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ความเปนมา

 วารสารการสงครามทางอากาศ
เปนวารสารทางวิชาการรายไตรมาส เดิมใชชื่อ
“วารสารศูนยการสงครามทางอากาศ” 
วารสารฉบับแรกจัดพิมพเม่ือเดือนมกราคม 
2544 โดยมีแนวความคิดจากการที่กองทัพ
อากาศ ยั ง ไม มี ว ารสารที่ มุ ง เน น ให ส าระ
ความรูในดานการทหารและกําลังทางอากาศ
โดยเฉพาะ ประกอบกับ ศกอ.บยอ. (โครงสราง
เดิม) มีภารกิจในการใหความรูแกกําลังพล
กองทัพอากาศในเรื่ องกํ า ลั งทางอากาศ 
โดยมีขอมูล วิชาการด านการทหารและ
กําลังทางอากาศสะสมอยู เปนจํานวนมาก 
จึงไดรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนเหลานี้ 
ผลิตเปนรูปเลมออกแจกจายแกหนวยตาง ๆ 
ของกองทัพอากาศ ตอมากองบัญชาการ
ยุทธทางอากาศได เ ล็ ง เห็ นความสํ าคัญ
ในการจัดทําวารสารการสงครามทางอากาศ 
จึงไดอนุมัติงบประมาณในการจัดทําวารสารฯ 

 ในปจจุบัน ศกอ.เปนหนวยขึ้นตรง
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ยังคงไดร ับ       
งบประมาณในการจัดทําวารสารฯ อยาง
ตอเน่ือง

วัตถุประสงค

 1. เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ในเรื่องมิติทางอากาศ มิติดานไซเบอร และมิติ
ดานอวกาศ การสงครามทางอากาศ หลักนิยม 
แนวความคิดทางยุทธศาสตร ยุทธวิธี รวมทั้ง
นวัตกรรมเทคโนโลยีดานการบินและการใช
อาวุธทางอากาศ 

 2. เพื ่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น
และขอมูลในดานการทหาร การสงคราม และ
การบินใหแกบุคลากรของกองทัพอากาศ

  3. เพื่อเผยแพรกิจการตาง ๆ ของ
ศูนยการสงครามทางอากาศ

** บทความ สารคดี และความคิดเห็นของผูเขียน
ไมมีสวนผูกพันกับกองทัพอากาศแตอยางใดท้ังส้ิน ** 

วารสารการสงครามทางอากาศ
เจาของ
 ศูนยการสงครามทางอากาศ

ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ
 พล.อ.อ.พุฑฒิ  มังคละพฤกษ 
 พล.อ.อ.ธัชชัย  ถนัดใชปน
 พล.อ.ท.พรชัย  ธรรมพิทักษ
 พล.อ.ท.โฆษก  ประคองทรัพย
 พล.อ.ท.นิวัตน  นกนอย
            พล.อ.ท.ชนนนาถ  เทพลิบ
  พล.อ.ท.สกันต  สอนหลักทรัพย  
            พล.อ.ต.สุพจน  เตาทอง           

ผูอํานวยการ
 พล.อ.ต.พิเศษศักด์ิ บุญรัตน

  ผูอํานวยการ
  ศูนยการสงครามทางอากาศ

รองผูอํานวยการ
 น.อ.กําพล ลิปกรณ
 น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา

เลขานุการ
 น.อ.ประเสริฐ ศรีออนดี  เลขานุการ
 น.อ.สําราญ ชอบใจ   ผูชวยเลขานุการ
บรรณาธิการ      พล.อ.ต.พิเศษศักด์ิ บุญรัตน
ผูชวยบรรณาธิการ น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา
ประจํากองบรรณาธิการ
น.อ.พิเชษฐ เกษม น.อ.ปยศักดิ์  สุเมตติกุล         
น.อ.พีรวัส ใจหวัง น.ท.หญิง อรุณี ผาดไธสง     
น.ท.ถาวร อรัญญะ น.ท.นรากร  นอยสุวรรณ  
น.ท.สรชัช บุญมา ร.ต.ฐิติ  แสนส่ิง
ร.ต.ธีรทัช  หอมทอง พ.อ.อ.นพดล กานสันเทียะ 
พ.อ.ต.วุฒิชัย ยืนยาว จ.อ.หญิง ชนัญชิดา พลบูรณ 
จ.อ.ชัยศิริ วิสุทธิเศรษฐ  จ.ต.อภิรักษ ฤดีราช
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บทบรรณาธิการ
สวสัดคีรบัทานผูอานวารสารการ

สงครามทางอากาศทุกทาน 
วารสารฯ ฉบบันีเ้ปนปที ่21 ฉบบั

ที่ 80 ประจําเดือน เมษายน – มิถุนายน 
2564 ซึ่งในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
ของทุกปจะเปนเดือนที่มีความสําคัญกับ
กําลังพลกองทัพอากาศทุกคน คือวันท่ี 27 
มีนาคม เปน "วันที่ระลึกกองทัพอากาศ" 
และวันท่ี 9 เมษายน เปน "วันกองทัพ
อากาศ"  นอกจากนี้ในวันที่ 7 มีนาคมของ
ทุกป เปน "วันคลายวันสถาปนาศูนยการ
สงครามทางอากาศ" และในปน้ีเปนโอกาส
ครบรอบ 26 ปของศูนยการสงครามทาง
อากาศ ทางหนวยไดจัดกิจกรรมและพิธี
ทางศาสนาเนื่องในวันคลายวันสถาปนาฯ 
เพื่อเป นสิริมงคลแกกําลังพลศูนยการ
สงครามทางอากาศตอไป

  สําหรับในฉบับน้ี มีบทความท่ี
นาสนใจจํานวน 4 บทความ บทความที่ 1 
เปนบทความใหม เริม่นาํเสนอในฉบบันีเ้ปน
ตอนแรก คือเรื่อง “บทสรุปยุทธศาสตร
การปองกันประเทศดานอวกาศของกระทรวง
กลาโหมสหรัฐอเมริกา” ซ่ึงผู อานจะได
ทราบวามิติดานอวกาศตอนน้ีกลายเปนมิติ
ที่เกี่ยวของในการสูรบชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวาง
ในทกุ ๆ  องคกรดานความมัน่คงของสหรฐัฯ 
ตั้งแตระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร 
ระดับยุทธการ ฯลฯ

สวนบทความท่ี 2 - 4 เปน
บทความที่ นําเสนอตอจากฉบับท่ี 79 
โดยบทความที ่2 เร่ือง “หลกันยิมทางทหาร” 
ในฉบั บนี้ จ ะ เป นตอนจบ  บทความ
ที่ 3 เรื่อง “หลักการสงครามในศตวรรษ
ท่ี 21: การพิจารณาทางยุทธศาสตร” นําเสนอ

ตอในตอนที่ 5 และ 6 สวนบทความสุดทาย 
(บทความที ่4) เรือ่ง “ประสบการณ และขอ
พิจารณาจากการสังเกตการณการฝก Red 
Flag-Alaska 17-2” กลาวถึงลักษณะ
สนามฝกใชอาวุธ และสรุปการฝก LFE ใน
ภาพรวม ซึ่งผูอานจะไดติดตามรายละเอียด
ของบทความทั้ง 4 ในเลมตอไป

สุดท  า ยนี้ คณะ ผู  จั ด ทํ าหวั ง
เปนอยางยิ่งวา บทความที่ไดนําเสนอใน
วารสารฯ ฉบับ น้ี  คงเป นประโยชน  
ตอทานผู อ าน และขอขอบคุณทุกทาน
ท่ีกรุณาใหความสนใจติดตามวารสารฯ 
ของเรามาโดยตลอด หากมีขอติชม หรือ
มขีอเสนอแนะประการใด คณะผูจดัทาํยนิดี
ที่จะรับฟงความคิดเห็นและพรอมที่จะนํา
มาพจิารณาปรับปรงุอยางเตม็ความสามารถ
เพื่อพัฒนาคุณภาพของวารสารฯ และ
บทความใหดียิ่งขึ้น ตรงตามความตองการ
ของทุกทานตอไป

บรรณาธิการ

   สารบัญ
สรุปยุทธศาสตรการปองกันประเทศ
ดานอวกาศของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ    3        

หลักนิยมทางทหาร  11

หลักการสงครามในศตวรรษที่ 21:
การพิจารณาทางยุทธศาสตร              19

มุมมอง ประสบการณ และ
ขอพิจารณาจากการสังเกตการณ
การฝก Red Flag-Alaska 17-2  29

ตอบแบบสอบถามและดาวนโหลดไฟล
PDF วารสารฉบับนี้ไดที่นี้

การฝก Red Flag-Alaska 17-2  29

ตอบแบบสอบถามและดาวนโหลดไฟล
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สรุปยุทธศาสตรการปองกันประเทศดานอวกาศ

ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา

แปลและเรียบเรียงโดยสํานักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศประจํากรุงวอชิงตัน

ที่มา: https://media.defense.gov

 เอกสาร DEFENSE SPACE STRATEGY SUMMARY (สรุปยุทธศาสตร

การปองกันประเทศดานอวกาศ) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ฉบับเดือน 

มิถุนายน 2563 ประกอบดวย 5 หัวขอสําคัญไดแก 1) ขอสรุประดับบริหารงาน
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2) สภาวะที่ตองการ 3) บริบทเชิงยุทธศาสตร 4) แนวทางเชิงยุทธศาสตร 

และ 5) บทสรุป สําหรับฉบับที่ 80 จะไดนําเสนอเปนครั้งแรกในหัวขอ

ที่ 1) - 2) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1. ขอสรุประดับบริหารงาน (Executive Summary)

ที่มา: https://media.defense.gov

 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กําลังมีการเปลี่ยนผานครั้งสําคัญที่สุด

ในประวัติศาสตรของโครงการที่เกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐฯ 

ในมิติดานอวกาศ ตอนนี้อวกาศ กลายเปนมิติในการสูรบที่ชัดเจนมากขึ้น 

ซึ่งตองการการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางทั่วทั้งองคกรดานความมั่นคง 

ตั้งแตระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร ระดับยุทธการ การลงทุนดาน

งบประมาณ ขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญสําหรับสภาพแวดลอม

ในยุทธศาสตรใหมซ่ึงเปนยุทธศาสตรที่ระบุแนวทางเพื่อที่กระทรวงกลาโหม

สหรัฐฯ จะไดพัฒนาพลังอํานาจดานอวกาศเพื่อใหสามารถแขงขัน ปองปราม 

และไดรับชัยชนะในสภาพแวดลอมดานความมั่นคงที่ซับซอนดวยคุณลักษณะ

การแขงขันพลังอํานาจที่ยิ่งใหญ
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ที่มา: https://images03.military.com

 อวกาศเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอความมั่นคงปลอดภัย ความเจริญรุงเรือง

และความสําเร็จทางวิทยาศาสตรของสหรัฐฯ ขีดความสามารถดานอวกาศ

เปนสวนหนึ่งของชีวิตยุคใหมในสหรัฐฯ และทั่วโลก รวมทั้งเปนองคประกอบ

ที่ขาดไมไดของกําลังอํานาจทางทหารของสหรัฐฯ การสรางความเช่ือมั่น

ในการไดมาซึ่งขีดความสามารถเหลาน้ีคือรากฐานสําคัญในการสรางและ

รกัษาความเปนเลศิทางทหารในทกุมติ ิรวมทัง้เพือ่ความกาวหนา ดานความมัน่

คงปลอดภัยและความเจริญทาง เศรษฐกิจของสหรั ฐฯและทั่ ว โลก 

อยางไรก็ตามอวกาศไมใชพื้นท่ีหลบภัยจากการถูกโจมตีและระบบอวกาศ

อาจเปนเปาหมายไดในทุกระดับของความขัดแยงโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

จีนและรัสเซียไดแสดงใหเห็นถึงภัยคุกคามทางยุทธศาสตรระดับสูงสุด

เนื่องจากทั้งสองประเทศมีการพัฒนา การทดสอบและการวางกําลังเพื่อใช

ขีดความสามารถในการตอบโตดานอวกาศ ตลอดจนหลักนิยมการใชกําลัง

ทางทหารของพวกเขาที่ปรับใชในความขัดแยงขยายขอบเขตออกไปถึงอวกาศ 

ทั้งจีนและรัสเซียตางใชหวงอวกาศที่มีการเตรียมอาวุธไว เ พ่ือลดทอน
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ประสิทธิผลดานกําลังทหารของสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร รวมทั้งยัง

ทาทายเสรีภาพในการปฏิบัติการในอวกาศของสหรัฐฯ

ท่ีมา: https://wwwassets.rand.org

 การดําเนินกิจกรรมในอวกาศที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทั้งกิจกรรม

เชิงพาณิชยและกิจกรรมระหวางประเทศทําใหสภาพแวดลอมของอวกาศ

มีความซับซอนเพิ่มมากข้ึน กิจกรรมในอวกาศเชิงพาณิชยใหประโยชน

ดานความมั่นคงปลอดภัยระดับประเทศดวยเทคโนโลยีใหมและบริการ

ใหม ๆ รวมทั้งสรางโอกาสใหมทางเศรษฐกิจและสรางตลาดใหม อยางไรก็ตาม

ในกิจกรรมเดียวกันนี้เองยังสรางความทาทายในการปกปองเทคโนโลยี

ที่สําคัญความมั่นใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและรักษาความไดเปรียบ

เชิงยุทธศาสตรในระดับนานาชาตินั้นประเทศพันธมิตรตางก็ตระหนัก

ถึงประโยชนของอวกาศสําหรับปฏิบัติการทางทหารและเขาใจถึงภัยคุกคาม

ตอกิจกรรมอวกาศเหลานั้นมากขึ้น ประเทศพันธมิตรหลายประเทศ

กําลังขยายโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงดานอวกาศของตนอยางแข็งขัน 

นําเสนอโอกาสใหม ๆ เพื่อเพิ่มความรวมมือดานความมั่นคง
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 ในการตอบสนองตอสภาพแวดลอมด านความมั่ นคงใหมนี้  

และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานอวกาศป  2018 (Nat ional 

Strategy for Space; NSfS) และยุทธศาสตรชาติดานการปองกัน

ประเทศ (National Defense Strategy; NDS) ป 2018 ยทุธศาสตรดานอวกาศ

เพื่อการปองกัน (Defense Space Strategy; DSS) ไดกําหนดแนวทาง

ใหแกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพื่อใหบรรลุเงื่อนไขหรือสภาวะที่ตองการ

ดานอวกาศในอีก 10 ปขางหนานี้ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ตองการมิติ

ดานอวกาศที่มีความปลอดภัยมั่นคง มีเสถียรภาพ สามารถเขาถึงและ

ใชประโยชนได โดยสหรัฐฯ และพันธมิตรที่ ใหการสนับสนุน มีความ

แข็งแกรงทางทหารที่ยั่งยืน ยุทธศาสตรดังกลาวไดถูกแบงออกเปนหวง

ระยะเวลา เพ่ือใหหนวยงานดานความม่ันคงขับเคล่ือนไปพรอมกับวัตถุประสงค

และดวยความเร็วในการดําเนินงาน 4 แนวทาง ดังนี้

 1. สรางความไดเปรียบทางทหารแบบครอบคลุมในอวกาศ

 2. บูรณาการมิติดานอวกาศใหเปนยุทธการระดับชาติ ยุทธการรวม

และยุทธการผสม

 3. กําหนดรูปแบบสภาวะแวดลอมเชิงยุทธศาสตร

 4. รวมมือกับพันธมิตร หุนสวน ภาคอุตสาหกรรม และหนวยงาน

อื่น ๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ

 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กําลังดําเนินการสรางนวัตกรรมและกิจกรรม

ที่สําคัญเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการครองอวกาศ (Space Superiority) 

และเพื่อรักษาผลประโยชนที่สําคัญของประเทศในอวกาศ ทั้งปจจุบัน

และอนาคต การจัดตั้งกองทัพอวกาศสหรัฐฯ (US Space Force) เปนกองทัพ

ใหมลาสุดและกองบัญชาการอวกาศสหรัฐฯ (US Space Command; 

USSPACECOM) เปนการรวมการบังคับบัญชาและการสั่งการรบ รวมทั้งกําลัง

ปฏิรูปการครอบครองอวกาศอยางมีนัยสําคัญท่ัวท้ังกระทรวงกลาโหม
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สหรัฐฯ และกําหนดเสนทางยุทธศาสตรเพื่อขยายกําลังอํานาจทางอวกาศ

ใหกบัประเทศ โดยจะเปนเสนทางทีค่รอบคลมุมติอิวกาศใหมลีกัษณะเฉพาะตวั

ซึ่งเมื่อรวมเขากับมิติอื่น ๆ ก็จะเปนการเสริมสรางการปฏิบัติการรวมและผสม

ในหลายมิติเพื่อเพิ่มความมั่นคงของชาติ

2. สภาวะที่ตองการ (Desired Conditions)

ที่มา: https://cdnuploads.aa.com.tr

 ยุทธศาสตรการปองกันประเทศดานอวกาศฉบับนี้ถูกออกแบบมา

เพือ่เรงดาํเนนิการใหบรรลตุามเงือ่นไขหรอืสภาวะทีต่องการใน 10 ปขางหนานี ้

โดยมุงเนนไปที่การประยุกตใชทางทหารในมิติกําลังอํานาจดานอวกาศ 

ผานการควบคุม การแสวงหาผลประโยชนดานอวกาศ และอิทธิพลของอวกาศ

เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคในระดบัยทุธศาสตร ระดบัยุทธการ และระดับยทุธวธิี

 สภาวะที่ตองการ:

 “มิติดานอวกาศมีความปลอดภัยมั่นคง มีเสถียรภาพ สามารถเขาถึง

และใชประโยชนไดโดยสหรัฐฯ และพันธมิตรที่ใหการสนับสนุนอยางยั่งยืน 

มีความแข็งแกรงของกําลังอํานาจทางทหารที่ครอบคลุม สหรัฐฯ สามารถใช
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ประโยชนไดจากอวกาศเพื่อสราง ทําโครงการ และใชกําลังอํานาจในทุกมิติ 

ตลอดทุกชวงความขัดแยง”

 เพื่อใหบรรลุตามเง่ือนไขสภาวะที่ตองการเหลานี้ กระทรวงกลาโหม

สหรัฐฯ จะพัฒนากําลังอํานาจดานอวกาศใหกาวหนา โดยผานการทําตาม

วัตถุประสงคการปองกันประเทศดังตอไปนี้

 รักษาการครองอวกาศ (Maintain Space Superiority)

กระทรวงกลาโหมสหรฐัฯ จะจดัตัง้ รกัษา ดาํรงไวซึง่เสรภีาพการปฏบิตัิ

การในอวกาศของสหรัฐฯ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จะจัดเตรียมความพรอม

เพื่อปกปองคุมครองสหรัฐฯ พันธมิตรและหุนสวน ตลอดจนขีดความสามารถ

ดานอวกาศในเชิงพาณิชย เพื่อยับยั้งและเอาชนะศัตรู ที่เขามาใชหวงอวกาศ

อยางไมเปนมิตร

ท่ีมา: https://airbus-h.assetsadobe2.com

 ใหการสนับสนุนดานอวกาศแกการปฏิบัติการระดับชาติ 
ท้ังการปฏิบัติการรวม และการปฏิบัติการผสม

 กองทพัอวกาศ ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จะมอบขีดความสามารถ

ขั้นสูงดานอวกาศ และมีอิทธิพลที่จะทําใหการปฏิบัติการรวมและผสม
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ระดบัชาตใินมติใิด ๆ  หรอืทกุมติสิามารถกระทาํไดอยางยัง่ยนื มคีวามไดเปรียบ

ทางทหารครอบคลุมหวงอวกาศ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จะยกระดับ 

สนับสนุนพลเรือนและอุตสาหกรรมเชิงพาณิชยดานอวกาศภายในประเทศ

ใหเจริญกาวหนา

 ทําใหมั่นใจในเสถียรภาพดานอวกาศ

 กระทรวงกลาโหมสหรฐัฯ จะรกัษาสถานะ การปรากฏตวัในหวงอวกาศ

โดยความรวมมือกับพันธมิตรและหุนสวน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยับยั้ง

การรุกรานในอวกาศ, ใหความปลอดภัยในการขนสงไปยังอวกาศ สงเสริม 

มาตรฐานพฤติกรรมความรับผิดชอบในระดับสากล เปนเสมือนผูรับใช

ใหบริการที่ดีของหวงอวกาศ และสนับสนุนความเปนผูนําของสหรัฐฯ

ในการจัดการจราจรในหวงอวกาศและความยั่งยืนในระยะยาวของกิจกรรม

ในหวงอวกาศ กําลังอํานาจทางดานอวกาศ: การรวบรวมขีดความสามารถ

ภายในชาตใิชประโยชนจากอวกาศในทางการทตู ขอมลู การทหาร และกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ ในชวงสงบหรือชวงภาวะสงคราม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ของชาติ

(อานตอฉบับหนา...)

อางอิง: https://media.defense.gov/2020/Jun/17/2002317391/-1/-
1/1/2020_DEFENSE_SPACE_STRATEGY_SUMMARY.PDF

____________________
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หลักนิยมทางทหาร

Military Doctrine

By Col Dennis M. Drew and Dr Donald M. Snow

แปลและเรียบเรียงโดย น.อ.สําราญ ชอบใจ ประจํา บก.ทอ. ชวยราชการ ศกอ.

ปกของหนังสือซึ่งมีบทความเรื่อง Military Doctrine 

ที่มา: https://media.defense.gov

 บทความแปลเรื่องนี้ประกอบดวยหัวขอสําคัญจํานวน 7 หัวขอ 

ซึ่งในฉบับที่ 79 ไดนําเสนอเปนตอนแรก จํานวน 4 หัวขอ ไดแกหัวขอ 

1) หลักนิยมคืออะไร 2) แหลงที่มาของหลักนิยม 3) การพัฒนาการแหง

ปญหา และ 4) ประเภทของหลักนิยม สวนในฉบับที่ 80 นี้ จะไดนําเสนอ
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เปนตอนจบ  ในหวัขอ 5) ความสมัพนัธภายในของหลักนิยม 6) ความสัมพันธ

ของหลักนิยมกับยุทธศาสตร 7) ความสําคัญของหลักนิยม ดังมีรายละเอียด

ในแตละหัวขอตอไปนี้

(...ตอจากฉบับที่ 79)

5. ความสัมพันธภายในของหลักนิยม

ตนไมหลักนิยม (Doctrine Tree) ที่มา: http://1.bp.blogspot.com

 โดยแทจรงิแลวหลกันยิมพืน้ฐานนัน้เปนตนแบบของหลกันยิมประเภท

อื่น ๆ ทั้งหมด สวนหลักนิยมที่เกี่ยวกับสภาวะแวดลอมก็เปนพ้ืนฐานของ

หลักนิยมองคกรในท่ีสุด มีทางหนึ่งที่จะทําใหเขาใจในความสัมพันธนี้

คือการวาดภาพใหเห็นเปนรูปตนไม ลําตนของตนไมก็คือหลักนิยมพื้นฐาน 

(Fundamental Doctrine) ซึ่งแนนอนวารากของตนไมก็คือประวัติ
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ในการรบทางทหารหรือประวัติในการทําสงคราม (Military History) 

น่ันเอง โดย Military History จะเปนจุดเริ่มตนของหลักนิยมตาง ๆ 

ท้ังหมด กิ่งของตนไมเปนตัวแทนของหลักนิยมที่เกี่ยวกับสภาวะแวดลอม 

(Environmental Doctrine) เชน หลักนิยมการใชกําลังทางบก หลักนิยม

การใชกําลังทางทะเล หลักนิยมการใชกําลังทางอากาศ เปนตน ซึ่งกิ่งตาง ๆ  นั้น

จะแยกออกมาจากลําตนเดียวกัน แตละกิ่งก็มีความเปนเอกลักษณของ

ตนเอง และยังมีความสัมพันธกับกิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด สวนใบของตนไมนั้นจะเปน

หลักนิยมองคกร (Organization Doctrine) เชน หลักนิยมกองทัพบก 

หลักนิยมกองทัพเรือ หลักนิยมกองทัพอากาศ เปนตน ซ่ึงใบไมนั้นก็ตอง

พ่ึงพาทั้งก่ิงและลําตนของตนไม นอกจากนั้นใบไมก็ตองมีการเปลี่ยนแปลง

จากฤดูหนึ่งไปสูอีกฤดูหนึ่งดวย เปรียบเสมือนหลักนิยมองคกรก็ตองมีการ

เปลี่ยนแปลง เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป

ที่มา: https://media5.newsnationtv.com

 การอุปมาอปุมยัเรือ่งของหลกันยิมกบัตนไมนัน้สามารถแตกขยายหรอื

อธิบายออกไปไดอีก ยกตัวอยางเชน อะไรจะเกิดข้ึนถาบทเรียนจากประวัติศาสตร
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น้ันถูกตีความหมายผิดพลาดหรือลบเลือนไป ก็เหมือนกับการตัดรากตนไม

ซึ่งอาจทําใหตนไมตายลงได และอะไรจะเกิดข้ึนถาหลักนิยมพ้ืนฐานและ

หลกันิยมทีเ่ก่ียวกับสภาวะแวดลอมไรคณุคา อปุมาเหมือนกับลาํตนและกิง่กาน

ของตนไมหักโคนหรือเสียหาย ซึ่งจะทําใหเกิดใบไมรวงตายตามไปดวย 

การอุปมาอุปไมยตนไมกับหลักนิยมประเภทตาง ๆ แสดงใหเห็นวาหลักนิยม

ตองมีความสัมพันธกันในภาพรวมจึงจะเกิดคุณคา เปนการตอกยําใหเห็นถึง

ความสําคัญของหลักนิยมพื้นฐาน และหลักนิยมที่เกี่ยวกับสภาวะแวดลอม 

6. ความสัมพันธของหลักนิยมกับยุทธศาสตร

ความสัมพันธของหลักนิยม ยุทธศาสตร และยุทธวิธี ที่มา: https://gr.pinterest.com

 หลักนิยมน้ันจะมีหลายบทบาท บทบาทแรกคือ เปนการวิเคราะห

ประสบการณและสรุปสิ่งตาง ๆ ที่สําคัญใหเปนความเชื่อ บทบาทที่สองคือ

นําความเชื่อเหลานั้นไปอบรมหรือสอนใหแกผูเกี่ยวของในแตละยุคสมัย
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เพื่อความสําเร็จขององคกร บทบาทท่ีสามคือเปนพื้นฐานของความรู

และประสบการณท่ัวไปรวมกันท่ีสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติ ได  บทบาทท้ังสามอยางนี้ จึ ง ไดกลายเปนความสัมพันธของ

หลักนิยมกับการตัดสินใจทางยุทธศาสตร

ความสัมพันธของนโยบาย หลักนิยม และ ยุทธศาสตร 

ที่มา: https://slideplayer.com

 หลักนิยมนั้นมีสวนชวยจัดเตรียม/รวบรวมพ้ืนฐานความรูท่ีจําเปน

จริง ๆ ตอการตัดสินใจทางยุทธศาสตร หลักนิยมบางสวนจะมีความเปน

นามธรรมใชเปนรากฐานในการคิดทุกครั้งเมื่อตองเผชิญกับประสบการณ

ตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมและมีลักษณะเฉพาะ หากปราศจากหลักนิยมแลว

นักยุทธศาสตรจะตองตัดสินใจโดยไมมีการอางอิงหรือมีส่ิงนําทางมากอน 

โดยจะตองเผชิญหนากับโอกาสเชนนั้นอีกหลายตอหลายครั้ง ซึ่งเปนการ

ชวยทบทวนความผิดพลาดในอดีตอยางตอเนื่อง หลักนิยมที่ดีก็คือคลัง

เก็บประสบการณท่ีผานการวิเคราะหมาแลว เปนที่เก็บองคความรูทางทหาร 

และใชเปนสิ่งชี้นําพ้ืนฐานใหแกนักยุทธศาสตรนําไปใชในการตัดสินใจ
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วางแผนตอไป สําหรับความสําคัญในบทบาทของหลักนิยมประเภทตาง ๆ นั้น 

จะตองถูกกําหนดไวอยางรัดกุมและชัดเจนทุกครั้ง

7. ความสําคัญของหลักนิยม

ที่มา: http://www.preachit.org

 ความสํ าคัญของหลั กนิ ยมนั้ นควรจะอยู ใ น เกื อบทุ กระ ดับ

ของยุทธศาสตร  แตแท ท่ีจริงแลวหลักนิยมไมคอยจะไดควบคุมดาน

ยุทธศาสตร  หรื อแมแต จะมีอิท ธิพลเพื่ อ โนมน าวตอการตัดสิน ใจ

ทางยุทธศาสตรเลย เหตุการณเหลานี้กอใหเกิดความไมพอใจอยางมาก

ตอนักการทหารอาชีพ และแนวโนมเชนนี้ปรากฏมาตั้งแตสมัยสงคราม

โลกครั้งที่  2 ที่หลักนิยมทางทหารแบบดั้งเดิมไมสามารถเขากันไดกับ

การตัดสินใจของฝายการเมืองท่ีตองการทําสงครามแบบจํากัดขอบเขต  

โดยในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามนั้น ผูนําทางทหารคอนขาง

หมดความอดทนจากการควบคุมอยางใกลชิดจากพลเรือน ซ่ึงเปน

ผู ตัดสิน ใจในการทําสงคราม และมักจะไม เห็นด วยกับคํ าแนะนํ า

ทางทหาร นักการทหารหลายทานยืนยันวาการต้ังรับในสงครามเกาหลี

สามารถทํ า ให ไ ด รั บชั ยชนะได แต ส งครามก็ ล ม เหลวอย า งสิ้ น เชิ ง 
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ในสงครามเวียดนามผู นํ าพลเรือนได โตแย งว าหลักนิยมทางทหาร

แบบดั้งเดิมขัดแยงกับสงครามแบบจํากัดขอบเขต นักการทหารเชื่อวาทั้งสอง

สงครามนั้นสามารถท่ีจะเพิ่มพลังการปะทะดวยพลังอํานาจที่ยิ่งใหญกวานี้ 

หากวาทางกองทัพไดรับอนุญาตใหมีการประยุกตใชหลักนิยมทางทหาร

มากขึ้น

ที่มา: https://encrypted-tbn0.gstatic.com และ https://img.tnews.co.th/

ความผิดหวังในครามเกาหลีและสงครามเวียดนามนั้นทําใหเกิด

ความสนใจไปที่ความจริงที่ ว าหลักนิยมทางทหารเปนองคประกอบ

หลักอยางเดียวท่ีสามารถโนมนาวตอการตัดสินใจทางยุทธศาสตรได  

ความสําคัญของหลักนิยมในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามนั้นกลับมี

ความสัมพันธเปนสัดสวนที่ผกผันกับองคประกอบอื่น ๆ (หรือกลาวไดวา

ใหความสําคัญกับองคประกอบอื่น ๆ มากกวา) การเพ่ิมระดับของภัยคุกคาม

ในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามเกิดจากการไมยอมรับความสําคัญ

ของหลักนิยมทางทหาร และสภาวะแบบนี้ยังสามารถเกิดขึ้นไดในยามสงบ

อีกดวย โดยขอเสนอแนะและความตองการทางทหารนั้นจะเกี่ยวของ

กับโครงสรางของกองกําลัง การจัดหาระบบอาวุธ และการเคลื่อนยายกําลัง 

ซ่ึ งทั้ ง หมดควรจะ เป นสิ่ ง จํ า เ ป นพื้ น ฐ านของหลั กนิ ยมทา งทหาร 

แตมักจะถูกละเลย ลบลาง และเปลี่ยนแปลง เนื่องจากใหความสําคัญ

องคประกอบทางเศรษฐกิจและการเมืองมากกวา ในยามสงบและ
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ในยามสงครามอํานาจของหลักนิยมทางทหารมีโอกาสถูกปฏิเสธ เปลี่ยนแปลง

หรือถูกจํากัดโดยองคประกอบที่สําคัญอื่น ๆ ปจจัยเหลานั้นบางตัวมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจทางยุทธศาสตรดวย โดยหลักนิยมใดจะมีอํานาจตอการตัดสิน

ใจทางยุทธศาสตรมากนอยเพียงใด ขึ้นกับการมองเห็นความสําคัญของผูที่มี

อํานาจในการตัดสินใจสูงสุด

ดังนั้น ในโลกที่มีความไมแนนอนเชนนี้ หลักนิยมก็ไมไดเปนความเห็น

ที่สอดคลองกันเสมอที่จะเปนเครื่องกําหนดแนวทางตาง ๆ  อยางชัดเจน ยกเวน

บทบาทอ่ืน ๆ ของหลักนิยม ในขณะที่แนวทางที่ดีที่สุดในการดําเนินการ

ทางทหาร หลักนิยมชวยใหเกิดมาตรฐานในการตรวจสอบและวัดผลใน

ความพยายามของเรา แตกม็อีงคประกอบหลายอยางทีใ่หฝายทหารกระทาํการ

ในสิ่งที่ดีที่สุด แตหลักนิยมก็ยังคงเปนมาตรฐานในเรื่องตัวชี้วัดของความสําเร็จ 

เปนเคร่ืองมือวิเคราะหความสําเร็จและความลมเหลว หลักนิยมสามารถ

วัดได ไมเพียงวัดผลกระทบจากการตัดสินใจเทานั้น แตสามารถวัดผลกระทบ

จากความสัมพันธของตัวมันเองอีกดวย ถาหากพิจารณาดูแลวพบวา

หลักนิยมนั้นลมเหลว ก็จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหลักนิยมโดยการนําเอา

ความผิดพลาดนั้นมาพัฒนาหลักนิยม และหากอิทธิพลของหลักนิยม

ทําใหการตัดสินใจทางยุทธศาสตรนําไปสูความสําเร็จแลว ประสบการณ

จากความสําเร็จนั้นก็อาจนํามาใชพัฒนาหลักนิยมไดเชนเดียวกัน ก็จะทําให

ยุทธศาสตรกับหลักนิยมมีความสัมพันธกันแบบครบวงจร โดยหลักนิยม

สงอิทธิพลตอการตัดสินใจทางยุทธศาสตร  และผลของการตัดสินใจ

ทางยุทธศาสตรก็กลายมาเปนประสบการณที่ใชเปนพื้นฐานสําหรับหลักนิยม

          (จบบริบูรณ)

อางอิง: https://media.defense.gov/2017/Apr/06/2001728005/-1/-

1/0/B_0023_DREW_SNOW_MAKING_STRATEGY.PDF, Page 163-171

____________________
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หลักการสงครามในศตวรรษที่ 21: การพิจารณาทางยุทธศาสตร

The Principle of War in the 21st Century: 

Strategic Considerations

By William T. Johnsen Douglas V. Johnson II James O. Kievit

Douglas C. Lovelace, Jr And Steven Metz 

แปลและเรียบเรียงโดย น.ท.วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์ (ยศในขณะนั้น)

 ในวารสารฯ ฉบับท่ี 79 ไดนําเสนอ "หลักการสงครามในศตวรรษ

ที่ 21: การพิจารณาทางยุทธศาสตร" ไปตอนที่ 3 และตอนที่ 4 สวนในฉบับ

ที่ 80 จะไดนําเสนอในตอนที่ 5 และตอนที่ 6 ตอไป ดังนี้

(...ตอจากฉบับที่ 79)

ตอนที่ 5

หลักการสงคราม “เอกภาพของความพยายาม” 

(UNITY OF EFFORT)

ที่มา: http://militarycaveats.com
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หลักเอกภาพของความพยายาม 

(ทดแทน “หลักเอกภาพของการบังคับบัญชา”-UNITY OF 

COMMAND)
ในทุกวัตถุประสงคของระบบการทํางาน จะตองมุงสูเอกภาพของความ

พยายามอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

นกัยทุธศาสตรลวนทราบกนัเปนอยางดวีา การกาํหนดยุทธศาสตรชาติ 

จะพิจารณาไปตามองคประกอบของความมั่นคงแหงชาติ นั่นก็คือ ยุทธศาสตร

ทางการเมือง ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ ยุุทธศาสตรทางการทูต ยุทธศาสตร

การทหาร และยุทธศาสตรการสังคมจิตวิทยา ซึ่งในแตละกําลังอํานาจแหงชาติ

ที่กลาวมานี้ ลวนมีวัตถุประสงคและมาตรการในการปฏิบัติที่แตกตางกัน 

ความแตกตางน้ีจะสงผลเสียหายรายแรงหากจุดมุงหมายของยุทธศาสตร

ในแตละด านนั้นสวนทางกัน โดยเฉพาะในเร่ืองของแนวความคิด 

เชน เปาประสงคในความตองการท่ีสวนทางกันระหวางการทหารและ

การเศรษฐกิจ ความลมเหลวในการประสานวัตถุประสงคตอกันและกันน้ี 

จะนํามาซึ่งความลมเหลวในวัตถุประสงครวมของทั้งระบบ

ตั้งแตอดีตกาล องคกรทหารมีการปกครองบังคับบัญชาอยางเปน

ระดับชั้น ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจ หรือ “เอกภาพ

ของความพยายาม” มาจาก “เอกภาพของการบังคับบัญชา”ของผูบัญชาการ 

จากบทเรียนการรบในอดีต “เอกภาพของการบังคับบัญชา” เปนหลักการ

ที่สามารถนําไปใชในการสงครามในระดับยุทธการและระดับยุทธวิธีได

ประสบผลสําเร็จเสมอมา แตสําหรับการสงครามในระดับยุทธศาสตร

ตามภาวะการณของปจจุบันแลว “ความพยายาม” หรือการมีสวนรวมในการ

ดําเนินการขององคกรผูปฏิบัติตาง ๆ ท่ีตองมาประกอบกันเพ่ือเขาสูการสงคราม

จะมขีอบเขตของการดาํเนนิการกวางกวาการใชการ “บงัคบับญัชา” เพือ่ใหเกดิ

ความสําเร็จเพียงประการเดียว
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ในความหลากหลายของผูเขารวมดําเนินสงครามในระดับยุทธศาสตรน้ัน 

ตองการความคลองตวัทีไ่หลลืน่มากกวาการอธบิายดวยคาํวา “เอกภาพของการ

บังคับบัญชา” เพียงประการเดียว ยกตัวอยางเชน ระบบบัญชาการของรัฐบาล

สหรัฐ ฯ ที่จะตองมีความโปรงใส ตรงไปตรงมา และตองถูกตรวจสอบจาก

ทั้งฝายบริหารและตุลาการอยางสมดุล ถึงแมจะมีขอโตแยงวา ฝายบริหาร

ตางหากที่มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจและบัญชาการเมื่อเกิดความคิดเห็น

ขัดแยงกันในแตละสวนของรัฐบาลกลาง แตในกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่ง

อํานาจในการตัดสินใจนี้ ฝายบริหารยังคงตองการใช “การประสาน” 

เพื่อรวบรวม “ความพยายาม” ของรัฐบาลใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

มากกวาการ “บัญชาการ”

ในระดับสากลจะเห็นไดวา ปจจุบันประเทศอิสระเล็ก ๆ มีแนวโนม

ที่จะตองพึ่งพาและอยูภายใต “บัญชาการ” ของประเทศที่มีกําลังอํานาจ

ขนาดใหญ ซึ่งแมแตนาโตเองก็ไดเล็งเห็นถึงแนวโนมในจุดนี้ อยางไรก็ดี 

ในความเปนจริง ไมมีรัฐอิสระใดที่ตองการขึ้นชื่อวาอยู “ภายใต” การควบคุม

ทางทหารของประเทศอื่นอยางแนนอน ดังนั้น ในยุทธศาสตรระดับประเทศ 

นักยุทธศาสตรหรือผูกําหนดนโยบายจะตองยึดถือใน “หลักเอกภาพ

ของความพยายาม” มากกวา “เอกภาพของการบังคับบัญชา”

“หลกัเอกภาพของความพยายาม” ในสภาวะแวดลอมทางยทุธศาสตร

ของศตวรรษท่ี 21 จะย่ิงทวีความสําคัญและจําเปนท่ีนักยุทธศาสตรจะตองสนใจ

และเอาใจใสมากข้ึน เนื่องจากแนวโนมของการปฏิบัติการทางทหาร

ในปจจุบันและอนาคต จะเปนการปฏิบัติการรวมแบบพหุภาคีท่ีประกอบดวย

หลายชาติตามพันธะสัญญาหลายรูปแบบท่ีมีตอกัน เทคโนโลยีในยุคขาวสาร

จะชวยอํานวยความสะดวกในการประสานงานกันระหวางองคกรตาง ๆ 

หรือแมกระทั่งระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล การดําเนินการแกไขปญหา

ความขัดแยงหรือการประกาศสงครามใด ๆ ในปจจุบัน ไมอาจกระทําได 
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หากไมพิจารณาถึงความรวมมือและความสัมพันธอันละเ อียดออน

ตอมิตรประเทศ ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ความไมชัดเจนในการ

กําหนดเสนแบงก้ันระหวางภาวะสันติ ภาวะวิกฤต และภาวะสงคราม ดังนั้น

การโนมนาวเพื่อขอความรวมมือจากมิตรประเทศเพื่อใหเกิด “ความพยายาม” 

ในการแกไขปญหา ก็อาจไมชัดเจนและยากลําบากยิ่งขึ้นดวย ดวยเหตุนี้ 

การชักชวนหรือชวนเชื่อในระดับยุทธศาสตร จะทวีความสําคัญมากกวา

ที่เคยปฏิบัติมาในอดีต

ยุทธศาสตรการแผอํานาจ (Power Projection Strategy) ของสหรัฐฯ 

จะประสบผลสําเร็จไมไดหากไมมีการเคล่ือนยายกําลังทางทหารของตนกระจาย

ไปยังหมูมิตรประเทศและภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก แตการเคล่ือนยายกําลัง

จะประสบกับปญหาอยางแนนอนหากปราศจากการดําเนินการเพื่อ

ใหเกิดความพยายามและความรวมมือกันระหวางสหรัฐฯ กับดินแดนที่

ตองเหยียบยางเขาไป ชวงเวลาที่ผานมาการวางกําลังโพนทะเลของสหรัฐฯ 

ทําใหสหรัฐฯ สามารถปฏิบัติการรวมกันกับชาติตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แตในขณะเดียวกัน ก็ทําใหเกิดเปน “กฎ” ที่สหรัฐ ฯ จะละเลยหรือมีขอยกเวน

ตอประเทศใดประเทศหนึ่งไมได ดังนั้นสหรัฐฯ จึงตองมีมาตรการในการ

ถวงดุลท่ีวา หากสหรัฐฯ ตองการท่ีจะสรางความรวมมือและการเกื้อหนุน 

“ความพยายาม” รวมกันกับชาติมิตรประเทศเพื่อปองกันการเกิดวิกฤตฉุกเฉิน 

(Fast Breaking Crisis) แลว สหรัฐ ฯ ก็ไมควรลด “การปรากฏตน” ของสหรัฐฯ 

ในภูมิภาคตาง ๆ  ของโลกลง ในทางกลับกันหากสหรัฐฯ จะตองลดการปรากฏตน

ในโพนทะเลลง สหรัฐฯ จะตองเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติการดวยตนเอง

ใหมากย่ิงข้ึน ซ่ึงหากเปนเชนน้ัน หลัก “เอกภาพของการบังคับบัญชา” ก็จะกลับมา

มีบทบาทสําคัญเชนเดิม

ในปจจุบัน ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกตางพยายามพัฒนาวิถีทางของตน

เพื่อใหรับกับการเปนยุคขาวสารเพิ่มมากข้ึน ซึ่งก็เปนผลดีในอันที่จะชวย
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สนับสนุน “หลักเอกภาพของความพยายาม” อยูแลว แตขณะเดียวกันสหรัฐฯ 

เองก็ยิ่งเพ่ิมความเร็วในการคัดสรรคเทคโนโลยีและความรูเพื่อตอบรับ

ยุคขาวสารใหกาวลําไปอยางไมรั้งรอ ในขณะที่สหรัฐฯ กําลังลอยอยูบน 

“คลืน่ลกูทีส่าม” ตามท่ี Alvin and Heidi Toffl er ไดบรรยายไวนี ้มบีางประเทศ

ที่ยังคงเปน “คลื่นลูกที่สอง” ซึ่งยึดแนนพึ่งพาอยูกับการอุตสาหกรรมแมจะใช

ความเปนยคุขาวสารอยูบางกต็าม แตอกีหลายประเทศยงัคงเปน “คล่ืนลกูแรก” 

ที่เลี้ยงชีพดวยการเกษตรกรรมและกสิกรรมติดดิน ณ จุดนี้ ทําใหสหรัฐฯ 

ตองหันกลับมามองวา ตนจะรวมคลื่นทั้งสามลูก ใหเกิด “เอกภาพของความ

พยายาม” ไดเชนไร

อันที่จริงแลว ยังมีปจจัยอื่นอีกหลายประการท่ีอาจสงผลกระทบ

ตอ “เอกภาพของความพยายาม” กระบวนการสรางสรรคยุทธศาสตร

ที่ตองใชเวลาอันยาวนาน การกําหนดวัตถุประสงคท่ีชี้ชัดสูหนทางปฏิบัติ 

การเปดกวางในความคิดทางการเมืองของอเมริกันชน และอิทธิพล

จากความคิดของสาธารณชน ลวนสงผลตอความเปน “เอกภาพ” ทั้งสิ้น 

อีกทั้งการปราศจากศัตรูที่ชัดเจน เพื่อที่จะใชกําลังขนาดใหญเชนในยุค

สงครามเย็นก็เปลี่ยนแปลงไป ทําให “หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา” 

ไมอาจยืนยงตอไปได

โดยสรุป การดําเนินการในระดับยุทธศาสตร ตองการความรวมมือ

จากมิตรประเทศซึ่งอาจเรียกไดวา “ทั่วทั้งโลก” เปนอยางมาก ทั้งเปนการ

รวมมือในระดับที่เรียกวา “เทาเทียมกัน” มากกวาการช้ีนําทิศทางแบบ 

“บังคับบัญชา” อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการควบคุม ช้ีนํา หรือชักชวน 

นักยุทธศาสตรและผูกําหนดนโยบายจะตองคํานึงถึง “หลักเอกภาพ

ของความพยายาม” อันเปนขอเท็จจริงที่ไมอาจละเลยได



2424 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564 ปท่ี 21 ฉบับท่ี 80วารสารรายไตรมาสประจําเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564 ปท่ี 21 ฉบับท่ี 80

ตอนที่ 6

หลักการสงคราม “มุงเนน”(FOCUS) หลักการมุงเนน 

(ทดแทน “หลักการระดมกําลัง-MASS”)

มุ ง เน น ในแต ละองคประกอบของกํ าลั งอํ านาจแห งชาติ

ต อสถานการณ  ใน จั งหวะ เวลาที่ เหมาะสมที่ สุ ด เพื่ อการบรรลุ

วัตถุประสงคแหงชาติ

 ผู บั ญชากา รส งคร าม ในระดั บยุ ท ธ วิ ธี แ ละ ระ ดับยุ ท ธกา ร

มั ก มุ ง มั่ น ต อ ก า ร ทํ า ล า ย ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง กํ า ลั ง ท า ง ท ห า ร

และความตั้งใจในการรบของฝายขาศึก ดังนั้นแนวทางการรบแบบดั้งเดิม

จึงเปนการ “ระดม” สรรพกําลังในการรบทั้งหมดสูพื้นที่ที่กําหนดใหเปน

สมรภูมิ ณ เวลา และสถานที่ที่ตองการ แตในระดับยุทธศาสตร ความตองการ

ในสถานภาพสุดทาย (End State) ของการสงครามกลับมิไดพิจารณาเพียง 

“กาํลงัรบ” เทานัน้  เพราะ “ผลประโยชนแหงชาต”ิ จะตองมาจากการพจิารณา

และ “มุงเนน” ไปยงักาํลงัอาํนาจแหงชาตทิัง้หมดในทกุมติ ิถงึแมวาวตัถปุระสงค

ในการเขาสงครามของรัฐ จะไดกําหนดไวตาม “หลักวัตถุประสงค” แลวก็ตาม 

แตความหลากหลายของผูที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายระดับสูง 

กย็งัมสีวนทีจ่ะกอใหเกดิการกระจดักระจายใน “ความพยายาม” รวมกนั ดังนัน้ 

“หลักการมุงเนน” จะใหแงคิดแกนักยุทธศาสตรในอันที่จะตองเพงเล็งไปยัง

การดําเนินการท่ีตองการการประสานสอดคลอง โดยหลีกเลี่ยงขอขัดแยง

ที่อาจเกิดขึ้นระหวางกัน ทั้งในดานการเมือง การทูต การเศรษฐกิจ สังคม

จิตวิทยา และความพยายามทางทหาร

 “หลกัการมุงเนน” ยงัเจาะจงไปถึงปญหาเรือ่ง “ท่ีไหน” และ “เมือ่ใด” 

ที่กําลังอํานาจในแตละดานของรัฐจะถูกหยิบนําไปใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ที่ตองการไดอยางถูกจังหวะและเหมาะสมสูงสุด อีกท้ังตองคํานึงถึงศัตรู

ฝายตรงขามที่ยั งอาจเปนเพียง “มีศักยภาพท่ีอาจรุกรานฝายเรา” 
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หรือ “ประกาศการเปนศัตรู” อยางสมบูรณแลว ดังนั้นการพิจารณาระดับ

ความเปนศัตรูและความพรอมของกําลังอํานาจแหงชาติฝายเรา ยอมเปนงาน

ที่ทาทายสําหรับนักยุทธศาสตร และในยุทธศาสตรระดับสูงเชนนี้ ไมใชเพียง 

“เวลา” เทานั้นที่จะเปนตัวจํากัดกรอบการดําเนินการ แตในสภาวะการณของ

การดําเนินการระดับสากลที่มีความเคลื่อนไหวอยางเปนพลวัตเชนนี้  

กําลังอํานาจแหงชาติจะตองมีจุดยืนและตองไดรับการมุงเนนใหเขากับโอกาส

ของแตละสภาวะการณ เปรียบเทียบไปยังกําลังอํานาจแหงชาติของฝาย

ตรงขามและสภาวะแหงการยอมรับของสังคมโลก สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัย

ที่นักยุทธศาสตรจําเปนตองนํามาพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวน

ที่มา: https://upload.wikimedia.org

 ในยคุขาวสาร ความทาทายของ “การมุงเนน” ไปยงัการใชกาํลงัอาํนาจ

แหงชาติจะมีทั้งความยากและความงาย การใชกําลังอํานาจทางการเมือง

และการทูตตามที่เคยปฏิบัติมาในอดีต เปนตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนวา อาจจะ

ประสบผลสาํเรจ็หรอืประสบความลมเหลวกไ็ดเมือ่มสีือ่ทีส่ามารถปอนขาวสาร
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ใหแกสาธารณชนไดอยางทันเหตุการณและไมมีขีดจํากัดเชนนี้ ผูสื่อขาว

จะรายงานขาวดวยคําวา “ขณะนี้” พรอมภาพเหตุการณสดท่ีกําลังเกิดข้ึน 

และรัฐบาลก็ถูกกดดันใหตอง “ทําอะไรสักอยาง” อยางฉับพลันทันใดเชนกัน  

ดังนั้น การดําเนินการทางการทูตในปจจุบัน จะใชขั้นตอนตามแบบธรรมเนียม

เดิมที่ลาชาไมไดอีกตอไปแลว ขณะเดียวกัน สื่อเองก็ไมไดจํากัดขอบเขต

ในการใหขาวสารเฉพาะภายในประเทศเทานั้น แตยังสงสัญญาณแนวความคิด 

การชักจูงและชักชวนตามมุมมองของนักขาวตรงไปยังผูนําประเทศตาง ๆ 

ตลอดไปจนถึงประชาชนในระดับลางพรอม ๆ กัน ดวยความอิสระในการ

ใหขาวสารทั้งในระดับบนและระดับลางพรอมกันเชนนี้ ยอมกระทบตอ

กระบวนการทางการเมืองของชาติอยางแนนอน โดยเฉพาะการเมืองและ

การทตูจะถกูมุงเนนและถกูจบัตามองอยางใกลชดิ ดงันัน้ การประสานสอดคลอง

เพือ่การดาํเนนิการรวมกนัระหวางกาํลงัอํานาจแหงชาติในแตละดาน จงึสมควร

ไดรับการพิจารณาและ “มุงเนน” อยางระมัดระวัง

 ในขณะเดยีวกนั กาํลงัอาํนาจทางเศรษฐกจิจะถกู “มุงเนน” มากยิง่ขึน้ 

เน่ืองจากเทคโนโลยีขาวสารที่สามารถแพรกระจายขาวทุกรูปแบบออกไป

ไดในวงกวางและสงผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจโลก ท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุด

ก็คือการขึ้นลงของตลาดหุนตอปจจัยในสถานการณตาง ๆ ของโลก ฉะนั้น 

นักยทุธศาสตรจะตองระวงั “ความเสยีหายขางเคยีง” (Collateral Damage)

หรือ “ผลกระทบโดมิโน” (Domino Effect) ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหาย

ตอเนื่องทางเศรษฐกิจจนถึงขั้นลมสลายใหมากยิ่งขึ้น การโจมตีระบบเศรษฐกิจ

สามารถกระทําไดงายดวยการควบคุมกลไกเศรษฐกิจซ่ึงเชื่อมโยงกันทั่วโลก 

อีกทั้งผลที่ไดรับจะชัดเจนและรุนแรงกวาการกีดกันดวยภาษี การลงโทษ

ทางการคา หรือการควบคุมดวยกําลังทางทหาร

 เชนเดียวกัน ในยุคขาวสารน้ี การใชกําลังอํานาจทางทหารเพ่ือใหบรรลุ

ถึงเปาประสงคยอมตองการการปฏิบัติการที่รวดเร็ว ใชทรัพยากรใหนอยที่สุด 
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แตสามารถบรรลุภารกิจที่สําคัญไดดวยการประสานชองวางของจังหวะเวลา

อยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ยังมีจุดอันตรายที่เกิดจาก“การเชื่อมั่น

ในตนเองจนเกินเลย” (Over-Reliance) ซึ่งก็คือ การเขาใจวาตนนั้นมีความ

ชํานาญในการปฏิบัติทางทหารเปนอยางดีแลว และน่ันอาจทําใหนักการ

ทหารละเลยที่จะพิจารณาถึงขีดจํากัดบางประการของตนเองที่อาจแฝงเรน

อยู หรอืทําใหขาดการประสานและไมไดสนบัสนนุจากหนวยงานหรือองคกร

อื่นอยางเพียงพอ

 ทายท่ีสุด การเปลี่ยนแปลงในสังคม-วัฒนธรรม (Socio-Cultural) 

อันเปนผลกระทบที่เกิดจากความเปนยุคขาวสารซ่ึงไดแพรกระจายไปท่ัว

ทุกสังคมโลกแลวนั้น ไดกอใหเกิด “พลังทางดานจิตวิทยา” (Psychological 

element of Power) ซึ่งเปรียบเสมือนพลังความคิดของมวลชนโลก 

ดงัน้ัน การใชกําลงัทางทหารในอนาคต จงึจําเปนทีน่กัการทหารจะตองคาํนงึถงึ 

“พลังทางดานจิตวิทยา” และจะตองตรวจสอบผลกระทบนี้เปนอยางดีกอน

ที่จะลงมือปฏิบัติการใด ๆ

 นักยุทธศาสตรจะตองเล็งเห็นความจําเปนของการ “มุงเนน” ไปยัง

กําลังอํานาจแหงชาติในแตละดาน เพื่อเปดโอกาสใหกําลังอํานาจแหงชาติใน

แตละดานไดแสดงศักยภาพในการแกไขปญหาความขัดแยงหรือการสงคราม

ไดอยางเต็มขีดความสามารถ จึงจะทําใหประสิทธิภาพในองครวมของ

กําลังอํานาจแหงชาติปรากฏออกมาไดเดนชัด ในทางปฏิบัตินักยุทธศาสตร

จะตองมีวิสัยทัศนในการจัดลําดับการใชกําลังอํานาจแหงชาติในแตละดาน 

การตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทางการปฏิบัติที่เช่ือมโยงตอเน่ือง และการ

พัฒนากลไกการประสานกําลังอํานาจแหงชาติในแตละดาน

 เทคโนโลยีขาวสารท่ีกาวลําของปจจุบันมีสวนสําคัญเปนอยางมาก

ในการนํา “หลักการมุงเนน” ไปพิจารณาใชตอกําลังอํานาจแหงชาติในแตละดาน

ทั้งนี้เนื่องจากสาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดมากยิ่งขึ้น ลึกยิ่งขึ้น 
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และกวางขวางยิ่งขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจะตองแนใจวาสาธารณชนไดรับขอมูล

ที่ถูกตอง เปนจริง และตองสามารถแกไขขอของใจของประชาชนและ

การโฆษณาชวนเชื่อจากฝายตรงขามใหได

โดยสรุป “หลักการมุงเนน” เปนการพิจารณาจําเพาะไปยังกําลัง

อํานาจแหงชาติแตละดาน คอื การเมอืง การทตู การเศรษฐกิจ สงัคมจติวิทยา 

และการทหาร เพื่อใหสามารถใชศักยภาพของแตละกําลังอํานาจแหงชาติ

ในการแกปญหาความขัดแยงหรือการเตรียมพรอมเขาสูสงครามได

อยางเต็มประสิทธิภาพ โดยตองมีกลไกในการจัดลําดับ การประสาน 

และการวิเคราะหการใชกําลังอํานาจแหงชาติเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย

ทางยุทธศาสตร โดยตองคํานึงถึงตัวแปรคือ “การเปนยุคขาวสาร” 

เขามารวมพิจารณาดวย

(อานตอฉบับหนา...)

อางองิ: https://books.google.co.th/books/about/The_Principles_of_

War_in_the_21st_Centur.html?id=dVwqMt0WcHIC&printsec=frontc

over&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

____________________
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มุมมอง ประสบการณ และขอพิจารณาจากการสังเกตการณ

การฝก Red Flag-Alaska 17–2 (RF-A 17-2)

โรงเรียนการยุทธทางอากาศ ศูนยการสงครามทางอากาศ

สัญลักษณการฝก Red Flag  ที่มา: https://www.rtaf.mi.th

 ในฉบับที่ 79 ไดนําเสนอบทความนี้ไปตอนแรกในหัวขอ ขอมูลทั่วไป 

Red Flag-Alaska และหัวขอ สถานการณการฝก ในฉบับที่ 80 นี้จึงได

นําเสนอตอในหัวขอ สนามฝกใชอาวุธ JPARC Range (Weapon Delivery 

Range) และหัวขอ HIMARS Restricted Operations Zone (ROZ) 

ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

(...ตอจากฉบับที่ 79)

สนามฝกใชอาวุธ JPARC Range (Weapon Delivery Range)

 เพื่อความสมจริงในการฝก Red Flag Alaska ในแตละ LFE จะมี

การวางแผนใชอาวุธจริง (Inert, Live) สนามฝกใชอาวุธมีอยูดวยกัน 3 พื้นที่ 

คือ R2202, R2205, R2211 ในแตละ LFE จะมีการมอบหมายเปาหมาย

โดยจัดเรียงลําดับตามสถานการณการขาว (Priority Target) ซึ่งจะกระจาย
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อยูตามพ้ืนที่ ท้ัง 3 พื้นที่ เปาหมายที่จําลองขึ้นมาถูกสรางขึ้นมาจริง ๆ 

เชน สนามบิน, ทางวิ่ง, ทางขับ, SAM Site, C2 Center โดยในเปาหมายที่ใช

อาวุธจริง จะมีกลอง LSVRS (Laser Spot Video Recording System) ตั้งไว

และประเมินผลการใชอาวุธ (TOT, BDA) 

 ในสนามใชอาวุธจะมีการวาง Threat Simulator (Emitter) ไวดวย 

เพ่ือจําลองสัญญาณ (Tracking, Engaging) ของ SAM (Surface to Air 

Missile) ซึ่งระบบทั้งหมดจะถูกควบคุมโดย SAM1 ที่จะวางแผนรวมกับ 

MiG1 ในสวนของ Red Gameplan ซึ่ งจะใชหลักนิยมของรัสเซีย

และจีน (SAMBUSH, SAMTRAP) เพื่อสรางภาพที่ตองการใหฝง Blue 

เรียนรูในแตละ LFE การประเมินผล (Assessment) จะทําแบบ Real time 

ฝาย Blue จะรูตั้งแตบนอากาศแลววาถูก Kill จาก SAM หรือสามารถ 

Kill SAM ไดหรือไม เมื่อเขามา Debrief SAM1 จะเปนคนแจงผลการ

ปฏิบัติรวมถึงขอแกไขตาง ๆ ดวย

JPARC

Weapon Range

หมายเหตุ: ภาพประกอบหนา 30-38 มาจาก RF-A-17-2 INFLIGHT GUIDE
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Threat Emitters

Example 

Targets
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Example Targets
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LSVRS
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สรุปการฝก LFE (Large Force Employment) ในภาพรวม

ในหวงแรก ๆ ของการฝก LFE เปนชวงเวลาปรับตัวของหนวยท่ีเขารวม

การฝกตาง ๆ ใหมีความคุนเคยกับสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ

ของ Training Area การติดตอวิทยุในการไปและกลับสนาม (ATC 

Procedure) การปฏิบัติตาม ROE (Rule of Engagement) และ Infl ight guide 

ของการฝก Red Flag Alaska ซึ่งจะพบวามีหลาย ๆ หนวยบินไมไดปฏิบัติตาม 

เชน การกลับสนามโดยไมทําตาม Infl ight Guide, การวิ่งขึ้นไมตรงเวลา (Late 

Take Off), การไมรักษา Block ความสูง และเรื่องทางธุรการเล็กนอย

ตาง ๆ สาเหตุหลัก ๆ เนื่องจากความไมเขาใจในกฎอยางถองแท และขอจํากัด

ทางดานภาษา (Language Barrier) แตเมื่อไดทําการบินไประยะหนึ่ง

ปญหาตาง ๆ ก็คอย ๆ ลดนอยลงไป

 สถานการณการฝก (Training Scenario) และภารกิจ (Mission) 

ก็จะคอย ๆ ไลลําดับไปจากข้ันพื้นฐานจนไปถึงขั้นกาวหนา รวมถึง

การเพิ่มระดับความยากของ Red Air (Threat Level) โดยใน LFE แรก ๆ 

ทั้ง Air Threat และ Ground Threat จะมีจํานวนจํากัด บรรทุกอาวุธ

ทีม่ปีระสทิธภิาพตาํ (Low Tech Weapon: AA-10A, AA-11) ขดีความสามารถ

ทางสงครามอิเล็กทรอนิกสตํา (EW Capability: Low to Medium EA) 

และมี Regeneration Time ท่ีนอยครั้ง แตเมื่อสถานการณปรับไป

เรื่อย ๆ จํานวนขาศึกจะมีมากขึ้น อาวุธที่บรรทุกจะมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น (Hi Tech Weapon: PL-12, PL-10, AA-12, AA-10C/D) มีขีด

ความสามารถทางสงครามอิเล็กทรอนิกสสูงขึ้น (EW Capability: Heavy 

EA) ซึ่ง Scenario จะถูกกําหนดจาก White Cell ที่จะสงขอมูลใหกับ

ทางหนวยขาวนําไปวิเคราะหเพ ื ่อหาหนทางปฏิบ ัต ิต อไป

 วัตถุประสงค (Objectives) ของแตละ LFE จะถูกกําหนดขึ้น

ตามภารกิจ และตาม CFACC Guidance (Combined Forces Air 
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Component Commander) ซึ่ง MC จะตองศึกษาและตีโจทยใหไดวาใน 

LFE ตองการอะไร ในหวงแรก ๆ  ของการฝก MC และ Intel บาง LFE ไมสามารถ

ตีโจทยไดถูกตองสงผลใหการวาง Objective ผิดพลาดไป ไมบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งขอขัดของสวนใหญจะเกิดจากท่ี MC ไมได

มองความตองการเปนภาพรวมใหญ ใหความสนใจกับสวนยอย ๆ ในบาง LFE 

การวางแผน MC ใหความสนใจกับ Air Threat เพียงสวนเดียว สามารถทําลาย 

Red Air ไดทั้งหมด แตไมสามารถทําลายเปาหมายภาคพื้นได (Pri 1 Target) 

เพราะไมไดคํานึงถึง Ground Threat ก็ถือวาภารกิจของ LFE นั้นลมเหลว

 Timeline ภาพรวมในการวางแผนในภารกิจการบินตอบโต

ทางอากาศเชิงรุก (OCA: AI) จะเริ่มจากการทําลาย SAM ตามตําแหนง

ท่ีตั้งจากขอมูลการขาวดวย HIMARS (High Mobility Artillery Rocket 

System) หรือหมู บิน SEAD/DEAD (F-16CJ/CM) หลังจากทําลาย

ไดแลวจะเริ่มการ Ingress เขาพ้ืนท่ีการรบดวยหมูบิน Escort (F-15MJ, 

F-16CJ/CM, F/A-18) เพื่อ clear sky ในขณะเดียวกันหมูบิน SEAD/DEAD 

ก็จะตามเขามาโดยทําหนาที่เปน Close Escort ใหกับหมูบิน Striker (F-16CJ/

CM, F/A-18C, KF-16, A-10) และตามดวยการเขาพื้นที่เปาหมายของ 

Airlift/HVAA (C-17, C-130) เพื่อสงกําลังบํารุง ในระหวางที่มีการเขาพ้ืนที่

เปาหมายอาจจะมี Ground Threat ที่ pop up ขึ้นมา ก็จะเปนหนาที่

ของ SEAD/DEAD ในการกดดันทําลาย เมื่อ Striker ทิ้งอาวุธโจมตีเปาหมาย

ภาคพื้นสําเร็จ จะ Re-role ขึ้นมาเปนหมูบิน Escort ใหกับ Striker และ Airlift 

ท่ีเหลือ AWACS (E-3, E-767) ให SA ภาพรวมเปน C2 คอยใหขอมูล

กับทั้ง Package โดยมี TTF (Tanker Task force: KC-135, KC-10, KC-767) 

สนับสนุนในภารกิจ AAR (Air to Air Refuel) เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการ

ปฏิบัติการทางอากาศ (Air Operation Time) ใหกับ Package
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HIMARS DETAIL
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HIMARS Restricted Operations Zone (ROZ)

 เพื่อความสมจริงและไดคุณคาจากการฝก (Training Value) 

มากยิ่งขึ้น MC จะใช LVC (Live Virtual Constructive) ในการรวมวางแผน

ดวย โดยวัตถุประสงคของการมี LVC คือเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับ Package 

ดวยยุทโธปกรณที่มีอยูจริง แตไมไดเขารวมการฝก เชน HIMARS, B-1B 

“Black Bird”, Patriot, JASSM (Joint Air to Surface Standoff Missile), 

MALD (Miniature Air Launch Decoy) โดยในการวางแผน MC ตองคํานึง

ถึงการ Deconfl ict ตาง ๆ เสมือนวามี LVC น้ันมีอยูจริง การแสดงผลของ

อุปกรณตาง ๆ จะทําการแสดงผลผานทาง Link 16 ซึ่งทุกเครื่องที่มี Link 16 

จะเห็นภาพของ LVC

 ตัวอยางของการใช LVC ในการปฏิบัติภารกิจของ Blue Air เชน 

การให (V) B-1B ซึ่งเปน Strategic Bomber เขาไปทําลาย SAM เพื่อเปดทาง

ใหกบั Package หรอื (V) F-16 ทาํหนาที ่Escort ใหกบัหมูบนิ CAS ทีท่าํภารกจิ

นอก VUL Time (≈VUL+60 เปนตนไป) เพื่อเพิ่มความสมจริง 

 LVC ของ Red Air จะสามารถจําลอง Red SAM, Red Cruise Missile 

หรือ Red Air ได เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ Red OPFOR (Opposite 

Forces) 

LVC 

Objectives
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LVC 

Responsibilities

ในหวงการฝก LFE บทเรียนหลัก ๆ จากการบินประกอบกําลัง

ขนาดใหญ ที่มีความหลากหลายมาก ๆ ท้ังทางดานแบบ บ. ดานเชื้อชาติ 

ภาษา และเทคโนโลยี ที่ตางกัน คือการสื่อสาร (Communication) การมี SA 

รวมกัน และความเขาใจใน Gameplan ท่ี MC วางแผน ในหลาย ๆ LFE 

จะพบวาการใช HQ Radio และการเชื่อมตอกันของ Link 16 มีปญหา 

(สามารถเช่ือมตอกันไดครบทุกหมู บินประมาณรอยละ 80) เมื่อไม

สามารถมีภาพสถานการณรวม (Common Operation Picture) รวมกัน

ไดทั้งหมด จะสงผลตอกัน Deconfliction ทันที ทําใหไมสามารถทําตาม 

Gameplan ที่วางแผนไวไดอยางเต็มท่ี ประกอบกับขีดจํากัดทางดาน

ภาษาที่บางครั้งมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนทําใหผลการปฏิบัติลมเหลว

 C2 (E-3, E-767) ซึ่งเปนหัวใจหลักที่สําคัญในการให SA กับทั้ง Package 

ในการฝกคราวนี้ บางครั้งก็ไมสามารถใหภาพสถานการณไดอยางสมบูรณ 

(C2 Midnight, Link16/HQ issues) ประกอบกับขอจํากัดของระบบสํารอง

ของ Ground Control Intercept (Panther) ที่สามารถจับ IFF ไดแค 

Mode III, C ไมสามารถจับ IFF Mode I, II, IV ได ทําใหเกิดความลาชา

ในการพิสูจนฝาย (ID decoration) หรือแมกระท่ังการพิสูจนฝายที่ผิดพลาด 

ทําใหเกิดความสูญเสียกับฝาย Blue รวมถึงการยิง Fratricide (Blue on Blue) 
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อีกดวย (3 ครั้ง ในหวง LFE สัปดาหแรก) ดวยขอผิดพลาดดังกลาวยังสงผล

ใหภารกิจบนิคุมกนั HVAA (C-17, C-130) ในบาง LFE ไมประสบผลสําเร็จ Red 

Air สามารถเขาไปทําลาย HVAA ได เนื่องจากการพิสูจนฝายไมถูกตอง 

(Friendly decoration) 

ความพรอมปฏิบัติการของ Tanker ก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอการปฏิบัติภารกิจ ในการฝก RF-A 17-2 ครั้งนี้มี Tanker จํานวน 4 เครื่อง 

(2 x KC-135, 1 x KC-10, 1 x KC-767) ซึ่งในหลาย ๆ LFE ไมสามารถขึ้น

ปฏิบัติภารกิจไดครบจํานวน (FMC เฉลี่ย ประมาณ 2-3 เครื่อง) สงผลกระทบ

ตอ Gameplan ทําใหหลาย ๆ หมูบินที่วางแผนจะทําการเติมเชื้อเพลิง

ในอากาศเพื่อเพิ่มเวลาอยูไดนาน (increase On Station time) ไมสามารถ

กระทําไดเนื่องจากเชื้อเพลิงไมเพียงพอ       

 F-15MJ ของกองกําลังปองกันตนเองญี่ปุน (JASDF) ทําภารกิจเปน 

ESC เทาน้ัน ทาํหนาทีเ่ปน ESC Package Commander ใน LFE 10 บ.F-15MJ 

มีขีดจํากัดในเรื่องระบบ Radar APG-63 ที่เปน Mechanical Scan รุนเกา 

มี Detection Range ที่ไมไกลมาก และขีดจํากัดในเรื่องอาวุธ BVR (only 

4 x BVR available) สําหรับภารกิจ Air to Air สิ่งที่เปนหัวใจสําคัญคือ 

การตรวจพบเปาหมายไดไกลและความสามารถที่ยิงไดกอน (See first, 

shoot fi rst) ผลการปฏิบัติในหวงการฝกพบวา F-15MJ จะมีการสูญเสียจาก 

Red Air แทบทุก LFE โดยสวนใหญจะเปนการถูกยิงในระยะใกล รวมถึง

การ Trade Shot และในหลายๆครั้งคือการถูกยิงโดยที่ไมมี SA เนื่องมาจาก

ขีดจํากัดของ Radar ขางตน และการใช Heavy EA ของ Red Air นบ.ญี่ปุน

สวนมากมีขอจํากัดทางการสื่อสารภาษาอังกฤษทําใหบางคร้ังไมสามารถ

ทําตาม Gameplan ได และไมออนตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลง Gameplan 

ในอากาศ (Dynamic Situation)     
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 KF-16 ของ ทอ.เกาหลใีต ทาํภารกจิทัง้ Air to Air และ Air to Surface 

ทาํหนาทีเ่ปน Mission Commander/Strike Package Commander ใน LFE 

7 และทําหนาที่ ESC Package Commander ใน LFE 17 โดยภาพรวมผล

การปฏิบัติถือวาอยูในเกณฑที่ดี สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดพอสมควร 

เขาใจหลักนิยม และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพอสมควร แต KF-16 มีขอจํากัด

คือ ไมมี Link 16 (แตมี IDM และ IFF Interrogator) ทําใหไมสามารถเห็น

ภาพรวมสถานการณได ตองอาศัย Comm Control จาก C2 เปนหลัก 

จึงสงผลใหมี SA จํากัดกับภาพรวมทั้งหมด        

(อานตอฉบับหนา...)

____________________
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วันคลายวันสถาปนาศูนยการสงครามทางอากาศ

ครบรอบ 26 ป (7 มี.ค.64)

ผูบังคับบัญชา

          น.อ.กําพล ลิปกรณ                            น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา 

พล.อ.ต.พิเศษศักดิ์ บุญรัตน 
ผอ.ศกอ.

             รอง ผอ.ศกอ.                                      ฝสธ.ศกอ.
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 ในโอกาสวันคลายวันสถาปนาศูนยการสงครามทางอากาศ (ศกอ.)

ครบรอบ 26 ป (7 มีนาคม 2564) คณะผูจดัทาํวารสารฯ ไดนาํภาพผูบงัคบับญัชา

ประวัติ ภารกิจ และแนวคิดในการพัฒนาหนวย มาลงในฉบับที่ 80 เพื่อให

ผูอานไดทราบความเปนไปของ ศกอ. ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ดังนี้

1. ประวัติ

 ในวันศุกรที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2538 พล.อ.อ. ม.ร.ว.ศิริพงษ ทองใหญ 

ผบ.ทอ. ไดใหโอวาทในพิธีเปดศูนยการสงครามทางอากาศ ณ บน.1 พล.บ.2 

ใจความตอนหน่ึงวา “ศูนยการสงครามทางอากาศแหงนี้ จะเปนหนวยที่ให

การอบรมบุคลากรของกองทัพอากาศใหมีความรู ความสามารถ ความเขาใจ

ในเทคโนโลยีและยุทธวิธีในการทําสงครามทางอากาศอยางมีประสิทธิภาพ

ตรงตามแนวความคิดหลักนิยม ยุทธศาสตร และนโยบายของผูบังคับบัญชา

ในการใชกําลังทางอากาศ ในอนาคตก็สามารถถายทอดวิชาการเหลานี้

ใหกับขาราชการกองทัพอากาศ ไดชวยกันพัฒนากองทัพอากาศใหทันสมัย 

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณไดตลอดเวลา” จุดเร่ิมตน

ของขอความดังกลาวมาจากแนวความคิดของ พล.อ.อ.อมร แนวมาลี เสธ.ทอ. 

ในขณะน้ัน ท่ีตองการใหมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ี พิจารณา ศึกษา พัฒนาหลักนิยม

แนวความคิดทางยุทธศาสตร ยุทธวิธี และเทคโนโลยีการใชอาวุธของ บ.ขับไล 

เพื่อฝกบุคลากรของ ทอ.ใหมีพื้นฐานในเรื่องดังกลาวอยางแทจริง มี บน.1ฯ 

เปนหนวยงานที่สานตอแนวความคิดน้ัน โดยไดขออนุมัติโครงการจัดต้ัง 

“ศูนยการบินขับไลและเทคโนโลยีการใชอาวุธของกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)” 

เมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2537 การดําเนินการดังกลาวไดรับอนุมัติจาก ผบ.ทอ. 

เม่ือ 7 มีนาคม พ.ศ.2538 ใหจัดตั้งเปนศูนยการสงครามทางอากาศ 

(เพ่ือพลาง) เปนหนวยขึ้นตรง บน.1ฯ มี ผบ.บน.1ฯ เปนผูอํานวยการ

ศูนยการสงครามทางอากาศโดยตําแหนง อาคารสํานักงานใชอาคารหมายเลข 

1066 ของ บน.1 (อาคารของกองทัพสหรัฐอเมริกาเกาใกลฝูงบิน 101) 
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สวนอาคารปจจุบันสรางขึ้น เมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ.2541 เปนอาคารหมายเลข 

1195 ศูนยการสงครามทางอากาศ มีการปรับเปลี่ยนภารกิจและโครงสรางการ

จัดหนวยมาตามลําดับ จนกระทั่ง 1 เมษายน พ.ศ.2552 ไดปรับเปลี่ยนภารกิจ

และการจดัหนวยใหมอีกครัง้ โดยเปนหนวยข้ึนตรง บก.ทอ. แตอาคารสาํนกังาน

ยังคงอยูที่ บน.1 เชนเดิม 

2. ภารกิจ

 ศูนยการสงครามทางอากาศ เปนหนวยขึ้นตรง บก.ทอ. มีหนาที่ 

พิจารณา เสนอความคิดเห็น วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม 

กํากับการพัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับ การพัฒนายุทธศาสตร หลักนิยม 

ของกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการศูนยการสงครามทางอากาศเปนผูบังคับบัญชา

รับผิดชอบ

3. แนวความคิดการพัฒนา

 พล.อ.ต. พเิศษศกัด์ิ บญุรตัน ผอ.ศกอ. ไดประกาศเจตนารมณวฒันธรรม

องคกรของศูนยการสงครามทางอากาศ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนแนวความคิด

ในการพัฒนาดานตาง ๆ เมื่อ 3 กุมภาพันธ 2564 ดังนี้

 ศกอ.เปนหนวยงานในกองทัพอากาศ มีวิสัยทัศน “เปนศูนยรวม

องคความรูชั้นนําดานการยุทธทางอากาศ” ดังนั้นการบรรลุวิสัยทัศนกองทัพ

อากาศ และการธํารงอยูของกองทัพอากาศอยางมีศักยภาพอยางยั่งยืน ภายใต

พลวัตของการเปลี่ยนแปลงและขอจํากัดตาง ๆ อันไดแก อาวุธยุทโธปกรณ 

งบประมาณ และรูปแบบของสภาวะแวดลอมภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา เปนตน จําเปนตองอาศัยพลังอํานาจของกําลังพลกองทัพอากาศ 

ทีเ่ปนปกแผนในความเสยีสละ ทุมเทแรงกายแรงใจ และใชความรูความสามารถ

อยางเต็มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
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การทํางานดวยการพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนประสานองคความรู และการ

สรางสรรคเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับหนวยงานและกองทัพอากาศ

 การดําเนินการใหไดตามเปาหมายความตองการดังกลาวขางตน 

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น “…จําเปนที่กําลังพลของ ศกอ. ตองมี

วัฒนธรรมองคกรของหนวยงานท่ีเขมแข็ง เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยว 

และเปนศูนยรวมใจของกําลังพลในการมุงมั่นปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

ไดอยางยั่ งยืนจากรุนสูรุน โดยอาศัยคานิยมหลักของกองทัพอากาศ 

และการดําเนินการอยางเปนระบบในหนวยงาน โดยอาศัยจิตสํานึกทางสังคม

ในการใหบริการ...” ซึ่งเปนสวนสําคัญของการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

หนวยงานเขมแข็ง 

 ศกอ.จึงตองมีการทบทวน และวางแผนดําเนินการในเรื่องดังกลาว 

ไดแก คานิยมหลักกองทัพอากาศ และจิตสํานึกทางสังคมในการใหบริการ 

โดยดําเนินการอยางเปนระบบเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม บรรลุตามที่

ประกาศเจตนารมณไว

ภาพกิจกรรมในงานวันคลายวันสถาปนาศูนยการสงครามทางอากาศ  

    

พล.อ.ต.พิเศษศักดิ์ บุญรัตน ผอ.ศกอ. ถวายภัตตาหารเพลและสังฆทานแดพระสงฆ        

ณ หองประชุม ศกอ. เมื่อ 9 มีนาคม 2564
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ภาพกิจกรรมในงานวันคลายวันสถาปนาฯ 9 มีนาคม 2564 (เพิ่มเติม)
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“ไมมีส่ิงใดจะมาหยุดยั้งหรือตานทานการโจมตีของอากาศยานได

การครองอากาศ จะไดมาจากการทําลายขุมกําลังทางอากาศของขาศึก

โจมตีเปาหมายทางพลเรือน เพ่ือทําลายขวัญ กําลังใจในการตอสูของประชาชน”

กิวลิโอ ดูชเอต

ขอคิดคําคม
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ขอคิดคําคม

“จําเปนตองครองอากาศใหไดกอนท่ีจะปฏิบัติการอยางอ่ืน 

 กําลังทางอากาศสามารถสรางความสูญเสียอยางใหญหลวงในเขตหลังของขาศึก” 

“ไมวาจะมองในแงของทหารหรือ เศรษฐศาสตร กําลังทางอากาศ

ไมเพียงมีอํานาจเหนือพ้ืนดินเทาน้ัน แตยังรวมถึงพ้ืนน้ําดวย”

มิตเซลล
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“ความเปนเจาอากาศ ตองไดมาและตอสูเพื่อรักษาสิ่งนี้ตลอดไป

ฝงูบนิทิง้ระเบดิยทุธศาสตร สามารถเขาทาํลายระบบผลติและการติดตอส่ือสารได 

ตองดํารงรักษาระบบสงกําลังบํารุงใหรอดพนจากการโจมตีทางอากาศของขาศึก 

ขณะเดียวกัน ก็ตองพยายามตัดขาดการสงกําลังบํารุงของขาศึก 

รวมการควบคุม กระจายการปฏิบัติ”

เทรนชารด

ขอคิดคําคม
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