธรรม การชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ 
รวมท้ังการเคลื่อนยายกําลังรบ การดํารงสภาพการรบ การสงกลับสายแพทยทางอากาศ 
การสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ และสนับสนุนการปฏิบัติการลําเลียงทางอากาศ ทั้งนี้
การลําเลียงทางอากาศตองสามารถใหการสนับสนุนกําลังฝายเราไดทุกมิติ การเคลื่อนที่ทาง
อากาศ กําหนดกิจเฉพาะสําคัญ ดังนี้ 
 ๑. การบินรับสงเสด็จ (VVIP Flight) เปนการปฏิบัติการทางอากาศเพื่อ
ตอบสนองภารกิจในการบินรับสงเสด็จพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค เพ่ือเปนการถวาย
พระเกียรติ ถวายงาน และถวายความปลอดภัยขั้นสูงสุด  
 ๒. การบินรับสงบุคคลสําคัญ (VIP Flight) เปนการปฏิบัติการทางอากาศ
เพ่ือตอบสนองภารกิจในการบินรับสงบุคคลสําคัญระดับประเทศ  
 ๓. การลําเลียงทางอากาศ (Air Lift) เปนการปฏิบัติการทางอากาศโดยใช
คุณลักษณะ  และขีดความสามารถของกําลังทางอากาศ เพ่ือตอบสนองตอภารกิจในการ
สนับสนุนการรบท้ังทางตรงและทางออม ไมวาจะเปน การเคลื่อนยายกําลังรบ การดํารง
สภาพการรบ การสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ   อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติการสนองตอบ
ความตองการในยามวิกฤตไดอยางรวดเร็ว และออนตัวดวยเวลาที่สั้น ท่ีสุด ทั้ งนี้  
การลําเลียงทางอากาศ สามารถจําแนกไดเปน ๑) การยุทธสงทางอากาศ (Airborne 
Operations) ๒) การสงกําลังบํารุงทางอากาศ (Logistic Support) และ ๓) การสนับสนุน
กิจเฉพาะพิเศษ (Special Task Support)  
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           ๔. การสงกลับสายแพทยทางอากาศ (Aeromedical Evacuation)  เปน
การเคลื่อนยายหรือลําเลียงทางอากาศสําหรับผูปวยทั้งในสวนกําลังรบ และไมใชกําลังรบ 
ภายใตการดูแลของแพทยและลูกเรือ เพ่ือให เกิดความปลอดภัยและรวดเร็วในการ
ดําเนินการรักษา  
          ๕. การเติมเชื้อเพลิงในอากาศ (Air Refueling) เปนการปฏิบัติภารกิจ 
สงถายน้ํามันเชื้อเพลิง ระหวางเครื่องบินบรรทุกเชื้อเพลิง (Tanker) และอากาศยานรับเติม
เชื้อเพลิง (Receiver Aircraft) ในระหวางการบินในอากาศ การเติมเชื้อเพลิงในอากาศ 
จะชวยใหเกิดความคลองตัวทางอากาศ สามารถลดขอจํากัดในเรื่องของจํานวนเชื้อเพลิงที่มี
ในอากาศยาน สนับสนุนภารกิจใหบรรลุผลสําเร็จดวยการบินภายในหนึ่งเที่ยวบิน  
เพ่ิมขีดความสามารถดวยการเพิ่มพิสัยบิน อัตราบรรทุก เวลาบินในอากาศ เสริมสราง
ประสิทธิผลในเรื่องความออนตัว (Flexibility) ความอเนกประสงคของการรบ (Versatility 
of Combat) การสนับสนุ นการรบ  (Combat Support) และความคล องตั วของ 
อากาศยานใหถึงขีดสุด  

  ๑๑) การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ  (Specialized Tasks) 
 การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษเปนการใชกําลังทางอากาศในการปฏิบัติภารกิจ 
ที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการใชกําลังทางอากาศหรือภารกิจของหนวยนอก และ
เปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม (Military Operations 
Other Than War : MOOTW) ทั้งนี้ การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษสามารถปฏิบัติการไดโดย
กองทัพอากาศเพียงหนวยเดียว หรือปฏิบัติการรวมพลเรือน-ทหาร (Civil-Military 
Operations)   
 การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ เปนการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนงานดานความ
มั่นคงของรัฐ ซึ่งสมควรที่กําลังทางอากาศจะตองรวมปฏิบัติ เชน การตอตานการจี้ยึด
อากาศยาน  (Anti-Hijack) ก ารปฏิ บั ติ การ จิต วิทยา (Psychological Operations)  
การบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือประชาชน ตลอดจนการพัฒนาประเทศดานอื่น ๆ 
ตามขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ไดแก การสนับสนุนภารกิจฝนหลวง และ 
การควบคุมไฟปา เปนตน การใชขีดความสามารถของกําลังทางอากาศในการปฏิบัต ิ
กิจพิเศษนี้ เปนการใชกําลังทางอากาศในลักษณะของการสนับสนุนตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย ไมวาจะเปน การลําเลียงทางอากาศ การลาดตระเวนทางอากาศ การบินคนหา
และชวยชีวิต การปฏิบัติการรวมกับเหลาทัพอ่ืน รวมถึงการปฏิบัติทางอากาศพิเศษ  
การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ กําหนดกิจเฉพาะสําคัญ ดังนี้ 
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 ๑. การปฏิบัติ การชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิ บัติ 
(Humanitarian Assistance and Disaster Relief) เปนการใชขีดความสามารถของกําลัง
ทางอากาศ ในการเขาถึงในพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบไดอยางรวดเร็ว สามารถใหการสนับสนุน
การบินขนสงทางอากาศทั้งบุคคล อุปกรณ เครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข การบริการ
ทางการแพทย การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานทางทหาร และหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ รวมทั้งตองมีความรวมมือทางทหารกับชาติพันธมิตรอาเซียน 
หรือชาติพันธมิตรอื่น ๆ ในการปฏิบัติการของกําลังทางอากาศรวมกันในกรณีตองรับมือกับ
ภัยพิบัติขนาดใหญซึ่งจะทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มากขึ้น                   
 ๒. การปฏิบัติการอพยพบุคคลที่ไมมีหนาที่ทําการรบ (Noncombatant 
Evacuation Operations : NEOs) เปนการปฏิบัติการทางทหารในการใชกําลังทางอากาศ
ตามสั่ งการของรัฐบาล เพ่ืออพยพบุคคลที่ ไมมีหนาที่ทํ าการรบจากตางประเทศ  
ตามสภาวการณท่ีบุคคลเหลานั้นตกอยูในอันตรายจากสงคราม การจลาจล หรือตามความ
จําเปนของสถานการณทางทหารที่จะทําใหบุคคลเหลานั้นเกิดความไมปลอดภัย โดยการใช
ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการลําเลียงทางอากาศ นําบุคคลที่ไมมีหนาที่ทําการรบ
ออกไปยังพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งอาจจะตองมีการพิจารณาใชกําลังทางทหารในการปฏิบัติการ
พิเศษ เพื่อเขาชวยเหลือการอพยพบุคคลดวยเชนกันตามสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่นั้น ๆ  
 ๓ . การปฏิบั ติการสันติภาพ (Peace Operations : PO) เป นการใช 
ขีดความสามารถของกําลังทางอากาศในการสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ  
ซึ่งสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในการปฏิบัติการยุทธรวม และการดําเนิน
มาตรการในระดับยุทธศาสตรตาง ๆ ไดแก มาตรการทางการทูต การชวยสนับสนุนขั้นตอน
ในการสรางสันติภาพ (Peace Building) รวมถึงความพรอมในการถอนกําลังกลับ 
ไดอยางรวดเร็วในการใชกําลังทางอากาศ ทั้งนี้ การปฏิบัติการสันติภาพของกองทัพอากาศไทย
มีลักษณะเฉพาะมากกวาการใชกําลังทางอากาศในสงครามตามแบบ โดยดําเนินการ 
ในลักษณะของการสนับสนุนการลําเลียงทางอากาศของกําลังพลกองทัพไทยในการ
ปฏิบัติการรวมกับกองกําลังรักษาสันติภาพ 
 ๔. การปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการชวยเหลือประชาชน
ตามนโยบายรัฐบาล โดยใชกําลังทางอากาศ เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงของ
ประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติการทั้งมวลตามที่ไดรับมอบจากรัฐบาล เชน  
การปองกันและปราบปรามยาเสพติด (Counterdrug Operations) การใชอากาศยาน
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สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง การวิจัยตาง ๆ ตามโครงการพระราชดําริ งานดาน 
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ/อุตสาหกรรมการบินของชาติ และ
การสนับสนุนหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ตามที่ไดรับการรองขอ ฯลฯ  

  ๑๒) การขาวกรอง การเฝาตรวจ และการลาดตระเวน (Intelligence 
Surveillance and Reconnaissance : ISR) 
 การขาวกรอง การเฝาตรวจ และการลาดตระเวนเปนการปฏิบัติการเพื่อให
ไดมาซึ่งขาวกรอง อันถือไดวาเปนหัวใจสําคัญในการท่ีจะทําใหผูบังคับบัญชาเกิดความ
ตระหนักรู (Situation Awareness : SA) และนําไปสูการตัดสินตกลงใจที่ถูกตอง และ
ทันเวลา โดยเฉพาะในการสั่งการใชกําลังทางอากาศใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ปลอดภัย ขจัดความเสี่ยง และลดการสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการไดมาของขาวกรองนั้น
จําเปนที่จะตองอาศยัการเฝาตรวจ การลาดตระเวนที่มีประสิทธิภาพ ตองมีการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องทั้งในยามสงบ และจะทวีความสําคัญอยางยิ่งในเวลาสงคราม 
 ก ารข า ว ก รอ ง เป น ผ ล ที่ ได จ ากก าร รวบ รวม ผ าน ก ระบ วน ก าร  
การประสานงาน การวิเคราะห การประเมินและการแปลความของขาวสารอันเกี่ยวเนื่อง 
ในพ้ืนที่หรือประเทศตาง ๆ ที่ฝายตนมีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง การขาวกรองจะมุงเนนไปยัง
ขอมูลขีดความสามารถทางทหารของตางประเทศ กลุมการเมือง การเมือง การสังคม และ
การพัฒนาการดานเทคโนโลยีหรือสภาพภูมิศาสตรภูมิภาคจําเพาะ ศิลปะดานการขาวกรอง
ไดถูกพัฒนาใหเกิดความรวดเร็วในกระบวนการการเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการ
ลาดตระเวนและการเฝาตรวจสูความถูกตอง ทํานายได มีรูปแบบเหมาะสมตอการนําไปใช
เพ่ือการวางแผน การปฏิบัติการและการประเมินผลปฏิบัติการทางอากาศไดอยางสมบูรณ
ทันทวงที การสรางความตระหนักรูในพื้นท่ีการรบแก ผูบัญชาการรบและกําลังทหาร 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติภารกิจจนบรรลุผลสําเร็จไดตามแผนการและการปฏิบัติการทางทหาร
ทั้งหมดที่ไดวางไว ประสิทธิภาพในการหาขาวกรองทางอากาศเปนผลมาจากการไดรับ
ขาวสารที่มีรายละเอียด กอใหเกิดความเขาใจในระบบ ขีดความสามารถและความตั้งใจของ
ฝายขาศึกอยางทันเวลา ทําใหสามารถวางแผนและตัดสินใจเพ่ือปฏิบัติการวาจะตอสูกับ
ขาศึกอย างไร เมื่ อ ใด  และที่ ไหน  การขาวจะตองให ความถูกต อง ตรงประเด็น 
มีจังหวะตอเนื่องและวิเคราะหคาดหมายได เพ่ือใหผูบัญชาการรบสามารถนําไปใช 
เปนขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร การขาวกรองจะประเมินขาศึกเปน “ระบบ
ของระบบ (System of Systems)” เพ่ือที่จะสามารถทํานายผลกระทบตอเนื่องใน 
ขีดความสามารถหลักของขาศึกไดตามจุดมุงหมายทางทหารของฝายเรา การผสานประโยชน
จากการลาดตระเวนและการเฝาตรวจ จะชวยลดความไมแนนอนในการวางแผน  
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การปฏิบัติการและการประเมินผลการรบจากความเสียหายและประสิทธิผลของอาวุธ 
ที่ใชได   
  การเฝาตรวจ และการลาดตระเวนเปนหนาที่เฝาสังเกตอยางเปนระบบตอ
นานฟา หวงอวกาศ ภาคพ้ืนดิน ตออาคารสถานที่ บุคคล หรือสิ่งตาง ๆ โดยการใชสายตา 
การเฝาฟง ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ภาพถาย หรือวิธีการอ่ืน ๆ การเฝาตรวจ 
เปนกระบวนการที่ตองกระทําตอเนื่องตลอดเวลา เพ่ิมขีดความสามารถในการเฝาตรวจใหไดมา
ซึ่งขอมูลขาวสารเฉพาะเก่ียวกับความเคลื่อนไหวและกําลังรบหรือศักยภาพของศัตรู  
โดยการลาดตระเวนดวยสายตา หรือวิธีอ่ืน ๆ หรือโดยการเก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ 
อุทกศาสตร สภาพภูมิประเทศของฝายตรงขามท่ีเราตองการ โดยทั่วไป การลาดตระเวน 
มีเวลาจํากัดในการปฏิบัติ ยุทโธปกรณที่ใชในการเฝาตรวจและลาดตระเวน พรอมสิ่ง
สนับสนุน ตองมีความยืดหยุนในการใชงาน รวดเร็วทันที มีความเปนอเนกประสงค และ
เคลื่อนยายไดสะดวก เพ่ือสนองตอความตองการที่หลากหลาย หนวยลาดตระเวนดูแล
ยุทโธปกรณและเครื่องมือที่มีสมรรถนะสูงมากมายหลายอยาง ซึ่งยุทโธปกรณและเครื่องมือ
เหลานี้ มี คุณคาสู งมากในทุกระดับของสงคราม เชน  ดาวเทียม เรดาร  (RADAR)  
อากาศยานควบคุมและแจงเตือนในอากาศ (Airborne Early Warning and Control : AEW&C) 
อากาศยานไรคนขับระดับ Medium-Altitude-Long-Endurance (MALE) หรือ High-
Altitude-Long-Endurance (HALE) และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ เปนตน การใช
ยุทโธปกรณและเครื่องมือเหลานี้ ควรพิจารณาถึงผลกระทบในการใชงาน วาจะสงผลตอ
ระดับอื่น ๆ ดวย  
 การขาวกรอง การเฝาตรวจ และการลาดตระเวนที่ไดเปรียบฝายตรงขาม 
ยอมสงผลตอการมีชัยชนะเหนือฝายขาศึกโดยตรง ดังนั้น ตองมีการบูรณาการระบบ
ตรวจจับตาง ๆ ใหมีขีดความสามารถสูงในการแสวงหาขอมูล การดําเนินกรรมวิธีดาน 
การขาวกรองที่รวดเร็ว ถูกตอง โดยเฉพาะอยางย่ิงการแปลความหมาย และการวิเคราะห
ขาวกรองที่ไดรับตองมีความถูกตอง แมนยํา พรอมนําไปใชงาน รวมถึงการลดระยะเวลา
ของวงรอบการจัดทําเปาหมายในพื้นที่ปฏิบัติใหนอยที่สุด เพ่ือดํารงความไดเปรียบเหนือ
ฝายขาศึก อีกทั้งความสามารถในการกระจายขาวกรองท่ีเชื่อมโยงไปยังสวนปฏิบัติการ 
และสวนควบคุมบังคับบัญชาไดอยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณ     

  ๑๓) การปฏิบัติการการรับกลับกําลังพล (Personnel Recovery)  
 การปฏิบัติการการรับกลับกําลังพลเปนการปฏิบัติการเพ่ือคนหา ชวยชีวิต และ
รับกลับกําลังพลทหารในยามสงคราม (Wartime) ตลอดจนเพื่อคนหา กูภัย และรับกลับ
ผูประสบภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ในยามสงบ (Peacetime) ซึ่งใชหนวย
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คนหาและชวยชีวิตในพื้นที่การรบของกองทัพอากาศที่ตองมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการดังกลาว 
 การปฏิบัติการของหนวยคนหาและชวยชีวิตในพ้ืนที่การรบ (Combat 
Search and Rescue : CSAR) ในยามสงคราม จะประสบผลสําเร็จได ตองใชผูที่มีความ
เสียสละและเครื่องมือพิเศษหลายอยางดวยกัน หนวยคนหาและชวยชีวิตเปนหนวยท่ีมี
หนาท่ีในการปฏิบัติการที่มุงเนนไปในเรื่องชวยเหลือผูถูกจับเปนเชลย สูญหาย หรือตกอยู
ในวงลอมขาศึก ออกจากพ้ืนท่ีอันตราย โดยกองทัพอากาศมีหนาที่จัดหนวย ฝกและ 
ติดอาวุธยุทโธปกรณ ใหกับบุคลากรเพ่ือพรอมปฏิบัติการคนหาและชวยชีวิต (ใชเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วท่ีสุด) ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร อนึ่ง หนวยคนหาและ
ชวยชีวิตในพื้นท่ีการรบของกองทัพอากาศจะเคลื่อนยายหนวยเพ่ือปฏิบัติการคนหาและ
ชวยชีวิตดวยอากาศยานที่ไดรับมอบ การคนหาและชวยชีวิตในพื้นที่การรบเปนงานที่สําคัญ
ของการปฏิบัติการรบ ตองสามารถสนองภารกิจไดในทุกพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร 
ประกอบดวย การปฏิบัติการทางอากาศ ปฏิบัติการนํากลับผูซึ่งอยูในอันตรายในยาม
สงครามหรือยามฉุกเฉิน การปฏิบัติการดังกลาวเปนงานสําคัญเพื่อดํารงขวัญ และความ
สมัครสมานสามัคคีของกําลังรบของฝายเดียวกัน   
 การปฏิบัติการของหนวยคนหาและกูภัยในยามสงบ โดยใชศักยภาพของ
หนวยคนหาและชวยชีวิตในพื้นที่การรบของกองทัพอากาศสนับสนุนการปฏิบัติการคนหา 
กูภัย และรับกลับผูประสบภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือเหตุฉุกเฉินตาง ๆ หรืออีกนัยหนึ่ง 
เปนการปฏิบัติการสนับสนุนคนหาและชวยชีวิตของชาติ  (National Search And 
Rescue) ระดับชาติ ตลอดจนการสนับสนุนชาติอาเซียนหรือชาติพันธมิตรที่ประสบภัย
ตามที่ไดรับคําสั่งการจากรัฐบาล 

  ๑๔) การเดินอากาศและการกําหนดพิกัด (Navigation and Positioning) 
 การเดินอากาศและการกําหนดพิกัดเปนการสนับสนุนการปฏิบัติการทั้งใน
ระดับยุทธศาสตร ยุทธการและยุทธวิธี ใชในการกําหนดจุดนัดหมายสําหรับเติมเชื้อเพลิง 
ในอากาศที่ถูกตอง ใชประสานการดําเนินกลยุทธโดยการใชกําลังในชวงจังหวะเวลา 
ที่เหมาะที่สุดรวมกัน อีกทั้งยังบอกพิกัด ตําบล และความเร็วเพ่ือการปลอยอาวุธที่แมนยํา 
การเขา/ออกจากการโจมตี และรวมทั้งชวยในการคนหาและชวยชีวิตในพ้ืนที่การรบ แผนที่
การเดินอากาศและการกําหนดพิกัดเปนสิ่งสําคัญในการดํารงความไดเปรียบดานขอมูลขาวสาร 
และรับรูสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนรอบโลก 
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  ๑๕) การกําหนดเปาหมาย (Targeting) 
           การกําหนดเปาหมาย เปนกระบวนการในการพิจารณาเลือก และจัดลําดับ
ความสํ าคัญ ของเป าหมายที่ ต อ งให ความสนใจอย างเหมาะสม  สอดคล องกับ 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหาร เพ่ือใหเกิดผลกระทบอันนําไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงค และสภาวะสุดทายที่ตองการ  
 การพิจารณาและกําหนดเปาหมายมีความจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง 
เนื่องจากเปาหมายที่สําคัญนั้น อาจเปนเปาหมายใด ๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม อาจเปน
เปาหมายทางทหาร หรือเปาหมายท่ีเปนพลังอํานาจแหงชาติอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญและ
สามารถสรางผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอการรบ อนึ่ง แมวาการเลือกเปาหมายทางกายภาพ
จะมีความสําคัญและทําใหเปาหมายหมดขีดความสามารถในทันที แตการปฏิบัติการ 
ในรูปแบบและมิติอื่น ๆ อาจสงผลตอการลดขีดความสามารถของเปาหมายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของได และอาจสงผลกระทบที่มากกวาการทําลายเปาหมายเพียงเปาหมายเดียวก็เปนได 
เชน การใชเครื่องมือพลังอํานาจแหงชาติดานอ่ืน ๆ โจมตีเปาหมายซึ่งกอใหเกิดผลกระทบ 
ในวงกวาง เชน สงผลกระทบตอระบบการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม โครงสรางพื้นฐาน 
และระบบขอมูลของฝายตรงขาม เปนตน 

  ๑๖) การบริการขาวอากาศ (Weather Services) 
 การบริการขาวอากาศดําเนินการโดยกองทัพอากาศเพ่ือสนับสนุนขอมูล
สภาพลม ฟา อากาศที่แมนยํา และทันเวลา รวมทั้งขอมูลสภาพอวกาศและสภาพ 
ชั้นบรรยากาศ ใหแกผูบังคับบัญชาเพ่ือใชประโยชนในดานตาง ๆ  และใชในการวางแผนทั้งใน
ระดับยุทธศาสตร  ยุทธการ และยุทธวิธี บริการขาวอากาศเปนการรวบรวมวิเคราะหและ
แจกจายขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่มีความจําเปนในการวางแผนและการปฏิบัติการ ขอมูล
สภาพอากาศเปนสิ่งสําคัญท่ีตองใชในเสนทาง ระบบอาวุธและยุทธวิธีในการใชอาวุธและ 
อีกทั้งยังเปนขอมูลที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในการดํารงไวซึ่งความไดเปรียบดานขอมูลขาวสาร 

  ๑๗) การควบคุมหวงอากาศ (Airspace Control) 
 การควบคุมหวงอากาศ เปนการจัดการการใชนานฟาใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด เปนการบูรณาการการใชขีดความสามารถจาก
หนวยงาน และองคกรจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ เพ่ือใหการจัดการการใชนานฟา
เกิดประโยชนสูงสุดและเปนไปตามผลประโยชนแหงชาติ  รวมถึงสามารถตอบสนองตอการ
ปฏิบัติการใด ๆ ทั้งในสภาวะสงครามหรือสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ ตลอดจนสามารถเอ้ือ
ใหทุกภาคสวนเขาใชประโยชนจากหวงอากาศไดอยางเหมาะสม ภายใตการบริหาร 
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จัดการที่เปนระบบและตระหนักถึงความมั่นคงของชาติเปนสําคัญ โดยมีขอจํากัดที่สง 
ผลกระทบตอการใชงานหวงอากาศนอยที่สุด  

  ๑๘) การปองกันทางอากาศ (Air Defense) 
           การปองกันทางอากาศเปนการปฏิบัติการทั้งปวง ซึ่งนํามาใชเพื่อกําจัดหรือ
ลดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของฝายขาศกึ โดยทั่วไป การปฏิบัติการ
ปองกันทางอากาศ แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก  
 ๑ ) การป องกันทางอากาศ เชิ งรับ  (Passive Air Defense) เป นการ
ปฏิบัติการใด ๆ ของกําลังทางอากาศทุกหนวย เพ่ือลดประสิทธิผลการโจมตีทางอากาศของ
ขาศึก ซึ่งนอกเหนือจากการปองกันทางอากาศเชิงรุก โดยมีกระบวนการตั้งแตกอนการถูก
โจมตี ระหวางถูกโจมตี และการฟนฟูหลังจากถูกโจมตี จําเปนตองไดรับการแจงตือนภัย
ทางอากาศท่ีแมนยําและตอเนื่อง เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติ โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี ้
  ๑.๑) ระบบการตรวจจับและแจงเตือนภัยทางอากาศ และขั้นตอน
การปฏิบัติ มีความจําเปนตอการเตรียมการซอนพราง ปองกัน หรือการปฏิบัติที่เหมาะสม 
การเชื่อมตอของระบบตรวจจับท่ีมีความเสถียรและเชื่อถือได  รวมทั้งการประสาน 
การปฏิบัติของทางอากาศ ทางอวกาศ และภาคพ้ืน นําไปสูการตรวจจับที่รวดเร็วและแมนยํา 
เพ่ือใหไดเวลามากที่สุดในการเตรียมการระวังปองกัน 
  ๑.๒) การลดการตรวจจับจากอากาศยานขาศึก ซึ่ งจะชวยลด
ประสิทธิภาพการคนหาและโจมตีของขาศึก เชน การซอนพราง การเคลื่อนที่ การลวง  
การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
  ๑.๓) การลดความเปราะบางกําลังทางอากาศ ดวยการใชโครงสราง
สิ่งกอสรางที่มีความมั่นคงแข็งแรง การรักษาอํานาจกําลังรบดวยระบบสํารองหรือกระจาย
ความเสี่ยงจากการถูกโจมตี หรือการกระทําอื่นใดที่เปนการลดความสนใจจากการถูกโจมตี 
และกระบวนการฟนฟูสภาพหลังการถูกโจมตีโดยใชเวลาสั้นที่สุด 
  ๑.๔) ทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการปองกันทางอากาศเชิงรับ เปน
องคประกอบที่มีความสําคัญในการปฏิบัติ  สงผลใหการปองกันทางอากาศเชิงรับ 
มีประสิทธิภาพ เชน หนวยงานหรือกําลังพลที่เกี่ยวของ (วิศวกร หนวยเก็บกูวัตถุระเบิด 
แพทยและพยาบาล เปนตน) การประเมินความเสี่ยงของฐานที่ตั้ง การแบงหนาที่การปฏิบัติ 
และการสนับสนุนจากองคกรหรือหนวยงานที่มีขีดความสามารถ  
 ๒ ) การป องกั นทางอากาศ เชิ งรุก  (Active Air Defense)  เป นการ
ปฏิบัติการใด ๆ ในการใชกําลังเขาตอตานกําลังทางอากาศของฝายขาศึกที่เขาโจมตีทาง
อากาศ ไมวาจะเปน อากาศยาน และอาวุธปลอย โดยการปฏิบัติการปองกันทางอากาศ 
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เชิงรุกเปนจุดเริ่มการปฏิบัติการโดยฝายเรา เชน หนวยบินขับไลสกัดก้ันยุทธวิธี (Alert) 
หนวยคนหาและแจงเตือน และหนวยอาวุธตอสูอากาศยาน เปนตน โดยแบงเปน  
๔ ขั้นตอน ดังนี ้ 
  ๒.๑) การคนหา (Detection) เปนการคนหาเปาหมายในอากาศ 
โดยใชระบบตรวจจับ (Sensor) ซึ่งจะตองไมมีชองวาง (Gap) โดยรอบอาณาเขตของประเทศ
อยางตอเนื่องตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือใหไดขอมูลของเปาหมายที่ตรวจพบในอากาศ 
แลวรายงานขาวสารดังกลาวผานเครือขายที่มีความปลอดภัยไปถึงศูนยยุทธการทางอากาศ
โดยเร็วที่สุด และดําเนินการติดตามจนกวาเปาหมายนั้นจะออกไปนอกพื้นที่รับผิดชอบ 
  ๒.๒) การพิสูจนฝาย (Identification) เปนการพิสูจนทราบโดยใช
เวลาใหนอยที่สุดจนเกือบจะเปน Near Real Time เพื่อใหทราบวาอากาศยานที่ตรวจพบนั้น 
เปนฝายเดียวกัน (Friendly) ฝายขาศึก (Hostile) หรือเปนอากาศยานท่ีไมสามารถพิสูจน
ทราบไดแนชัดวาเปนฝายใด (เปาหมายไมทราบฝาย : Unknown) และในกรณีที่ตรวจพบ
ภายนอกเขตพิสูจนฝายเพ่ือการปองกันทางอากาศลวงหนา จะจัดเปนเปาหมาย 
ไมทราบฝายมีความสําคัญนอย (Non - Significant Unknown  -  NU)   
  ๒.๓) การสกัดก้ัน (Interception) เปนข้ันตอนที่เกิดขึ้น เมื่อพิสูจนได
วาเปาหมายนั้นเปนฝายตรงขามหรือไมแนชัดวาเปนฝายใดในยามสงคราม สวนยามสงบ
เม่ือยังพิสูจนฝายไมได แตลักษณะการบินมีทีทาคุกคามฝายเราก็ตองสกัดกั้น ทั้ งนี้  
การปฏิบัติการใหอากาศยานสกัดกั้นหรืออาวุธสกัดกั้นของฝายเรา ไปพบเปาหมายกอนที่
เปาหมายนั้นจะเขามาถึงแนวปลอยอาวุธหรือแนวปลดระเบิดเพ่ือทําลายเปาหมายสําคัญ
ของฝายเรา โดยหนวยควบคุมอากาศยานและแจงเตือนตองนําอากาศยานสกัดก้ันไปพบกับ
เปาหมาย ณ ตําแหนงที่ไดเปรียบทางยุทธวิธีเพ่ือปฏิบัติการขั้นตอไป รวมถึงการใหความ
ชวยเหลือในการเดินอากาศกับอากาศยานสกัดกั้น และการใชอาวุธนําวิถีประเภทผิวพ้ืนสู
อากาศอีกดวย  
  ๒ .๔) การทําลาย (Destruction) เปน ข้ันตอนสุดทายเพ่ือความ
ปลอดภัยของฝายเราเมื่อพิสูจนไดวา เปาหมายเปนฝายตรงขามที่เขามาในเขตหามบิน 
ซึ่งฝายเรากําหนดขึ้นเพ่ือการครองอากาศ อนึ่ง การทําลายอากาศยานฝายขาศึก โดยการใช
อาวุธประจําอากาศยานสกัดก้ันหรืออาวุธตอสูอากาศยานตองอยูในขอกําหนดตามที่
กฎหมายบัญญัติกําหนด 
 การพัฒนาการปองกันทางอากาศตองสัมพันธกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการคนหา  
การพิสูจนฝาย การสกัดกั้น และการทําลาย 
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  ๑๙) การปฏิบัติการทางภาคพื้น (Ground Operation) 
 การปองกันฐานบินทางภาคพื้น เปนการวางกําลังอากาศโยธินเพ่ือการ
ปองกันฐานบินทางภาคพ้ืนหรือการปองกันที่ตั้ง ตั้งแตในภาวะปกติ ณ พื้นที่รับผิดชอบของ
กองทัพอากาศ ไดแก ฐานบินปฏิบัติการหลัก ฐานบินปฏิบัติการหนา ฐานบินปฏิบัติการ
พิเศษ ฐานบินปฏิบัติการสํารองที่ กองทัพอากาศรับผิดชอบ รวมถึงท่ีตั้งหนวยปฏิบัติ
ราชการสนามกองทัพอากาศ 
 การปองกันภัยทางอากาศ เปนการดําเนินมาตรการเพ่ือลดประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการทางอากาศของขาศึกไมใหสงผลกระทบตอที่ตั้งภาคพ้ืนของฝายเรา โดยตอง
สามารถเชื่อมโยงเขากับการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง ภายใตการบัญชาการ
และควบคุมของกองทัพอากาศ แบงออกเปน (๑) การปองกันภัยทางอากาศเชิงรุก  
เปนการเสริมสรางขีดความสามารถในการปองกันภัยทางอากาศ “เชิงรุก” (Active GBAD 
Capability) เปนการปฏิบัติการรุกอยางจํากัด และการตอบโตขาศึกเพื่อมิใหอากาศยาน 
ไรคนขับ อากาศยาน และอาวุธปลอยของขาศึก เขาโจมตีฐานบินหรือที่ตั้งทางทหารของ
กองทัพอากาศ โดยใชระบบตอตานอากาศยานไรคนขับ ระบบปองกันภัยทางอากาศ 
ระยะประชิด ระยะใกล ระยะใกลถึงปานกลาง (๒) การปองกันภัยทางอากาศเชิงรับ  
เปนการเสริมสรางและจัดใหมีขีดความสามารถการปองกันภัยทางอากาศ “เชิงรับ” 
(Passive GBAD Capability) โดยการกําหนดมาตรการตาง ๆ ที่กระทําเพื่อลดโอกาส 
ที่จะเกิดความเสียหาย และเพ่ือลดผลเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติการทางอากาศ 
ของขาศึกตอฐานบินหรือที่ตั้ งทหารของกองทัพอากาศ ดวยการแจงเตือนแต เนิ่น  
การตอตานการเฝาตรวจของขาศึก มาตรการสงครามอิเล็กทรอนิกส การลวง การซอนพราง 
และการกําบัง ความคลองแคลวในการเคลื่อนที่  การกระจายกําลัง การทดแทนกัน  
การดับเพลิง และการฟนฟู 
 การปฏิบัติการพิเศษเปนการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 
(Tactical Air Operation) เชน การสนับสนุนการคนหาและชวยชีวิต การควบคุมการรบ
ในการสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด การสนับสนุนการลาดตระเวนทางอากาศ และ 
การสนับสนุนการยุทธสงทางอากาศ ตลอดจนการสนับสนุนหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม
ของกองทัพไทยและสนับสนุนศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล 
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  ๒๐) การปฏิบัติการสงครามไรรูปแบบหรือสงครามไมมีรูปแบบ (Irregular 
Warfare) 
 สงครามไรรูปแบบหรือสงครามไมมีรูปแบบ เปนการสงครามที่ไมเปนไปตาม
แบบแผน หรือหลักการสงครามที่มีอยู โดยสวนใหญเปนการใชความรุนแรงในการตอสูหรือ
ปฏิบัติการ ระหวางรัฐและอีกฝายหนึ่งที่ไมใชรัฐ (Non-state actors) เพ่ือความชอบธรรม
ทางกฎหมายและมีอิทธิพลเหนือมวลชนที่เก่ียวของ มีจุดประสงคหลักเพ่ือที่จะทําให
ประชาชนกลุมเปาหมายมีมุมมองทางความคิดเปนไปตามท่ีตองการ เห็นพองในสิ่งที่กระทํา 
และเขารวมเปนฝายเดียวกันในที่สุด โดยปกติแลว การสงครามในลักษณะนี้ มักจะใช
วิธีการทางออม และสงครามอสมมาตร เพ่ือที่จะลดทอนกําลังอํานาจ ขีดความสามารถ 
รวมถึงขวัญในการตอสูของฝายขาศึก แมวาจะสามารถใชขีดความสามารถทางทหารและ
พลังอํานาจดานอ่ืน ๆ ไดก็ตาม หรือเปนการใชทั้งกําลังและรูปแบบการรบตามแบบแผน 
รวมกับการปฏิบัติการนอกรูปแบบในทุก ๆ วิถีทางในลักษณะผสม (Hybrid) ก็เปนได 
           สงครามไรรูปแบบ หรือสงครามไมมีรูปแบบ ยังมีความหมายครอบคลุม 
ไปถึงการสงครามที่ไรรูปแบบ หรือไมเปนปกติทั้งปวง โดยรวมถึงความขัดแยงที่เก่ียวของ 
เชน สงครามอสมมาตร (Asymmetrical Warfare) การกอการจลาจล การกอความวุนวาย 
ห รือการประท ว ง (Insurgency) การก อการร าย  (Terrorism) สงครามนอกแบ บ 
(Unconventional Warfare) สงครามกองโจร (Guerrilla Warfare) สงครามลูกผสม 
(Hybrid Warfare) รวมทั้งการปฏิบัติการในการสนับสนุนรูปแบบตาง ๆ เชน การปฏิบัติการ
จิต วิทยา (Psychological operations) สงครามขาวสาร (Information operations) 
ฯลฯ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดําเนินการในลักษณะอาชญากรรมขามชาติรูปแบบตาง ๆ 
(Transnational Crime) เพื่อใชในการสนับสนุนทั้งปวง เชน การคาสิ่งเสพติด การคา 
อาวุธเถ่ือน ธุรกรรมการเงินผิดกฎหมาย เปนตน 

 หัวใจที่สําคัญที่สุดในการเอาชนะในสงครามไรรูปแบบ หรือสงครามไมมี
รูปแบบ คือ ประชาชนกลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของ หรืออาจกลาวไดวาสงครามไรรูปแบบ 
หรือสงครามไมมีรูปแบบ เปนการสงครามเพ่ือใหไดมาซึ่งมวลชนโดยตรง ไมวาจะเปน
ทางดานความคิด หรือการเขารวมเปนฝายเดียวกัน ดังนั้นการใชกําลังทางทหารเพียงอยางเดียว 
อาจจะมิใชหนทางท่ีถูกตองเสมอไป รัฐจําเปนที่จะตองเขาใจในเรื่องพลวัตรทางสังคม 
นโยบายของกลุมเผาพันธุตาง ๆ เครือขายทางสังคม รวมถึงอิทธิพลของศาสนา ความเชื่อ 
และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ รัฐยังตองมีความอดทน ความเขาใจ ตลอดจน
ดําเนินการทกุวิถีทางเพ่ือสรางสัมพันธภาพที่ดีกับปวงชนและดํารงรักษาไวใหไดอยางยั่งยืน 
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 การใชคุณลักษณะและขีดความสามารถของกําลังทางอากาศ เพ่ือเขาตอสู
กับสงครามไรรูปแบบ หรือสงครามไมมีรูปแบบนั้น มีความจําเปนที่จะตองมีการพิจารณา
อยางถ่ีถวน เนื่องจากการใชกําลังทางอากาศจะสงผลกระทบอยางสูงตอความรูสึกและ
ความรับรูของประชาชน (Perception) รวมถึงความออนไหวทางอารมณของประชาชน 
ที่จะตามมา การใชขีดความสามารถของกําลังทางอากาศเขาปฏิบัติการโดยตรง โดยเฉพาะ
การใชกําลังทางอากาศเขาโจมตีฝายตรงขาม อาจนํามาซึ่ งความพายแพ ในระดับ
ยุทธศาสตร และการสูญเสียมวลชนที่จะสนับสนุน นอกจากนี้ การปฏิบัติการทางอากาศ 
ในประเทศไทยยังตองพิจารณาถึงขอจํากัดดานอื่น ๆ เชน ขอบังคบัทางกฎหมายที่เก่ียวของ 
กฎการใชกําลัง การควบคุมและสั่งการ คุณธรรมและจริยธรรม ความสุมเสี่ยงตอประเด็น
มนุษยธรรมและความชอบธรรม ฯลฯ 

  ๒๑) การปฏิบัติการรวมพลเรือน-ทหาร (Civil-Military Operations) 
 การปฏิบัติการรวมพลเรือน-ทหาร เปนการปฏิบัติการซึ่งดําเนินการโดย
กําลังกองทัพอากาศ รวมกับหนวยงานพลเรือนหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมิใชทหารท้ังของ
ประเทศไทยและมิตรประเทศ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางทหารและเสถียรภาพ 
ความมั่นคงของชาติ โดยการปฏิบัติอาจเกิดขึ้นกอน ระหวาง หรือภายหลังปฏิบัติการทางทหาร 
หรืออาจกลาวไดวาการปฏิบัติการรวมพลเรือน-ทหารสามารถเกิดขึ้นไดทั้งในภาวะสันติและ
ภาวะสงคราม ท้ังนี้ การปฏิบัติการรวมพลเรือน-ทหารตองมีการวางแผน การประสาน
ความรวมมือ และการสนธิกําลังโดยใชจุดแข็งของแตละฝาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเฉพาะ 
ที่กําหนด 

๔.๓ บทสรุป 
  สรุปไดวา การปฏิบัติตามบทบาทภารกิจและหนาที่ ของกําลังทางอากาศ 
ดําเนินการเพื่อการตอบสนองตอการบริหารงานตามนโยบายภาครัฐ ในการบริหารและพัฒนา
ประเทศ การรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของชาติ การมีสวนรวมในการแกปญหาสังคม 
และการปฏิบัติภารกิจตามการมอบหมาย ทั้งในยามปกติ และยามฉุกเฉิน ดวยการปฏิบัติ
หนาที่ในการเตรียมกําลัง การจัดวางกําลัง การประกอบกําลัง และการใชกําลังตามระบบ
บัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศ รวมถึงการมีสวนรวมชวยเหลือประชาชนและ
การบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ดวยการปฏิบัติตามขีดความสามารถของกําลังกองทัพอากาศ 
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ภาพท่ี ๑๒ ปรามิดของการใชกําลังทางอากาศ 

 
“กําลังทางอากาศกลายเปนมาตรวัดพลังอาํนาจแหงชาติทางทหาร 

เพื่อพสิูจนทราบศักยสงครามของอีกฝายหนึ่ง 
เราสามารถประเมินจากศักยภาพกําลังทางอากาศของมัน” 

 

************** 
 

  

ยุทธศาสตร์

การใช้กําลงั

การยุทธทางอากาศ

การปฏบัิตกิารทางอากาศ

บทบาทของกาํลงัทางอากาศ
-ควบคุมยทุธบริเวณ
-โจมตทีางอากาศยทุธศาสตร์

-สนบัสนุนกาํลงัรบ
-ประยกุต์อาํนาจกาํลงัรบ
-เพมิพนูอาํนาจกาํลงัรบ

การตอบโต้ทางอากาศ , การขดัขวางทางอากาศ ,

การปฏบัิติการร่วมกบัเหล่าทัพอืน ฯลฯ

การโจมตทีางอากาศ , การบนิคุ้มกนั , การลาดตระเวณถ่ายภาพ , การยทุธส่งทางอากาศ ,

การสนบัสนุนกจิเฉพาะพเิศษ , การสนบัสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ฯลฯ

เทยีวบนิ

Air Strategy

Air Campaigns

Air Operations

Air Roles

Air Tasks

Air

Missions

Sorties

ระดบัของสงคราม

ยทุธศาสตร์

ปฏบิตักิาร

ยทุธวธิี
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บทที่ ๕ หลักนิยมปฏิบัติการไซเบอร 
 

๕.๑ กลาวนํา  
 กองทัพอากาศไดมุงมั่นพัฒนาเสริมสรางนภานุภาพ (Air Power) ท้ัง ๓ มิติ ไดแก 
มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติ ไซเบอร (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space 
Domain) อยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความสอดคลองของการพัฒนาอยางเปนระบบ และ
การปฏิบัติที่ประสานสอดคลองกัน ดังนั้น การปฏิบัติการไซเบอรจึงเปนมิติการปฏิบัติการท่ี
มิอาจละเลยได โดยเฉพาะอยางย่ิงการเตรียมความพรอมในการปองกันภัยคุกคามทาง 
ไซเบอรทุกรูปแบบทั้งในปจจุบันและอนาคตบนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเอง  
  การเสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการปองกันประเทศภายใตแนวความคิด
การปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) ประกอบไปดวย ๖ องคประกอบ ไดแก 
ระบบบัญชาการและควบคุม (Command and Control : C2) ระบบการตรวจจับ 
(Sensor) ผูปฏิบัตแิละหนวยปฏิบัติ (Shooter) เครือขาย (Network) ทรัพยากรบุคคลและ
องคการ (Human and Organization) และการสนับสนุนและบริการ (Support and 
Service) โดยมี เครือขาย (Network) เปนจุดศูนยกลางการเชื่อมตอที่สําคัญของทุก
องคประกอบ ทั้งนี้  องคประกอบที่สําคัญในการดํารงไวซึ่งขีดความสามารถในการ
ติดตอสื่อสารอยางเสรี คือระบบเครือขายซึ่งจําเปนตองมีการรักษาความปลอดภัยจาก 
ภัยคุกคามทางไซเบอรอยางเขมงวดและจริงจัง โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปของสงครามไซเบอร 
(Cyber Warfare) ซึ่งทวีจํานวนและมีระดับความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ โดยอาศัย
ความรวมมือจากบุคลากรทุกระดับ หากระบบเครือขายสารสนเทศไมสามารถตอบสนองตอ
ความตองการใชงานในเวลาท่ีตองการ ระบบบัญชาการและควบคุมก็จะลดประสิทธิภาพลง 
กอใหเกิดความไมสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติในองครวม ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองหาแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือปองกันภัยอันเกิดจากการกระทําทางไซเบอร 
  การปฏิบัติการไซเบอรดําเนินการไดทั้งในยามปกติและยามเกิดเหตุภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ นับเปนปจจัยหลักของความสําเร็จในการ
ปฏิบัติภารกิจภายใตแนวคิดการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง เนื่องจากเทคโนโลยี
ดานไซเบอรเปลี่ยนแปลงอยูเสมออยางรวดเร็ว จําเปนท่ีผูเกี่ยวของทุกฝายและทุกระดับ
ตองติดตามและกาวทันเทคโนโลยี พรอมทั้งมีจิตสํานึกในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยดาน 
ไซเบอรอยางจริงจังและตอเนื่อง จึงจะทําใหการดําเนินการดานไซเบอรของกองทัพอากาศ
ประสบความสําเร็จ 
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๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะของมิติไซเบอร 
 ๑. ไซเบอรถูกสรางข้ึน ดําเนินการบํารุงรักษา และครอบครองเปนเจาของ ตลอดจน
ดําเนินการทั้งในลักษณะที่เปนสาธารณะ เปนของเอกชน และดําเนินการโดยรัฐบาล 
ซึ่งเกิดข้ึนทั่วไปในโลก เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเม่ือเทคโนโลยี สถาปตยกรรม กระบวนการ 
และความรูความชํานาญ มีการพัฒนารวมกันเพ่ือสรางขีดความสามารถใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 
 ๒. การปฏิบัติการไซเบอรมีอัตราสูงขึ้น ซึ่งไดประโยชนจากขอมูลที่มีคุณภาพตอการ
ตกลงใจที่เคลื่อนที่ดวยความเร็วใกลกับความเร็วของแสง โดยสามารถปฏิบัติการขามมิติ 
ไดแก มิติทางบก มิติทางน้ํา มิติทางอากาศ และมิตอิวกาศ 
 ๓. การปฏิบัติการไซเบอรเปนการปฏิบัติการไรพรมแดน อยูเหนือจากเขตแดนทาง
ภูมิรัฐศาสตรและองคกรที่กําหนดไวโดยทั่วไป ซึ่งสงครามไซเบอรจะเขามามีบทบาทในทุก
มิติและทุกระดับของสงคราม 
 ๔. สงครามไซเบอรเปนสงครามอสมมาตร (Asymmetric Warfare) ที่อาศัยความ
ไดเปรียบดานความเร็ว ซึ่งเกิดจากบุคลากรที่เหนือกวา เทียบกับความไดเปรียบดานขนาด
ซึ่งเกิดจากยุทโธปกรณในสงครามตามรูปแบบและสมมาตร 
 ๕. บุคลากรที่เชี่ยวชาญดานปฏิบัติการไซเบอรมีอยูโดยทั่วไปในองคกรทั่วประเทศ 
 ๖. ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชาติพันธมิตรเปนสิ่งจําเปน
อยางย่ิงในการดําเนินงานดานปฏิบัติการไซเบอรใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 ๗. ทุกคนมีสวนรวมในปฏิบัติการไซเบอรทันทีที่ตอเชื่อมเขาสูระบบอินเทอรเน็ตหรือ
เขาสูระบบเครือขายสาธารณะ 

๕.๓ วัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติการไซเบอร 
 การปฏิบัติการไซเบอรเปนการดําเนินการ (Ways) ที่ใชขีดความสามารถทางไซเบอร
ทั้งปวง (Means) ของกองทัพอากาศ เพ่ือสนับสนุนหรือเก้ือกูลการปฏิบัติการทางทหาร 
ในมิติอ่ืน ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค (Ends) ไดแก การไดมาซึ่งความไดเปรียบในมิติไซเบอร 
(Cyberspace Superiority) หรือการครองมิติไซเบอร (Cyberspace Control) โดยทํา
การขัดขวาง (Disrupt) ทําลาย (Destroy) หรือควบคุม (Control) การใชงานมิติไซเบอร
ของฝายตรงขาม รวมถึงการทําลาย เปลี่ยนแปลง หรือจารกรรมขอมูลสําคัญ โดยหวังผล 
ใหเกิดความเสียหายทางกายภาพ ทางกระบวนการทํางาน หรือทางจิตใจของผูปฏิบัติงาน 
และดํารงอิสระในการใชงานมิติไซเบอรของฝายเรา ซึ่งหมายถึงสภาวะที่ฝายเรามีความ
ไดเปรียบหรือมีอิสระในการปฏิบัติการในมิติไซเบอรไดอยางปลอดภัย (Secure) เชื่อถือได 
(Reliable) ในหวงเวลาและสถานที่ที่ตองการ (Available) โดยปราศจากการกีดขวางหรือ
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รบกวน โดยวัตถุประสงคของการปฏิบัติการไซเบอรของกองทัพอากาศ แบงออกเปน  
๔  ด าน  ไดแก  การป องกัน ในมิ ติ ไซ เบอร  (Cyberspace Defense) การข าวกรอง  
การลาดตระเวน และการเฝาตรวจในมิติไซเบอร (Cyberspace Intelligence, Surveillance 
and Reconnaissance) การเตรียมสภาวะแวดลอมในการปฏิ บัติการในมิติ ไซเบอร 
(Cyberspace Operational Preparation of the Environment) และการปองปรามใน
มิติไซเบอร (Cyberspace Offense) ดังนี ้

 ๑) การปองกันในมิติไซเบอร (Cyberspace Defense)  
 การปองกันในมิติไซเบอรเปนการปฏิบัติการไซเบอร เพ่ือดํารงการใชงานระบบ
เครือขายสารสนเทศของกองทัพอากาศ ทั้งระบบสารสนเทศเพ่ือการยุทธ (Combat 
Information System: CIS) แ ละระบบ สารสน เทศ เพ่ื อการสนั บ สนุ น  (Support 
Information System: SIS) ดวยการใชขีดความสามารถทางไซเบอรเชิงปองกัน โดย
หนวยงานดานไซเบอรจะรับผิดชอบกํากับดูแลเรื่องการปองกันระบบเครือขายสารสนเทศ
ในภาพรวม รวมกับผูรับผิดชอบของแตละระบบสารสนเทศ ซึ่งจะเปนผูดําเนินการปองกัน
ตามมาตรการที่กําหนด 

 ๒) การขาวกรอง การลาดตระเวน และการเฝาตรวจในมิติไซเบอร (Cyberspace 
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance : Cyberspace ISR)  
 การขาวกรอง การลาดตระเวน และการเฝาตรวจในมิติ ไซเบอรเปนการ
ปฏิบัติการไซเบอร เพ่ือรวบรวมขอมูลขาวกรองท่ีมีความสําคัญหรือจําเปนตอการ
ปฏิบัติการไซเบอรทั้งเชิงปองกันและเชิงปองปราม รวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารของ
กองทัพ อากาศ ใน มิ ติ อื่ น  ๆ  โดยปฏิ บั ติ ก ารเหล านี้  ต องมี ค วามสอดประสาน 
(Synchronization) กับระบบการวางแผนและการปฏิบัติการทางทหาร สามารถสนับสนุน
ไดทั้งการปฏิบัติการในปจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ ปฏิบัติการ Cyber ISR จะมุงเปาไปท่ี
ขอมูลขาวกรองในระดับยุทธการและระดับยุทธวิธี เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลของฝายตรงขามที่ได
จากปฏิบัติการในมิติไซเบอรไปสูการวางแผนทางทหาร ปฏิบัติการ Cyber ISR จะปฏิบัติ
โดยหนวยงานดานไซเบอรของกองทัพอากาศ ภายใตความรวมมือกับหนวยขอมูลขาวกรองอ่ืน
ที่เก่ียวของ เพ่ือการกระจายและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวกรองรวม  

 ๓) การเตรียมสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติการในมิติไซเบอร (Cyberspace 
Operational Preparation of the Environment : Cyberspace OPE)  
 การเตรียมสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติการในมิติไซเบอรเปนการปฏิบัติการ 
ไซเบอร เพ่ือสรางสภาวะความพรอมสําหรับการปฏิบัติการทางทหารในมิติไซเบอรและมิติอ่ืน ๆ 
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ดวยการปฏิบัติการไซเบอรเชิงปองกันเพ่ือดํารงขีดความสามารถการปฏิบัติการในมิต ิ
ไซเบอรของฝายเรา รวมทั้งปฏิบัติการไซเบอรเชิงปองปรามเพ่ือการขัดขวาง ทําลาย หรือ
ควบคุมการใชงานในมิติไซเบอรของฝายตรงขาม ภายใตการสรางสภาวะการปฏิบัติการที่
ปลอดภัย ดวยการลบรองรอยหรือกลบเกลื่อนบิดเบือนรองรอยของการปฏิบัติการ ใหยาก
แกการสืบยอนกลับมาถึงแหลงปฏิบัติการหรือผูปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ี
เก้ือกูลตอการปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติ ในหวงเวลาและสถานที่ที่ตองการ 

 ๔) การปองปรามในมิติไซเบอร (Cyberspace Offense) 
 การปองปรามในมิติไซเบอรเปนปฏิบัติการไซเบอรที่แสวงประโยชนจากชองโหว
ทางไซเบอรเพื่อเจาะระบบ (Exploitation) และสรางผลกระทบในเชิงสรางความเสียหาย
หรือเขาควบคุม ตอระบบเปาหมายท้ังในระดับเครือขายเชิงกายภาพ (Physical Network 
Layer) ระดับเครือขายเชิงตรรกะ (Logical Network Layer) และระดับเครือขายเชิง
บุคคล/หนวยงาน (Cyber-Persona Layer) ดังนี้ 
 ๑.  การปฏิเสธการใชงาน (Deny) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลกระทบใหเกิดขึ้น
ตอความพรอมใชงานระบบเปาหมายของฝายตรงขามในระดับที่ตองการในหวงเวลา 
ที่ตองการ เปนการลด/ขัดขวาง/ทําลาย ขีดความสามารถในการใชทรัพยากรทางไซเบอร
ดานการทหารของฝายตรงขาม แบงออกเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 
 -  ระดับลดขีดความสามารถ (Degrade) เปนลักษณะของการพยายามลด
ขีดความสามารถในการเขาถึง (Access) และปฏิบัติการ (Operations) ของเปาหมายใหไป
อยู ในระดับที่ ตองการโดยระบุ เปนคาเปอร เซ็นต เป าหมายของขีดความสามารถ 
(Percentage of Capacity) โดยระดับของการลดขีดความสามารถจะตองกําหนดให
ชัดเจน และหากมีความตองการระบุหวงเวลา ใหกําหนดหวงเวลาดวย 
 -  ระดับขัดขวางขีดความสามารถ (Disrupt) เปนลักษณะของการพยายาม
ทําลายขีดความสามารถทั้งมวลในการเขาถึง (Access) และปฏิบัติการ (Operations) ของ
เปาหมาย แบบชั่วคราวเฉพาะระหวางหวงเวลาที่ตองการ โดยระบุเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุด 
ทั้งนี้ การขัดขวางขีดความสามารถอาจพิจารณาเปนรูปแบบของการลดขีดความสามารถ 
(Degrade) ที่กําหนดระดับของการลดขีดความสามารถเทากับ ๑๐๐ เปอรเซ็นตได 
 -  ระดับทําลายขีดความสามารถ (Destroy) เปนลักษณะของการพยายาม
ทําลายขีดความสามารถทั้งมวลในการเขาถึง (Access) และปฏิบัติการ (Operations) ของ
เปาหมายแบบถาวร (กําหนดใหคาเปอรเซ็นตเปาหมายของขีดความสามารถและหวงเวลาที่
ตองการมีคาสูงสุด) 
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 ๒.  การเขาควบคุม (Manipulate) เปนการเขาควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงแกไข
ขอมูล/สารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือขาย/ระบบสารสนเทศของเปาหมาย ใหเปนไปตาม
เจตนารมณ/วัตถุประสงค/การสั่งการ ของผูบังคับบัญชาฝายเรา 
 ๓.  การเตรียมความพรอม 
 -  ความพรอมของกําลังรบในภาวะปกติ ไดแก ผูทดสอบการเจาะระบบ 
(Pen-Tester) ทําหนาท่ีในการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พรอมทั้ง
ใหคําแนะนําหรือทําการแกไขปรับปรุงชองโหวทางไซเบอรที่ตรวจพบ ใหมีความปลอดภัย
จากการถูกโจมตีทางไซเบอร 
 -  ความพรอมของกําลังรบในภาวะไมปกติ ไดแก ชุดปองปรามทางไซเบอร 
(Cyber Warriors) ทําหนาที่ในการปฏิบัติการไซเบอรเพื่อโจมตีตอเปาหมายทางไซเบอร 
ทันทีที่ไดรับการสั่งการจากผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ รวมทั้งใหการ
สนับสนุนการปฏิบัติการไซเบอรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการขาวกรองและการปฏิบัติการ
ขาวสารของกองทัพอากาศ 

๕.๔ การปฏิบัติการไซเบอร (Cyber Operations)  
   การปฏิบัติการไซเบอรของกองทัพอากาศเปนการปฏิบัติภายใตการบัญชาการ
และการควบคุมของกองทัพอากาศ ซึ่งตองมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับมิติทางอากาศ (Air 
Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) เพื่อใหเกิดการทวีกําลังกองทัพอากาศ (Force 
Multiplier) อยางเปนรูปธรรม อนึ่ง การปฏิบัติการไซเบอรของกองทัพอากาศ เปนการ
ปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความลับของขอมูล (Confidentiality) ซึ่งหมายถึงการรับประกัน
ถึงความปลอดภัยของขอมูลในระบบ วาผูที่ไมมีสวนเก่ียวของหรือไมมีสิทธิ์จะไมสามารถ
เขาถึงเนื้ อหาของขอมูลได  ควบคู ไปกับการรักษาความถูกตองสมบูรณ ของขอมูล 
(Integrity) ซึ่งหมายถึงการยืนยันถึงความถูกตองครบถวนของขอมูลที่มีการรับสงในระบบ 
วาจะไมถูกเปลี่ยนแปลงหรือแกไข ตลอดจนการดํารงความพรอมใชงานของระบบและ
ขอมูล/สารสนเทศ (Availability) ซึ่งหมายถึงการรับประกันความพรอมในการใชงาน
อุปกรณเครือขายสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งความพรอมในใชงานขอมูลและบริการ
ประเภทตาง ๆ ในระบบ ทุกครั้งที่มีความตองการใชงาน โดยปฏิบัติการไซเบอรของ
กองทัพอากาศประกอบดวย ปฏิบัติการหลักทางไซเบอร และปฏิบัติการสนับสนุนทาง 
ไซเบอร  ดังนี้ 

 ๑)  การปฏิบัติการหลักทางไซเบอร  
   การปฏิบัติการหลักทางไซเบอรเปนการปฏิบัติการท่ีใชขีดความสามารถทาง 
ไซเบอรทั้งมวล เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคใน/ผานมิติไซเบอร กําหนดกิจเฉพาะสําคัญ ดังนี้ 
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 ๑.  การปฏิบัติการไซเบอรเชิงปองกัน (Defensive Cyber Operations : DCO) 
เปนปฏิบัติการเพื่อการปองกันทางไซเบอร มีขั้นตอนการปฏิบัติตามวงรอบการปองกัน 
ทางไซเบอร (Defense Cycle) จํานวน ๔ ขั้นตอน ดังนี ้
 -  การปองกัน (Protect) หมายถึง การสํารวจสินทรัพยทางสารสนเทศ 
(Information Asset Identification) การตรวจสอบและแกไขจุดออน/ชองโหวทาง
ส ารสน เท ศ  (Vulnerability Identification) ใน ระบ บ เค รื อ ข าย ส ารส น เท ศขอ ง
กองทัพอากาศ พรอมทั้งการเฝาระวังและปองกันไมใหเกิดความเสียหายขึ้นกับระบบ
สารสนเทศที่ใชงานในสวนที่รับผิดชอบ โดยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานไซเบอร และ
ถือปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรการตาง ๆ ในการปองกันระบบสารสนเทศ หรือปฏิบัติ
ตาม กฎ ระเบียบ รวมทั้งขอปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรตาง ๆ ตามที่
กองทัพอากาศกําหนด 
 -  การตรวจจับ (Detect) หมายถึง การเฝาระวังการถูกโจมตีหรือการถูก
คุกคามทางไซเบอร ดวยการสังเกตสิ่งผิดปกติใด ๆ ที่เกิดข้ึนในการใชงานระบบสารสนเทศ 
หรือการใชซอฟตแวรตลอดจนระบบตรวจจับอื่น ๆ ที่ชวยในการตรวจจับสิ่งผิดปกติขณะที่
ใชงานและไมไดใชงานระบบ พรอมทั้งรายงานเหตุการณความผิดปกติที่ตรวจพบใหกับ
ผูรับผิดชอบที่เก่ียวของ เพื่อใหสามารถตอบสนองและแกไขไดทันทวงท ี
 -  การตอบสนอง (React) หมายถึง การปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาและระงับ
เหตุการณการลวงละเมิดการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอรที่ เกิดข้ึนโดยทันที  
ตามมาตรการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อปองกันไมใหขยายผลกระทบตอไปยังระบบสารสนเทศอ่ืน
ที่เก่ียวของ 
 -  การฟนฟู (Recover) หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือฟนฟูระบบสารสนเทศ 
ที่ไดรับผลกระทบท้ังหมด ใหกลับคืนสูสภาพปกติที่พรอมใชงานโดยเร็วที่สุด พรอมทําการ
ปรับปรุงกระบวนการปองกันใหมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 ๒.  การปฏิบัติการไซเบอรเชิงปองปราม (Offensive Cyber Operations : 
OCO) เปนปฏิบัติการเพ่ือการโจมตีทางไซเบอร มีขั้นตอนการปฏิบัติตามวงรอบการโจมตี
ทางไซเบอร (Attack Cycle) จํานวน ๕ ขั้นตอน ดังนี ้
 -  การรวบรวมขอมูลเป าหมาย (Information Gathering) หมายถึง  
การรวบรวมขอมูลเปาหมายเก่ียวกับโครงสรางสถาปตยกรรมระบบ ลักษณะอุปกรณและ
เครื่องมือที่ใช วิธีการใชงาน และขอมูลของบุคลากร ที่เปนประโยชนในการโจมตี โดยทําการ
สืบคนขอมูลจากกระบวนการทางเทคนิคทุกวิธีที่สามารถปฏิบัติได รวมถึงการใชวิธี
วิศวกรรมสังคม (Social Engineering) ดวย 
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 -  การตรวจสอบหาชองโหวของระบบ (Vulnerability Identification) 
หมายถึง การตรวจสอบหาชองโหวหรือการวิเคราะหชองโหวของระบบเครือขายสารสนเทศ
ของฝายตรงขาม เพ่ือการโจมตจีากขอมูลเปาหมายที่รวบรวมได 
 -  การปฏิบัติการโจมตี (Attack) หมายถึง การใชอาวุธทางไซเบอร (Cyber 
Weapons) ทุกรูปแบบในการเขาโจมตีระบบเปาหมาย โดยแสวงประโยชนจากชองโหว
ทางไซเบอร เพ่ือ เจาะระบบ (Exploitation/Attack) ให เกิดผลตามที่คาดหวัง ทั้ งนี้
ปฏิบัติการโจมตียังสามารถปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวกรองที่ตองการจากระบบ
เปาหมายดวย 
 -  การเปดชองโหว เพ่ื อการปฏิบัติ ครั้ งต อไป (Maintaining Access) 
หมายถึง การเปดชองโหวทิ้งไวในระบบเปาหมาย เพื่อใชเปนชองทางสําหรับการเขา
ปฏิบัติการครั้งตอไป ดวยวิธีการฝงทางลับ (Backdoor) ไวในระบบที่เปนเปาหมาย 
 -  การลบรองรอยการโจมตี (Covering Tracks) หมายถึง การลบรองรอย
ของการโจมตี หรือการกลบเกลื่อนบิดเบือนรองรอยของการเขาโจมตีระบบ เพื่อไมให 
ฝายตรงขามสามารถสืบยอนกลับมาถึงผูโจมตไีด 
 ๓.  การปฏิบัติการขาวกรองทางไซเบอร (Cyber Intelligence : CI) และ 
การปฏิบัติการตอตานการขาวกรองทางไซเบอร (Cyber Counterintelligence : CCI) ดังนี ้
 -  การปฏิบัติการขาวกรองทางไซเบอร (CI) เปนการปฏิบัติการเพือ่รวบรวม
ขอมูลขาวกรองทางไซเบอรดวยวิธีตาง ๆ เชน การรวบรวมขอมูลขาวกรองจากแหลงเปด 
(Open-Source Intelligence : OSINT) จากขาวกรองทางบุคคล (Human Intelligence : 
HUMINT) จากขาวกรองทางสัญญาณ (Signal Intelligence : SIGINT) จากขาวกรองทางภาพ 
(Image Intelligence : IMINT) แล ะจ ากข า ว กร องท างภู มิ ส ารส น เท ศ เชิ ง พ้ื น ที่ 
(Geospatial Intelligence : GEOINT) เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและ
วิเคราะหแนวโนมเก่ียวกับภัยคุกคามทางไซเบอรในรูปแบบตาง ๆ   
 -  การปฏิบัติการตอตานขาวกรองทางไซเบอร (CCI) เปนการปฏิบัติการ
เพ่ือปองกัน ระงับยับยั้ง และลดทอนประสิทธิภาพ การปฏิบัติการขาวกรองทางไซเบอร 
(CI) ของฝายตรงขามที่กระทําตอฝายเรา 

 ๒)  การปฏิบัติการสนับสนุนทางไซเบอร  
 การปฏิบัติการสนับสนุนทางไซเบอรเปนการปฏิบัติการที่ใชขีดความสามารถดาน
ไซเบอรในการสนับสนุนภารกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเอ้ืออํานวยใหภารกิจนั้นสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ กําหนดกิจเฉพาะสําคัญ ดังนี้ 
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   ๑. การปฏิบัติการไซเบอรเพ่ือสนับสนุนการขอมูลขาวกรองทางทหาร (Military 
Intelligence Support : MIS) เปนการปฏิบัติการข าวกรองทางไซเบอร  (CI) และ 
การปฏิบัติการตอตานขาวกรองทางไซเบอร (CCI) ดวยอุปกรณ/วิธีทางไซเบอร วิธีวิศวกรรม
สังคม (Social Engineering) และวิธีอ่ืน ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารที่จําเปนสําหรับ
การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในมิติอื่น ๆ พรอมทั้งปองกัน ระงับยับยั้ง และลดทอน
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติการขาวกรองทางไซเบอร (CI) ของฝายตรงขามที่กระทําตอฝายเรา 
โดยตองมีความสอดประสาน (Synchronization) ระหวางการปฏิบัติการทางทหารในมิติ
ไซเบอรและการปฏิบัติการทางทหารในมิติอื่น ๆ ภายใตแผนการรบ เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางทหารตามที่ตองการ ดังนั้น การปฏิบัติการไซเบอรเพ่ือสนับสนุนการขอมูล
ขาวกรองทางทหาร จะตองมีความสัมพันธเชิงรวมมือกับการปฏิบัติการขาวกรองของ 
กรมขาวทหารอากาศ ในลักษณะใหการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในยามปกติและยามเกิด 
ความขัดแยง  
   ๒.  การปฏิบัติการไซเบอรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการขาวสาร (Information 
Operations Support : IO Support) เปนการปฏิบัติการไซเบอรเชิงปองกัน (DCO)  
การปฏิบัติการไซเบอรเชิงปองปราม (OCO) และการปฏิบัติการขาวกรองทางไซเบอร (CI)/ 
การปฏิบัติการตอตานการขาวกรองทางไซเบอร (CCI) เพ่ือสนับสนุนการดํารงขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการขาวสาร (Information Operations : IO) ในการสรางสภาวะที่ไดเปรียบ
เชิงขาวสารตอฝายตรงขาม เชน การสนับสนุนการปฏิบัติการลวงทางทหาร (Military 
Deception : MILDEC) การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (Operations Security : 
OPSEC) การประกันขาวสาร (Information Assurance : IA) และการตอตานขาวกรอง 
(Counter Intelligence) เปนตน  
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ภาพท่ี ๑๓ การปฏิบัติการไซเบอรของกองทัพอากาศ 

 

 ๓)  การจัดโครงสรางการปฏิบัติการไซเบอร 
 การจัดโครงสรางการปฏิบัติการไซเบอรหรือการเตรียมกําลังรบ (Cyber Force 
Preparation Planning) เพ่ือใหกองทัพอากาศมีความพรอมในการปฏิบัติการหลักทาง 
ไซเบอรและปฏิบัติการสนับสนุนทางไซเบอร ควรมอีงคประกอบผูปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี ้
   -  ผูดูแลเครือขายสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศ ทําหนาที่กํากับ
ดูแลใหเครือขายมีความพรอมใชงานอยูเสมอ 
   -  ผู ตรวจสอบการรักษาความมั่ นคงปลอดภั ยระบบสารสนเทศของ
กองทัพอากาศ ทําหนาที่ตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ 
   -  ผูดูแลระบบสารสนเทศภายในหนวยงาน ทําหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศของ
หนวยงาน และเปนผูติดตอประสานงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
   -  ผูสนับสนุนทางไซเบอร ดําเนินการโดย กําลังพลพรอมเรียกดานไซเบอร 
(Cyber On-Call List) ซึ่งเปนกําลังพลที่มีขีดความสามารถดานไซเบอรและไดรับการ 
ขึน้ทะเบียนเปนกําลังพลพรอมเรียกดานไซเบอรของกองทัพอากาศ  
   -  ผูปฏิบัติการขาวกรองทางไซเบอร ทําหนาที่ปฏิบัติการขาวกรองทางไซเบอร 
และการปฏิบัติการตอตานการขาวกรองทางไซเบอร รวมท้ังใหการสนับสนุนดานการขาวกรอง
ในภาพรวมของการรบ 

การปฏิบัติการไซเบอร

(Cyber Operations) 

การปฏิบัติการหลัก

ทางไซเบอร 

การปฏิบัติการสนับสนนุ

ทางไซเบอร 

การปฏิบัติการไซเบอร

เชิงปองกัน
(Defensive Cyber 

Operations) 

การปฏิบัติการไซเบอร

เชิงปองปราม
(Offensive Cyber 

Operations) 

การปฏิบัติการขาวกรอง

ทางไซเบอร 

(Cyber Intelligence) 
และการปฏิบัติการ

ตอตานการขาวกรองทาง

ไซเบอร (Cyber 

Counter Intelligence) 

การปฏิบัติการไซเบอร

เพ่ือสนับสนุนการขอมูล

ขาวกรองทางทหาร
(Military Intelligence 

Support)

การปฏิบัติการไซเบอร

เพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติการขาวสาร
(Information 

Operations Support)
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 การจัดโครงสรางการปฏิบัติการไซเบอรหรือการเตรียมกําลังรบเชิงปองกัน 
(Cyber Force Prevention Planning) เพื่อใหกองทัพอากาศสามารถปฏิบัติการไซเบอร
เชิงปองกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ควรมีองคประกอบชุดปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
   - ชุดปฏิบัติการเครือขาย ทําหนาที่ดูแลระบบเครือขายสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ใหมีความพรอมใชงาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน (๗/๒๔)  
   - ชุดเฝาระวังและตรวจจับทางไซเบอร ทําหนาที่เฝาระวัง ตรวจจับการบุกรุก/
โจมตี และรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ทุกวัน (๗/๒๔) 
   - ชุดเผชิญเหตุทางไซเบอร (Cyber Security Incident Response Team: 
CSIRT) ทําหนาที่ตอบสนองตอเหตุการณภัยคุกคามทางไซเบอรทันทีที่ไดรับการสั่งการจาก
ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ พรอมทั้งตรวจพิสูจนหลักฐานทางดิจิทัล 
(Digital Forensics) 
   - ชุดวางแผนและปฏิบัติการขาวกรองไซเบอร ทําหนาที่ดานการขาวกรอง 
ไซเบอรและวางแผน รวมกับสวนวางแผนการยุทธ ศูนยยุทธการทางอากาศ ศูนยปฏิบัติการ
กองทัพอากาศ 
   -  ชุดสนับสนุนทางไซเบอร ทําหนาที่ สนับสนุนสวนปฏิบัติการไซเบอร  
ศูนยปฏิบัติการไซเบอร กรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร ทันทีที่ไดรับการประสานจาก
สวนปฏิบัติการไซเบอร ศนูยปฏิบัติการไซเบอร ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ 

 
 

************** 
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บทที่ ๖ หลักนิยมปฏิบัติการทางอวกาศ 
 

๖.๑ กลาวนํา 
 เทคโนโลยีอวกาศเปนหนึ่งในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ผานมา
ประเทศไทยใชประโยชนจากดาวเทียมเปน เวลากวา ๔๐ ป  เทคโนโลยีอวกาศ 
มีความสําคัญตอความมั่นคงของประเทศเปนอยางยิ่ง เนื่องจากสามารถนํามาประยุกตใช 
ในดานการทหารหรืองานความม่ันคงโดยตรง รวมทั้งใชสนับสนุนการเตรียมความพรอมดาน
บรรเทาภัยพิบัติและการพัฒนาประเทศ เปนตน กองทัพอากาศไดตระหนักถึงการพัฒนา
และความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีอวกาศ และภัยคุกคามทางอวกาศซึ่งเปน 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม ดังนั้น  กองทัพอากาศจึงริเริ่มและวางรากฐานการพัฒนา 
ขีดความสามารถในมิติอวกาศ (Space Domain) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของนภานุภาพ (Air Power) 
ตลอดจนคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาในอีก ๒ มิติ ไดแก มิติทางอากาศ (Air 
Domain) และมิติไซเบอร (Cyber Domain) ซึ่งตองมีการปฏิบัติที่ประสานสอดคลองกัน
อยางเปนระบบ 
 การปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศใชประโยชนจากหวงอวกาศสําหรับ
สนับสนุนการใชกําลังทางอากาศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการเพ่ือความมั่นคงของชาต ิ 
ทั้งในระดับยุทธศาสตร ยุทธการและยุทธวิธี ซึ่งการปฏิบัติการทางอวกาศนี้จะสงผลตอการ
รักษาความมั่นคงของชาติในภาพรวม ไดแก (๑) การสนับสนุนดานความมั่นคงของชาติ 
ในภาพรวม (๒) การสนับสนุนการปฏิบัติการรวม และ (๓) การสนับสนุนกําลังทางอากาศ  

๖.๒ บริบทหวงอวกาศ 
 ตามกฎหมายระหวางประเทศ หวงอวกาศเปนพ้ืนที่ที่ไมถือวาเปนบริเวณของรัฐใด
และมิไดอยูภายใตเขตอํานาจของรัฐใด และการแบงเขตระหวางชั้นบรรยากาศกับ
หวงอากาศไมสามารถแบงไดอยางชัดเจน เนื่องจากชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมโลกจะมีอากาศ
เบาบางมากยิ่งข้ึนเม่ือมีความสูงเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปการแบงขอบเขตหวงอวกาศระหวาง 
ชั้นบรรยากาศโลกกับชั้นอวกาศขึ้นอยูกับความสูงจากชั้นบรรยากาศของโลก โดยขอบเขตของ
ชั้นบรรยากาศที่อากาศยานสามารถปฏิบัติการบินไดอยางมีประสิทธิภาพอยูที่ความสูง 
ไมเกิน ๒๐ กิโลเมตร (๖๐,๐๐๐ ฟุต) ที่ความสูงระหวาง ๒๐ กิโลเมตร ถึง ๑๐๐ กิโลเมตร 
ชั้นบรรยากาศจะไมมีอากาศที่เหมาะสมตอการปฏิบัติการบิน แตยังมีชั้นบรรยากาศที่ยัง
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติการทางอวกาศ ตามคําจํากัดความของ Karman Line ขอบเขต
ปฏิบัติการของภารกิจทางอวกาศจะเริ่มตนที่ ๑๐๐ กิโลเมตรเหนือระดับน้ําทะเลขึ้นไป  
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ซึ่งเปนชั้นความสูงท่ีดาวเทียมและวัตถุในอวกาศสามารถโคจรในวงโคจรได จึงถูกกําหนดเปน
ขอบ เขตของห ว งอวกาศ (The Boundary of Outer Space) ด วย เหตุนี้ ป ระ เทศ
มหาอํานาจและประเทศที่มีขีดความสามารถทางดานอวกาศสามารถสรางแสนยานุภาพ
เหนือนานฟาของชาติอื่นไดอยางถูกกฎหมาย โดยการสงดาวเทียมชนิดตาง ๆ เชน 
ดาวเทียมถายภาพ ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมนํารอง ดาวเทียมตอตานสงคราม
อิเล็กทรอนิกส ดาวเทียมเพื่อความมั่นคงเชิงรุก หรือแมแตการพัฒนาอากาศยานที่มีเพดานบิน
สูงกวา ๑๐๐ กิโลเมตร (Sub-orbital Spacecraft) เพ่ือที่จะสามารถบินเหนือนานฟา
ประเทศอื่นไดอยางอิสระเสรีภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ปจจุบันสามารถแบงวงโคจร
ตามความสูงและลักษณะทางกายภาพของดาวเทียมและวัตถุในอวกาศ ดังนี ้
 - วงโคจรต่ํา (Low Earth Orbit : LEO) มีความสูงจากพ้ืนโลกไม เกิน 
๑,๐๐๐ กิโลเมตร เหมาะสําหรับการถายภาพหรือการสังเกตการณจากหวงอวกาศ  
 - วงโคจรปานกลาง (Medium Earth Orbit : MEO) มีความสูงจากพ้ืนโลก
ระหวาง ๑,๐๐๐ ถึง ๓๕,๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งสามารถถายภาพและสงสัญญาณวิทยุได
ครอบคลุมพื้นที่ไดเปนบริเวณกวางกวาวงโคจรต่ํา  
 - ว ง โค จ รค า งฟ า  (Geosynchronous Orbit : GSO)/ว ง โค จ ร ส ถิ ต 
(Geostationary Earth Orbit : GEO) มี ความสู งจ าก พ้ืน โลก ๓ ๕ ,๗ ๘๖  กิ โล เมตร 
ดาวเทียมจะหมุนรอบโลกดวยความเร็วเชิงมุมเทากับโลกหมุนรอบตัวเอง จึงเสมือน
ดาวเทียมลอยอยูเหนือบริเวณเดิมตลอดเวลา 
 - วงโคจรวงรีมาก (Highly Elliptical Orbit : HEO) เปนวงโคจรที่ออกแบบ
สําหรับดาวเทียมที่ปฏิบัติภารกิจพิเศษเฉพาะกิจ เนื่องจากดาวเทียมมีความเร็วในวงโคจร 
ไมคงท่ี เมื่ออยูใกลโลกดาวเทียมจะเคลื่อนที่เร็วมาก และจะเคลื่อนที่ชาลงเมื่อออกหางจากโลก 
 สภาวะแวดลอมในหวงอวกาศมีปจจัยจํานวนมากที่มีอิทธิพลตอขนาด น้ําหนัก กําลัง 
และอายุการใชงานของดาวเทียมหรือวัตถุที่ปฏิบัติการในอวกาศ ดังนี้ 
 - สภาพภูมิอวกาศ (Space Weather) เปนสภาวะแวดลอมที่ สํ าคัญ 
ในอวกาศที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติการในอวกาศ เชน ผลกระทบจากดวงอาทิตย  
การเพ่ิมขึ้นของคลื่นแมเหล็กไฟฟา การรบกวนจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟย หรือการเพิ่มขึ้น
ของอนุภาคแมเหล็กไฟฟาในระยะยาว รังสีคอสมิก และปรากฏการณทางธรรมชาติตาง ๆ 
สงผลกระทบตอการติดตอสื่อสารโทรคมนาคม ความถูกตองในการนํารอง การทํางานของ
เครื่องตรวจจับ กอใหเกิดการเสื่อมสภาพของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่เร็วกวาปกติหรือถูก
ทําลายอยางสมบูรณ 
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 - ขยะอวกาศ (Space Junk) การปฏิบัติการในหวงอวกาศจะมีความเสี่ยง
ตอการถูกชนโดยขยะอวกาศที่อยูในวงโคจร เนื่องจากภายหลังจากการใชงานดาวเทียมจะมี
ดาวเทียมจํานวนมากที่หมดอายุและตองปลดประจําการ ดาวเทียมที่ปลดประจําการและ
ขยะอวกาศเหลานี้เปนอันตรายตอการปฏิบัติการในหวงอวกาศ ซึ่งเปนการยากมากในการ
ตรวจจับ ดาวเทียมและขยะอวกาศที่มีขนาดเล็กจึงทําใหสามารถหลุดรอดอยูในวงโคจรเปน
เวลาหลายสิบป ขึ้นอยูกับขนาด ความเร็ว และวงโคจร 
 - ค ลื่ น ส เป ก ต รั ม แ ม เห ล็ ก ไฟ ฟ า  (Electromagnetic Spectrum)  
การทํางานของดาวเทียมขึ้นอยูกับคลื่นสเปกตรัมแมเหล็กไฟฟา (ชวงของคลื่นความถี่) 
เพราะเปนตัวกลางในการสงและรับขอมูล ตลอดจนควบคุมการทํางานของดาวเทียม เม่ือผลิต
ดาวเทียมการกําหนดชวงความถี่ที่ใชงานจะตองแนนอนเพราะไมสามารถปรับเปลี่ยนได 
ในภายหลังการปลอยดาวเทียม ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญมากที่จะตองควบคุมคลื่นสเปกตรัม
แมเหล็กไฟฟาที่ถูกตองกอนการปลอยดาวเทียมเขาสูวงโคจร 

๖.๓ วัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติการทางอวกาศ  

 ๖.๓.๑ การสนับสนุนกําลังทางอากาศ (Space Operations to Support Air 
Domain) 
 การสนับสนุนกําลังทางอากาศระดับยุทธศาสตรเปนการปฏิบัติการทาง
อวกาศ โดยกองทัพอากาศรับนโยบายจากหนวยเหนือ แลวบูรณาการกับแนวทาง 
การปฏิบัติที่รับมอบจากผูบัญชาการทหารอากาศ การปฏิบัติการทางอวกาศในระดับนี ้ 
จะมุงเนนแสวงหาขอมูลของประเทศเปาหมายหรือฝายตรงขาม ทั้งนี้ เพ่ือรวบรวมขอมูล
ประกอบการจัดทําทําเนียบกําลังรบ หรือประมาณการกําลังรบของฝายตรงขามที่อาจ 
สงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ  
 การสนับสนุนกําลังทางอากาศระดับยุทธการเปนการปฏิบัติการทางอวกาศ
ที่มุงเนนการรวบรวมขอมูลที่จะสงผลกระทบตอพื้นที่ปฏิบัติการโดยตรง การปฏิบัติการทาง
อวกาศในระดับนี้  จะมุงเนนแสวงหาขอมูลในทางลึกและมีการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่
ปฏิบัติการที่ชัดเจน รวมทั้งสอดคลองกับแผนการยุทธหรือแผนยุทธการที่จะปฏิบัติการ 
สําหรับขอมูลที่ ได รับจะถูกนํ าไปบู รณาการเพ่ือจัดทํ าข าวกรองสํ าหรับประเมิน 
ขีดความสามารถกําลังรบของฝายตรงขามประกอบการวางแผนจัดกําลังและแผนการโจมตี
ของฝายเรา  
 การสนับสนุนกําลังทางอากาศระดับยุทธวิธีเปนการปฏิบัติการทางอวกาศ
เพ่ือเฝาติดตามสถานการณและรวบรวมขอมูลในพ้ืนที่ปฏิบัติการอยางตอเนื่อง โดยมีวงรอบ
ในการปฏิบัติที่สอดคลองกับวงรอบของคําสั่งยุทธการยอย (ATO Cycle) รวมทั้งเปนการ
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ปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนขอมูลใหกับหนวยดําเนินกลยุทธหรือหนวยปฏิบัติในพื้นที่โดยตรง 
สําหรับการปฏิบัติการทางอวกาศระดับยุทธวิธี  

 ๖.๓.๒ การสนับสนุนการปฏิบัติการรวม (Space Operations to Support 
Joint Operations) 
 การสนับสนุนการปฏิบัติการรวมเปนการสนับสนุนขอมูลจากการปฏิบัติการ
ทางอวกาศ เชน ภาพถายจากดาวเทียม สามารถนําไปสนับสนุนการปฏิบัติการรวมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาพถายบริเวณพ้ืนที่ที่มีความขัดแยงและพ้ืนที่เปาหมายที่สง 
ผลกระทบตออํานาจกําลังรบของฝายเรา ในกรณีที่เหลาทัพตองการขอมูลภาพถายจาก
ดาวเทียมของกองทัพอากาศเพ่ือสนับสนุนการยุทธสามารถประสานขอรับการสนับสนุน
จากกองทัพอากาศไดโดยตรง 

 ๖.๓.๓ การสนับสนุนภารกิจความม่ันคงของชาติ (Space Operations to 
Support National Security) 

  ๑) การสนับสนุนภารกิจปองกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 การปฏิบัติการทางอวกาศ เชน ดาวเทียมลาดตระเวนและเฝาตรวจทาง
อวกาศ และการสื่อสารโทรคมนาคมทางอวกาศ นับวาเปนเครื่องมือที่มีความเหมาะสม 
ในการนํามาใชงานเพื่อสนับสนุนภารกิจการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ขอมูล
ภาพถายท่ีไดจากดาวเทียมสามารถนํามาใชในการวางแผนและเตรียมการเพื่อใหการปฏิบัติ
ภารกิจเปนไปอยางรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน อีกทั้งระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมผานดาวเทียมยังเปนประโยชนในการสถาปนาขายการติดตอสื่อสารและ
เชื่อมโยงขอมูลในพ้ืนที่ที่ระบบการตดิตอสื่อสารปกติถูกทําลาย  

  ๒) การเฝาระวังทางอวกาศ (Space Situational Awareness) 
 ก. การเฝาระวังวงโคจรดาวเทียม 
 การรักษาวงโคจรดาวเทียมเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ กําหนดใหรัฐตองรักษาไวซึ่งคลื่นความถี่
และสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียมอันเปนสมบัติของชาติ เพ่ือใชใหเกิดประโยชนแก
ประเทศชาติและประชาชน จึงตองเฝาระวังทางอวกาศ ดังนี ้
 - การตรวจสอบและติดตามตําแหนงดาวเทียมของประเทศไทย 
เพ่ือใหอยูในตําแหนงวงโคจรที่ถูกตองและเหมาะสม และการติดตามการยายตําแหนงของ
ดาวเทียมออกจากวงโคจรเมื่อหมดอายุการใชงานหรือหมดสัมปทาน 
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 - การเฝาระวังและตรวจสอบเพ่ือไมใหดาวเทียมของประเทศอ่ืนมาใช
ตําแหนงวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย 
 - การเฝาระวังและตรวจสอบดาวเทียมซึ่งมิไดลงทะเบียน มาใชสิทธิ
ในการเขาใชวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย ทั้งนี้  ตองสามารถกํากับและควบคุม
ทะเบียนดาวเทียมสัญชาติไทยไดอยางครบถวน 
 ข. การเฝาระวังและแจงเตือนวัตถุอวกาศที่มีแนวโนมจะเขาชนกับ
ดาวเทียมของไทย 
 การเฝาระวังและแจงเตือนวัตถุอวกาศที่จะเขาใกลและมีแนวโนม 
จะเขาชนกับดาวเทียมของไทย เพ่ือเปนขอมูลใหผูประกอบกิจการดาวเทียมของประเทศไทย
วางแผนหลีกเลี่ยงการชนกัน หรือเพื่อเปนขอมูลในการแจงเตือนประเทศผูครอบครอง
ดาวเทียมที่เขาใกลดาวเทียมของไทย ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวยังเปนประโยชนตอการสอบสวน
หาสาเหตุ กรณีดาวเทยีมชนกัน หรือกรณดีาวเทียมชนกับขยะอวกาศ เปนตน  
 ค. การเฝาระวังและแจงเตือนวัตถุอวกาศที่หลนเขาสูช้ันบรรยากาศโลก 
 การเฝาระวังและแจงเตือนวัตถุอวกาศที่หลนเขาสูชั้นบรรยากาศโลก
ซึ่งวัตถุอวกาศเหลานี้อาจตกลงสูพื้นที่ประเทศไทยและสามารถสรางความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพยสิน จึงตองติดตาม วิเคราะห และคาดการณตําแหนงตกของวัตถุอวกาศ เพ่ือเปน
ขอมูลใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการออกประกาศแจงเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจ
ไดรับผลกระทบและเพ่ือวางแผนจัดการกับวัตถุอวกาศดังกลาวไดอยางปลอดภัย 
 ง. การปองกันภัยคุกคามทางอวกาศ 
 การปองกันภัยคุกคามทางอวกาศซึ่งมีแนวโนมเปนภัยตอประเทศ
หรือภัยตอทรัพยากรและผลประโยชนของชาติในอวกาศ โดยกําหนดมาตรการและ
เครื่องมือปองกันภัยคุกคามทางอวกาศที่เหมาะสม เพ่ือรักษาไวซึ่งความมั่นคงทางอวกาศ
และความมั่นคงของประเทศในภาพรวม 

 ๖.๓.๔ การสรางความรวมมือดานกิจการอวกาศ (Space Cooperations) 
 วัตถุประสงคหลักของการสรางความรวมมือดานกิจการอวกาศ คือ การสราง
เครือขายความรวมมือพันธมิตรกับหนวยงานในประเทศ องคการระหวางประเทศและประเทศ
ในภูมิภาคตาง ๆ เพ่ือการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
สําหรับการสํารวจอวกาศ การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมทางอวกาศ และกฎหมาย กฎ/กติกา 
ที่เก่ียวของกับกิจการอวกาศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ ดังนี ้
 - ความรวมมือระหวางหนวยงานภายในประเทศ โดยการเสริมสราง 
ขีดความสามารถในกิจการอวกาศภายในประเทศรวมกันอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ
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การแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนระหวางหนวยงานดานกิจการอวกาศภายในประเทศ
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ การเสริมสรางความรวมมือและเครือขายกับหนวยงานภายในประเทศ 
ควรเปนความรวมมือแบบเปนทางการ  
 - ความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่งปจจุบันกองทัพอากาศยังคงพ่ึงพาและ
นําเขาทั้งเทคโนโลยีและองคความรูจากตางประเทศเปนหลัก ดังนั้น การสรางความรวมมือ
กับหนวยงานระหวางประเทศจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในการพัฒนาและดําเนิน
กิจการอวกาศของกองทัพอากาศ ความรวมมือระหวางประเทศอาจอยูในระดับทวิภาคหีรือ
พหุภาคี อยางไรก็ตามความรวมมือระหวางประเทศเปนประเด็นที่ละเอียดออนและมีความ
เชื่อมโยงกับประเด็นดานความมั่นคงดวย ดังนั้น กองทัพอากาศจึงตองกําหนดแนวทาง
ปฏิบัตทิี่ชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศดวย 

๖.๔ การปฏิบัติการทางอวกาศ (Space Operations) 
 การปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศเปนการปฏิบัติภายใตการบัญชาการ
และการควบคุมของกองทัพอากาศ ซึ่งตองมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับมิติทางอากาศ (Air 
Domain) และมิติไซเบอร (Cyber Domain) เพ่ือให เกิดการทวี กําลังกองทัพอากาศ 
(Force Multiplier) อยางเปนรูปธรรม อนึ่ ง การปฏิบัติการทางอวกาศมีขอบเขต 
การปฏิบัติ การทางอวกาศ แบ งออกเปนการป ฏิบัติการทางอวกาศเชิ งรับ  และ 
การปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรุก ดังนี้ 
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 ๖.๔.๑ การปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรับ (Defensive Space Operations : DSO) 

  ๑) การเฝาระวังทางอวกาศ (Space Situational Awareness : SSA)  
 การเฝาระวังทางอวกาศเปนการปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรับ เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดจากการตรวจการณไปใชในการปองกันการชนกันของดาวเทียมสัญชาติไทยกับ
วัตถุในอวกาศ หรือการเฝาตรวจการปฏิบัติการบนอวกาศเหนือพ้ืนที่ประเทศไทยจาก
ดาวเทียมตางประเทศ ซึ่งการปฏิบัติภารกิจลักษณะนี้ควรมีขีดความสามารถในการเฝาระวัง
ทางอวกาศไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลตาม
มาตรฐานสากล กําหนดกิจเฉพาะสําคัญ ดังนี้ 
 - การคนหา ติดตาม และพิสูจนทราบ (Detect, Track and Identify)  
 - การแจงเตือนภัยคุกคามและการประเมินการโจมตี (Threat Warning 
and Attack Assessment)  
 - การตรวจสอบพฤติกรรม (Characterisation)  
 - การบูรณาการ และการแสวงประโยชนขอมูล (Data Integration 
and Exploitation) 

  ๒) การเสริมขีดความสามารถทางอวกาศ (Space Force Enhancement : 
SFE) 
 การเสริมขีดความสามารถทางอวกาศเปนการปฏิบัติการทางอวกาศ 
เชิงรับ เพ่ือใชประโยชนจากศักยภาพของการปฏิบัติการทางอวกาศ กําหนดกิจเฉพาะสําคัญ 
ดังนี้  
 - การขาวกรอง การเฝาตรวจและการลาดตระเวนทางอวกาศ (Space 
Intelligence Surveillance and Reconnaissance) เป น ก า ร ใช จุ ด เด น ข อ งก า ร
ปฏิบัติการทางอวกาศเพ่ือเสริมขีดความสามารถการปฏิบัติการ ISR จากระบบตรวจจับ
แบบอ่ืน ๆ ของกองทัพอากาศ  
 - การสื่อสารและโทรคมนาคมทางอวกาศ (Space Communication) 
เปนการใชงานดาวเทียมสื่อสารโทรคมนาคม (Satellite Communication : SATCOM) 
เพ่ือเปนสถานีทวนสัญญาณในอวกาศ โดยทั่วไปดาวเทียมที่ใชงานดานการติดตอสื่อสาร
และโทรคมนาคมเปนดาวเทียมในวงโคจรสถิตยหรือวงโคจรคางฟา (Geostationary Earth 
Orbit)  
 - การกําหนดพิกัด เวลา และเสนทางการเดินอากาศ (Space-based 
Positioning, Navigation and Timing : PNT) การพั ฒ นาระบ บ ดาว เที ยมนํ าร อ ง 
(Global Navigation Satellite System : GNSS) ต องใช ทรัพยากรและเทคโน โลยี
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ทางดานอวกาศที่มีความทันสมัยและงบประมาณสูง ซึ่งอาจไมคุมคาตอการลงทุน ดังนั้น 
กองทัพอากาศในฐานะเปนผูใชงานระบบดาวเทียมนํารองควรมีการเลือกผูใหบริการ
ดาวเทียมนํารองจากหลากหลายประเทศเพ่ือใชในการตรวจสอบความแมนยําซึ่งกันและกัน 

  ๓) การสนับสนุนทางอวกาศ (Space Support : SS) 
 การสนับสนุนทางอวกาศเปนการใชทรัพยากรของกองทัพอากาศในการ
สนับสนุนการปฏิบัติการทางอวกาศเพ่ือใหไดขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอวกาศ
ที่ตองการ เชน การควบคุมและสั่งการดาวเทียม การบูรณาการผลผลิตของการปฏิบัติการ
ทางอวกาศเพ่ือการปฏิบัติการรบ การสงกําลังและบํารุงยุทโธปกรณ โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติการทางอวกาศ และการสรางและพัฒนาบุคลากร และ
องคความรูทางอวกาศ เปนตน 

 ๖.๔.๒ การปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรุก (Offensive Space Operations : OSO)  

  ๑) การควบคุมทางอวกาศ (Space Control : SC)  
 การควบคุมทางอวกาศเปนการใชกําลังและขีดความสามารถทางอวกาศ
เพื่อปฏิบัติการเชิ งรุกในการควบคุมและทําลายขีดความสามารถทางอวกาศและ 
ขีดความสามารถอ่ืน ๆ ที่เปนภัยตอความมั่นคงของชาติ กําหนดกิจเฉพาะสําคัญ ดังนี้ 

  ก. การควบคุมทางอวกาศเชิงรุก (Offensive Space Control: OSC)  
 การควบคุมทางอวกาศเชิงรุกเปนการใชขีดความสามารถของกําลัง
ทางอวกาศที่มีเพ่ือควบคุมศักยภาพหรือขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอวกาศจาก
ประเทศที่เปนภัยคุกคามและเปนภัยตอความมั่นคง ประกอบดวยการหลอกลอ (Deceive) 
การรบกวน (Disrupt) ปฏิเสธ (Deny) ลดขีดความสามารถ (Degrade) และทําลาย (Destroy) 
สําหรับการควบคุมทางอวกาศเชิงรุกมีเปาหมายในการปฏิบัติการตอ ๓ องคประกอบหลักของ
การปฏิบัติการทางอวกาศของฝายตรงขาม ดังนี ้
     - องคประกอบสวนอวกาศ (Space Segment) เปนการใชระบบ
และปฏิบัติการเพื่อรบกวน (Disrupt) ปฏิเสธ (Deny) ลดขีดความสามารถ (Degrade) หรือ
ทําลาย (Destroy) ดาวเทียมของฝายตรงขาม  
     - อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ส ว น ภ า ค พื้ น  (Ground Segment)  
การปฏิบัติการตอองคประกอบสวนภาคพ้ืนเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับนํามาใชใน
ปฏิบัติการควบคุมทางอวกาศเชิงรุก เนื่องจากไมตองใชเทคโนโลยีข้ันสูงและมีคาใชจายที่
ถูกกวา สําหรับการปฏิบัติสามารถใชอาวุธโจมตีโดยตรง (Kenetic Attack) หรือการโจมตี
โดยไมใชอาวุธ (Non-kenetic Attack)  
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     - องคประกอบสวนเชื่อมโยงขอมูล (Link Segment) เปนการ
ปฏิบัติการเพ่ือรบกวนสัญญาณควบคุม การติดตอสื่อสาร หรือการสงผานขอมูล ระหวางสถานี
ควบคุมภาคพ้ืน (Ground Station) และดาวเทียม (Satellite) ดวยการโจมตีทางไซเบอร 
(Cyber Attack) หรือการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส (Electronic Warfare)  

  ข. การควบคุมทางอวกาศเชิงรับ (Defensive Space Control : DSC) 
 การควบคุมทางอวกาศเชิงรับโดยใชมาตรการเชิงรับ (Passive 
Measure) เปนการสรางความแข็งแรงทางกายภาพใหระบบดาวเทียม เพ่ือปองกัน 
การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Warfare) รวมทั้งการดําเนินมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยฐานปฏิบัติการทางอวกาศใหรอดพนจากการโจมตี ดวยการเสริมความแข็งแรง
หรือการซอนพลางอาคารสถานท่ี เปนตน 
 การควบคุมทางอวกาศเชิงรับโดยใชมาตรการเชิงรุก (Active 
Measure) เป นมาตรการตอตานการรบกวน (Anti-Jamming) สัญญาณควบคุมและ
ติดตอสื่อสารของดาวเทียม นอกจากนั้นมาตรการเชิงรุกอีกประการหนึ่ง ซึ่งจําเปนตองใช
เทคโนโลยีชั้นสูงในการดําเนินการ เชน การตอตานขีปนาวุธพิสัยไกลขามทวีป หรือ 
การตอตานการใชงานดาวเทียมของฝายตรงขาม 

  ๒) การประยุกตกําลังทางอวกาศ (Space Force Application : SFA)  
 การสํารวจทางอวกาศ (Space Exploration : SE) มีวัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถดานเทคโนโลยีอวกาศ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากร 
และองคความรู ใน กิจการอวกาศ โดยเป นการดํ าเนินการรวม กับองคกรศึกษา 
หรือสํารวจอวกาศในประเทศหรือตางประเทศ เพื่อการคนหาและศึกษา ตลอดจน 
สํารวจองคความรูทางอวกาศอยางสันติ เพ่ือสนับสนุนงานดานความมั่นคง  
 การสงวัตถุสูอวกาศ (Space Launch : SL) เปนการพัฒนาการใช
เทคโนโลยีในการสงวัตถุสูอวกาศ ทั้งจากพ้ืนสูอวกาศ หรือจากพื้นสูพ้ืน เพ่ือการวิจัยหรือ
การพัฒนาขีดความสามารถในการสงวัตถุสูอวกาศในทางสันติ ดวยลักษณะทางภูมิศาสตร
และที่ตั้งของประเทศไทยอยูใกลเสนศูนยสูตร ซึ่งเปนพ้ืนท่ีที่เหมาะสมสําหรับการตั้งฐานสง
วัตถุสูอวกาศ (Launch Site) จึงตองสรางความรวมมือดานกิจการอวกาศกับทุกภาคสวน
ในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือริเริ่มการพัฒนาฐานสงวัตถุสูอวกาศ (Launch 
Site) เปนของประเทศ 
 

**************  
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บทที่ ๗ หลักนิยมปฏิบัติการรวม 

 
          การปฏิบัติการรวม หมายถึง การยุทธหรือการปฏิบัติการทางทหารที่ใชกําลังรบ
บางสวนของชาติเดียวกัน ตั้งแตสองเหลาทัพขึ้นไปในการปฏิบัติการ ไมวาจะเปนกําลังจาก
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ หรืออาจรวมถึงกําลังจากหนวยงานอ่ืน ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือปฏิบัติการใหบรรลุภารกิจเดียวกัน ภายใตการบังคับบัญชาหรือ
การควบคุมทางยุทธการของผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว  

๗.๑ ความสําคัญของการปฏิบัติการรวม  
        การปฏิบัติการทางทหารในปจจุบัน โดยสวนใหญจะประกอบกําลังตั้งแตสองเหลาทัพ
ขึ้นไปท่ีเกี่ยวของกัน และกําลังทางอากาศมักจะเปนหนึ่งในสองเหลาทัพนั้นเสมอ ทั้งนี ้
เน่ืองจากคุณลักษณะและขีดความสามารถอันดีเลิศของกําลังทางอากาศเปนสิ่งท่ีเหลาทัพอื่น
ตองการ ไมวาจะเปน ความออนตัว ความเร็ว พิสัยบิน และอํานาจการทําลายท่ีแมนยํา 
ตลอดจนขีดความสามารถในการเฝาตรวจ และลาดตระเวนที่ครอบคลุมพื้นที่ไดกวางขวาง
ในระยะเวลาอันสั้น และดวยคุณสมบัติดังกลาวนี้ เองที่ทําใหเหลาทัพอ่ืนจัดหากําลัง 
ทางอากาศมาใชงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตน  
 อยางไรก็ตาม กําลังทางอากาศยังมีขีดจํากัดหลายประการที่พึงนํามาเปนปจจัย 
ในการพิจารณาใชปฏิบัติการ เชน กําลังทางอากาศมีจํานวนนอย เนื่องจากเปนทรัพยากรที่มี
ราคาและคาใชจายในการปฏิบัติงานสูง การปฏิบัติภารกิจตองมีระบบควบคุมและสั่งการ 
ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในการสงครามทุกครั้ง ยังตองคํานึงถึงภารกิจที่สําคัญย่ิง
เปนสวนรวม โดยที่กองทัพอากาศเปนหนวยรับผิดชอบ คือ การครองอากาศ และ 
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร ซึ่งเครื่องมือที่สําคัญคืออากาศยานท่ีมีอยูจํานวน
จํากัดนั่นเอง  
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติการตาง ๆ ภายใตสถานการณการยุทธรวมเปนไปอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กองทัพอากาศตองใหความสําคัญกับการปฏิบัติการรวม โดย
ตองจัดลําดับความสําคัญและเรงดวนของภารกิจในการใชกําลังทางอากาศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิ บัติการของเหลาทัพอยางเปนระบบ และมีหลักการที่ชัด เจน โดยคํานึ งถึง
วัตถุประสงคสูงสุดในการยุทธครั้งนั้น ๆ อยูเสมอ ซึ่งอาจจะทําใหไมสามารถสนับสนุน หรือ
ตอบสนองความตองการในการปฏิบัติการบินใหกับทุกหนวยที่รองขอ ไดตามที่ตองการ
ทั้งหมด เนื่องจากขอจํากัดของกําลังทางอากาศ 
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๗.๒ หลักการของการปฏิบัติการรวม  
 ๑. สนธิ ขีดความสามารถของกําลั งจากตางเหลาทัพ ซึ่ งมีคุณลักษณะและ 
ขีดความสามารถที่แตกตางกันเขาดวยกันในการยุทธเพ่ือวัตถุประสงครวมกัน 
 ๒. ตองมีเอกภาพในการบังคับบัญชา กําลังตั้งแตสองเหลาทัพที่ปฏิบัติการรวมกัน
ตองข้ึนอยูกับผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว สําหรับในสวนของกําลังทางอากาศตองดํารง
เอกภาพของหนวยกําลังทางอากาศโดยเครงครัด โดยผูบังคับบัญชากองกําลังรวมจะเปน 
ผูกําหนดวัตถุประสงคและใหนโยบายเทานั้น ในขณะที่ผูบังคับบัญชากองกําลังทางอากาศ
จะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการในสวนเก่ียวของ เชน การจัดสรรเที่ยวบินในการปฏิบัติ
ภารกิจ การกําหนดอาวุธและยุทธวิธีใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปนตน  
 ๓. ผูบังคับบัญชาตองมีฝายเสนาธิการรวม หรือฝายอํานวยการรวม ทําหนาที่คนหา 
รวบรวมขอมูล วิเคราะห เสนอแนะขอพิจารณา และหนทางปฏิบัติ เนื่องจากการประกอบ
กําลังของตางเหลาทัพเขาดวยกัน เปนการยากที่ผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการแตเพียง
เหลาทัพเดียวจะรอบรูคณุลักษณะ การจัด เทคนิค หลักนิยมและการใชกําลังของตางเหลาทัพ
ไดอยางถองแททั้งหมด จึงมีความจําเปนที่จะตองมีฝายเสนาธิการรวม หรือฝายอํานวยการรวม   
 ๔. ในพ้ืนที่ปฏิบัติการซึ่งมีอากาศยานของเหลาทัพอ่ืนปฏิบัติการรวมอยูดวย  
ตองกําหนดขอบเขตของการควบคุมและสั่งการ ตลอดจนวิธีการติดตอสื่อสารใหรัดกุมและ
ชัดเจน เพ่ือปองกันความสับสนและเขาใจผิดในการพิสูจนฝาย ซึ่งกองทัพอากาศรับผิดชอบ
เปนสวนรวม  

๗.๓ ขอพิจารณาการปฏิบัติการรวม 
 ๑. การวางแผนในระดับยุทธศาสตร  

- การประเมินสถานการณโดยประมาณการขาวกรองระดับยุทธศาสตรและ 
การประเมินสถานการณท่ัวไป ผูวางแผนจะตองวิเคราะหบทบาทท่ีเหมาะสมของทหารตอ
สถานการณ  วิเคราะหเงื่อนไขความขัดแยง กําหนดวัตถุประสงคระดับยุทธศาสตร 
(Strategic Objectives) ของกองทัพไทย 

- การกําหนดขีดความสามารถที่ตองการในการดําเนินการตอภัยคุกคาม โดยตอง
กําหนดรูปแบบการทํางานใหประสานสอดคลองรวมกัน ทั้งดานการเมือง การปฏิบัติการ
ขอมูลขาวสาร การใชกําลังทหาร การใชกลไกดานเศรษฐกิจ และการใชขีดความสามารถ
กําลังอํานาจแหงชาติดานอื่น ๆ รวมดวย 

- การพิจารณาวาจะใช ขีดความสามารถทางทหารจากสวนใด กําหนด 
ความรับผิดชอบของทหารใหไมซ้ําซอนกับหนวยงานพลเรือนในพื้นท่ี โดยอางอิงจาก 
แผนบูรณาการของรัฐบาลที่ทุกหนวยงานใชรวมกัน 
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- การจัดทําแผนการปฏิบัติ การกําหนดความตองการดานงบประมาณ การขอรับ
การสนับสนุนที่จําเปนจากหนวยงานราชการพลเรือนและนําเสนอตอกระทรวงกลาโหม 
รวมทั้งหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมถึงพิจารณาถึงการสิ้นสุดการปฏิบัติที่ตองมีการเปลี่ยนผาน
ความรับผิดชอบใหกับหนวยงานราชการพลเรือนดวย 
 ๒. การวางแผนการดําเนินการในระดับยุทธการ เปนระดับของการวางแผนการทัพ 
(Campaign) และการปฏิบัติการขนาดใหญ (Major operations) เพื่อใหบรรลุสภาวะ
สุดทายท่ีตองการระดับยุทธศาสตร (Strategic end state) และสภาวะสุดทายทางทหาร 
(Military end state) ดังนั้นการปฏิบัติในระดับนี้จึงเปนการเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร
กับยุทธวิธี ดวยการจัดกําลัง การประสานสอดคลองการปฏิบัติในพื้นที่และเวลาที่เหมาะสม 
โดยกําหนดวัตถุประสงคระดับยุทธการ (Operational objectives) ที่กอใหเกิดสภาวะ
สุดทายระดับยุทธศาสตร (Strategic end state) และสภาวะสุดทายทางทหาร (Military 
end state) รวมถึงวัตถุประสงคสนับสนุนระดับยุทธศาสตร (Supporting strategic 
objectives) นอกจากนี้ ยังตองจัดลําดับการปฏิบัติใหสอดคลองกับการออกแบบทาง
ยุทธการ มีการจัดทําแผนการทัพและจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสรางสภาวะที่เก้ือกูลใหเกิด
ความสําเร็จตอการปฏิบัติในระดับยุทธวิธีดวย 
 ๓. หัวใจหลักของการปฏิบัติการรวม คือ เอกภาพในความพยายาม (Unity of 
Effort) ซึ่งเกิดขึ้นจาก 

- การทําใหทุกสวนเขาใจวัตถุประสงค ภารกิจ และแนวความคิดในการปฏิบัติ 
เหมือนกัน 

- การประสานนโยบายและแผนของแตละเหลาทัพดวยการใชกลไกนายทหารติดตอ 
- การไววางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นจะตองมีการทําแผนงานรวมกันในทุกระดับ 

 ๔. ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ คือ การเขาใจปญหาที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน เขาใจ 
การปฏิบัติของเราตั้งแตเริ่มจนจบ หากเปรียบเปนการเดินทาง เราตองสามารถตอบคําถามได
วาเราตองการไปที่ไหนและปจจุบันเราอยูตรงไหนแลว ทั้งนี้ การปฏิบัติในระดับยุทธการนี้
จะตองบูรณาการใหเกิดเอกภาพของความพยายามของทุกฝาย ทั้งฝายการเมือง ฝายทหาร 
ฝายพลเรือน และภาคสังคม จึงไมไดเปนแคเพียง Joint Operations แตครอบคลุมเปน 
Integrated Operations (ซึ่งบางชาติอาจเรียกวา Comprehensive approach) 
 

*************



หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

- ๙๒ - 
 

บทที่ ๘ หลักนิยมปฏิบัติการรวม/ผสม 

 
          การปฏิบัติการผสม หมายถึง การยุทธหรือการปฏิบัติการทางทหารที่ใชกําลังรบ
จากเหลาทัพเดียวกัน ตั้งแต ๒ ชาติขึ้นไป ประกอบเปนกองกําลังผสม ภายใตการบังคับบัญชา
หรือการควบคุมทางยุทธการของผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว  
         การปฏิบัติการรวม/ผสม หมายถึง การยุทธหรือการปฏิบัติการทางทหารท่ีใชกําลังรบ
ตั้งแต ๒ เหลาทัพข้ึนไป ไมวาจะเปนกําลังจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ นาวิกโยธิน
จากชาติที่เขารวมการปฏิบัติการตั้งแต ๒ ชาติข้ึนไป ภายใตการบังคับบัญชาหรือการควบคุม
ทางยุทธการของผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว สามารถแบงได ดังนี้ 
           - กองกําลังพันธมิตร (Alliance) คือ ความสัมพันธที่เกิดจากขอตกลงอยางเปน
ทางการระหวาง ๒ ชาติขึ้นไป มีวัตถุประสงค เพื่อเปาหมายในระยะยาวหรือเพ่ือ
ผลประโยชนรวมกันของชาติสมาชิก เชน องคการสหประชาชาติ (United Nation : UN) 
หรือองคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization : 
NATO) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความมั่นคงของชาติสมาชิกและเพ่ือสันติภาพของโลก      
  -  กองกําลังผสม (Coalition) คือ การที่สมาชิกตั้งแต ๒ ชาติขึ้นไปรวมกัน
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะที่ตองการ โดยจะเปนความ
รวมมือเพียงชั่วคราวเทานั้น ซึ่งจะแตกตางจากกองกําลังพันธมิตรที่จะมีเปาหมายที่
ครอบคลุมในภาพกวาง และมุงหวังผลประโยชนระยะยาวของชาติสมาชิก เชน หนวย
ปฏิบัติการ Desert Storm ที่มีชาติสมาชิกจํานวน ๓๔ ชาติ นําโดยสหรัฐอเมริกา จัดตั้ง
กองกําลังผสมที่มีจุดประสงคเฉพาะเพ่ือตอบโตการรุกรานของสาธารณรัฐอิรักตอรัฐคูเวต 

๘.๑ ความสําคัญของการปฏิบัติการรวม/ผสม 
 การปฏิบัติการทางทหารในปจจุบัน ไมวาจะเปนการปฏิบัติการในการรบ หรือ 
การปฏิบัติการดานอื่น ๆ ท่ีไมใชการรบ โดยสวนใหญมักจะเกิดจากการประกอบกําลังจาก
หลายชาติ ทั้งท่ีอาจจะเปนเหลาทัพใดเหลาทัพหนึ่ง หรือหลายเหลาทัพปฏิบัติภารกิจ
รวมกัน ท้ังในระดับพหุภาคีและระดับภูมิภาค นอกจากนี้ การปฏิบัติภารกิจในรูปแบบตาง ๆ 
เชน การปฏิบัติการเพ่ือมนุษยธรรม และการชวยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ เปนตน  
ก็มักจะมีการประกอบกําลังทหารจากเหลาทัพตาง ๆ ของนานาชาติ หรือแมกระท่ังจาก
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอ่ืน ๆ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือกันในการปฏิบัติการเกิดเปน
การปฏิบัติการผสมหรือการปฏิบัติการรวม/ผสม 
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๘.๒ หลักการของการปฏิบัติการรวม/ผสม 
 ๑. สนธิความสามารถของกําลังตางชาติซึ่งมีคุณลักษณะและขีดความสามารถ
แตกตางกันเขาดวยกันในการยุทธเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะรวมกัน 
 ๒. ผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการตองสรางความเปนเอกฉันททามกลางชาติ
สมาชิก ซึ่งความเปนเอกฉันทนี้ จะตองเริ่มตั้งแตระดับการเมือง การทหารและวัฒนธรรม 
การปฏิบัติการรวม/ผสมจะสําเร็จไดนั้น ตองอาศัยความรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติ 
(Unity of Effort) 
 ๓. การปฏิบัติการรวม/ผสมทั้งหมดมีสายการบังคับบัญชาสองสาย ไมวารูปแบบของ
กองกําลังจะเปนในลักษณะใด ประกอบดวย สายการบังคับบัญชาในกองกําลังรวม/ผสม 
และสายการบังคับบัญชาภายในกองกําลังของชาติตน 
 ๔. ผูบัญชาการกองกําลังรวม/ผสม มีหนาที่นํ ากองกําลังใหบรรลุ เปาหมาย  
สวนผูบัญชาการกองกําลังของแตละชาติสมาชิก จะขึ้นตรงกับผูบัญชาการกองกําลังรวม/ผสม 
และผูนําในชาติของตน 
 ๕.  การจัดกองกําลังสําหรับการปฏิบัติการรวม/ผสม โดยทั่วไปแลวจะไมมีรูปแบบ
ตายตัว ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับสถานการณและความเหมาะสม ซึ่งโดยปกติการจัดกองกําลังรวม/
ผสมจะมี ๓ รูปแบบ ดังนี ้

- โครงสรางการบังคบับัญชาแบบสนธิ (Integrated Command Structure) คือ 
การบังคับบัญชาซึ่งตัวแทนจากชาติสมาชิกรวมอยูในโครงสรางการบังคับบัญชาเดียว เชน 
องคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization : NATO) 
โดยมีการเลือกตัวแทนจากชาติสมาชิกหนึ่งเปนผูนํา และมีคณะกรรมการหรือผูบังคบับัญชา
ในตําแหนงตาง ๆ ที่มาจากหลายชาติ 

- โครงสรางการบั งคับบัญชาแบบมีชาติผูนํ า (Lead Nation Command 
Structure) คือ การบังคับบัญชาที่เกิดข้ึน เมื่อชาติสมาชิกมอบการบังคับบัญชากองกําลัง
ของชาติตนใหชาติผูนํา 

- โครงสรางการบังคับบัญชาแบบขนาน (Parallel Command Structure) คือ 
การบังคับบัญชาที่ไมมีการกําหนดผูนําของกองกําลัง ในการปฏิบัติการตาง ๆ จะอาศัย 
การประสานงานระหวางชาติสมาชิกผานทางศูนยประสานงาน (Coordination Center) 
เนื่องดวยการขาดผูนําที่เปนรูปธรรม โครงสรางการบังคับบัญชาแบบขนานจึงเปนรูปแบบที่
ควรหลีกเลี่ยง 
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๘.๓ ขอพิจารณาการปฏิบัติการรวม/ผสม 
 ๑ . ความสามัคคีร วมแรงรวม ใจกัน  (Unity of Effort) คือ  กุญ แจสํ าคัญ ใน
ความสําเร็จของกองกําลังรวม/ผสม ซึ่งความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นสามารถสรางไดโดย 

- การมีความเขาใจเหมือนกัน (Common Understanding) ชาติสมาชิกตองมี
ความเขาใจในจุดมุงหมายของภารกิจ และแนวทางการปฏิบัติของกองกําลังรวม/ผสม 
เพ่ือใหเกิดความสําเร็จ 

- การมีนโยบายและแผนการท่ีสอดคลองกัน (Coordinated Policy and 
Plans) ชาติสมาชิกควรมีการแลกเปลี่ยนตัวแทนระหวางกันตั้งแตเริ่มแรก เพื่อชวยในการ
กําหนดนโยบายหรือแผนการรวมกัน อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนการทํางานรวมกัน 
ในอนาคตระหวางชาติสมาชิกอีกดวย 

- การมีความเชื่อใจและความเชื่อมั่น (Trust and Confidence) ผูบังคับบัญชา
ระดับสูงรวมทั้งตัวแทนจากชาติสมาชิก จะตองมีความเชื่อใจและเชื่อมั่นในชาติสมาชิก
ดวยกัน ซึ่งสามารถสรางเสริมขึ้นไดผานการพบปะพูดคุย หรือทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 
 ๒. ประเทศสมาชิกไมไดมอบสิทธิและเอกภาพของประเทศตนในการเขารวม 
กองกําลังรวม/ผสม ดังนั้น ประเทศสมาชิกจะตองมีการเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
 ๓. สายการบังคับบัญชาของแตละชาติสมาชิกยังคงมีอยูตามปกติ โดยปกติสายการ
บังคับบัญชาในกองกําลังรวม/ผสม จะประกอบดวย สายการบังคบับัญชาในระดับกองกําลัง
หลายชาติ และสายการบังคับบัญชาของกองกําลังในชาติเดียวกัน 
 ๔. การสงกําลังบํารุง เปนสิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึงในการปฏิบัติการรวม/ผสม  
เนื่องดวยชาติสมาชิกอาจจะมีการสงกําลังบํารุงดวยอุปกรณที่แตกตางกันและไมสามารถใชงาน
ดวยกันได ดังนั้น ในการวางแผนหรือการประสานงานตาง ๆ ควรจะตองพิจารณาใสใจ 
ในรายละเอียดเหลานี้ดวย 
 ๕. การปฏิบัติการรวม/ผสมตองมีการปฏิบัติงานรวมกันในทุกระดับ มิใชเปน
เพียงแตการประสานงานในระดับเหลาทัพเทานั้น แตจะตองมีการรวมมือกันในระดับ
รัฐบาล องคกรระหวางประเทศ หรือองคกรภาคเอกชนตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันในการบรรลุจุดมุงหมายของปฏิบัติการรวม/ผสม 
 ๖. การปฏิบัติการรวมกับพลเรือนมีความซับซอนกวาการปฏิบัติการรวมเฉพาะ 
ฝายทหาร หนวยบัญชาการของกองกําลังรวม/ผสม ควรพึงระลึกวา หนวยงานหรือองคกร
พลเรือนอาจจะไมเขาหาหนวยงานเหลาทัพกอน ผูแทนของหนวยบัญชาการจําเปนที่จะตอง
ดําเนินปฏิสัมพันธตั้งแตแรกเริ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรพลเรือนอาจจะมีแนวคิดท่ีแตกตาง
จากฝายทหาร หรืออาจคํานึงถึงอุปสรรคและไมมีความจําเปนในการประสานงานกับ 
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ฝายทหาร ดังนั้น กองกําลังรวม/ผสม ควรจะมีหนวยงานทําหนาที่ปฏิบัติงานรวมกัน  
โดยตัวแทนจากเหลาทัพและพลเรือน เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการประสานงานตาง ๆ 
ระหวางสองฝาย 
 ๗. ความแตกตางดานภาษา วัฒนธรรม ผลประโยชนของชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคมหรือระบอบการปกครอง ฯลฯ มีอิทธิพลสําคัญตอมุมมองของชาติสมาชิก และอาจมี
ผลตอการใหความรวมมือในการสนับสนุนกองกําลังรวม/ผสมได  ในการวางแผน  
และการปฏิบัติการตาง ๆ จะตองคํานึงถึงความแตกตาง เหลานี้ดวย 
 ๘. การเปนผูบังคับบัญชาในกองกําลังรวม/ผสม นับเปนภารกิจที่มีความทาทาย 
เปนอยางมาก เนื่องดวยขอจํากัดในการใชกําลังหรือความแตกตางกันระหวางชาติสมาชิก
ดังที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้น สิ่งที่ผูบังคับบัญชาในกองกําลังรวม/ผสม ควรพึงระลึกเสมอ 
เพ่ือใหเกิดความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไดแก 

- ก าร เค ารพ แล ะ ให เกี ย รติ กั น  (Respect) ใน ก ารม อบ ห ม ายภ าร กิ จ 
ผูบังคับบัญชาควรคํานึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสมาชิก สมาชิกควรมีสวนรวมในการ
วางแผน และแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน 

- ความปรองดอง (Rapport) ผูบังคับบัญชาควรสรางความปรองดอง ความเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกันใหเกิดขึ้นระหวางชาติสมาชิก 

- การรูและเขาใจสมาชิก (Knowledge) ผูบังคับบัญชาควรมีความรู และเขาใจ
ในธรรมชาติของสมาชิกในทุกมิติ ไมวาจะเปนหลักนิยม จุดมุงหมายของชาติ วัฒนธรรม 
ศาสนา หรือประวัติศาสตร (สิ่งใดท่ีฝายเราควรรูเก่ียวกับศัตรู เราก็ควรจะรูสิ่งเหลานั้นของ
พันธมิตรเราดวย) 

- ความอดทน (Patience) ความรวมมือที่มีประสิทธิภาพตองอาศัยเวลา และ
ความเอาใจใส สมาชิกจึงตองมีความอดทน ความเชื่อใจ และคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน 
 
 

************** 
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บทที่ ๙ บทบาท หนาที่ ภารกิจ พันธกิจและ 
รูปแบบการปฏิบัติของกองทัพอากาศ 

 

“เราไมไดผลิตสินคาและบริการเพื่อขายทํากําไร 
เราขายชีวิตและเลือดเนื้อ พลีชีพเปนชาติพลี สรางความมั่นคง  

และปองกันประเทศ 
ความประหยัดคุมคาของเราเสียชีวิตเลือดเนื้อนอยที่สุดและชนะสงคราม” 

 
 การปฏิบัติการดวยกําลังทางอากาศทั้งในระดับยุทธศาสตร ระดับปฏิบัติการ และระดับ
ยุทธวิธี เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายตามขอบเขตของบทบาท หนาที่ และภารกิจของ
กองทัพอากาศทั้งในยามสงคราม  ยามปกติ และยามฉุกเฉิน รวมถึงการปฏิบัติการ 
ทางทหารที่นอกเหนือจากสงครามถือเปนสิ่งสําคัญท่ีทุกคนตองเขาใจ  

๙.๑ บทบาท 
 บทบาทสําคัญของกองทัพอากาศในการรบจําแนกเปน ๕ ประการ ประกอบดวย 
เปนบทบาทโดยตรงตอการรบ ๔ ประการ และบทบาทสนับสนุนการรบ ๑ ประการ บทบาท
กําลังทางอากาศทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทําสงครามและวิธีการใชกําลังรบ 
ตลอดจนเปนแรงผลักดันในการปฏิรูปการเตรียมและใชกําลังรบในยามปกติดวย หากใช
กํ าลั งท า งอ าก าศ ให ตรงตามบทบาท แล ว  ย อมจะส งผล ให การสร างกํ าลั งรบ  
(กําลังทหาร) ในภาพรวมเปนไปดวยความสมดุล  ทั้งนี้ บทบาทกําลังทางอากาศ ๕ ประการ  
มีดังนี้  

 ๙.๑.๑ การควบคุมยุทธบริเวณ 
  การควบคุมยุทธบริเวณหมายถึงการมี อิทธิพลเหนือพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
ที่ตองการ ดังนี้ 
   ๑.  หวงอากาศและอวกาศเหนือพ้ืนที่ปฏิบัติการ ซึ่งจะตองใหฝายเรา 
มีเสรีในการปฏิบัติในระดับตาง ๆ (ก) การครองอากาศ (Air Supremacy) (ข) การไดเปรียบ
ทางอากาศ (Air Superiority) (ค) การควบคุมทางอากาศเสมอภาค (Air Parity) 
   ๒.  พ้ืนที่ปฏิบัติการตองมีการปฏิ บัติการรวม ปฏิบัติการผสม และ
ปฏิบัติการรวม/ผสม 
   ๓.  ขอมูลขาวสารที่ตองปราศจากการรบกวนแทรกแซงในกระบวนการ
รวบรวม ดําเนินกรรมวิธี วิเคราะห และการใชประโยชน 



หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

- ๙๗ - 
 

 ๙.๑.๒ การโจมตีทางยุทธศาสตร 
  กําลังทางอากาศโดยกองทัพอากาศมีขีดความสามารถโดยตรงตอการทําลาย
กําลังอํานาจแหงชาติของฝายตรงขาม โดยอาศัยคุณลักษณะท่ีไดเปรียบดานระยะทาง 
ความเร็ว และความแมนยํา จึงเปนกําลังปองปรามที่สําคัญ 

 ๙.๑.๓ การประยุกตกําลัง 
  กองทัพอากาศสามารถประยุกตใชกําลังทางอากาศไดหลายรูปแบบทั้งใน
การปฏิบัติภารกิจตอต านทางอากาศ การตอตานทางบก การตอตานทางทะเล  
การขัดขวางทางอากาศ การสนับสนุนโดยใกลชิด การลําเลียงทางอากาศ การลาดตระเวน
ทางอากาศ การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ การปฏิบัติการไซเบอร และการปฏิบัติการทางอวกาศ  

 ๙.๑.๔ การทวีกําลัง  
  กําลังทางอากาศสามารถทวีกําลัง โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โดยเฉพาะ Disruptive Technology ทําใหกําลังพลและยุทโธปกรณมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ แมวามีกําลังพล และอาวุธยุทโธปกรณในปริมาณเทาเดิม  
แตดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหมีศักยภาพและขีดความสามารถของกําลัง 
ทางอากาศเพิ่มขึ้น เชน การบัญชาการและควบคุมดีขึ้น ยุทธวิธีที่ยอดเย่ียม ระยะปฏิบัติการ
ไกลขึ้น และปฏิบัติการไดแมนยํามากข้ึน เปนตน คุณสมบัติเหลานี้เปนขอพึงประสงคของ
กองทัพอากาศโดยแทจริง 

 ๙.๑.๕ การสนับสนุนการรบ 
  กําลังทางอากาศเปนความตองการของบรรดากําลังรบอ่ืน ๆ เนื่องจาก 
มีจุดเดนดานการตอบสนองที่รวดเร็วและไปไดไกลแทบจะทุกหนแหง การรบในทุกสมรภูมิรบ
ก็ต อ งการความรวด เร็ว เช นกั น  โดย เฉพาะการเข ายึ ดครอง พ้ืน ที่ ในการดํ าร ง 
ขีดความสามารถดานอิเล็กทรอนิกส การคนหาและชวยชีวิต การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ 
การสถาปนาระบบขอมูลขาวสาร การสงกําลังจากสวนหลังไปยังสวนหนา การเคลื่อนที่ทาง
อากาศ การบํารุงขวัญ และการประชาสัมพันธ เปนตน สิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดชัยชนะอยาง
ยั่งยืน กลาวคือ การเอาชนะการรบตอฝายตรงขามและเอาชนะจิตใจของฝายเดียวกัน จึงเห็น
ไดวากําลังทางอากาศมักแทรกอยูในกําลังรบอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกองทัพอากาศ
ครอบครองอ ยู  ขณ ะเดี ยวกันกองทัพอากาศสามารถนํ าขีดความสามารถของ 
กําลังทางอากาศในการสนับสนุนการรบดังกลาว ไปใชทางพลเรือนในยามปกติไดอยางมี
ประสิทธิภาพในลักษณะปฏิบัติการแบบคูขนานเพ่ือใหเกิดผลสูสันติอยูดีมีสุขของประเทศและ
ภูมิภาค 
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๙.๒ หนาที่ 
 กําลังทางอากาศโดยกองทัพอากาศมีหนาท่ีที่ตองปฏิบัติ ซึ่งกําหนดไวในกรอบ
กฎหมายหลายระดับอันเปนกลไกทําใหกําลังทางอากาศถูกนํามาใชไดโดยความชอบธรรม  

 ๙.๒.๑ สาระสําคัญของหนาทีต่ามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  กองทัพอากาศจัดใหมีกําลังทหารเพื่อรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 
เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ แหงอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ
และผลประโยชนของชาติ ความม่ันคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน  
โดยกองทัพอากาศตองใชกําลังทหารเพ่ือประโยชนในการพัฒนาประเทศดวย 

 ๙.๒.๒ สาระสําคัญของหนาที่ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
  กองทัพอากาศมีหนาที่ในการตอบสนองภารกิจสําคัญของกระทรวงกลาโหม 
ไดแก (๑) การพิทักษรักษาเอกราชและความมั่นคงแหงราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม
ภายนอก (๒) พิทักษรักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของ
สถาบันพระมหากษัตริย (๓) ปกปอง พิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติ (๔) ศึกษา วิจัย 
พัฒนาและดําเนินการด านอุตสาหกรรมป องกันประเทศและพลังงานทหาร ด าน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดานกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (๕) ปฏิบัติการอ่ืนที่เปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
เพ่ือความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด ท้ังนี้ ตามที่มีกฎหมายกําหนด 
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมาตรา ๒๑ บัญญัติใหกองทัพอากาศมีหนาที่เตรียมกําลัง
กองทัพอากาศ การป องกันราชอาณาจักร และดํ าเนินการเก่ียวกับการใช กําลั ง
กองทัพอากาศตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการทหารอากาศเปน 
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ๙.๒.๓ สาระสําคัญของหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบจากการบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐบาล 
  กองทัพอากาศมีสวนรวมในการผนึกกําลังเพ่ือประโยชนในการพัฒนา
ประเทศ และมีสวนรวมในการแกปญหาสําคัญของชาติ เชน ยาเสพติด สาธารณภัย ปญหา
ความมั่นคงภายใน การแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย การตรวจสอบผูยายถ่ินฐาน
แบบไมปกติ  และการเฝ าระวังวงโคจรดาวเทียมอัน เป นสมบั ติของชาติ  เปนตน  
ในขณะเดียวกันกองทัพอากาศพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจนานาชาติในลักษณะปฏิบัติการเพ่ือ
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สันติภาพ เพ่ือมนุษยธรรม รวมท้ังภารกิจดานการสนับสนุนนโยบายการเปนศูนยกลาง 
ดานการบิน  

๙.๓ ภารกิจ  
 กําลังทางอากาศโดยกองทัพอากาศมีภารกิจสําคัญ คือ   

 ๙.๓.๑ การพิทักษรักษาปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 
  กองทัพอากาศตองเตรียมกําลังกองทัพอากาศเพื่อพิทักษรักษาปกปอง
สถาบันพระมหากษัตริย และสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย 

 ๙.๓.๒ การเตรียมกําลังและปองกันราชอาณาจักร  
  กองทัพอากาศตองเตรียมกําลังทางอากาศใหมีความพรอมในการปกปอง
และรักษาอธิปไตยของชาติ โดยการพัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถของกําลังรบของ
กองทัพอากาศใหมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติการไดตามขอบเขตภารกิจใหเปนไปตามแผน
ทั้งในยามปกติและยามสงคราม  

 ๙.๓.๓ การพัฒนาประเทศ  
  กองทัพอากาศไดรับมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาประเทศ 
ช วยเหลื อประชาชน และตอบสนองน โยบายรั ฐบ าล  ซึ่ ง เป นการ ใช ศั กยภ าพ  
ขีดความสามารถ และทรัพยากรของกําลังกองทัพอากาศที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในยามปกติ โดยกลุมภารกิจดังกลาวถูกกําหนดไวในรูปของหัวขอภารกิจที่กลาวถึง
วัตถุประสงคและแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจซึ่งไดรับมอบหมายเชิงนโยบายจาก
รัฐบาลสูการบังคบับัญชาในระบบสายงานของกองทัพอากาศที่ตองกําหนดแผนรองรับไวใน
ทุกระดับ 
  กองทัพอากาศตองพัฒนากําลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชน 
ในชาติ ใหมีจิตใจของความเปนจิตอาสา เสียสละ มุงมั่นทําความดีดวยหัวใจ 

๙.๔ พันธกิจของกองทัพอากาศ 

 ๙.๔.๑ การเตรียมความพรอม 
             กองทัพอากาศตองเตรียมความพรอมเพื่อปฏิบัติภารกิจภายใตการจัด
หนวยโครงสรางกําลังที่เหมาะสม ภายใตการบริหารจัดการ การฝกอบรม การพัฒนาบุคลากร 
และการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณใหสามารถที่จะปฏิบัติการวางกําลัง ในหนวยปฏิบัติการ 
ในระดับตาง ๆ ไดอยางเต็มความสามารถ โดยในยามปกติจัดฐานที่ตั้งเปนฐานบินปฏิบัติการหลัก 
ฐานบินปฏิบัติการหนา ฐานบินปฏิบัติการพิเศษ ฐานบินปฏิบัติการสํารอง และสนามบิน
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เฉพาะกิจ รวมถึงการประกอบกําลังที่มีหนวยตัดสินตกลงใจ โดยศูนยปฏิบัติการในแตละ
ระดับ มีสวนบัญชาการและควบคุม เพื่ออํานวยการปฏิบัติการใชกําลังทางอากาศ ท้ังใน
ประเทศและนอกประเทศ  

 ๙.๔.๒ การใชกําลัง 
  กองทัพอากาศมีพันธกิจใชกําลังทางอากาศในยามปกติ คือ การเฝาตรวจ
ระวังภัยซึ่งรวมถึงการควบคุมเสนทางสัญจรเขา-ออกทางอากาศรอบประเทศและ 
การเฝาระวังทางอวกาศ ซึ่งในยามสงครามก็พรอมเสมอท่ีจะใชกําลังทางอากาศใน 
การดําเนินกลยุทธรวมกับหนวยกําลังอ่ืน ๆ ทั้งการปฏิบัติสงครามอันเปนการใชกําลังใน 
การปองกันประเทศ การพิทักษผลประโยชนของชาติ การแกไขปญหาความขัดแยงทุกระดับ 
  ขณะเดียวกันกองทัพอากาศพรอมเสมอที่จะใชกําลังกองทัพอากาศเพ่ือการ
พัฒนาประเทศและการชวยเหลือประชาชน รวมทั้งการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสําคัญ
ของชาติในยามวิกฤติตาง ๆ เชน การบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ การคนหาและกูภัย การตอตานอาชญากรรม การปราบปรามยาเสพติด  
การสํารวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการฟนฟูภัยพิบัติ
สาธารณะตาง ๆ การแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย การตรวจสอบผูยายถ่ินฐานแบบ
ไมปกติ และการเฝาระวังและแจงเตือนวัตถุอวกาศที่หลนเขาสูชั้นบรรยากาศโลก 
และมีแนวโนมตกในประเทศไทย เปนตน 

๙.๕ ความสามารถหลัก 
 ความสามารถของกองทัพอากาศที่แตกตางจากเหลาทัพอื่น คือ 
 ๑.  การเฝาตรวจ ควบคุม และบริหารจัดการการใชประโยชนหวงอากาศและอวกาศ 
 ๒.  การรบทางอากาศในทุกมิติ เหนือพ้ืนดิน/พ้ืนน้ํา ในอากาศ/อวกาศ 
 ๓.  การเคลื่อนยาย-ขนสงทางอากาศทั้งในประเทศและโพนทะเล 
 ๔.  การเฝาระวังทางอวกาศ 
 ๕.  ความวองไวออนตัวในการสนับสนุนการรบใหกับกําลังรบภาคพ้ืนและภาคสวนอื่น ๆ 

๙.๖ ความสามารถเฉพาะ  
 ๑.  ความสามารถในการเฝาตรวจและติดตามความเคลื่อนไหวกําลังทางอากาศ
โดยรอบประเทศนอกเขตเฝาตรวจ ตลอดหวงอากาศ/อวกาศ นับแตผิวพื้นขึ้นไปเพื่อ
รวบรวมขาวสารและแจงเตือนสถานภาพภัยคุกคาม ท้ังนี้ ใหสอดรับกับศักยภาพและ 
ขีดความสามารถ (ความเร็ว ความแมนยํา) ของภัยคุกคามที่มีพัฒนาการมากข้ึนตาม
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เทคโนโลยียุคใหม โดยเฝาตรวจท้ังกลางวันและกลางคืนเพ่ือพิสูจนฝายใหทราบชนิดหรือ
ประเภทอากาศยาน/วัตถุในอากาศ (อวกาศ) ที่อาจรุกล้ําเขามาในราชอาณาจักร 
 ๒.  การสกัดก้ันอากาศยานใหฝายตรงขามอยูภายใตการควบคุม 
 ๓.  การทําลายอากาศยาน/อาวุธฝายตรงขามใหฝายเรารอดจากการบุกรุกทะลุทะลวง 
 ๔.  การโจมตีทางอากาศในระดับยุทธศาสตร และการตอตานทางอากาศ ทั้งกลางวัน
และกลางคืน และ/หรือในสภาพอากาศ ดวยการใชอาวุธตอเปาหมายภาคพ้ืนและในทะเล 
ที่มีการซอนพลางยากตอการพิสูจนทราบดวยสายตา ใชอาวุธระยะไกลนอกพิสัยอาวุธ 
ฝายตรงขามประเภทอากาศ-อากาศแบบ Beyond Visual Range (BVR) ที่มุงเนนการทําลาย 
และประเภทอากาศสู-พื้นแบบ Stand Off Weapon (SOW) ที่มุงเนนการยับยั้งขัดขวาง
มากกวาการทําลายใหสิ้นซาก ตลอดจนใชอาวุธไดแมนยําในลักษณะ One Shot-One 
Target มีความอยูรอดสูง ไดแก การปองกันตนเองจากอาวุธนําวิถีดวยเรดาร อินฟราเรด 
คลื่นแมเหล็กไฟฟาอ่ืน ๆ รวมถึงการลองหน (Stealth) ท่ียากตอการตรวจจับ ตลอดจนสามารถ
เผชิญกับภาวะวิกฤติจากอิทธิพลของธรรมชาติ เชน เมฆ หมอก และพายุฝน เปนตน 
สามารถทําการรบติดพันในยุทธภูมิไดอยางตอเนื่องตลอดหวงเวลาของการทําการรบ  
ดวยการหมุนเวียนนํากลับมาใชใหมไดอยางรวดเร็ว (Turn Around Time) 
 ๕.  การสนธิกําลังรวมกับเหลาทัพ กองกําลังพันธมิตรในทุกระดับของความขัดแยง
ในระดับภูมิภาคและสากล ทั้งนี้ เพ่ือการปองกันประเทศ รักษาอธิปไตย บูรณภาพ 
แหงดินแดน พิทักษผลประโยชนของชาติ ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจระหวางประเทศท่ัวทุก
มุมโลก 
 ๖.  การบัญชาการและควบคุมครอบคลมุพ้ืนที่และสามารถสนธิเขากับกองกําลังรวม/
ผสมในภารกิจทางทหารและพลเรือนทั้งในประเทศและโพนทะเล ซึ่งการบัญชาการและ
ควบคุมถือเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดการทวีกําลัง (Force Multiplier) จาก
กําลังท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดมีขีดความสามารถสูงสุด 
 ๗.  การลาดตระเวนทางอากาศดวยสายตาและเครื่องมืออุปกรณ (Sensor) 
 ๘.  การลําเลียงทางอากาศ โดยการยุทธสงทางอากาศ และการขนสงทางอากาศ 
 ๙.  การเติมเชื้อเพลิงในอากาศเพ่ือทําการบิน และ/หรือปฏิบัติการระยะไกล 
 ๑๐.  การคนหาและชวยชีวิตทั้งทางทหารและพลเรือน 
 ๑๑.  การปฏิบตัิการพิเศษทั้งทางทหารและพลเรือน 
 ๑๒.  การเดินอากาศในหวงอากาศและอวกาศของ อากาศยาน ยานอวกาศและ
ดาวเทียม 
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๙.๗ แนวคิดและการประยุกตใชกําลังทางอากาศ 
 คุณลักษณะและขีดความสามารถของกําลังทางอากาศ ที่แตกตางจากกําลังรบอื่น ๆ 
ทําใหกําลังทางอากาศมีอํานาจ อิทธิพลมากกวาที่จะประจักษมองเห็นได กําลังทางอากาศ
สามารถตอบสนองไดในเวลา (Reaction Time) ที่รวดเร็วกวา เคลื่อนท่ีไดรวดเร็วกวากําลัง
ภาคพ้ืนทั้งทางบกและทางเรือนับสิบเทา ไปไดทุกทิศทาง ไมหวั่นเกรงตออุปสรรคจาก 
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซึ่งกําลังภาคพ้ืนอื่น ๆ ไมสามารถกระทําได มีอํานาจการทําลายสูง
ดวยขนาดของอาวุธท่ีหลากหลายและใหญกวา รุนแรงกวา สรางความพินาศไดหลายมิติ  
ทั้งในขณะผานอากาศ กระทบกระแทก หรือเจาะทะลุทะลวงฝงลึก มีความแมนยําและ
เลือกเปาหมายทางลึกในลักษณะเจาะจงได รวมทั้งสามารถตรวจการณขณะปฏิบัติการไดทันที 
จึงไดเปรียบกวากําลังรบอ่ืน ๆ ภายใตมุมมองและขอเปรียบเทียบในจํานวนทรัพยากร 
(รวมถึงจํานวนมนุษย) ที่เทากัน จะมีจุดออนก็เพียงแตไมสามารถยึดครองพื้นที่ได มีราคา 
(ตอหนวย) แพง จํากัดดวยอายุการใชงาน ซับซอนในการปรนนิบัติซอมบํารุง และขอจํากัด
ดานฐานที่ตั้ง/สิ่งอํานวยความสะดวก และระยะเวลาในการเตรียมการเทานั้น กําลังทาง
อากาศสามารถทวีกําลังเพ่ิมมากขึ้นไดดวยการนําระบบบัญชาการและควบคุม การฝก  
การขาวกรองที่ดีมาใช อันจะกอใหกําลังทางอากาศมีศักยภาพสูงสุด พรอมที่จะตอบสนองตอ
บทบาททั้งในกิจการทหารและพลเรือน 

 ๙.๗.๑ กําลังรบหลักของประเทศ 
  จากภาวะภัยคุกคามภายในประเทศที่หมดลงไป การใชกําลังทางอากาศ
โจมตีเปาหมายในประเทศจึงหมดลงตามไปดวย ปญหาการกอการรายอันเกิดจากอิทธิพล
นอกประเทศ และความขัดแยงในเรื่องผลประโยชน ไดกลายเปนประเด็นสําคัญท่ีมีความ 
ทาทายอยางย่ิง กําลังทางอากาศมีทิศทางที่เอื้ออํานวยตอการเผชิญภัยคุกคาม ความทาทาย
ในลักษณะภารกิจระหวางประเทศ มากกวากําลังรบอื่นใด กําลังทางอากาศตองแผอิทธิพล
ใหประเทศรอบดาน ตองยินยอมผอนปรนในการแสวงประโยชนรวม การแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน การยินยอมใหใชเสนทางสัญจรเขา-ออก การไมละเมิดผลประโยชนของกัน
และกันไมวาจะอยูในแหลงเศรษฐกิจลงทุนหรือแมแตการรวมมือในรูปแบบอื่น ๆ ดังนั้น 
กําลังทางอากาศในหวงอนาคตขางหนา จึงเปนกําลังรบหลักที่จําเปนตองใชในการพิทักษ 
ปกปองผลประโยชนนอกประเทศไกลถึงโพนทะเล ภายใตการตอบสนองที่รวดเร็วสูงสุด  
ทั้งในรูปแบบของการแสดงทาทีและ/หรือแมแตใชกําลังเพื่อตอตานทางอากาศ ทางบก  
ทางทะเลก็ตาม 
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 ๙.๗.๒ กําลังทางอากาศในเชิงปองปรามสูหนทางแหงสันติ 
  เนื่องจากกําลังทางอากาศเปนกําลังรบในเชิงตัดสิน ใชชี้แนวโนมของ
สงคราม การใชกําลังทางอากาศมีผลทั้งในระดับยุทธศาสตร ปฏิบัติการ และยุทธวิธีในเวลา
เดียวกัน ดังนั้น กําลังทางอากาศที่เขมแข็ง จึงเปนที่เกรงขามหวาดหวั่นของฝายตรงขาม  
ในมุมมองท่ีมิอาจยั่วยุ ทาทาย หรือกอใหเกิดความเสี่ยงใด ๆ อันอาจขยายผลสูความขัดแยง 
นํามาสูความเสียหายที่รุนแรงได กําลังทางอากาศที่ฉลาดทันสมัยและเขมแข็งภายใต 
ศักยสงคราม และสัมพันธภาพที่ดีกับมิตรประเทศ จึงเปนหลักประกันไดวาฝายเราจะสามารถ
แผอิทธิพล มผีลใหประเทศเพ่ือนบานทั้งหลายตองอยูรวมกันโดยสันต ิ

 ๙.๗.๓ เครื่องมือเช่ือมความสัมพันธ 
  ขณะที่การเมืองระหวางประเทศมีบทบาท และไดรับการยอมรับวาเปน
กลไกสากลในการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ แตการเมืองก็หาไดเปนเครื่องมือ 
ที่แทจริงในการปฏิบัติไม การเมืองไมมีอํานาจหรือขีดความสามารถในการบีบบังคับ กําลังรบ
ทางทหารเทานั้นที่ถือวาเปนเครื่องมือแหงอํานาจการปองปรามเจรจาตอรองอยางแทจริง 
และภายใตกําลังรบทางทหารก็ตองการเฉพาะกําลังรบที่รวดเร็วในการตอบสนอง 
(Reaction Time) ที่ยังพอที่อาจจะเผชิญความทาทายในอนาคตได ดังนั้นดวยขอไดเปรียบ
ดานความเร็ว กําลังทางอากาศจึงถือเปนเครื่องมือที่ใชควบคูกับการเมืองรวมกันสราง
อํานาจการปองปราม เจรจาตอรองและสรรคสรางอํานาจการแขงขันใหกับประเทศ 
โดยแทจริง ในขณะเดียวกันในทางทหารก็สามารถสรางความสัมพันธระหวางกองทัพได
โดยตรงใหเกิดสัมพันธที่แนนแฟนภายใตรูปแบบของการฝก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทัศนคติระหวางกันอันเปนผลแหงการมีสัมพันธภาพที่ยอดเย่ียม 

 ๙.๗.๔ กําลังทางอากาศในภารกิจระหวางประเทศ 
  จากคุณลักษณะดานพิสัยบิน ขีดความสามารถในการลําเลียงทางอากาศ 
และการตอบสนองที่รวดเร็ว กําลังทางอากาศจึงสามารถปฏิบัติการรบไดทุกหนแหงทั่วโลก 
ภายในเวลาที่รวดเร็ว ไมเวนแมแตในภารกิจที่มิใชการรบ ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นเปนลําดับ 
อันไดแก การรักษาสันติภาพ การชวยเหลือดานมนุษยธรรม การบรรเทาสาธารณภัยจาก
อุบัติภัยและภัยพิบัติจากธรรมชาติ กําลังทางอากาศจึงถือวาเปนเครื่องมือระดับนานาชาติ 
ที่จะนํามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศชาติ ในบทบาทภารกิจที่ประเทศไทยตองเขาไป
มีสวนรับผิดชอบตอประชาคมโลก 
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 ๙.๗.๕ กําลังทางอากาศในบทบาททางพลเรือน 
  ภายใตความพรอมรบในยามปกติ กําลังทางอากาศสามารถนํามาใชได
ในทางพลเรือน โดยนําขีดความสามารถดานการลําเลียงทางอากาศ การลาดตระเวนทาง
อากาศ การสนับสนุนการรบ (การคนหาและชวยชีวิต การควบคุมและสั่งการในอากาศ 
ฯลฯ ) มาใชในกิจการพลเรือน เชน การปฏิบัติตามโครงการพระราชดําริ (ฝนหลวง)  
การบรรเทาสาธารณภัย อาทิ อุบัติภัยและภัยพิบัติจากธรรมชาติ ซึ่งกําลังทางอากาศ 
โดยกองทัพอากาศสามารถปฏิบัติการในการบรรเทาสาธารณภัยไดอยางเปนระบบครบวงจร 
ตั้งแตการเผชิญภัยในสวนหนา การลําเลียงทางอากาศสายแพทยกลับมายังสวนหลัง 
การรักษาพยาบาลในที่ตั้งปกติ (โรงพยาบาลในสวนหลัง) เปนตน ทั้งนี้ยังเปนหลักในการ 
บูรณาการกําลังทางอากาศจากการระดมสรรพกําลังจากภายในและนอกประเทศดวยความ
เปนมืออาชีพอยางเปนระบบ นอกจากนั้นยังมีขีดความสามารถในการรับสง-ลําเลียงคน 
คณะบุคคล พัสดุ สนิคาไดท้ังในและนอกประเทศดวย  

 ๙.๗.๖ การแกไขปญหาสําคัญของชาติ 
  ภายใตองคประกอบของกําลังทางอากาศ คือ ทรัพยากรสวนหนึ่งที่ประจํา
ตามฐานท่ีตั้ง อันไดแก กําลังพล อาคารสถานที่  สิ่ งอํานวยความสะดวกท้ังหลายท่ี
กองทัพอากาศครอบครองอยูนั้นในยามปกติสามารถนํามาใชแกไขปญหาสําคัญของชาติได 
เชน การแกไขปญหากิจการการบินของชาติ การบินลาดตระเวนเพ่ือแกไขปญหาการทํา
ประมงผิดกฎหมาย การบินลาดตระเวนเพื่อตรวจสอบผูยายถ่ินฐานแบบไมปกติ การแกไข
ปญหาเอดส และการแกไขปญหายาเสพติด เปนตน  โดยดําเนินการในลักษณะบูรณาการ
รวมกับภาครัฐ และเอกชนอ่ืน ๆ ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวจะตองไมทําใหระดับ 
ความพรอมรบของกองทัพอากาศลดนอยลง 

 ๙.๗.๗ การปฏิบัติการเพื่อความม่ันคงของรัฐ 
  ด วยขี ดความสามารถ ใน การปฏิ บั ติ การสงคราม อิ เล็ กทรอนิ กส  
การลาดตระเวนทางอากาศดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ อินฟราเรด เรดาร ภาพถาย ฯลฯ 
กองทัพอากาศสามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองการรักษาความมั่นคงของรัฐภายใตกรอบ
การบูรณาการกําลังอํานาจแหงชาติทั้ง ๕ ดาน เชน การติดตามตรวจสอบการลักลอบ 
ใชคลื่นสัญญาณผิดกฎหมาย (สัญญาณรบกวนคลื่นความถ่ีการบิน รบกวนการสื่อสารดานความ
มั่นคง) การตอตานการกอการราย การรักษาความปลอดภัยสนามบิน การบินติดตาม
อาชญากรรมในเมืองและตามแนวชายแดน  การบินสํารวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
(การบินตรวจปา การบินโปรยเมล็ดพันธุ พืช) การปฏิบัติการทางอากาศเพ่ืออนุรักษ
สิ่งแวดลอม (การบินโปรยสารเคมี) การบินปฏิบัติการพิเศษอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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(การบินกระจายเสียงแจงเตือนภัย  การโปรยใบปลิว) เปนตน  ทั้งนี้การดําเนินกิจกรรม
ดังกลาวอยูภายใต พันธกิจในการเฝาตรวจ/ตรวจการณ  การควบคุมและสั่ งการ  
การเดินอากาศ (ดวยเครือขายการสื่อสารที่ครอบคลุม) การบริหารจัดการหวงอากาศของ
กองทัพอากาศอันเปนปกติอยูแลว แตปจจุบันหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ในภาพรวมมักมิได
รองขอใชบริการขีดความสามารถที่มีอยูดังกลาวใหเกิดประโยชนดังแนวทางที่ปรากฏ 
ในยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลอยางเปนรูปธรรมมากนัก 

 ๙.๗.๘ การพัฒนาประเทศ 
  เนื่องจากประเทศไทยมีขนาดเล็ก มีทรัพยากรจํากัด ชนในชาติมีวัฒนธรรม
ที่ไมเอ้ือตอวิถีทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเทศจึงขาดความหลากหลาย 
ในองคกร สถาบัน หรือหนวยงานที่จะเขามารวมกันสรางความกาวหนาทางดานการบิน
และอวกาศใหกับประเทศ จึงปฏิเสธไมไดวาในอนาคตขางหนาประเทศของเรายังคง
ตองการหนวยงานเขามารับผิดชอบ เปนแกนแกนของการบูรณาการเพ่ือนําเทคโนโลยี 
ที่แปลกใหม ซับซอน ราคาแพง มาใชในกิจการการบิน เพื่อแสวงผลประโยชนทางออม 
ให เกิดข้ึนในชาติ  ภายใตการบริหารจัดการอยางเปนระบบดวยมืออาชีพ ดังเชนที่
กองทัพอากาศไดอุทิศตนอยางสุดความสามารถตลอดมา 

 ๙.๗.๙ อุตสาหกรรมปองกันประเทศ 
  การสนับสนุนอุตสาหกรรมปองกันประเทศ อุตสาหกรรมการบิน/กิจการ
เก่ียวเนื่องดานการบิน (Aviation Supply Chain) ของประเทศ โดยกองทัพอากาศม ี
ขีดความสามารถในการจัดการมาตรฐาน เทียบเคียงมาตรฐาน และรับรองมาตรฐาน
ยุทโธปกรณซึ่งผลิตโดยอุตสาหกรรมปองกันประเทศท้ังจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทเอกชนที่มีศักยภาพ อันจะเปนการเพ่ิมขีดความสามารถใหกับอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศโดยรวม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศท้ังในดาน Hardware 
และ Software เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยการรวมพัฒนา
กับหนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพ ซึ่งจะเปนการเสริมสรางศักยภาพ
โดยรวมใหกับอุตสาหกรรมปองกันประเทศในการผลิตยุทโธปกรณ ท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงตามความตองการของชาติ ดังเห็นไดจากกองทัพอากาศรวมกับภาคเอกชนในการ
ผลิตอากาศยานไรคนขับ และรวมกับบริษัทตางชาติหรือบริษัท Original Equipment 
Manufacturer (OEM) ในการปรับปรุงอากาศยานหรือสวนประกอบของอากาศยาน 
บนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเอง 
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 ๙.๗.๑๐  กิจการการบิน 
   การบินนับวาเปนความจําเปนตอมวลมนุษยอยางหลีกเลี่ยงมิได การบิน
เปนเครื่องมือที่มนุษยใชเดินทางสัญจร ติดตอคาขายไปทั่วโลก ซึ่งนับวันจะมีความตองการ
มากขึ้นในอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ย่ิงความตองการการบินมีสูงมาก ความตองการ
บุคลากร วิทยาการ หวงอากาศ/อวกาศ ฐานที่ตั้ง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยนานฟา 
จึงมีมากข้ึนตามลําดับดวย กองทัพอากาศเปนสวนราชการหนึ่งท่ีมีศักยภาพและพรอมเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนากิจการดานการบินนี้ โดยเฉพาะดานมาตรฐานการบินทางทหาร 
(Military Aviation Standard) ที่ตองพิจารณาเทียบเคียงกับมาตรฐานการบินพลเรือน 
ในทุกดาน เฉกเชนเดียวกับประเทศอ่ืน เพ่ือพัฒนากิจการการบินโดยรวมของประเทศ 
อยางเปนระบบทั้งพลเรือนและทหาร 

 ๙.๗.๑๑  วิวัฒนาการดานการบิน 
   เทคโนโลยีการบินมีความกาวหนาขึ้นไปตามลําดับ ณ ปจจุบันการบินอาศัย
อากาศยานทั้งประเภทเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร แตตอไปในอนาคตการบินบริการขนสง
ตองการความรวดเร็วมากขึ้น ลดเวลาในการเดินทางลง ขยายเสนทางการบินไปในหวง
บรรยากาศดวยอากาศยานความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic) เดินทางเกือบนอกโลก 
ที่ความสูงมาก เหลานี้ตองการการคุมครองรักษาความปลอดภัย ไมตางจากการใชอากาศยาน
เปนพาหนะเดินทางอยู ณ ปจจุบัน และไมตางจากกิจการการบินดังกลาวมากนัก การบินอ่ืน ๆ 
อาทิ การปฏิบัติการทางทหาร จะมีวิวัฒนาการภายใตเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแมนยํา 
มากขึ้น เกือบไมตองพ่ึงพาความสามารถของมนุษย (ซึ่งมีขีดจํากัดอยูมาก) อีกตอไป 
วิวัฒนาการเหลานี้กําลังมุงสูอากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) 
หรืออากาศยานไรคนขับติดอาวุธ (Unmanned Aerial Vehicle : UCAV) หรือ Drone ซึ่ง
สามารถปฏิบัติการแบบไรขีดจํากัดในพ้ืนที่ปฏิบัติการที่ขยายวงกวางออกไปทั้ งใน
บรรยากาศของโลกและนอกชั้นบรรยากาศโลก ดังนั้นระบบบัญชาการและควบคุมใน
ลักษณะเครือขายบนพ้ืนโลก-ดาวเทียม จึงกลายเปนสิ่งจําเปนสูงสุดเพ่ือใชในการบัญชาการ
และควบคุมการสัญจรและรักษาความปลอดภัยกําลังทางอากาศโดยกองทัพอากาศ
ตระหนักในสิ่งเหลานี้และพรอมจะเปนหนวยงานหลักในการบุกเบิกกิจการดานการบินสู
การบิน และการควบคุมหวงอากาศ-อวกาศ ใหเทาทันกับอนาคตที่กําลังจะกาวไปสูยุคแหง
การเดินทางนอกพิภพ 

 ๙.๗.๑๒  วิชาการ/วิทยาการการบิน 
  วิชาการใหม ๆ ที่กําลังจะมีข้ึนในอนาคต อันถือเปนรากฐานแหงความ
เจริญกาวหนาในการบินนั้น มีวิวัฒนาการจากโลกแหงยุคอนุภาคโมเลกุล ไปสูยุคแหงไบโอ/
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นาโนเทคโนโลยี อันจะทําใหรูปรางลักษณะวิธีการเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง แนวโนม
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ทั้งทางดานวิศวกรรม การแพทย ฯลฯ กําลังทาง
อากาศโดยกองทัพอากาศตระหนักถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดและไดเตรียมปรับทิศทางสูยุคแหง
องคความรูใหม ๆ รองรับอนาคตที่กําลังจะเปลี่ยนไป 

 ๙.๗.๑๓  การบริการดานการบิน 
  ภายใตการปฏิบัติการดานการบินยังมีกิจกรรมท่ีสําคัญและตองดําเนินงาน
ควบคูกันโดยมิอาจแยกออกจากกันได กิจกรรมดังกลาวถือเปนกิจกรรมตอเนื่องที่ตอง
คํานึงถึงคุณภาพมาตรฐานเพ่ือใหไดมาซึ่งความปลอดภัยสูงสุดเปนสําคัญ กิจกรรมตอเนื่อง
ดังกลาวไดแก การซอมบํารุงอากาศยาน เวชศาสตรการบิน นิรภัยการบิน มาตรวิทยาการบิน 
การควบคุมการบิน การบริหารจัดการหวงอากาศ ฯลฯ เหลานี้ กองทัพอากาศมีมาตรฐาน
เปนไปตามแบบสากลเปนที่ ยอมรับของสถาบันตาง ๆ ทั่ วโลก ซึ่ งกองทัพอากาศ 
ไดเอ้ืออํานวยการบริการดังกลาวใหกับประเทศในภาพรวมมาโดยตลอด เปนที่ยอมรับและ
ไววางใจตลอดมา กองทัพอากาศเล็งเห็นความสําคัญแลววายังคงจะตองดํารงตนเปนหนวยหลัก
ในการใหบริการอยางเต็มความสามารถตอไป แตวิธีการปฏิบัติอาจจะตองปรับเปลี่ยน 
สูลักษณะของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ หรือรัฐวิสาหกิจตามความเหมาะสม เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการใหบริการตอไป 

 ๙.๗.๑๔  บุคลากรดานการบิน 
   การใชทรัพยากรของประเทศในภาพรวมใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 
จําเปนตองใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล
อันไดแก ผูทําการในอากาศ เจาหนาท่ีที่เก่ียวของดานการบิน เจาหนาที่สนับสนุนดาน 
การบินอื่น ๆ (นักบิน ชางเทคนิค เจาหนาที่สนับสนุน เจาหนาที่เฉพาะทาง เชน การควบคุม
การบิน ฯลฯ) ซึ่งผลิตไดยาก และมีตนทุนในการผลิตสูง หลงัจากการใชประโยชนทางทหาร 
ตอบสนองงานดานความมั่นคงอยางคุมคาและพนระยะประจําการแลว สามารถถายโอน 
ไปใชงานทางพลเรือนเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรแบบ 
ถายโอนนี้เปนที่นิยมแพรหลายทั่วโลก นอกจากนี้ หากความตองการบุคลากรในทองตลาด
ยังมีมากเกินกวากําลังผลิตในระบบถายโอนปกติที่กําลังดําเนินอยู กองทัพอากาศยังม ี
ขีดความสามารถในการผลิตบุคลากรใหมากขึ้นภายใตระบบโครงสรางของกองทัพอากาศ 
ที่ครบวงจรปอนบุคลากรเขาสูตลาดความตองการ โดยอาศัยกลไกการดําเนินการในลักษณะ
หนวยบริการรูปแบบพิเศษ หรือกลไกอื่น ๆ ตามที่รัฐบาลกําหนดไดอีกดวย 
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ภาพท่ี ๑๕ ฐานทัพเรือสัตหีบ (๑ มิถุนายน ๒๔๘๘) ถูกโจมตีทางอากาศหลายครั้ง  
โดย เครื่องบิน B-24 ของสัมพันธมิตร ระหวาง พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๔๘๘ 
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บทที่ ๑๐ กองทัพอากาศ : ความทาทายสูอนาคต 

 
 “...วิธีการปองกันประเทศอันเปนหนาที่สําคัญของทหารเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือท่ีจะให
ประเทศอยูรอดได ตามหลักเดิมก็พูดถึงวา ทหารจะเอาชีวิตเขาแลกเพ่ือปองกันเปนรั้วของชาติ
แตรั้วของชาติ แมแตในสมัยกอน ๆ นี้ก็เปนเชนนั้นแตไมเคยรูไมเคยเห็น มาสมัยนี้ก็เห็น 
รั้วของชาติไมไดอยูที่ตามรั้วตามชายแดนเทานั้นเอง มันอยูทั่วเพราะวาเดี๋ยวนี้ไมใชการ
เคลื่อนยายกําลังภาคพ้ืนดินเทานั้นเองตองมีการยกข้ึนไปบนฟา ขามแดนทางฟาทางอากาศ 
แลวก็ยังมีการขุดมุดใตดินโผลมาจากที่ไหนก็ไมทราบ อยางนี้ก็มีทั้งผูที่เขามาผานประตูรั้ว  
ไมใชในภูเขาเทานั้นเองแตมาจากตามทางท่ีเขาสะดวก ฉะนั้น การปองกันประเทศใหรอดพน
จากอันตรายจึงเพ่ิมข้ึน และนอกจากมาทางฟาก็ตาม ทางพ้ืนดินก็ตาม ใตดินก็ตามหรือ 
ทางทะเล ก็ยังมาทางอ่ืนคลาย ๆ ปาฏิหาริยโผลข้ึนมาเฉย ๆ เหมือนวาเขามาถูกตองตาม
กฎหมายบานเมือง และกฎหมายบานเมืองไมสามารถที่จะปองกันคือเขามาทางสมอง  
ทางความคิด อาจไมมีการเคลื่อนยายกําลังพลเทาไรแตวาในความคิดที่อาจเรียกวาเปนผีราย 
มันเขามาในสมองของคนแตละคนท้ังทหารทั้งคนอื่น ๆ ได ยุคนี้ที่เปนผี ผีที่เปนพิษนี้เขามา
โดยอาศัยจิตใจของทุกคน จิตใจนี้อาจชอบฟงคําเยินยอก็ตาม จิตใจนี้อาจชอบยืนสบาย 
ก็ตาม ก็อาจเปนชองดังกลาวที่เห็นยาก และอันตรายที่สุด...” 

  พระบรมราโชวาทของ... 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พุทธศักราช ๒๕๒๒ 
 

 กองทัพอากาศไทยนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดผานชวงเวลาสําคัญตาง ๆ มากมาย 
ประสบการณทั้งหลายท่ีไดรับจากการรบในสมรภูมิตาง ๆ โครงสรางการบังคับบัญชาและ
การปฏิบัติการทางอากาศ ไดถูกปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมและ
เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป ดวยเลือดเนื้อ หยาดเหงื่อ แรงกายแรงใจของบรรพบุรุษ 
ทหารอากาศท้ังหลาย ที่ไดชวยกันจรรโลงใหกองทัพอากาศเจริญรุงเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้
กองทัพอากาศจําเปนตองดํารงขีดความสามารถของกําลังทางอากาศเพ่ือใหเกิดความพรอม
ในการปกปองคุมครอง และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของชาติ ซึ่งตองเก่ียวพันและเชื่อมโยง
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม และเทคโนโลยีที่ไมหยุดย้ัง การท่ีกองทัพอากาศ
จําเปนตองดํารงขีดความสามารถดังกลาวซึ่งถูกกระตุนดวยสภาวะแวดลอม และเทคโนโลยี
ที่เจริญรุดหนานี้ เอง ทําใหกองทัพอากาศตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีแนวความคิด
ปฏิบัติการที่ใชเปนแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติภารกิจทั้งในยามปกติ และยามสงคราม 



หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

- ๑๑๐ - 
 

มีหลักนิยมที่เปนหลักการแหงความเชื่อที่ดีท่ีสุดที่กองทัพอากาศยึดถือไดนําสงบทเรียนจาก
อดีตมาสูปจจุบัน และมีความออนตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 
 การวางแผนท่ีรอบคอบเพื่อให เกิดความสัมพันธและเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน 
แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ และหลักนิยมนี้ จะกอใหเกิดมุมมองที่กวางลึกซึ้ง ทําให
เขาใจในความแตกตางของขอพิจารณาตาง ๆ ซึ่ งหากมีการวางแผนโดยพิจารณา
ความสัมพันธและเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ และหลักนิยม
จะสามารถนํามาใชแสดงถึงแบบจําลองในการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงกองทัพอากาศ 
ที่จะมีขึ้นในอนาคตได 
 การกําหนดวิสัยทัศนเปนการมุ งเนนการพัฒนากองทัพอากาศตามโครงสราง 
การปฏิบัตงิานและขีดความสามารถในการปฏิบัติที่พึงปรารถนาที่จะเกิดขึ้นในหวงเวลา ๒๐ ป 
ตามทิศทางยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป วิสัยทัศนจะกลาวถึงอนาคตของกองทัพอากาศท่ีตองการ
จะเปนขีดความสามารถของกําลังทางอากาศที่มีความพรอมในการเผชิญกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การพัฒนากําลังพลกองทัพอากาศทั้ งระบบตาม 
ทิศยุทธศาสตรกองทัพอากาศในทุกมิติและตองมีความพรอมรองรับ Disruptive Technology 
การวิจัยและการลงทุนทางเทคโนโลยีอากาศและอวกาศดวยการระดมความพยายามและ
การเอาใจใส เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามขีดความสามารถที่ตองการเหลานั้น อนึ่ง 
วิสัยทัศนกองทัพอากาศใหหลักคิดพื้นฐานและหลักคิดในอนาคตของเทคโนโลยี หรือ 
การปฏิบัติตาง ๆ ที่กองทัพอากาศตองการใหเกิดขึ้น จําเปนตองไดรับการตรวจสอบ วิถีทาง 
การตรวจสอบดวยกระบวนการ และระบบจําลองยุทธ จึงเปนหนทางหนึ่งที่สามารถชี้ใหเห็นผลนั้น
วาสามารถสนองตอวิสัยทัศนที่กําหนดไวไดหรือไม อีกทั้งยังสามารถนํามาเปนขอพิจารณา 
ปรับทบทวนตอหลักนิยมใหมีความทันสมัย และวางแนวทางสําหรับอนาคตได 
  การเชื่อมโยงจากวิสัยทัศนไปสูแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจเปนการถายทอด
ความตองการในอนาคตลงไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติภารกิจท่ี
กองทัพอากาศตองการทั้งในเรื่องของการปฏิบัติการรบ และการปฏิบัติทางทหารท่ีมิใชการรบ 
ซึ่งตองไดรับการตรวจสอบสภาวะแวดลอมที่ครอบคลุม มีกระบวนการวางแผนที่เปนระบบ  
มีความเขาใจตอบทบาท และหนาที่ของตนเอง ตลอดจนเทคโนโลยีที่กาวหนาล้ําสมัย 
ไมหยุดหยอน จะตองถูกนําเขามามีสวนรวมในการพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวน 
  โดยทั่วไปแลว แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ เปนการพิจารณาในชวงตั้งแต ๔ 
ถึง ๑๒ ป เพ่ือกอใหเกิดภาพจําลองการปฏิบัติของกองทัพอากาศที่เหมาะสม และสามารถ
ตรวจสอบตอประเด็นตาง ๆ เชน การปฏิบัติทางอากาศ การพิจารณาสภาวะแวดลอมในการ
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ปฏิบัติ ระบบบัญชาการและควบคุม การสงกําลังบํารุง และกระบวนการหรือกรรมวิธี 
การวางแผน ฯลฯ 
 แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจเปนตัวกําหนดตัวแปรตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมกับ
ขีดความสามารถของกองทัพอากาศท่ีมีอยู หรือสามารถคิดคนขึ้นมาใหมซึ่งผานกระบวนการ
ทดสอบ และปรับปรุงจากการตรวจสอบดวยการจําลองยุทธแลว เพ่ือนําไปใชเปนหลักเกณฑ
การพิจารณาตอหลักนิยม เหตุเพราะหลักนิยมจะมุงเนนประเด็นการปฏิบัติในหวงเวลา 
อันใกล และจะกลาวถึงการนําขีดความสามารถ และโครงสรางในปจจุบันมาใชอยางถูกตอง
เหมาะสมใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักนิยมที่ดีนั้น นอกจากจะบงบอกถึงหลักการหรือ
ความเชื่อใหทําสิ่งที่ดีท่ีสุดนั้นแลว จะตองแสดงใหเห็นถึงวิธีการดวยวาทําอยางไร  
 วิถีทางหนึ่งซึ่งทําใหหลักนิยมมีคุณคาและเหมาะสมตอการนํามาใชนั้น นอกจาก 
การทดสอบผานระบบการจําลองยุทธแลว  การซอมการปฏิบัติซึ่งเนนถึงการฝกปฏิบัติตอ
สถานการณท่ีเก่ียวของกับ โครงสรางการบังคับบัญชา และกําลังพลในปจจุบันก็มีสวนทําให
เกิดความสมบูรณเปนอยางย่ิง อีกทั้งยังสามารถทําใหแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจที่ได
สรางสรรคขึ้นมานั้นไดรับการทดสอบ ปรับปรุง ใหสอดรับกับการปฏิบัติโดยอาศัยหลักการ
ของหลักนิยมที่ถูกตองได 

 
ภาพท่ี ๑๖ แบบจําลองความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ 

และหลักนิยมเพื่อการเปนกองทัพอากาศคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน

กองทัพอากาศ

แนวความคิด

ในการปฏิบัติ

ภารกิจ

หลักนิยม

ทําความเขาใจสังเกต

ปฏิบัติ ตัดสินใจ
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  หากพิจารณาแบบจําลองความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน แนวความคิดในการปฏิบัติ
ภารกิจ และหลักนิยม ตามภาพขางตน สามารถพิจารณาแยกสวนสําคัญออกไดเปน ๒ สวน 
โดยสวนที่  ๑ คือ สวนท่ีเปนหลักการ/ความเชื่อและแนวความคิด และสวนที่  ๒ คือ  
การควบคุม ปรับปรุง และตรวจสอบ ซึ่งเมื่อนําท้ัง ๒ สวนมาประกอบเขากัน โดยมุงผลสําเร็จ
เพ่ือใหกองทัพอากาศมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และความแข็งแกรง พรอมสนองตอ
วัตถุประสงคในระดับยุทธศาสตร การเมือง และรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติได 
  การประสานสอดคลองกันของวงกลม ๓ วง ในสวนที่ ๑ ทั้งเรื่องการกําหนด
วิสัยทัศน แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ และหลักนิยมที่มีคุณภาพ ซึ่งทั้ง ๓ วงมีการ
เชื่อมโยงและมีระบบงานที่ประสานสอดคลองกัน อันจะกอใหเกิดความแข็งแกรงและ 
นภานุภาพที่ยิ่งใหญใหแกกองทัพอากาศ อยางไรก็ตาม การจะไดมาซึ่งนภานุภาพดังกลาว
อยางเปนรูปธรรม และสามารถดํารงความแข็งแกรงไดอยางตอเนื่องจําเปนตองมีระบบ 
การอํานวยการ และควบคุมที่ดี จึงตองมีสวนท่ี ๒ ที่แสดงใหเห็นในลักษณะวงรอบการตัดสินใจ 
(Observe- Orient-Decide-Act: OODA Loop) เขามาชวยเสริมในเรื่องการประมาณ
สถานการณ การตัดสินตกลงใจ การปฏิบัติ และการเฝาสังเกตติดตามผลซึ่งดําเนินการอยาง
เปนวงรอบ ซึ่งจะทําใหสามารถตรวจสอบความเปนไปได ความนาเชื่อถือของสวนที่ ๑ 
ยังผลใหกองทัพอากาศของเรานั้นมีพรอมและมศีักยภาพอยางถึงท่ีสุด 

๑๐.๑ วิสัยทัศน 
 วิสัยทัศนมีความสําคัญย่ิงในการชี้นํากองทัพ เปนภาพท่ีคาดหวังใหเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมี พ้ืนฐานอยูบนความเปนจริงในปจจุบัน เชื่อมโยงเปาหมาย ภารกิจ คานิยม  
ความเชื่อม่ันเขาดวยกัน อีกทั้งเปนการสื่อเจตนาที่มีความหมายกะทัดรัด ชัดเจน และสราง
แรงผลักดันในการพัฒนากองทัพ 
  กองทัพอากาศไดกําหนดวิสัยทัศนในการดํารงขีดความสามารถ เพื่อใหมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และ
แผนการพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง แผนการปกปองอธิปไตยและ
ผลประโยชนของชาติทางอากาศ และยุทธศาสตรการปองกันประเทศกระทรวงกลาโหม 
ตลอดจนการเตรียมกําลังในอนาคต วิสัยทัศนนั้นไมสามารถจะกระทําไดในชวงระยะเวลา
อันใกล จําเปนท่ีจะตองใชเวลาสะสมการปฏิบัติเปนระยะเวลานาน อีกสิ่งหนึ่งที่วิสัยทัศน 
ไดชี้ใหเห็นคือ การลงทุน หรือการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่เก่ียวของ ไมวาจะเปนเรื่อง อาวุธ
ยุทโธปกรณ ระบบการบัญชาการและควบคุม 
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๑๐.๒ แนวทางการปฏิบัติการ 
  ภารกิจของกองทัพอากาศ คื อ การเตรียมกํ าลั งและใช กําลั งเพ่ื อป องกั น
ราชอาณาจักรซึ่งกําลังในที่นี้ มิไดหมายถึง กําลังทหารหรือกําลังทางอากาศเฉพาะกําลังรบ 
ที่มีตัวตนใหเห็นเทานั้น แตในความเปนจริงแลว การปองกันราชอาณาจักร ท่ีใหความมั่นคง 
และปลอดภัยได ควรตองมองใหลึกลงไปกวานี้อีก ชัยชนะของสงครามมิใชความปรารถนา
สุดทายของชาติ แตการที่สามารถทําใหขาศึกยอมจํานน และทําตามในสิ่งที่เราปรารถนา 
คือ จุดหมาย หรือเปาประสงคสุดทายของสงคราม ซึ่งบางครั้งอาจกระทําไดโดยมิตองนํา
กําลังทหารเขาทําสงครามกัน 
 กําลังทางอากาศเปนพลังอํานาจทางทหารที่พวกเราชาวทหารอากาศทั้งหลาย 
ใฝฝนถึง เพราะเปนพลังที่เกิดจากการใชกําลังทหารทั้งในมิติทางอากาศและมิติอวกาศ  
ดวยอากาศยาน ยานรบ หรือสิ่งที่ลองลอยในอากาศ-อวกาศ เขาปฏิบัติการโดยใชประโยชนจาก
หวงอากาศ-อวกาศ เพ่ือสนับสนุนการมีศักยภาพ ในการปฏิบัติการทางทหารใด ๆ ที่สนอง 
ตอความปรารถนา หรือวัตถุประสงคแหงชาติในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนการรบ เมื่อเกิดความ
ขัดแยงกับประเทศคูสงคราม หรือการสนับสนุนตอนโยบายของรัฐ การสงกําลังบํารุง  
การวิจัย และพัฒนา รวมไปถึงการพัฒนาประเทศ และชวยเหลือประชาชน หรือปฏิบัติการ 
เพ่ือรักษาสันติภาพ เปนตน ตลอดจนครอบคลุมไปถึงการใชกําลังทหารในมิติไซเบอร 
ที่สามารถเขาถึงไดจากทุกหนแหงและทุกหวงเวลา ไมมีเขตแดนเปนขดจํากัดใด ๆ 
  การตอบสนองตอความปรารถนาของชาติ ทําใหกองทัพอากาศตองสามารถดํารง
ความพรอมรบตั้งแตในยามปกติ เพราะหากเกิดความขัดแยงกันอยางรุนแรงไมสามารถ 
ตกลงกันไดดวยวิถีทางการเมืองแลว สิ่งที่ตามมาคือการใชกําลัง ซึ่งไมสามารถทํานายถึงระดับ
ความรุนแรงได ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหระบบอาวุธสมัยใหมมีอานุภาพและ
ทรงพลัง ระบบการบัญชาการและควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถชวยลดระดับความ
รุนแรง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียไดในระดับหนึ่ง เมื่อไดพิจารณาสภาวะ
แวดลอมทางยุทธศาสตร และแนวโนมของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วแลว 
กองทัพอากาศจึงจําเปนตองมีการพัฒนาเรื่อง การปรับปรุงโครงสราง การเตรียมกําลังทาง
อากาศ และการจัดกําลังพล เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานและรองรับตอเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวความคิดในการปฏิบัติการยุทธ  
ที่ตองการมีระบบการวางแผน และการอํานวยการยุทธที่เหนือกวาฝายตรงขาม การพัฒนาระบบ
ปองกันการโจมตีในทุกมิติจากฝายตรงขาม ความตองการที่เหนือกวาในเรื่องการทําสงคราม
ขอมูลขาวสาร และประสิทธิภาพในการสงกําลังบํารุงทั้งในยามปกติ และยามสงคราม 
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  เนื่องจากเทคโนโลยี เปนปจจัยหนึ่ งท่ีเขามามีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนา
กองทัพอากาศ ซึ่งหากไดมีการพัฒนาจนถึงจุดสูงสุดแลว ความสามารถในการกระทําการใด ๆ 
หรือขีดความสามารถตาง ๆ ที่ เกิดข้ึน ก็จะสามารถเพ่ิมโอกาสการดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคได และการวางแผนปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีไดประมาณสถานการณ ตรวจสอบ
สภาวะแวดลอม และเขาระบบการพิจารณาหาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดออกมาแลว 
แผนปฏิบัติการที่จัดทําข้ึนนั้นสามารถนําเขาระบบการทดสอบกับเทคโนโลยีดานการจําลองยุทธ 
ที่สามารถดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติที่สมจริงได ทําใหทราบถึงปญหาขอขัดของ 
ที่เกิดข้ึน เพ่ือนํากลับมาทบทวนปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการนั้นตอไป 
  แนวคิดปฏิบัติการที่ไดกําหนดข้ึนมานั้น มิไดจํากัดอยูกับการมุงหวังท่ีจะตรวจสอบ
กับเทคโนโลยีใหม ๆ แตเพียงเทานั้น ยังสามารถนําไปใชตรวจสอบกับวิสัยทัศนใหม ๆ เพ่ือ
ความมุงหวังในการพัฒนากําลังทางอากาศใหไปถึงวิสัยทัศนที่กําหนดไวอีกดวย วิสัยทัศน 
หรือกระบวนทัศนใหมที่ไดรับการสนับสนุนจากแนวความคิดปฏิบัติการอาจบงชี้ตอผลลัพธ
หรือความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติการรวมเหลาทัพ ที่เปนแนวคิดหลักในการปฏิบัต ิ
รบรวมของกองทัพไทย โดยที่มีความตองการใชกําลังพลที่มีคุณภาพ ความสามารถทาง
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการวางแผนการยุทธที่เปนระบบใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบัติการยุทธรวม ซึ่งแนวคิดปฏิบัติการนี้ ตองการแนวทางที่ถูกตองรวมกัน  
เนนการใชทรัพยากร รวมทั้งคุณลักษณะและขีดความสามารถเฉพาะของแตละเหลาทัพ 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์และบรรลุวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรทหารในการปฏิบัติการตาง ๆ อีกทั้ง
ความตองการถึงความสามารถที่จะปฏิบัติการทางทหารรวมกับกองกําลังนานาชาติในระดับ
สากลได ซึ่งผลที่ไดจากการทดสอบในแบบจําลองการยุทธรวม จะกอใหเกิดภาพในการกําหนด
หลักนิยมรวม แผนและโครงการตาง ๆ ของกองทัพไทยที่ทุกเหลาทัพตองปฏิบัติรวมกัน
ตอไปในอนาคต 

๑๐.๓ ปจจัยสําคัญที่มีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพและความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ 
       ๑.  คุณภาพของกําลังพล  นับวาสําคัญที่สุดที่จะกอใหเกิดผลสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของภารกิจ สิ่งที่กองทัพอากาศตองการ คือ คุณภาพของกําลังพลทั้งมวลในกองทัพ
มิใชเหลาใดเหลาหนึ่งโดยเฉพาะ อนึ่ง ในเรื่องจํานวนของกําลังพลนั้น กองทัพอากาศ 
ไมตองการกําลังพลปริมาณมากนักเมื่อเทียบเปนอัตราสวนตออากาศยานที่มีอยู  
แตตองการคุณภาพมากกวา  
       ๒.  เทคโนโลยี  กองทัพอากาศถือกําเนิดและมีวิวัฒนาการควบคูมากับเทคโนโลยี 
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ตางจากกองทัพอ่ืน ดังนั้นเทคโนโลยีกับกองทัพอากาศจึงเปนสิ่งท่ีแยกกัน
ไมออก ปจจัยดานเทคโนโลยีนี้เองที่เปนเครื่องกําหนดขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
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และเปนพ้ืนฐานของยุทธวิธี ดังนั้น กองทัพอากาศจึงตองเรียนรูและพัฒนาเทคโนโลยี 
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเองตามขีดความสามารถที่พึง
กระทําตามหลักการจัดหาพรอมการพัฒนา (Purchase and Development)   
       ๓.  ยุทธวิธี  ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศใหสําเร็จนั้น นอกจากจะ
ตองการคุณภาพของกําลังพลและเทคโนโลยีที่กลาวมาแลว ยังตองการยุทธวิธีที่เหมาะสม
อีกดวย เพราะธรรมชาติของการปฏิบัติการทางอากาศ เปนการปฏิบัติภารกิจของบุคคล
กลุมเล็ก ๆ ดวยยุทโธปกรณที่มีมูลคามหาศาล คือ อากาศยาน โดยที่ผลสําเร็จ หรือความลมเหลว
ของภารกิจจะเปนเครื่องชี้ผลของสงคราม ดังนั้นกําลังทางอากาศจึงมีคาใชจายสูงเพราะ
ตองฝกใหพรอมรบอยูตลอดเวลา  

๑๐.๔ สาระสําคัญของหลักนิยมกองทัพอากาศ 
 สาระสําคัญของหลักนิยมกองทัพอากาศ จึงตั้งอยูบนพื้นฐานของธรรมชาติ และ
คุณลักษณะของกําลังทางอากาศ ความเชื่อมั่นของบุคลากรที่เก่ียวของ และประสบการณ
ซ้ําแลวซ้ําเลาทางประวัติศาสตรสงครามทางอากาศ สามารถสรุปบทเรียนที่เปนความจริง
ทางประวัติศาสตร โดยสังเขป ดังนี้  
  ๑.  การจัดโครงสรางกําลังทางอากาศของรัฐชาติ ตองมีกองทัพอากาศ แยกเปน
อิสระจาก กองทัพบก และกองทัพเรือ เพ่ือทําสงครามทางอากาศ ไมวากองทัพบก หรือ
กองทัพเรือจะมีกําลังทางอากาศของตน เพ่ือสนับสนุนการทําสงครามทางบกและสงคราม
ทางทะเล ทั้งนี้ กองทัพอากาศตองจัดโครงสรางกําลังรบใหสอดคลองกับเทคโนโลยีกําลังรบ 
โดยคํานึงถึงอากาศยานและระบบอาวุธท่ีมีคุณลักษณะใกลเคียงกัน (Commonality) 
ตลอดจนตองวางระบบบัญชาการและควบคุมที่ ยึดหลัก “รวมการควบคุมและแยก 
การปฏิบัติ” 
  ๒.  ดวยธรรมชาติ และคุณลักษณะของกําลังทางอากาศแลว การใชกําลังทาง
อากาศ มีความเหมาะสมอยางย่ิงในการใชเชิงรุก และเกือบไมเหมาะสมเลยในการตั้งรับ 
เวนแตฝายเราจะมีกําลังปองกันทางอากาศเฉพาะพิเศษ ที่เหนือกวาขาศึกอยางมากมาย
เทานั้น 
  ๓.  ตามที่เราเคยพบเห็นจากประวัติศาสตรสงครามของผูชนะ การใชกําลังทาง
อากาศ ตองเปนไปเพ่ือใหบรรลุความมุงหมายหลักตามลําดับ ๓ ประการดังนี ้
 - ใหไดมาและรักษาไวซึ่งการครองอากาศ ถือเปนความสําคัญลําดับแรก 
 - เมื่อไดมาซึ่งการครองอากาศในระดับที่พอใจแลว จะใชกําลังทางอากาศ
ขัดขวาง บั่นทอน และทําลายกําลังทหารขาศึก และกําลังสมทบของเขา รวมถึง 
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร 
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 - ปฏิบัติการรวมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมของสงคราม และการรบ 
  ๔. หากปราศจากการครองอากาศแลว การดําเนินกลยุทธดวยกําลังภาคพ้ืน และ
ทะเลขนาดใหญ จะเปนไปไมได 
  ๕. ความมั่นคงแหงชาติดานการปองกันประเทศ จะไดรับการประกัน เพียงเม่ือ
กําลังทางอากาศของชาตินั้น ชนะ และไดมาซึ่งการครองอากาศเทานั้น หากกําลังทาง
อากาศของชาตินั้น กระทําเชนที่กลาวไมได ชาตินั้นไมมีทางชนะสงครามขนาดใหญได 
  ๖. จะหยุดยั้งกําลังทางอากาศได ตองดวยกําลังทางอากาศที่เหมาะสมเทานั้น 
กําลังทางอากาศกลายเปนมาตรวัดกําลังอํานาจแหงชาติทางทหารที่ไมอาจละเลยได 
  ๗. ฐานบินบนบกยังคงไดเปรียบฐานบินลอยน้ําอยูตอไป นอกจากมันจะทนทานตอ
การถูกโจมตีมากกวา และยังไมมีขอจํากัดเก่ียวกับการสงกําลังบํารุงแลว ฐานบินบนบก 
ยังไมจมน้ําอีกดวย 
  ๘. รัศมีปฏิบัติการของอากาศยานรบ ยอมเทากับขอบหนาของยุทธบริเวณ และ 
ไมมีรัฐบาลใดทํางานไดอีกตอไป เมื่อขาศึกปฏิบัติการอยางอิสระเหนือศีรษะของเขา ที่ซึ่ง
อากาศยานรบของฝายเราไปถึงได คือพ้ืนที่ซึ่งฝายเราสามารถหยิบยื่นความพินาศยอยยับ
ใหแกขาศึกไดตลอดเวลา 
  ๙. การปองกันทางอากาศเปนสิ่งจําเปนที่จะตองดําเนินการตั้งแตยามปกติ  
อยางไรก็ตาม การปองกันทางอากาศ ดวยระบบอาวุธตอสูอากาศยาน และเครื่องบินสกัดกั้น 
เปนมาตรการเชิงรับ และเปนการปองกันที่ปลายเหตุเทานั้น นอกจากจะยังไมสมบูรณแลว 
ยังสิ้นเปลืองทรัพยากรมหาศาล เราอาจสามารถยิงอากาศยานขาศึกใหรวงจากทองฟาได 
แตมันก็ยังคงเปนมาตรการปองกันที่ปลายเหตุ และยังมิไดประกันวา กําลังภาคพ้ืน และ
กําลังทางเรือของฝายเรา จะปลอดภัยจากภัยคุกคามที่เปนกําลังทางอากาศขาศึก เนื่องเพราะ 
ขุมกําลังทางอากาศขาศึกยังคงเหลือรอดอยูที่ฐานบินขาศกึ ลึกเขาไปในดินแดนขาศึก 
  ๑๐. การครองอากาศ จะไดจากการจู โจมอยางเฉียบพลัน ตออะไรก็ตาม 
ที่เก่ียวของใกลชิดกับกําลังทางอากาศของขาศึก โดยมุงหมายใหขาศึกสูญเสียความสามารถ 
ในการใชกําลังทางอากาศ การที่ขาศึกสูญเสียความสามารถในการใชกําลังทางอากาศ  
จะทําใหกําลังทางบก กําลังทางเรือ และกําลังทางอากาศของฝายเรามีเสรีในการปฏิบัติ 
หมายถึงสามารถทําใหขาศึกเปนดั่งเชนเราคิด และไมเปนอยางที่ขาศึกคิดได 
  ๑๑. กําลังทางอากาศ จะทําการรบดวยกําลังที่มีอยูจริงกอนเกิดสงครามเทานั้น 
และมิอาจฟนตัวไดในระยะเวลาอันสั้น หากถูกทําลาย 



หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

- ๑๑๗ - 
 

  ๑๒. ดวยธรรมชาติ และคุณลักษณะของกําลังทางอากาศ ปจจัยท่ีเปนคุณภาพ 
มากอนปริมาณเสมอ ปริมาณไมสามารถแทนที่คุณภาพได ทั้งในแงของเทคโนโลยี ยุทธวิธี 
ยุทโธปกรณ และคุณภาพกําลังพล 
  ๑๓. อากาศยานรบ จะตองแผนแบบมาไมเฉพาะภารกิจทางยุทธศาสตร แตตอง
ถูกแผนแบบมาเพ่ือทุก ๆ กิจกรรมที่กําลังทางอากาศจะตองปฏิบัต ิ
  ๑๔. จะทําลายขวัญของขาศึกได ตองดวยการทิ้งระเบิดที่แมนยําเทานั้น 
  ๑๕. กําลังทางอากาศ จะตองมีขีดความสามารถในการลําเลียง และการสงกําลังบํารุง
ไดดวยตัวของมันเอง 
  ๑๖. ผูนําทางการเมืองอาจไมอยากโจมตีเขตหลังของขาศึก มีความเปนไปไดที่
เหตุผลทางการเมือง และยุทธศาสตรอาจจําเปนตองหลีกเลี่ยงการโจมตีเขตหลังของขาศึก 
อยางไรก็ตาม หลีกเลี่ยงไมไดเชนกันที่ Operation Commander ตองใหความกระจางแก
ผูนําทางการเมืองวาไดใชเครื่องมือทางทหารท่ีสมเหตุสมผลแลวหรือยัง เปนที่แนนอนวา 
การลงทุน และระยะเวลาของสงครามจะสูงลิ่วและยาวนาน หากไมกระทําสิ่งนั้น 

๑๐.๕ บทสงทาย 
  หลักนิยมกองทัพอากาศกําหนดขึ้นเพ่ืออธิบายและชี้แนะการใชกําลังทางอากาศ 
ทั้งในระดับพื้นฐานและในระดับปฏิบัติดานตาง ๆ โดยมีลักษณะเปนขอแนะนําการปฏิบัติ
อยางกวาง ๆ ที่ยืนยง มิไดมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน หลักนิยมกองทัพอากาศสามารถ
นํามาใชเปนหลักในการพิจารณาจัดโครงสรางของกองทัพอากาศ การฝกกําลังพล  
การพิจารณาจัดหาระบบอาวุธ การใชและดํารงรักษากําลังของกองทัพอากาศในโอกาสที่เหมาะสม 
ดังนั้น หลักนิยมกองทัพอากาศ จึงเปนกรอบแนวคิดของการจัดการอํานาจกําลังรบ และ
การกําหนดแนวทางการวิจัยพัฒนาอํานาจกําลังรบของกองทัพอากาศ นอกจากนั้นยังใช
เปนเครื่องมือกํากับทิศทางของการพัฒนาหลักนิยมอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ รวมไปถึง 
การกําหนดบทบาทและภารกิจตาง ๆ ของกําลังทางอากาศอีกดวย  
  หลักนิยมกองทัพอากาศเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการทําสงคราม เปรียบเสมือน
หัวใจการรบ เพราะเปนศูนยรวมแหงชัยชนะ เปนความเชื่อมโยงของจิตวิญญาณกับความ
เชื่อถือ ความศรัทธา ความรู และประสบการณ  ในการทําสงครามหลักนิยมกองทัพอากาศ 
ที่ใชพิจารณาในการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ยุทธภัณฑและปฏิบัติการยุทธ วิธี 
ในสมรภูมิเพ่ือใหไดรับความสําเร็จ ดังนั้น หลักนิยมที่ดีจะตองมีวิธีการ แนวความคิดใน 
การปฏิบัติที่ดีและมีความออนตัว ในทางตรงกันขามหลักนิยมท่ีไมดีจะจํากัดอยูในเฉพาะ
ขอบเขตของการปฏิบัติและความคิดที่ไมสรางสรรค ดังนั้น ถาไมพัฒนาหลักนิยมอยาง
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เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลอยใหเกิดวิธีการ แนวคิดที่คบัแคบและจํากัดมากในการ
พัฒนาหลักนิยม หลักนิยมนั้นก็ไดขอยุติหรือผลลัพธที่ไมถูกตองและเหมาะสม  
  การสรางหลักนิยมที่ ไดจากความคิดเห็นที่ ไมอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและ
ประสบการณรบของสงคราม ผลที่ไดรับจะไมมีประสิทธิผลและไมมีประสิทธิภาพ การสราง
หลักนิยมที่ดีจึงตองประยุกตใชหลักการและเหตุผลใหถูกตองเหมาะสมอยางชาญฉลาด 
   หลักนิยม คือ สิ่งท่ีเราเชื่อวาเปนหนทางที่ดีที่สุดในการทํากิจกรรมใด ๆ แมหลักการ
ปฏิบัติของกําลังทางอากาศจะมีความแตกตางกันแตผลลัพธของการปฏิบัติเชื่อมโยงกันได 
โดยมุงเนนการปฏิบัติท่ีดีที่สุดเพ่ือชนะสงคราม หลักนิยมเปนเรื่องของผลกระทบหรือ
ผลลัพธ ไมใชเรื่องของอากาศยาน เพราะการไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติไมไดขึ้นอยูกับ
ระบบอาวุธแตเพียงอยางเดียว แตหลักนิยมเนนเรื่องกําลังพลกองทัพอากาศ จะปฏิบัติ
อยางไรจึงจะไดรับผลดีเย่ียม มากกวาเนนวาอากาศยานแบบใดที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จ 
อยางดีเยี่ยมในการปฏิบัติภารกิจ 
   การพิจารณาใชประโยชนหลักนิยม จําเปนตองมีขอมูล ขอเท็จจริงประกอบการ
ตัดสินใจวาดีหรือไม หลักการตาง ๆ ที่ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน เชน เอกภาพการบังคับบัญชา 
วัตถุประสงค  และการปฏิบัติการเชิ งรุก เป นสิ่ งที่ มีความยั่ งยืนมาเปน เวลานาน  
หลักนิยมทางอากาศเปนสิ่งที่ไดรับการเชื่อถือ และยอมรับอยางเปนทางการ เปนหลักการ
สงคราม เปนศัพทเฉพาะท่ีอธิบาย และชี้แนะการใชกําลังรบทางอากาศอยางเหมาะสม 
ความเขาใจเก่ียวกับหลักนิยมข้ึนอยูกับประสบการณของผูใช กองทัพอากาศขยายความรู
เก่ียวกับหลักนิยม โดยใหขอบเขตหลักนิยมเสมือนกรอบแหงวิถีทางที่ดีที่สุดในการเตรียม
และใชกําลังทางอากาศ ดวยเหตุนี้หลักนิยมจึงเปนทิศทางในการจัดโครงสรางหนวยงาน 
การฝก การจัดสรรบุคลากร การจัดหายุทโธปกรณ  และดํารงสภาพการรบใหกับ
กองทัพอากาศ หลักนิยมจึงเปนการเตรียมทหารอากาศใหสามารถตัดสินตกลงใจ 
ในการปฏิบัติบนความไมแนนอนของสภาพแวดลอมในอนาคตไดดวยความสําเร็จ 
   การนําหลักนิยมไปประยุกตใชควรใชดุลยพินิจในการพิจารณาและวินิจฉัยที่ดี 
จะตองไมเพิกเฉยตอหลักการตาง ๆ เก่ียวกับกําลังทางอากาศหรือการใชกําลังทางอากาศ
โดยปราศจากการคํานึงถึงภารกิจและสถานการณเฉพาะที่เกิดขึ้น และในทางตรงกันขาม 
การปฏิบัติตามหลักนิยมทุกตัวอักษรก็ไมใชวัตถุประสงคพ้ืนฐานในการประยุกตใชหลักนิยม 
หลักนิยมที่ดีเปนเสมือนเจตนา หรือวัตถุประสงคที่ดีของผูบังคับบัญชาในการปฏิบัต ิ 
ในหลักนิยมจึงไดใหขอมูลอยางเพียงพอเพ่ือใหทราบวาจะ “ทําอะไร” ในการปฏิบัติ ไมใช 
“ทําอยางไร” 
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   หลักนิยมกองทัพอากาศ จะมิใชเอกสารที่สมบูรณถูกตองตลอดเวลา จะตองมี
กระบวนการปรับปรุงอยูอยางตอเนื่อง การอานหลักนิยมเพียงอยางเดียวไมสามารถทําให
ประสบความสําเร็จได ในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติการใหม ๆ ใหเหมาะสมกับที่
เกิดข้ึนจริง  แตจะเปนแหลงความรูทั้งมวลที่ไดมาจากการวิเคราะหประสบการณ และ
การศึกษาเปนหลักซึ่ งรวมถึงประสบการณ จริงจากการสู รบ  หรือจากการฝกทํ า 
การรบ นํามาประมวลเปนหลักนิยมกองทัพอากาศที่สะทอนใหเห็นถึงเชื่อวาเปนหนทางที่ดี
ที่สุดในการใชกําลังกองทัพอากาศ 
 
 

“หลักนิยมเปนภาษาสุดยอดที่พลเรือนมิกลาใช 
เปนสิ่งที่ตกตะกอนจาก ชีวิตและเลือดเนื้อของทหาร” 
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