
  
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



- ก - 
 

 
 

“ก าลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว  
ที่จะป้องกันมิให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้  

ทั้งเป็นประโยชน์ใหญ่ย่ิงในการคมนาคมเวลาปกติ” 
 

จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 

พระบิดากองทัพอากาศ 
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บทท่ี ๑ บทน า 
 

“ก าลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียวที่จะกันมิให้การสงครามมาถึง 
ท่ามกลางประเทศของเราได้ทั้งเป็นประโยชน์ใหญ่ยิง่ในเวลาปกติ” 

จอมพล สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ  
กรมหลวงพิศณโุลกประชานารถ 
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย 

“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 

 
 การป้องกันประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกคามจากศัตรูเป็นเรื่องที่ ไม่สามารถ 
ใช้ความคิดก าหนดขึ้นเองแล้วน ามาปฏิบัติได้ในทันที เพราะหากเกิดความผิดพลาดจะมีผลถึง 
“การสิ้นชาติ” อันหมายถึงการสูญเสียเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน ในอดีต
นักการทหารหรือนักรบจึงได้คิดค้นกระบวนการทางความคิด ในการที่จะเตรียมและ 
ใช้ก าลังรบที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทหาร และภัยคุกคามที่ต้องเผชิญ 
กระบวนการทางความคิดดังกล่าวจึงเสมือนเป็น “หนทางปฏิบัติที่เชื่อว่าดีที่สุดในการ 
ใช้ก าลังทหารเพื่อเอาชนะข้าศึก” หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “หลักนิยมทางทหาร 
(Military Doctrine)” หลักนิยมทางทหารจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กองทัพน าไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ หลักนิยมทางทหารมีได้ทั้ง 
ในรูปแบบที่ไม่ได้เขียนขึ้นเป็นเอกสาร (Unwritten Doctrine) และในรูปแบบที่เขียนขึ้น
เป็นเอกสาร (Written Doctrine) รูปแบบหลักนิยมทางทหารที่ไม่ได้เขียนเป็นเอกสารนั้น 
พบได้ในบันทึกการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์การทหาร “การท าสงครามของไทยในอดีต 
ประสิทธิภาพของกองทัพจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการน าทัพขององค์พระมหากษัตริย์  
ผู้เป็นจอมทัพไทย และแม่ทัพนายกองผู้ควบคุมดูแลขบวนทัพในการน าทัพเข้าต่อสู้กับข้าศึก 
พระมหากษัตริย์หรือจอมทัพ ไทยจึงเป็นผู้ก าหนดแนวความคิดและวิธีท าการรบ 
ด้วยพระองค์เอง”  
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 แนวความคิดและวิธีท าการรบที่พัฒนาขึ้นในสมัยนั้น  จึงถือได้ว่าเป็นหลักนิยม 
ทางทหารที่ไม่ได้เขียนขึ้นเป็นเอกสาร แต่เป็นสิ่งที่สั่งสมจากประสบการณ์ และบทเรียน 
หล่อหลอมจนกลายเป็นความเชื่อว่าการกระท าดังกล่าวคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะข้าศึกได้ 
ถึงแม้ว่าความเชื่อในยุคดังกล่าวจะล้าสมัยส าหรับปัจจุบันไปแล้ว แต่มิอาจปฏิเสธได้ว่า
การศึกษากระบวนการของความคิดที่ดีที่สุดต้องศึกษาจากประวัติศาสตร์หรือบทเรียน 
จากสงครามในอดีต เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นก าเนิดของแนวความคิด เป็นที่มาอันเป็นรากฐาน 
และตัวตนของเราในปัจจุบัน ดังค ากล่าวที่ว่า “ทฤษฎีที่ปราศจากประสบการณ์ จะขาด
รากฐานและสาระที่เป็นแก่นสาร ส่วนประสบการณ์ที่ปราศจากทฤษฎี จะขาดความพร้อม
ที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น” 

๑.๑ นิยามหลักนิยมของกองทัพอากาศ 
 หลักนิยม คือ หลักการมูลฐานที่มีรากฐานมาจากประสบการณ์ หรือหลักเกณฑ์ 
ที่คิดค้นขึ้นมา และได้รับการพิจารณามาอย่างถ่องแท้แล้ว น ามาสั่งสอนจนเป็นที่ยอมรับ
ปฏิบัติจากผู้ร่วมงานร่วมอาชีพ ส าหรับทางทหารจะได้มาจากบทเรียนและปฏิบัติการ  
ที่กระท าอยู่เป็นประจ าที่ได้ผลจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เป็นศูนย์รวมแห่ง
ความเชื่อในการท าศึก ถือก าเนิดมาจากการหลอมรวมกันของหลักการพ้ืนฐานและความคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจก าลังรบ หรือ การใช้อาวุธให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ในทุกโอกาสที่ปฏิบัติการต่อข้าศึก เพ่ือให้ ได้ชัยชนะ เพ่ือผลส าเร็จของ 
การปฏิบัติการตามภารกิจที่ได้รับมอบ  
 

ค าจ ากัดความ ที่ถูกต้องตรงประเด็น กะทัดรัดที่สุด นั่นคือ 

“หลักนิยม คือ สิ่งทีเ่ราเชื่อว่าเป็นหนทางทีด่ีที่สดุในการท ากิจกรรมใด ๆ” 
 

๑.๒ ที่มาของหลักนิยมกองทัพอากาศ  
 เมื่อพิจารณาถึงที่มาอันประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลให้หลักนิยม
กองทัพอากาศ ต้องปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมเติมเนื้อหาให้สอดคล้อง สามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้ 
 ๑ . ประวัติศาสตร์และบทเรียนในอดีตเป็นแหล่งที่มาของหลักนิยม เนื่องจาก
ประสบการณ์ ทางประวัติศาสตร์ เป็นสิ่ งที่ ให้ ข้อ เท็ จจริงที่ ส า คัญทั้ งการปฏิบัติที่ 
ประสบผลส าเร็จและไม่ประสบผลส าเร็จ  
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 ๒ .  ลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ทหาร เป็นสภาพความเป็นจริง 
ทางภูมิศาสตร์อันส่งผลต่อการเมืองการปกครองของประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติการ 
ทางทหารเป็นคุณลักษณะทางธรรมชาติที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลง แต่จะส่งผลต่อปัจจัยอ่ืนเสมอ
และต้องใช้เป็นข้อพิจารณาส าคัญเม่ือสิ่งแวดล้อมอ่ืนเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ค่านิยม และประเพณีของประเทศ เป็นสิ่งที่บ่งบอก 
ถึงอุปนิสัย ใจคอ ลักษณะความเป็นตัวตนของคนในชาติ ทั้งยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสิ่งที่เราถนัด
หรือความสามารถพิเศษอันจะช่วยให้การปฏิบัติภารกิจใดใดบรรลุผลได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 ๔.  ผลประโยชน์แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และ
วัตถุประสงค์ทางทหาร เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนของประเทศ ส่วนราชการ และองค์กรต่าง ๆ 
ต้องยึดถือเป็นหลักเพ่ือใช้ในการพัฒนา เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ หรือนโยบายในการ
ท างาน ทั้งนี้ผลประโยชน์ของชาติจะถูกก าหนดออกมาเป็นวัตถุประสงค์แห่งชาติ แล้วแปลง
ออกมาเป็นนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ จากนั้นจึงจะก าหนดวัตถุประสงค์ทางทหาร 
แนวทางยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของกองทัพอากาศจะต้องตอบสนองความต้องการ 
ในระดับเหนือขึ้นไปอยา่งเต็มขีดความสามารถ 
 ๕.  ความเกี่ยวข้องกับการเมือง นักการเมืองเป็นเสมือนผู้แทนประชาชน ได้รับ
ฉันทามติจากประชาชนให้บริหารประเทศ นักการเมืองจะเป็นผู้ก าหนดว่า  อะไรควรเป็น
ผลประโยชน์ของชาติที่ต้องค านึงถึง และเป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์ และนโยบาย 
ความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งกองทัพอากาศต้องยึดถือเป็นหลักในการพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเป็นหลักนิยม ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานต่าง ๆ  
 ๖.  พันธกรณีของประเทศต่อประชาคมโลก เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ และนับวัน 
จะมีความส าคัญมากยิ่งข้ึน เพราะประเทศเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก มีพันธกรณีในรูป
ทวิภาคี พหุภาคี ในแบบรัฐต่อรัฐ หรือรัฐต่อองค์กรมากมาย ทั้งในแง่การเมือง เศรษฐกิจ 
การทหาร และมนุษยธรรม พันธกรณีดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐ และ
นโยบายของกองทัพอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะกองทัพอากาศเป็นกลไกหนึ่งของ
รัฐบาลในการตอบสนองพันธกรณีของประเทศต่อประชาคมโลก 
 ๗.  ภัยคุกคาม เป็นการประเมินเจตนารมณ์ ศักยภาพ และขีดความสามารถของ
ข้าศึก คู่กรณี หรือสิ่งที่คาดการณ์ได้ว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในทุกด้าน 
อันอาจจ าเป็นต้องใช้กองทัพหรือก าลังทหาร เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา 
 ๘. สถานภาพทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความต้องการขีดความสามารถทาง
ทหารได้ประการหนึ่ง เพราะถึงแม้การพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจะเป็น
นโยบายและความต้องการหลักของรัฐบาล แต่หากปราศจากความเข้มแข็งของกองทัพ
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ควบคู่ไปกับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจแล้ว ย่อมเปรียบเสมือนการขาดการรับประกัน
ความเสี่ยงด้านความมั่นคง ที่อาจเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ในอนาคต 
นอกจากนี้สถานภาพทางเศรษฐกิจ ยังเป็นเครื่องชี้วัดความสามารถของกองทัพในการด ารง
ศักยภาพของตนเองให้มีขีดความสามารถหรือความพร้อมรบในระดับที่ต้องการ ศักยภาพ 
ที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การจัดหา การด ารงรักษาสภาพ การซ่อมบ ารุง 
และการส่งก าลังบ ารุง เป็นต้น 
 ๙.  ขีดความสามารถทางเทคโนโลยี พัฒนาการทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด  
ท าให้สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของโลกเปลี่ยนแปลงไป โลกมีการสื่อสารเชื่อมต่อ 
ถึงกันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เอ้ืออ านวยให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์  
ซึ่งไม่เพียงแต่องค์กรภาคเอกชนจะได้รับประโยชน์เท่านั้น กองทัพอากาศเป็นกองทัพที่มี
เอกลักษณ์ส าคัญอย่างหนึ่งคือมีรากฐานพัฒนาการมาจากเทคโนโลยี ขีดความสามารถ 
ทางเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยชี้วัดประสิทธิภาพของกองทัพอากาศที่ส าคัญมากอย่างหนึ่ง 
และเป็นองค์ประกอบของการก าหนดหลักนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ๑๐.  ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนในชาติ ประเทศที่มีการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย ผู้น าและคณะรัฐบาลเปรียบเสมือนผู้แทนของประชาชนที่ได้รับมอบ
อ านาจให้มาบริหารประเทศ การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศ 
จึงเสมือนการปฏิบัติเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงเป็น
เจ้าของกองทัพอากาศที่แท้จริง อนึ่งในยุคปัจจุบันที่การแสดงทัศนคติ  และความคิดเห็น
ของประชาชนมีการเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น การด าเนินการใด ๆ ของกองทัพอากาศ  จึงจะต้อง
รับฟังทัศนะคติ และความคิดเห็นของประชาชน เพราะกองทัพอากาศจะไม่สามารถปฏิบัติ
ภารกิจใด ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยปราศจากการสนับสนุนจากประชาชน 

๑.๓ ประเภทของหลักนิยม 
 ถึงแม้ค าว่าหลักนิยมจะมีต้นก าเนิดมาจากศาสนา มีความหมายเกี่ยวกับ ค าสอน 
ลัทธิ ความเชื่อ เมื่อน ามาใช้ทางทหารจึงจ ากัดเฉพาะในเรื่องกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
การทหารและความมั่นคง ซึ่งรวมถึงการท าสงครามด้วย หลักนิยมนั้นมีหลายประเภท  
แต่ละประเภทก็จะมีหน้าที่ บทบาท และคุณลักษณะเฉพาะตัว การจ าแนกประเภทของ
หลักนิยมจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว เมื่อเปรียบเทียบการแบ่งหลักนิยมทางทหารของ
ประเทศต่าง ๆ แล้ ว จะมีความแตกต่างกันไม่มากนัก เป็นเพียงการแบ่ งประเภท 
ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของประเทศตนเองเท่านั้น ส าหรับกองทัพอากาศนั้น ได้แบ่งประเภท
ของหลักนิยมจากการอ้างอิงของประเทศอ่ืนบวกกับธรรมชาติของกองทัพไทย ดังนี้ 
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  ๑.  หลักนิยมมูลฐาน (Foundational Doctrine) เป็นรากฐานของหลักนิยม
ทั้งหลายมีขอบเขตกว้าง แนวความคิดของหลักนิยมมูลฐานนี้จะมีลักษณะค่อนข้างเป็น
นามธรรม ถือเป็นหลักการพ้ืนฐานในการใช้ก าลังทางทหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แสดง
เจตนารมณ์ และธรรมชาติของสงคราม รวมทั้งความสัมพันธ์ของการใช้ก าลังทหารกับ 
พลังอ านาจด้านอ่ืน หลักนิยมมูลฐานจึงมีรากฐานของหลักการสงคราม ที่ผู้น าทางทหารทุกยุค
ทุกสมัยใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินตกลงใจท าสงคราม ถึงแม้ว่าหลักการสงครามจะเป็ น 
ส่วนหนึ่งของหลักนิยมมูลฐาน ซึ่งเป็นเหมือนกฎหรือความเป็นจริง และมีมากมายหลายข้อ
ล้วนเป็นที่ยอมรับของผู้น าทางทหาร แต่ไม่ใช่ทุกข้อที่บัญญัติข้ึนใช้อย่างเป็นทางการ 

  ๒. หลักนิยมสิ่งแวดล้อม (Environment Doctrine) คือหลักนิยมที่รวบรวม
ความเชื่อที่เกี่ยวกับการใช้ก าลังทหารเข้าปฏิบัติการในมัชฌิมหรือสภาพแวดล้อมแต่ละชนิด 
เช่น พื้นดิน ทะเล อากาศ อวกาศ ใต้ท้องทะเล หลักนิยมสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องเฉพาะของ
ก าลังทหารในแต่ละมิติของการปฏิบัติ 

  ๓ . หลักนิยมของหน่วย (Organization Doctrine)  คือความเชื่อพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติของหน่วยทหารตามโครงสร้างการจัด ในที่นี้ ก็คือ “หลักนิยม
กองทัพอากาศ” นั่นเอง หลักนิยมของหน่วยจะน าเอาความเป็นนามธรรมของหลักนิยม 
มูลฐานและเนื้อหาในหลักนิยมสภาพแวดล้อมมาสนธิกัน โดยเน้นความเป็นจริงของ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น  การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เป็นต้น  
หลักนิยมของหน่วยจะถูกใช้เป็นแนวทางเพ่ือรองรับความต้องการในปัจจุบันและในอนาคต
อันใกล้ ซึ่งต้องมีการประมวลสถานการณ์อย่างรอบด้าน ตรงข้ามกับหลักนิยมมูลฐานที่เป็น
ความจริงอันถาวร ประเภทของหลักนิยมของหน่วยจะประกอบไปด้วย 
 ๑)  หลักนิยมพ้ืนฐาน (Basic Doctrine) 
 ๒)  หลักนิยมปฏิบัติการ (Operational Doctrine) 
 ๓)  หลักนิยมยุทธวิธี (Tactical Doctrine) 
 ๔)  หลักนิยมปฏิบัติการร่วม (Joint Doctrine) 
 ๕)  หลักนิยมปฏิบัติการผสม (Multinational Doctrine) 
 กองทัพอากาศไทยนั้นเป็นกองทัพที่มีขนาดเล็ก มีคุณลักษณะ และธรรมชาติ
ของปัจจัยแวดล้อมแตกต่างจากประเทศอ่ืน ส าหรับหลักนิยมกองทัพอากาศฉบับนี้ จะเป็น 
“หลักนิยมพ้ืนฐาน” ที่พัฒนาจากการพิจารณาสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบรอบด้าน
อย่างจริงจัง เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ อีกทั้งยังเป็น
แนวทางในการจัดองค์กร ปรับปรุงโครงสร้างก าลังรบและปรับปรุงแผนงานทางทหารอ่ืน ๆ 
ก่อให้เกิดวงรอบของการพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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๑.๔ คุณค่าของหลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ 
 หลักนิยมพ้ืนฐานกองทัพอากาศฉบับนี้ มีความส าคัญ และจ าเป็นต้องเผยแพร่ให้
ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรทุกระดับในกองทัพอากาศรับรู้ และเข้าใจ เพราะจะต้องน าไป
พัฒนาหลักนิยมในระดับรองลงไป รวมทั้งแผนงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดรับกัน
อย่างเหมาะสม แสดงความเป็นตัวตนและเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน และ
กองทัพอากาศ นอกจากนี้  หลักนิยมกองทัพอากาศฉบับนี้ยังมุ่ งที่จะให้กลุ่มบุคคล  
ส่วนราชการ และองค์กรต่าง ๆ ต่อไปนี้รับทราบและเข้าใจ 
 ๑.  ผู้น าในระดับรัฐบาล รวมทั้งรัฐมนตรีผู้มีอ านาจพิจารณา หรือก าหนดนโยบาย
ด้านความมั่นคง 
 ๒.  ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสนองนโยบายด้านความมั่นคงของ
รัฐบาล 
 ๒.๑  ส่วนราชการ (ระดับกระทรวงและระดับกรม/หน่วยงาน) 
 ๒.๒  สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียน 
 ๒.๓  สื่อมวลชน หรือองค์กรผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณชน 
 ๓.  ประเทศ องค์กร หรือกลุ่มประเทศพันธมิตร ที่ประเทศไทย กองทัพไทย และ
กองทัพอากาศมีโอกาสที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน 
 ๔.  ประเทศ องค์กร กลุ่มประเทศ หรือฝ่ายที่มี โอกาสเกิดความขัดแย้งเป็น 
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงกับประเทศไทย โดยหลักนิยมกองทัพอากาศจะเป็นเครื่องมือ
แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ พันธกรณี รวมทั้งขีดความสามารถที่จะสนองตอบหรือตอบโต้
ภัยคุกคามนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหากจ าเป็น ท าให้เกิดสภาวะของการป้องปรามได้ในที่สุด 

๑.๕ ประโยชน์ของหลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ  
      ๑.  เป็นแนวทางในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ  
      ๒.  เป็นหลักในการวางแผน และก าหนดแนวความคิดในการด าเนินการทั้งปวงของ
กองทัพอากาศ  
      ๓.  เป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนา การจัดหน่วย การวางก าลัง และใช้ก าลังให้มี
ประสิทธิภาพ  
      ๔.  เป็นแนวทางให้หน่วยเกี่ยวข้องและเหล่าทัพอ่ืนได้ศึกษาและเข้าใจในธรรมชาติ 
และหลักการปฏิบัติของกองทัพอากาศ ก่อให้เกิดการประสานงานในการปฏิบัติการร่วม /
ผสมระหว่างเหล่าทัพและชาติพันธมิตร  
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๑.๖ คุณลักษณะท่ีดีของหลักนิยม 
 ๑. ตีความหรือท าความเข้าใจได้ง่าย (กะทัดรัด ชัดเจน ใช้ภาษาสละสลวย) 
 ๒. มีเหตุผลเชื่อถือได้ 
 ๓. เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา และถูกอัธยาศัยของผู้ใช้ 
 ๔. แฝงไว้ด้วยพลังแห่งการชี้น า ซึ่งควรเป็นผลผลิตของวิสัยทัศน์ที่มองการไกล และ
สติปัญญาที่วิเคราะห์ประสบการณ์ในอดีต 
 ๕. เปิดเผยและประสงค์ให้เผยแพร่ออกไป 
 ๖. มีความยืนยงและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ 
 ๗. มีความอ่อนตัวใช้ได้กับภัยคุกคามที่เผชิญอยู่ และแสดงภาพแห่งภัยคุกคาม 
ในอนาคต 
 ๘. มีความสมบูรณ์ครอบคลุมถึงเรื่องท่ีต้องการ 
 ๙. แสดงถึงขีดความสามารถแห่งพลังอ านาจ พร้อมทั้งชี้ แนะแนวทางการใช้ 
ขีดความสามารถนั้นให้เกิดผลดีที่สุด 

๑.๗ ความมุ่งหมายของการจัดท าหลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ 
 สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ชาติหรือนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่หันมาเน้น 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนรูปแบบจากศัตรูตามแบบเป็นการ
ก่อความไม่สงบ และการก่อการร้าย ความเกี่ยวข้องทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ภารกิจของกองทัพที่เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของกองทัพในสภาวะปกติในการ
ช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาภัยพิบัติ การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจาก
สงคราม (MOOTW) การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพ่ือความมั่นคง  
แหงราชอาณาจักร การพัฒนาทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความต้องการปฏิบัติการร่วม
ที่มมีากยิ่งข้ึน ฯลฯ ดังนั้นความมุ่งหมายของการจัดท าหลักนิยมพ้ืนฐานกองทัพอากาศฉบับนี้
คือ เพ่ือใช้ เป็นแนวทางพ้ืนฐานในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือการเตรียม และใช้ก าลั ง
กองทัพอากาศให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  
โดยมุ่งเผยแพร่ให้หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน โดยเฉพาะก าลังพล 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้
หลักนิยมพ้ืนฐานกองทัพอากาศฉบับนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามพันธกิจ และภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น “โล่ห์” ทั้งในยามสงบ ยามวิกฤต จนถึง
ภาวะสงคราม เป็นที่พ่ึงของประชาชน และเป็นความภาคภูมิ ใจของประเทศชาติ สมดัง
ปฏิภาณขององค์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศสืบต่อไป 
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๑.๘ กรอบความคิดการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ 
           หลักนิยมกองทัพอากาศเปรียบเสมือน “เข็มทิศ” ส าหรับน าทาง ไม่ใช่แผนที่แสดง
เส้นทางสู่จุดหมาย ผู้ใช้สามารถพิจารณาเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับองค์ประกอบปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือน าพาตนเองไปสู่จุดหมายได้ตามต้องการ  การที่หลักนิยมจะมีบทบาท
ต่อองค์กรได้ต้องประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ ๒ ประการ  ประการแรก คือ ต้องมี
อิทธิพลในการชักจูงความคิดของบุคลากรในองค์กร ซึ่งอิทธิพลนั้นจะเกิดจากการอนุมัติ
หรือการให้อ านาจ และเกิดจากความส าคัญของผู้น าหรือผู้บังคับบัญชา ประการที่สอง คือ 
การจะน าหลักนิยมไปใช้จะต้องพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบทุกครั้ง 
          การสร้างหลักนิยมพ้ืนฐานกองทัพอากาศจะมีความมุ่งหมาย เพื่อให้ใช้เป็นแนวทาง
และข้อแนะน า ในการสร้างกรอบความคิดและความเข้าใจเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ปฏิบัติ
หลักนิยมพ้ืนฐานกองทัพอากาศจะไม่เข้มงวดหรือจ าเพาะเจาะจงในวิธีการปฏิบัติ แต่จะ
เป็นเครื่องชี้แนะ ก ากับทิศทาง และการน าพากองทัพ ซึ่งช่วยเสริมและสนับสนุน 
การพิจารณาตัดสินตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีส่วนช่วยผู้น า
หรือผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมา ในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติในระดับยุทธวิธี 
รวมทั้งระเบียบปฏิบัติปลีกย่อยลงมาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะว่าแนวทางและ
ระเบียบปฏิบัติที่ดีย่อมต้องเป็นเครื่องสะท้อนสิ่งดี ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในหลักนิยม  
           หลักนิยมพ้ืนฐานกองทัพอากาศสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ เพราะกระบวนการพัฒนาหลักนิยมจะมีลักษณะเป็นวงรอบ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยหรือองค์ประกอบที่น ามาเป็นข้อมูลป้อนเข้าเพ่ือน าไปพิจารณาสร้าง 
หลักนิยมกองทัพอากาศ หลังจากนั้นจึงจะก าหนดยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศต่อไป 
ผลลัพธ์ของหลักนิยมเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นได้ในรูปของการจัดองค์กร โครงสร้างก าลังรบ 
และความต้ องการด้ านต่ าง  ๆ  อนึ่ ง  กระบวนการของหลั กนิ ยม ไม่ มี วัน สิ้ น สุ ด  
เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น และความต้องการใหม่ ๆ เกิดขึ้น 
สิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือน าไปใช้พิจารณาปรับปรุงหลักนิยมต่อไป 
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ภาพที่ ๑  กระบวนหลักนิยมกองทัพอากาศ 

 
 “หลักนิยม” จะใช้เป็นแนวทางในการก ากับหรือชี้แนะเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมี
ความแตกต่างจาก“ยุทธศาสตร์” ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดหนทางปฏิบัติ หลักนิยม
จึงมีความอ่อนตัวในการน ามาประยุกต์ใช้มากกว่าและขึ้นกับดุลพินิจของผู้น าไปใช้ แต่ทั้ง
หลักนิยมและยุทธศาสตร์จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแนบแน่น หากเปรียบ 
หลักนิยมเป็นเหมือนเข็มทิศน าทางแล้ว ยุทธศาสตร์เปรียบได้กับเส้นทางที่ได้ถูกเลือกไว้ในแผน
ว่าจะไปสู่เป้าหมายได้ดีท่ีสุดอย่างไรนั่นเอง 
  

หลักนิยม

ป จจัย องค์ประกอบ
 ผลประโยชน์แห่งชาติ
 วัตถุประสงค์แห่งชาติ
 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ
 วัตถุประสงค์ทางทหาร
 ภัยคุกคาม
 การเมือง นโยบาย
 ทฤษฎี
 ประวัติศาสตร์
 ขีดความสามารถ
 เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
ยุทธการ
ยุทธวิธี

ข้อมูลย้อนกลับ
 ประสบการณ์
 การใช้ก าลังทหารครั้งหลังสุด
 ความต้องการด้านการฝ ก

ผลที่ได้
การจัดองค์กร
โครงสร้างก าลังรบ
การฝ ก
ความต้องการยุทโธปกรณ์
แผนทางทหาร
สมุดปกขาว
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ภาพที่ ๒  นาย ชาร์ล ฟันเดนบอร์น น าเครื่องอังรี ฟาร์มัง ๔ มาแสดงการบินที่สนามม้า

สระประทุม ระหว่าง ๓๑ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๓ เป็นการจุดประกายให้มี 
การพัฒนาก าลังทางอากาศในประเทศไทย 

๑.๙ การพัฒนาหลักนิยมของกองทัพอากาศ 
 กองทัพอากาศเรียนรู้บทเรียนจากการใช้ก าลังในอดีตอย่างมาก จึงเป็นแรงผลักดัน
ให้มีการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศท่ีเป็นเอกสาร (Written Doctrine) ขึ้นเป็นครั้งแรก
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๓  ใช้เวลาในการด าเนินการถึง ๔ ปี แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๒๗ เรียกว่า 
“การก าหนดหลักนิยมของกองทัพอากาศไทยของคณะท างานสถาบันวิชาการทหารอากาศ
ชั้นสูง พ.ศ.๒๕๒๗” มีสาระส าคัญเน้นที่การต่อสู้เพ่ือเอาชนะลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่ไม่มีการ
เผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบอย่างเป็นทางการ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๐ ได้มีการพัฒนา 
หลักนิยมที่เน้นในระดับปฏิบัติขึ้น หลักนิยมดังกล่าวมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนกว้าง ๆ 
คือส่วนที่เป็นหลักการและธรรมชาติของก าลังทางอากาศ กับส่วนที่เป็นนโยบายและ 
การปฏิบัติ โดยมีข้อพิจารณาว่าการใช้ก าลังทางอากาศให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน มีการจัดหน่วยและแบ่งมอบการบังคับบัญชาให้เป็นสัดส่วน  
การบังคับบัญชาก าลังทางอากาศที่มีอยู่ทั้งหมดในยุทธบริเวณนั้น  จะต้องมอบให้ขึ้นอยู่ใน
ความรับผิดชอบทางยุทธการของผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ในพ้ืนที่การรบที่สนธิก าลัง
ทางอากาศไว้ด้วยกัน (Centralized Control) แสดงให้เห็นแนวคิดของการใช้ก าลังทาง
อากาศที่มีอย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด นอกจากนี้จะต้องมีการแต่งตั้งนายทหาร
อากาศเป็นผู้บัญชาการกองก าลังทางอากาศ ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการยุทธ์บริเวณ โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการสงครามทางอากาศตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นแนวคิด 
ด้านการยุทธ์ร่วมกับก าลังส่วนอ่ืนโดยเฉพาะก าลังทางบก เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
ในการประสานงานในการใช้ก าลังทางอากาศในอนาคต 
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 ต่อมาปี  พ .ศ .๒๕๓๗  ได้มี การปรับปรุงหลักนิ ยมขึ้น ใหม่ด้ วยเหตุผลและ 
ความเหมาะสมของสถานการณ์โลก และภูมิภาคในยุคนั้นที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคหลังสงครามเย็น 
ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแบ่งโลกออกเป็นหลายขั้ว 
(Multi-Polar World) ไม่ยึดติดกับชาติมหาอ านาจใหญ่เพียง ๒ ชาติอีกต่อไป ผลประโยชน์
ของชาติทางเศรษฐกิจถูกให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกต่อการพัฒนาประเทศ พ้ืนที่
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิมจนมีแนวโน้มที่จะเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐขึ้น บทบาททางทหารโดยเฉพาะก าลังทางอากาศจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญเพ่ือให้เป็นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในการด าเนินนโยบายของรัฐ นอกจากนี้
ความขัดแย้งที่ท าให้เกิดการใช้ก าลังทหารในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกอาทิ กรณีสงคราม 
ชิงเกาะฟอล์คแลนด์ระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินา (พ.ศ.๒๕๒๕) สงครามอ่าวเปอร์เซีย 
ที่สหรัฐฯ และพันธมิตรปฏิบัติตามมติสหประชาชาติ เพ่ือการขับไล่กองก าลังทหารของอิรัก
ออกจากประเทศคูเวต (พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๔) ซึ่งก าลังทางอากาศเข้ามามีบทบาทส าคัญ 
และพิสูจน์แล้วว่าปฏิบัติการทางอากาศสามารถส่งผลต่อการปฏิบัติของทุกหน่วย 
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติทางทหารในมิติอ่ืน จนอาจเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการตัดสิน
การแพ้ชนะของสงคราม รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการรบ เช่น การใช้อาวุธที่มีความ
แม่นย าสูง (Precision Guided Weapon) อีกทั้งความต้องการที่จะปลูกฝังอุดมการณ์ 
ค่านิยม (Ethos) บุคลากรในกองทัพเข้าใจถึงภารกิจและหน้าที่ของกองทัพอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะภารกิจในส่วนที่ปฏิบัติการด้วยความริเริ่มของกองทัพอากาศ และภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติร่วมกับเหล่าทัพอื่น ซึ่งต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้รับทราบตรงกัน 
ไม่เก็บเป็นเอกสารลับอีกต่อไป ท าให้จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักนิยมเพ่ือให้สอดรับกับ 
ความต้องการและความเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาแล้ว  
 หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๗ ประกอบไปด้วยบทที่กล่าวถึงแนวความคิด
ทั่วไปว่าด้วยที่มา ประโยชน์ และประเภทของหลักนิยม ในส่วนของบทที่ว่าด้วยหลักนิยม
พ้ืนฐานได้กล่าวถึงธรรมชาติของก าลังทางอากาศที่จะท าให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าจะน าก าลัง
ทางอากาศไปใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บทต่อมาเป็นบทที่ว่าด้วยหลักนิยม
ปฏิบัติการที่ได้กล่าวถึง การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์และยุทธวิธี ซึ่งก็ได้มีการ 
แจกแจงภารกิจที่ก าลังทางอากาศจะสามารถปฏิบัติได้ในรูปแบบ และในวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกัน แต่ที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของหลักนิยม ทอ.๓๗ คือการกล่าวถึงเอกลักษณ์ 
และข้อพิจารณาที่ส าคัญในการปฏิบั ติการทางอากาศที่ว่าต้อง “รวมการควบคุม  
และแยกการปฏิบัติ” หรือ Centralized Control and Decentralized Execution ซึ่ง
เป็นแนวคิดการจัดการบริหารทรัพยากรก าลังทางอากาศตามแบบชาติอภิมหาอ านาจทาง
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ทหารตะวันตก ด้วยเหตุผลที่ว่าก าลังทางอากาศเป็นก าลังรบที่มีจ านวนจ ากัด และมีราคา
แพง จ าเป็นต้องมีระบบควบคุมและสั่งการที่ดีทันกับเหตุการณ์ โดยไม่มีการแบ่งสันปันส่วน
กันออกไปอย่างเด็ดขาด ซึ่งเจตนารมณ์ของเหตุผลนี้ไม่ใช่ว่ากองทัพอากาศต้องการควบคุม
ทรัพยากรก าลังทางอากาศไว้แต่เพียงเหล่าทัพเดียวโดยไม่สนใจเหล่าทัพหรือหน่วยอ่ืน  ๆ 
หากแต่การใช้ก าลังทางอากาศจ าต้องได้รับการจัดสรรปันส่วน และล าดับความส าคัญ 
ในการใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ร่วมของทุกเหล่าทัพที่มีเป้าหมาย
สุดท้ายเดียวกันคือการได้รับชัยชนะในสมรภูมิ ซึ่งคุณลักษณะความอ่อนตัวของก าลัง 
ทางอากาศนี่เองท าให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกเหล่าทัพทุกหน่วย 
ข้อส าคัญคือใช้อย่างไรให้บรรลุผลร่วมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเท่านั้น อีกส่วนที่ได้รับ 
การกล่าวถึงและให้ความส าคัญอย่างมากถึงกับตีพิมพ์ด้วยตัวอักษรที่ไม่เหมือนอักษรอ่ืน  ๆ 
ในหลักนิยมฉบับนี้ คือข้อพิจารณาที่ว่า “ก าลังทางอากาศเป็นอาวุธที่ใช้ได้ดีที่สุดในเชิงลึก 
สามารถใช้แสดงท่าทีเพ่ือการป้องปรามได้แม้ยังไม่เกิดสงคราม”  ซึ่งอาจจะขาดข้อพิจารณา
ในปัจจัยจ าเป็นอ่ืนที่ประกอบให้การใช้ในเชิงรุกนั้น มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
ข้อพิจารณานี้ยังได้กล่าวถึงว่าเมื่อเกิดสงครามขึ้น “สิ่งแรกที่ต้องกระท าเพ่ือให้ได้มาและ
ต้องรักษาไว้ก็คือ การครองอากาศซึ่งมิได้หมายความเฉพาะการสู้รบกันในอากาศเท่านั้น 
แต่หมายถึงการโจมตีต่อระบบก าลังทางอากาศทั้งมวลของข้าศึก และที่ส าคัญที่สุดคือ  
ขีดความสามารถในเชิงรุกนั้นต้องสามารถท าลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้เป็นส าคัญ”  
 ปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้มีการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศขึ้นอีกครั้งเรียกว่า “หลักนิยม
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙” สาเหตุหลักมาจากอิทธิพลจากการเปลี่ ยนแปลง 
ในแนวความคิดและแนวทางในการท าสงครามหลังสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่  ๑  
ปี พ.ศ.๒๕๓๓ ซึ่งแสดงให้เห็นการใช้ก าลังทางอากาศอย่างเป็นระบบของประเทศพันธมิตร 
โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่ นาวาอากาศเอก John A. Warden เสนอทฤษฎีวงแหวน ๕ วง 
(Warden’s 5-Ring Model) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้าศึกอย่างเป็นระบบได้ถูกบรรจุเป็น
ส่วนส าคัญของหลักนิยม ที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการด้านความรู้ในการใช้ก าลังทางอากาศ 
ส่วนประเด็นที่ขยายความจากเดิมมีดังนี้ กล่าวถึงที่มาของปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์
และชี้ให้เห็นว่าแม้มิใช่กองทัพอากาศของชาติมหาอ านาจก็สามารถปฏิบัติได้และมีความ
จ าเป็น กล่าวถึงทฤษฎีการโจมตีจุดยุทธศาสตร์ที่เป็น Center of Gravity ของข้าศึกว่าเป็น
สิ่งที่ พิสูจน์แล้วว่าถูกต้องได้ผล บทเรียนจากสงครามต่าง  ๆ ได้พิสูจน์ซ้ าให้ เห็นว่า  
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์เป็นหนทางที่สั้นที่สุดในการเอาชนะสงคราม และ 
ยังช่วยให้ประหยัดทรัพยากรของชาติ เลือดเนื้อ และชีวิตของประชาชนตลอดจนภาระ 
ในการท าสงครามของเหล่าทัพอ่ืนจากการท าสงครามยืดเยื้ออีกด้วย หลักนิยมกองทัพอากาศ 
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พ.ศ.๒๕๓๙ ยังคงเป็นหลักนิยมที่ยังคงใช้อยู่ แต่ยังมิได้น ามาประยุกต์ใช้งานในทุกระดับ 
ได้อย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๑ กองทัพอากาศได้พัฒนาหลักนิยมพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือเผยแพร่ให้
ข้าราชการกองทัพอากาศได้รับรู้ และเข้าใจ เพราะจะต้องน าไปพัฒนาหลักนิยมที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนแผนงานและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดรับกันอย่างเหมาะสม อีกทั้ง แสดงความ
เป็นตัวตนและเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน และกองทัพอากาศ อนึ่ง หลักนิยม
พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ใช้ควบคู่กับหลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม  
หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ ระบุรายละเอียดหลักนิยมพ้ืนฐาน หลักนิยม
ปฏิบัติการ หลักนิยมปฏิบัติการร่วม/ผสม และหลักนิยมปฏิบัติการผสม ซึ่งหลักนิยมทั้ง  
๒ ฉบับมีส่วนเสริมซึ่งกันและกัน 
 
 

************** 
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บทท่ี ๒ การสงคราม (Warfare) 
 

๒.๑ ธรรมชาติของสงคราม 

 ๒.๑.๑ ความรุนแรงและอันตราย 
  สงครามเป็นสิ่งที่ โหดร้ายและทารุณที่สุดของมนุษยชาติ การใช้ก าลัง 
บีบบังคับท าให้เกิดความรุนแรง การสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพยากร และเกิดความล าบากยากเข็ญ 
ซึ่งก่อให้เกิดอารมณ์และความป่าเถื่อนดุดัน และเป็นสิ่งบ่อนท าลายความมีเหตุมีผล 
ของมนุษยชาติ เมื่อสงครามเป็นการกระท าที่มีความรุนแรง และอันตรายซึ่งเป็นลักษณะ
พ้ืนฐานของสงคราม  และสงครามนั้ นมนุษย์ เป็ นผู้ ก ระท า และมนุ ษย์ มี ความ 
หวาดกลัวอันตรายอยู่ในตัว โดยธรรมชาติย่อมท าให้เกิดปฏิกิริยาที่จะต่อต้านความ
หวาดกลัว ซึ่งมีผลกระทบที่ส าคัญในการท าสงคราม ฉะนั้นผู้น าทางทหารจะต้องสร้างความ
กล้าหาญเพ่ือควบคุมความหวาดกลัว ความกล้าหาญไม่ได้ท าให้ความหวาดกลัวหมดไป  
แต่จะเสริมให้สามารถควบคุมความหวาดกลัวได้ดีขึ้น 

 ๒.๑.๒ ความคลุมเครือ ความเสียดทาน และโอกาส 
  ความคลุมเครือ (Fog of War) การกระท าทุกอย่างในสงครามเกิดขึ้น 
ในสภาพของความไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนจะแผ่กระจายตลอดทั้งสนามรบ ในรูปของการ 
ที่ไม่อาจทราบเรื่องราวของข้าศึกท่ีแน่นอนเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แม้กระทั่งสถานการณ์
ของฝ่ายเดียวกัน ขณะที่ฝ่ายเราจะพยายามลดความไม่แน่นอน โดยการรวบรวมข้อมูลและ
ข่าวสารอย่างละเอียดแล้วก็ตาม แต่ความไม่แน่นอนก็ไม่สามารถขจัดออกไปได้ การปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในสงครามจึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่สมบูรณ์  ความไม่เที่ยงตรง หรือ
แม้กระท่ังขัดแย้งกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ 
  ความเสียดทาน (Friction) สงครามเมื่อพิจารณาอย่างผิวเผินแล้วดูเหมือน
เป็นการปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยาก แต่ในทางปฏิบัติแล้วมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งท าให้การท าสงคราม  
มีความยุ่งยาก  ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนมากจะคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ และท าให้เกิด
ความสับสน ปัจจัยเหล่านี้ เรียกว่า “ความเสียดทานของสงคราม” ความเสียดทาน
ประกอบด้วยปัจจัยจ านวนมาก และอุบัติการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเพียง
ปัจจัยเดียวหรือรวมกันแล้วส่งผลให้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ  
ทางทหารลดลง ตั วอย่ างของความ เสี ยดทานที่ ส าคัญ  เช่ น  การติ ดต่อสื่ อสาร 
ที่ไม่สามารถส่งผ่านค าสั่งได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง การออกแบบระบบอาวุธที่ไม่สมบูรณ์ 
ท าให้ท างานผิดพลาด การต่อต้านจากข้าศึก ซึ่งคาดว่าหมดขีดความสามารถไปแล้ว เป็นต้น 
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โดยสรุปแล้ว “ความเสียดทาน คือ ปัจจัยที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนหรือไม่อาจพยากรณ์ได้  
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสงครามได้” แหล่งก าเนิดของความเสียดทานเกิดจาก 
ความอันตรายของสงครามเอง ความเหนื่อยยากในการปฏิบัติ ความไม่แน่นอนของข่าวสาร 
และการกระท าของข้าศึก อิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสงครามที่มีโอกาส 
จะเกิดขึ้นความเสียดทานจะสะสมผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ท าให้การสงครามในทางปฏิบัติ
แตกต่างจากทางทฤษฎีอย่างสิ้นเชิง ความเสียดทานเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของธรรมชาติ
ของสงคราม ไม่สามารถจะก าจัดให้หมดไปโดยมนุษย์หรือการใช้เทคนิคต่าง ๆ  ดังนั้นผู้น า
ทางทหารจะต้องเข้าใจอิทธิพลของความเสียดทานอย่างถ่องแท้  
  โอกาส (Chance) เมื่อสงครามมีความไม่แน่นอนและความเสียดทาน  
ท าให้การสงครามมีความเสี่ยง ทุกๆ ภารกิจจะมีความเสี่ยงประกอบอยู่ด้วยเสมอ โดยปกติแล้ว 
ถ้าต้องการความส าเร็จมากก็ย่อมจะมีความเสี่ยงมากเช่นเดียวกัน ส่วนหนึ่งของความเสี่ยง  
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ โอกาส โอกาสนั้นเป็นธรรมชาติของสงครามที่ส าคัญที่สุด และ
เป็นแหล่งก าเนิดของความเสียดทาน โอกาสประกอบด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มี
เหตุผล ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสงครามเป็นการกระท าของมนุษย์  
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความเป็นพลวัตมากที่สุด นอกจากนี้แล้ว โอกาสจะเกิดขึ้นกับ 
ทั้งสองฝ่าย  ดังนั้นผู้น าทางทหารจะต้องไม่พิจารณาว่าโอกาสเป็นการสูญเสียเพียงอย่างเดียว 
จะต้องพิจารณาว่าโอกาสเป็นการส่งเสริมให้ได้รับผลลัพธ์ที่ชัยชนะด้วย นั่นคือต้องพร้อม  
ที่จะขยายผลเมื่อมีโอกาส 

 ๒.๑.๓ พลังแห่งการต่อสู้ (The will to fight) 
  การท าสงครามเป็ นรูปแบบหนึ่ งของวิถีการแก้ปัญ หาข องมนุษย์  
มีองค์ประกอบรวมกันเป็นพลังแห่งการต่อสู้ ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ (Physical) ปัจจัย
ด้านจิตใจ (Morale) และปัจจัยด้านแนวความคิด (Conceptual) 

- ปัจจัยด้านกายภาพ (Physical) ในการท าสงคราม สามารถประเมินค่า
ได้จาก อาวุธ ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี วัตถุประสงค์การใช้ก าลังทางกายภาพเข้ายึดครอง
พ้ืนที่ ความเข้มแข็งของก าลังรบ รวมทั้งจ านวนทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ การสูญเสีย
ดินแดน และการเป็นเชลยศึก 

- ปัจจัยด้านจิตใจ (Morale) เป็นสิ่งที่ยากจะก าหนด และค านวณเป็น
จ านวนได้ แต่เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดเพราะสภาวะความเป็นผู้น า ความกล้าหาญ เสียสละ 
ขวัญ ก าลังใจ และจิตวิญญาณรุกรบ เป็นปัจจัยการรบของการสงครามระดับปฏิบัติการ
และระดับยุทธวิธีที่ขับเคลื่อนก าลังรบทางกายภาพสู่ชัยชนะของสงครามได้ 
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- ปัจจัยด้านแนวความคิด (Conceptual) เป็นกระบวนการทางความคิด 
ที่จะน าก าลัง และทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
เช่น หลักนิยม หลักการสงคราม ยุทธศาสตร์ ยุทธศิลป์ ฯลฯ 

๒.๒ ธรรมชาติของความขัดแย้ง 
 ธรรมชาติของความขัดแย้งมีขอบเขตกว้างสามารถครอบคลุมได้ตั้งแต่ห้วงเวลา
สันติภาพ (Peace) ไปจนกระทั่งถึงห้วงเวลาเกิดสงคราม (War) อนึ่งในห้วงระยะเวลาที่มี
ความสงบขั้นต้นเริ่มตั้งแต่การที่กองทัพใช้ศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ือสนับสนุน
รัฐบาลในการแก้ ไขปัญหาสั งคมและการพัฒนาประเทศตามที่ ได้ รับมอบหมาย  
การช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ  เช่น การควบคุมไฟป่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
การสนับสนุนกิจการการบิน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมการบิน/กิจการ
เกี่ยวเนื่องด้านการบิน (Aviation Supply Chain) ของประเทศ การแก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อเอดส์ 
การแก้ไขปัญหายาเสพติด ล าดับความเข้มข้นที่สูงขึ้นถัดมา เป็นการปฏิบัติการทางทหาร
เพ่ือช่วยเหลือหน่วยงานพลเรือนตามที่ได้รับการร้องขอ เช่น การจี้เครื่องบิน การต่อต้าน
การก่อการร้าย หรือการอพยพคนไทยในต่างแดน เป็นต้น ซึ่งเป็นระดับความเข้มข้นสูงสุด
ของการปฏิบัติการทางทหารในห้วงระยะเวลาที่มีความสงบ 
 การกดดันทางการทูตเป็นความเข้มข้นล าดับแรกของการปฏิบัติการทางทหาร
นอกจากสงคราม ส าหรับความเข้มข้นล าดับสูงขึ้นไป คือ การใช้ก าลังทหารเพ่ือรักษา
สันติภาพ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การสร้างสันติภาพ การรักษา
ผลประโยชน์ของพันธมิตร การแทรกแซงอย่างจ ากัด และการบังคับใช้สันติภาพ ซึ่งเป็น
ความเข้มข้นสูงสุดของการปฏิบัติการทางทหารนอกจากสงคราม 

 
ภาพที่ ๓ พัฒนาการจากสันติภาพสู่สงคราม 

สันติภาพ สงคราม

                   อพยพและคุ้มครอง
                ต่อต้านการก่อการร้าย
           สนับสนุนองค์กรของรัฐ
      บรรเทาสาธารณภัย
  แก้ไขป ญหาตามท่ีได้รับมอบหมาย
พัฒนาประเทศ

              บังคับใช้มาตรการสันติภาพ
           แทรกแซงอย่างจ ากัด
       ช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
   ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
 ด าเนินการทางการทูต

  ความอยู่รอดของชาติ
                  สงคราม
         สงครามจ ากัดบริเวณ

   ความขัดแย้งเ พาะต าบล
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 การบังคับใช้มาตรการสันติภาพนี้ เป็นความเข้มข้นล าดับแรกของระยะเวลาที่เกิด
สงคราม ส าหรับความเข้มข้นล าดับสูงขึ้นไป คือ ความขัดแย้งเฉพาะต าบล สงคราม และ
ความเข้มข้นสูงสุดคือสงครามเพ่ือความอยู่รอดของชาติ 
 ก าลังทางอากาศสามารถเข้าปฏิบัติการในระดับของความขัดแย้งได้ทุกระดับ ตั้งแต่
ในยามสงบจนกระทั่งเกิดสงคราม 

๒.๓ ระดับของความขัดแย้ง   
 ความขัดแย้งของมนุษย์เป็นเรื่องปกติ เมื่อมีมนุษย์ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ย่อมต้องมี
ผลประโยชน์หลาย ๆ อย่าง ซึ่งต่างฝ่ายก็ต้องการหรือมีความปรารถนาในสิ่งเดียวกัน  
เมื่อสามารถปรองดองกันได้ หรือแต่ละฝ่ายยอมเสียผลประโยชน์บางส่วน ก็จะสามารถ 
อยู่ร่วมกันได้  แต่ไม่ได้หมายความว่า ความขัดแย้งจะหมดไป ทั้งนี้ ต่างฝ่ายย่อมมีความ
ต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุดเสมอ ในระดับประเทศก็เช่นเดียวกัน ตราบใด
ที่มนุษย์ยังมีกิเลสไม่มีประเทศใดที่ไม่ต้องการความอุดมสมบูรณ์ ความมีเสรีภาพ ความมี
เกียรติและศักดิ์ศรี อันอาจเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ตลอดเวลา 
 ความขัดแย้งของชาติแบ่งได้ ๔ ระดับดังนี้ คือ สันติภาพ (Peace) ความตึงเครียด 
(Tension) ความขัดแย้ง (Conflict) และสงคราม (War) แต่ละระดับจะไม่แบ่งแยกกัน
อย่างชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับเจตนาของชาติ  
เมื่อความขัดแย้งขยายจนถึงระดับสูงสุด คือ สงคราม และเมื่อสงครามยุติแล้วจะย้อนกลับ
ไปที่ระดับต่ าสุดคือสันติภาพ ซึ่งเป็นวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุดตามภาพท่ี ๔ 

 
ภาพที่ ๔ วงรอบของความขัดแย้ง 

 

สันติภาพ
 Peace)

ความตึงเครียด
(Tension)

ความขัดแย้ง
(Conflict)

สงคราม
(War) 
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 สันติภาพ (Peace) เป็นสถานการณ์ในยามสงบ ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีการน า
ระบบการเมืองและเศรษฐกิจมาใช้เป็นเครื่องมือ เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของชาติ  
โดยกิจกรรมและความร่วมมือทางทหารในสถานการณ์นี้จะใช้สนับสนุนนโยบายทางด้าน
การทู ต  ในยามสงบนั้ นจะพยายามหลีก เลี่ ย งเพ่ือไม่ ให้ เกิดความรุนแรงต่ าง  ๆ  
และในขณะเดียวกันก็จะมีการส่งเสริมให้มีความมั่นคง โดยวิธีการต่าง ๆ  
 ความตึงเครียด (Tension)  เป็นสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งในห้วงเวลาสั้น ๆ 
ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ เครื่องมือทางทหาร จะถูกน ามาใช้อย่างมีเหตุผล และอาจมีการ
ปฏิบัติการรบในลักษณะจ ากัด เพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ทางการเมือง หรือวัตถุประสงค์
ทางทหาร หากความตึงเครียดนี้ไม่สามารถยุติได้จะน าไปสู่ห้วงระยะเวลาที่เกิดความ 
ไม่แน่นอนระหว่างคู่กรณี และอาจเป็นสิ่งที่น าไปสู่การปฏิบัติการทางทหารอย่างกว้างขวาง 
 ความขัดแย้ง (Conflict)  เป็นสถานการณ์ที่มีการใช้ก าลังอาวุธเข้าต่อสู้กันระหว่าง
คู่กรณี เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางการเมือง และวัตถุประสงค์ทางทหารที่ก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม หากการด าเนินการทางด้านการทูตล้มเหลวจะท าให้เกิดความขัดแย้ง  
ซึ่งท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ และฝ่ายตรงข้ามจะริเริ่มใช้ 
การปฏิบัติการทางทหาร โดยปกติแล้วความขัดแย้งนี้เป็นการสู้รบกันในห้วงเวลาอันสั้น หรือ
บางครั้งอาจจะยืดเยื้อก็ได้ การสู้รบจะถูกจ ากัดอยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง รวมทั้งอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ และระดับของความรุนแรง 
 สงคราม (War)  เมื่อระดับของความรุนแรงเพ่ิมสูงขึ้นเหนือระดับความขัดแย้ง  
จะท าให้เข้าสู่ระดับของการท าสงคราม สงครามเป็นการใช้ก าลังทหารระหว่างชาติ หรือกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ก าลังตามแบบและนอกแบบในการท าสงคราม เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ สงครามอาจเกิดขึ้นได้ทั้งสงครามทั่วไปและสงครามจ ากัด ซึ่ง
อาจมีการประกาศสงครามหรือไม่ประกาศสงครามก็ได้ 

๒.๔  ระดับของสงคราม  
 ทฤษฎีทางการทหารสมัยใหม่ แบ่งการสงครามออกเป็น ๓ ระดับคือ ระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Level) ระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และระดับยุทธวิธี 
(Tactical Level) ความแตกต่างของระดับสงครามนั้น จะไม่แบ่งแยกกันโดยเด็ดขาด  
แต่ละระดับจะเกี่ยวข้องกับการวางแผน (หรือก าหนดยุทธศาสตร์) ซึ่งจะต้องวิเคราะห์
สถานการณ์ ประเมินขีดความสามารถและขีดจ ากัด และหาหนทางปฏิบัติที่อาจเป็นไปได้
เช่นเดียวกันหมด  
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 ๒.๔.๑ ระดับยุทธศาสตร์  (Strategic Level) 
 สงครามระดับยุทธศาสตร์เน้นการก าหนดนโยบายของชาติ วัตถุประสงค์
ของชาติ การสนับสนุนนโยบายหรือวัตถุประสงค์ดังกล่าว และความสัมพันธ์ของ 
พลังอ านาจของชาติอ่ืน ๆ ที่จะมีผลโดยตรงต่อสงคราม สงครามปกติจะได้รับชัยชนะหรือ
พ่ายแพ้ที่ระดับยุทธศาสตร์มากกว่าระดับปฏิบัติการหรือระดับยุทธวิธี โดยในระดับนี้ต้องมี
แนวความคิดทางยุทธศาสตร์  แผนและการเตรียมก าลังพลังอ านาจแห่งชาติที่จะท า
สงคราม ค าแนะน าต่าง ๆ ในการเตรียมก าลังกองทัพ ตลอดจนการสร้างผู้น าทางทหาร
เพ่ือที่จะปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ สงครามระดับนี้ปกติจะเป็นการ
ท าลายล้างหรือคุกคามขีดความสามารถหลักในการสนับสนุนการท าสงคราม เพ่ือที่จะให้
ข้าศึกหมดความสามารถในการท าสงครามหรือสูญสิ้นเจตนารมณ์ที่จะท าสงครามต่อไป 

 ๒.๔.๒ ระดับปฏิบัติการ  (Operational Level) 
 สงครามระดับปฏิบัติการ คือ การใช้ก าลังทางทหารในยุทธบริเวณ ให้บรรลุ
ความได้เปรียบเหนือข้าศึก เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ทหารที่ต้องการโดยการ
วางแผน การจัดหน่วย และการปฏิบัติการรบ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การควบคุมกิจกรรม 
ทางทหารทั้ งมวล เพ่ือเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทหารเข้ากับยุทธวิธี  โดยการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการ การริเริ่มปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรภายใน 
ยุทธบริเวณ ซึ่งผู้บัญชาการยุทธ์บริเวณจะต้องวางแผน อ านวยการ และประสานการปฏิบัติ
ทางการทหาร รวมถึงต้องขยายผลทางยุทธวิธี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการยุทธ์ 
(Campaign Objectives) 

 ๒.๔.๓ ระดับยุทธวิธี  (Tactical Level) 
 โดยทั่ วไปแล้ว การปฏิบัติการทางทหารที่ประกอบกันเป็น การยุทธ์ 
(Campaign) คือ การด าเนินกลยุทธ์ และการใช้ก าลังเข้าท าการรบ ฉะนั้น สงคราม 
ในระดับยุทธวิธีจะมุ่งเน้นในการแปลงศักย์ทางก าลังรบ ให้สามารถรบและเข้าปะทะจน
ประสบความส าเร็จ โดยการตัดสินใจและการกระท าต่าง ๆ ซึ่งท าให้ฝ่ายเราเป็นฝ่าย
ได้เปรียบเมื่อก าลังรบพบหรือเข้าใกล้ข้าศึก แต่การรบระดับนี้เป็นเพียงวิธีการ (Means)  
ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งตั้งข้ึนที่ระดับปฏิบัติการเท่านั้น 
 กิจกรรมต่าง ๆ ในระดับยุทธวิธีจะเน้นการประยุกต์ใช้อ านาจทางก าลังรบ
ท าลายข้าศึกด้วยการรบเฉพาะเวลาและต าบล ยุทธวิธีเป็นศาสตร์และศิลป์ การเอาชนะ  
โดยการใช้ก าลังและการรบประกอบด้วยการใช้อ านาจการยิง (Firepower) และการด าเนิน
กลยุทธ์ การสนธิก าลังต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และการขยายผลที่จะท าลายล้างข้าศึก รวมทั้ง
การทดแทนก าลังในระหว่างการรบ นอกจากนี้แล้ว ยังรวมถึงการประยุกต์วิธีการต่าง  ๆ 
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(Techniques) ของก าลังรบด้วย ซึ่งประกอบด้วยวิธีและขั้นตอนที่จะบรรลุกิจเฉพาะต่าง ๆ 
(หรือหลักนิยมระดับยุทธวิธี) เทคนิคและวิธีการเหล่านี้จะช่วยเพ่ิมพูนอ านาจการยิงของฝ่ายเรา 
และลดอ านาจการยิงของข้าศึก เช่น ระบบรบร่วม วิธีการโจมตีแบบต่าง  ๆ และเทคนิค 
การใช้อาวุธ เป็นต้น 

๒.๕ ความสัมพันธ์ของระดับของสงคราม 
 ระดับปฏิบัติการจะเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีเข้าด้วยกัน นั่นคือการใช้
ผลทางยุทธวิธีเพ่ือที่จะได้รับวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ระดับปฏิบัติการจะต้องประมวล
การตกลงใจที่จะเข้าปะทะหรือหลีกเลี่ยงการปะทะกับข้าศึก โดยใช้วัตถุประสงค์ระดับ
ยุทธศาสตร์เป็นเกณฑ์การพิจารณา ขณะที่ระดับยุทธศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับสงคราม
โดยตรง ระดับปฏิบัติการเป็นศิลป์ในการเอาชนะ (Ways) โดยใช้ผลทางยุทธวิธีเป็นวิธีการ 
(Means) และใช้วัตถุประสงค์ทางทหารเป็นเป้าหมาย (End) และระดับยุทธวิธีเกี่ยวข้องกับ
การรบและการใช้ก าลังเข้าปะทะ 
 

 
ภาพที่ ๕ ความสัมพันธ์ของระดับของสงคราม 

๒.๖ การยุติสงคราม   
 การยุติสงครามหรือสันติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมรับเงื่อนไขทาง
การเมืองที่แต่ละฝ่ายก าหนดขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อรัฐบาลของฝ่ายตรงข้ามยอมรับ 
ในทางปฏิบัติแล้ว ต้องใช้ก าลังทางทหารบีบบังคับเพ่ือให้ยอมแพ้ ซึ่งกระท าได้หลายวิธี เช่น 

ระดับยุทธศาสตร์

ระดับยุทธวิธี

ระดับยุทธการ ทิศทางผลลัพธ์
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การท าลายให้สูญสิ้นไป การท าลายขีดความสามารถในการสู้รบให้หมดสิ้นไป การยึดครอง
ประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จะต้องระลึก
ไว้เสมอว่า การยอมรับของฝ่ายตรงข้ามนั้น ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของฝ่ายตรงข้าม
มากกว่าฝ่ายเรา การยุติสงครามนั้นมีทฤษฎีต่าง ๆ ที่อธิบายถึงการยุติสงคราม ๔ ทฤษฎี 
คือ การชนะและแพ้อย่างเด็ดขาด การบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของรัฐบาล และการยินยอมเสียผลประโยชน์บางส่วน 
 การชนะและการแพ้อย่างเด็ดขาด หมายถึง การใช้ก าลังทางทหารท าการสงคราม
แตกหัก จนกระทั่งฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถท่ีจะต้านทานได้ ทั้งก าลังทางกายภาพ ทางจิตใจ 
และทางการเมือง 
 การบรรลุ วัตถุประสงค์เ พาะ  สงครามอาจยุติได้เมื่อฝ่ายหนึ่ งฝ่ายใดบรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่ต้องการ หรืออาจจะพิจารณาผลดีผลเสียในการที่จะท าสงครามต่อไป 
โดยการเปรียบเทียบมูลค่า หรือวัตถุประสงค์ซึ่งตั้งไว้กับความพยายามที่ท าสงคราม 
ที่จะต้องท าต่อว่าคุ้มค่ากันหรือไม่ ในกรณีเช่นนี้ วัตถุประสงค์ในการสงครามอาจจะ
เปลี่ยนแปลงจากเดิม ในระหว่างการท าสงคราม หมายความว่า แต่ละฝ่ายอาจยอมรับ
ผลลัพธ์บางส่วนที่ตั้งไว้แทนที่จะท าสงครามต่อไป โดยมีความเสียหายมากยิ่ งขึ้นเกินกว่า
ผลลัพธ์ที่จะได้รับ 
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล สงครามอาจยุติได้เมื่อนโยบายของรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งตามปกติจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ผู้น าประเทศ เช่น มีการสับเปลี่ยนตัวบุคคลในคณะรัฐบาลหรือผู้น า ผู้น าคนใหม่อาจหาทาง
ยุติสงครามแทนที่จะท าสงครามต่อไป โดยปกติแล้วคณะรัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศ 
แทบทุกประเทศมักจะแบ่งออกเป็นฝ่ายที่สนับสนุนการท าสงคราม และฝ่ายหาทางยุติ
สงครามอยู่แล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงภายใน โดยที่ฝ่ายหาทางยุติสงคราม มีเสียงสนับสนุน
มากกว่าแล้วสงครามก็อาจยุติลงได้ 
 การยินยอมเสียผลประโยชน์บางส่วน  สงครามอาจยุติได้เมื่อฝ่ายที่เสียเปรียบ 
หาหนทางยุติสงครามโดยยินยอมสูญเสียผลประโยชน์บางส่วน ฝ่ายที่ได้เปรียบพิจารณาว่า  
ถ้าท าสงครามแตกหักต่อไป อาจจะสูญเสียมากและเสียเวลา ตัวอย่างเช่น ในสงคราม  
มหาเอเชียบูรพากองทัพญี่ปุ่นได้เคลื่อนก าลังพลทางเรือ ยกพลขึ้นบกเข้าโจมตีประเทศต่าง ๆ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย พร้อมกันในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ 
กองทัพไทยได้ท าการต่อสู้แต่ไม่สามารถต่อต้านก าลังทหารของกองทัพญี่ปุ่นได้ ประกอบกับ
รัฐบาลไทยเห็นว่าอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ไม่มีนโยบายและไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือ
ประเทศไทย ดังนั้นเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ รัฐบาลไทยจึงยอมให้กองทัพญี่ปุ่น 
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เดินทัพผ่านไปยังประเทศพม่า ต่อมาไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรกับญี่ปุ่น และ
ประกาศสงครามต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔๘๕ ผลของ
สงคราม ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามแก่ฝ่ายสัมพันธมิตร เมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๘๘ ประเทศไทย 
ได้ประกาศว่าการสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เป็นโมฆะ ซึ่งได้มีการลงนามใน
สนธิสัญญาตกลงกันที่สิงคโปร์ เมื่อ ๑ มกราคม ๒๔๘๙ เพ่ือรักษาความเป็นเอกราช 
และบูรณภาพของดินแดนไว้ แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับความกระทบกระเทือน ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยรัฐบาลยอมเสียดินแดนที่ได้กลับคืนมา ในกรณีพิพาท
อินโดจีน-ฝรั่งเศส ให้แก่ฝรั่งเศส และดินแดนทางตอนใต้ที่ได้กลับคืนมาตอนต้นสงคราม
มหาเอเชียบูรพาให้แก่อังกฤษ เป็นข้อแลกเปลี่ยน 

๒.๗ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัสงคราม (Law of the Armed Conflict : LOAC) 
 เพ่ือที่จะให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นสามารถวางแผนและปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมายและข้อจ ากัดระหว่างประเทศ ดังนั้นผู้บังคับบัญชา 
ทุกระดับชั้นต้องเข้าใจถึงหนทางที่สามารถกระท าได้ รวมทั้งข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายระหว่างประเทศ 
 กฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับกันมากที่สุดคือ สนธิสัญญาเจนีวา ซึ่งเกิดจาก
กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามและต้องการป้องกันตนเองจากการสู้รบได้ประชุมตกลง
กันในปี ค.ศ.๑๙๔๙ โดยประเด็นหลัก กล่าวถึง การให้การยอมรับสิทธิของเชลยศึก เงื่อนไข
และสถานภาพการคุ้มครองบุคคล นอกจากนี้ยังเพ่ิมเติมด้วยสนธิสัญญาขั้นต้นที่  ๑ 
(Protocol One) ซึ่ งกล่ าวถึ ง ความขัดแย้ งระหว่างประเทศ สงครามกู้ ชาติ  และ 
การคุ้ มครองพลเรือน  เป็ นหลัก  โดยจะก าหนดรายละเอียดเกี่ ยวกับข้อจ ากั ด 
ในการปฏิบัติการรบ ข้อห้าม ข้อจ ากัดของผู้ท าสงคราม และการละเมิดกฎหมายซึ่งถูกจ าแนก
ไว้ตามความรุนแรงของการละเมิดจนถึงอาชญากรสงครามรวมทั้งสนธิสัญญาขั้นต้นที่ ๒ 
(Protocol Two) ซึ่งกล่าวถึงหลักการที่จะป้องกันเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากสงครามและ
ประเทศท่ีเป็นกลาง 
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จะต้องด าเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนทราบถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสงครามและด าเนินการป้องกันการละเมิดกฎหมายดังกล่าว 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ที่กระท า
โดยผู้ใต้บังคับบัญชา 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสงครามประกอบด้วย สนธิสัญญาเจนีวา ค.ศ.๑๙๔๙ จ านวน 
๔ ฉบับ และสนธิสัญญาขั้นต้น (Protocols) ค.ศ.๑๙๗๗ จ านวน ๒ ฉบับ ประเทศที่ให้
สัตยาบันในสนธิสัญญาและสนธิสัญญาขั้นต้นดังกล่าว จะต้องให้การยอมรับกฎหมาย 
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ที่เกี่ยวข้องกับการสงครามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศ และถือเป็นภาระ
ผูกพัน แม้ว่าการสงครามจะมีความสับสนเพียงใดหรือคู่สงครามจะไม่ยอมรับในกฎหมาย
ดังกล่าวก็ตาม การละเมิดกฎหมายดังกล่าวอาจมีผลให้ต้องตกเป็นจ าเลย และด าเนินการ  
ในศาลระหว่างประเทศต่อไป 
 แนวความคิดพ้ืนฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสงครามเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างวัตถุประสงค์ทางทหารและเรื่องของมนุษยธรรม ที่รู้จักกัน  
ในนาม Doctrine of Proportional (มีกล่าวไว้ใน Protocol One) กล่าวคือ ประเทศใดก็ตาม
ต้องละเว้นการโจมตีที่คาดว่าจะเกิดผลเสียหายข้างเคียงมากเกินไปกว่า ความได้เปรียบทาง
ทหารที่จะได้รับ  ผู้บังคับบัญชาต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะใช้ก าลังทหาร โดยได้ผ่าน
การพิจารณาถึงมนุษยธรรมและผลที่จะเกิดภายหลังการโจมตีแล้ว 
 โดยทั่วไปแล้วบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวกับสงคราม จะถูกผนวกรวมอยู่ใน 
กฎการใช้ก าลัง (Rules of Engagement : ROE) อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การละเมิด
กฎหมายดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้บังคับอากาศยานต้องตัดสินใจด้วยตนเองภายใต้
แรงกดดัน และสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ดังนั้นการตัดสินใจดังกล่าว ต้องด าเนินการโดย
ค านึงถึงหลักการพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวกับสงครามเป็นอันดับแรก ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  ๑. ในการที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางทหารนั้น ควรด าเนินการโดยใช้ก าลัง 
ให้น้อยที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
  ๒. ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม การใช้ก าลังทหารควรให้เกิดความเสียหายและ
สูญเสียชีวิตน้อยท่ีสุด 
  ๓. ห้ามการโจมตีเป้าหมาย ที่จะเป็นสาเหตุให้มีการสูญเสียชีวิตของพลเรือน 
  ๔. แม้มีความจ าเป็นทางทหารเพียงใด การปฏิบัติการทางอากาศนั้นจะต้อง
ด าเนินการภายใต้กฎหมายที่เก่ียวกับสงคราม 
 ดังนั้นกฎหมายที่ เกี่ยวกับสงคราม ต้องถูกน ามาร่วมพิจารณาตั้ งแต่ขั้นตอน 
การวางแผน โดยเฉพาะการเลือกเป้าหมาย การใช้อาวุธ ทั้งนี้ก็เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้เจ้าหน้าที่
มีการปฏิบัติที่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสงคราม 

๒.๘ หลักการสงครามทางอากาศ 
 ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของความขัดแย้งในอดีตถึงปัจจุบัน หลักความจริงที่ผู้น า
ทางทหารทุกสมัยน ามาประยุกต์ใช้ประกอบในชัยชนะของสงคราม คือ หลักการสงคราม  
ที่แม้ว่าเวลาจะผ่านมานานถึง ๕,๐๐๐ ปี ของความขัดแย้งในโลกมนุษย์ วิถีทางการท า
สงครามและเทคโนโลยี เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของวัตถุและกาลเวลา หลักการ
สงครามยังคงน ามาประยุกต์ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยความเชื่อว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะน าสู่
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ชัยชนะในการท าสงคราม การรบในทุกสมรภูมิ ในทุกรูปแบบ และในทั้ง ๓ ระดับของ
สงคราม 
 ก าลังทางอากาศซึ่งปฏิบัติการยุทธ์ตามระบบมิติที่ ๓ มีเอกลักษณ์ในการปฏิบัติและ
ขีดความสามารถในการใช้ก าลังรบที่ต่างจากเหล่าทัพอ่ืน เพราะเมื่อปฏิบัติการและควบคุม
มิติที่ ๓ ได้ ย่อมหมายถึงสามารถควบคุมพ้ืนที่ในห้วงอากาศ และภาคพ้ืนในสมรภูมิได้ 
ทุกเป้าหมาย และสามารถปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอ่ืน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จใน
วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของประเทศได้ 
 หลักการสงครามที่ก าหนดขึ้นให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสงคราม ภารกิจและ
เทคโนโลยีของก าลังทางอากาศ ดังนี้ 

 ๑.  เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) 
 หลักส าคัญยิ่งในการใช้ก าลังทางอากาศ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนก าลังรบและ 
ส่วนสนับสนุนการช่วยรบอ่ืน ๆ ใช้เป็นหลักประกันของการรบ ความพยายามที่จะให้บรรลุ
เป้าหมายการปฏิบัติของส่วนก าลังรบและส่วนสนับสนุนการช่วยรบ ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของผู้บังคับบัญชาคนเดียว 

 ๒.  วัตถุประสงค์ (Objective) 
 หลักการใช้ก าลังทางอากาศให้บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติในระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับปฏิบัติการ และระดับยุทธวิธี โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีถูกต้อง กะทัดรัด ชัดเจน 
และเข้าใจง่ายว่าต้องการผลจากการใช้ก าลังทางอากาศนั้นอย่างไร เพ่ือป้องกันมิให้ใช้ก าลัง
ทางอากาศอย่างกระจัดกระจายและไม่เกิดประสิทธิภาพ 

 ๓.  การรุก (Offensive) 
 ก าลังทางอากาศมีคุณลักษณะและขีดความสามารถใช้เป็นอาวุธเชิงรุกที่ดีที่สุด 
ดังนั้น ในขั้นเริ่มต้นของสงคราม ก าลังทางอากาศจะต้องเปิดฉากการรุกต่อเป้าหมายข้าศึก
เป็นอันดับแรกให้มากที่สุด เพ่ือการควบคุมและครองอากาศ อันเป็นเครื่องชี้ผลแพ้-ชนะ
ของสงคราม 

 ๔.  การรวมก าลัง (Mass)   
 หลักการรวมก าลังรบทางอากาศท าให้เกิดความได้เปรียบในการใช้ก าลังทาง
อากาศเหนือกว่าข้าศึก ณ ต าบล และเวลาที่ต้องการด้วยความรวดเร็ว และรุนแรงต่อ 
จุดศูนย์ดุลของข้าศึก เพ่ือผลชี้ขาดของการรบโดยเร็วที่สุด 
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 ๕.  การด าเนินกลยุทธ์ (Maneuver)  
 สงครามเป็นการกระท าต่อกันอย่างสลับซับซ้อนเพ่ือมุ่ งสู่ชัยชนะในที่สุด  
การด าเนินกลยุทธ์ คือ การใช้ยุทธวิธีประกอบกับหลักการสงครามตามจังหวะเวลา  
ณ ต าบลที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบเหนือข้าศึกมากที่สุด ก าลังทางอากาศมีความ
อ่อนตัวสูง จึงเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินกลยุทธ์อย่างยิ่ง การฝ กบินและซ้อมรบจึงเป็นไปเพ่ือ
ก่อให้เกิดความช านาญในการด าเนินกลยุทธ์ท าให้หน่วยมีความพร้อมรบ  

 ๖.  การออมก าลัง (Economy of Force)  
 การใช้ก าลังทางอากาศด้วยความเหมาะสมและสนธิก าลังเพื่อการประหยัดโดยใช้
เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยความเที่ยงตรง แม่นย า และปลอดภัยต่อฝ่ายเดียวกัน  
หากมีความสงสัยการปฏิรูประหว่างการรวมก าลังกับแบบออมก าลังให้ด ารงหลักการ
วัตถุประสงค์เป็นหลัก 

 ๗.  ความปลอดภัย (Security)  
 หลักการส าคัญที่ต้องมีไว้ตลอดเวลาและทุกระดับของสงครามเป็นหลัก คือ 
รักษาความลับและความปลอดภัยของฝ่ายเรา ไม่ให้ข้าศึกล่วงรู้ และได้มาซึ่งความได้เปรียบ 
การรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยที่ดี สามารถป้องปราม และป้องกันการถูก
โจมตีโดยไม่ทันรู้ตัวได้ในระดับหนึ่ง ก าลังทางอากาศจึงต้องมีการเตรียมพร้อมในยามปกติ 
เพ่ือการป้องกันภัยจากข้าศึกซึ่งมุ่งโจมตีหรือท าลายขีดความสามารถของฝ่ายเรา และเพ่ือ
การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ ระบบการสื่อสาร และการข่าวกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในปัจจุบันที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบข่าวสาร การข่าวกรอง จึงมีผลต่อการแพ้ -ชนะ 
ในสงคราม 

 ๘.  การจู่โจม (Surprise)  
 ก าลังทางอากาศมีคุณลักษณะ และขีดความสามารถที่เหมาะสมในการจู่โจม 
ความเร็ว และพิสัยบินของก าลังทางอากาศ ประกอบกับความอ่อนตัวและความเป็น
อเนกประสงค์ ท าให้ก าลังทางอากาศปฏิบัติการจู่โจมได้ผลดีกว่าก าลังภาคพ้ืน การจู่โจม
ต้องเตรียมการล่วงหน้าอย่างดี โดยเฉพาะการฝ กซ้อม และการรักษาความลับ การจู่โจม
ควรใช้ร่วมกับการรวมก าลัง 

 ๙.  ความง่าย (Simplicity)  
 การปฏิบัติการทางทหารโดยเฉพาะการปฏิบัติการร่วม มักมีความซับซ้อน  
หลักความง่ายเป็นหลักประกันการใช้ก าลังทางอากาศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีวิธี 
หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้อง ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แผน ระเบียบ ค าสั่ง และเอกสาร
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ต่าง ๆ ต้องให้ผู้ ปฏิบั ติ เข้ าใจตรงกัน  ระบบการใช้ก าลั งทางอากาศในยามปกติ  
และยามสงครามต้องเหมือนกัน หรือถ้าจ าเป็นต้องไม่แตกต่างกันมากนัก เพ่ือที่หน่วยจะได้
ฝ กซ้อมใหช้ านาญในยามปกติ และไม่สับสนในยามวิกฤต 

 ๑๐.  เอกภาพในความพยายาม (Unity of Effort)  
 ก าลังทางอากาศประกอบด้วยหน่วยงานหลายหน่วย เป็นหน่วยก าลังรบ และ
ส่วนสนับสนุนการรบ และบุคลากรหลายฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน เพ่ือรวมความพยายามสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ก าลังทางอากาศ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้าน  
ความมั่นคงแห่งชาติ 

 ๑๑.  ขวัญ (Morale)  
 ขวัญเป็นนามธรรมส าคัญ เป็นปัจจัยหลัก ท าให้นักรบมีจิตวิญญาณในการสู้รบ 
เป็นส่วนผลักดันท าให้ก าลังทางกายภาพมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายในทุกระดับ
ของการสงคราม การมีขวัญที่ดีเกิดจากความสามารถในภาวะผู้น า การจัดหน่วย การจัดสรร
ยุทโธปกรณ์ การส่งก าลังบ ารุง สิ่งอ านวยความสะดวก การฝ กศึกษา และการสวัสดิการ 
ที่เหมาะสม 

๒.๙ วิวัฒนาการแห่งสงคราม 

 ๒.๙.๑ สงครามในอดีต 
 มนุษย์มักจะแก้ปัญหาด้วยการใช้ก าลัง ก าลังส่วนใหญ่ที่ใช้ในยุคแรก คือ 
ก าลังทางบกใช้เป็นก าลังรบหลักเข้าประหัตประหารกัน หวังคร่าชีวิตจ านวนมากเพ่ือสร้าง
แรงกดดันอย่างน่าสะพรึงกลัวให้ฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้ เมื่อเจริญขึ้นมนุษย์จึงเปลี่ยนวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ พัฒนาวิธีการรบสู่ยุคต่าง  ๆ จนถึงยุค
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นยุคท่ีมนุษย์มุ่งคิดค้นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทรงอานุภาพร้ายแรง หวังสร้าง
แรงกดดันต่อฝ่ายศัตรูให้พ่ายแพ้ด้วยการท าลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยมีเป้าหมาย
เช่นเดิม คือ การท าลายชีวิตเป็นหลัก ในยุคนี้ มีการน าก าลังทางเรือและก าลังทางอากาศ  
มาใช้เป็นพาหนะเพ่ือชัยชนะในการรบ ที่เห็นผลอย่างรวดเร็วภายใต้ความรุนแรง แต่ก าลัง
ทางบกยังคงมีบทบาทในการยึดครองพ้ืนที่เช่นเดิม 
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 ๒.๙.๒ สงครามในอนาคต  
 แม้ก าลังภาคพ้ืนจะมีจุดเด่นในการยึดครองพ้ืนที่ซึ่งก าลังทางอากาศ 
ไม่สามารถด าเนินการเช่นนั้นได้ แต่ถึงปัจจุบันก าลังทางอากาศได้มีพัฒนาการก้าวหน้าไปมาก
จนกลายเป็นก าลังหลักในการรบเชิงรุกเพ่ือชัยชนะเป็นอันดับแรกก่อน แล้วจึงจะใช้ก าลัง
ภาคพ้ืนอ่ืน ๆ เข้ายึดครองพ้ืนที่และคุ้มครองแหล่งผลประโยชน์ต่อไป นับต่อแต่นี้จนถึงอนาคต
อันไกลข้างหน้า การรบเพ่ือหวังคร่าท าลายล้างชีวิตมนุษย์โดยตรงในลักษณะที่ผ่านมาอาจ
ลดลง มนุษย์บางกลุ่มก าลังพัฒนาสรรหาเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Disruptive Technology 
เช่น  Internet of Things, Big Data, Block Chain, Artificial Intelligence, Machine Learning, 
Deep Learning, Biotechnology or Genetic Engineering และ Advanced Robot เป็นต้น 
ซึ่งยากจะติดตามก้าวทัน โดยน ามาพัฒนาและผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใหม่ที่ไม่ประสงค์
คร่าชีวิตมนุษย์ แต่จะแทรกลึกถึงอณูอนุภาคเข้าท าลายระบบกลไกการด ารงชีพประจ าวัน
ของมนุษย์ให้เป็นอัมพาตใช้การไม่ได้ เกิดความโกลาหล ยากจนข้นแค้น ขัดสนทุกหย่อมหญ้า 
ประดังไปด้วยความอดอยาก มากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ หมดสิ้นแห่งวิถีชีวิตมนุษย์  
อาวุธเหล่านี้น ามาใช้แทนอาวุธเดิมที่มีอานุภาพร้ายแรงสูง ที่เดิมออกแบบไว้เพ่ือจะท าลาย
สิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียว อนึ่ ง ด้วยข้อได้ เปรียบด้านความเร็ว พิสัย ความอ่อนตัว  
และความแม่นย า ก าลังทางอากาศยังคงถูกใช้เป็นพาหนะหลักในการปฏิบัติการรบต่อไป 
และด้วยตระหนักในภัยที่จะเกิดมีขึ้นในอนาคต กองทัพอากาศในฐานะเป็นหน่วยหลัก 
ด้านก าลังทางอากาศ จึงได้มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเตรียมความพร้อมให้พร้อมที่จะเผชิญ 
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ดังกล่าวเพ่ือความอยู่รอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังตั้ง
ปณิธานไว้ว่าจะอุทิศตนเพ่ือพิทักษ์ปกป้องประเทศไทยให้พ้นภัยที่ก าลังจะมีเกิดขึ้น 
ในอนาคตอันใกล้อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
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ภาพที่ ๖ สะพานพระราม ๖ ถูกทิ้งระเบิดขาด เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๘ 

โดย B-29 จากกองทัพอากาศที่ ๒๐ ของสหรัฐฯ
  ************** 
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บทท่ี ๓ ก าลังทางอากาศ (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.” 

ก าลังทางอากาศป จจุบัน เป็นป จจัยอิทธิพลส าคัญย่ิงในสงคราม  
มันอาจจะไม่สามารถเอาชนะสงครามได้ล าพังตัวมันเอง   

แต่หากไม่มีมันก็เอาชนะสงครามหลักไม่ได้ 

- Adm. Arthur Radford/USN,1954 

๓.๑  ความหมายของก าลังทางอากาศ 
 ก าลังทางอากาศ คือ ขีดความสามารถที่สะท้อนให้เห็นพลังทั้งมวลที่สามารถน าไปใช้ 
เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากห้วงอากาศ เป็นก าลังอ านาจ 
ที่จะน ามาใช้ 

- ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
- ทั้งการรบ การสนับสนุนการรบ และการช่วยรบ 
- ทั้งทางยุทธศาสตร์ และทางยุทธวิธี  

 ก าลังทางอากาศเป็นการปฏิบัติการจาก ฐานปฏิบัติการ ทรัพยากรบนพ้ืนดิน  
ในทะเล ในอากาศ หรือในอวกาศ ดังนั้น ก าลังทางอากาศ จึงมิได้หมายเพียงเครื่องบินเท่านั้น 
แต่รวมถึงสนามบิน ยุทโธปกรณ์ ดาวเทียม การส่งก าลังบ ารุง เชื้อเพลิง อุปกรณ์สิ่งอ านวย
ความสะดวกทั้งสิ้น การควบคุม การติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ก าลังพล การฝ กศึกษา 
ตลอดจน ขวัญ และก าลังใจทั้งมวลด้วย 

๓.๒  การปรากฏตัวของก าลังทางอากาศปฏิรูปรูปแบบสงคราม 
 บทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่ขยายตัวในวงกว้าง โดยเฉพาะ Disruptive 
Technology ได้ก าหนดลักษณะเฉพาะของศตวรรษนี้ เช่น  Internet of Things, Big 
Data, Block Chain, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, 
Biotechnology or Genetic Engineering แ ล ะ  Advanced Robot เป็ น ต้ น  ได้ ส่ ง 
ผลกระทบต่อทุก ๆ กิจกรรมของมนุษยชาติ สงครามอันไม่เป็นที่ต้องการก็เปลี่ยนแปลงด้วย
เช่นกัน ดาบ ปืนคาบศิลา ปืนกล ปืนใหญ่  รถถัง เครื่องบิน และจรวด ล้วนได้ผ่าน
กระบวนการและห่วงโซ่ของการปฏิรูประบบอาวุธ ม าแล้วทั้ งสิ้น สงครามในวันนี้ 
ได้ผสมผสานสิ่งต่าง ๆ ที่ล้ าสมัยเข้าด้วยกัน และก่อให้เกิดมิติใหม่ ซึ่งเป็นมิติที่เปลี่ยนการต่อสู้
ในสงครามทางบกและสงครามทางทะเลอย่างสิ้นเชิงจนไม่อาจย้อนกลับไปได้อีกต่อไป 
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ขณะที่ผู้ท าการในอากาศสามารถชี้ให้เห็นถึงก้าวส าคัญก้าวใหญ่ในการปฏิรูปการสงคราม
ของก าลังทางอากาศ นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๑ เป็นต้นมา มันได้สาธิตการปฏิบัติการ
สงครามทางอากาศในสงครามที่ยิ่งใหญ่ให้เห็นเป็นครั้งแรก การปรากฏตัวของอากาศยานรบ
ในรอบ ๑๐๐ ปีเศษที่ผ่านมา ระบบอาวุธทางอากาศ และความก้าวหน้าของการพัฒนา
อาวุธอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้ขอบเขตของสงครามกว้างขวาง อ านาจการท าลายล้างเพ่ิมขึ้น 
แม่นย ามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเพ่ือบรรลุเป้าหมายของสงครามยังไม่เปลี่ยนแปลง 
การสงคราม ยังคงเป็นการใช้ความรุนแรง เพ่ือบีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมจ านน และ
ปฏิบัติในสิ่งที่ฝ่ายเราต้องการ และหากสิ่งที่กล่าวถึงนี้ถูกต้อง ดังนั้น เป้าหมายในการท า
สงครามที่แท้จริง คือการให้ได้มาซึ่งสภาวะแห่งสันติภาพที่ดีกว่าก่อนเกิดสงคราม ตามที่เรา
พึงพอใจนั่นเอง 
 การท าศึกสงคราม ยังคงต้องมีแนวรบซึ่ง ๒ ชาติ หรือ ๒ ฝ่ายที่เป็นศัตรูวางก าลัง
เผชิญหน้ายันกันไว้ และการต่อสู้บริเวณแนวรบหรือแนวปะทะ ยังจะต้องเป็นการต่อสู้แบบ
สู้ตาย การรุกทางยุทธศาสตร์จะส่งผลต่อการต่อสู้ที่แนวรบ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏ 
ความแม่นย าของระบบอาวุธ ท าให้เกิดการแยกย่อยเป้าหมาย เพ่ือที่ฝ่ายรุกจะครอบครอง
ชัยชนะได้ส าเร็จ (รุกเข้าไปในที่ปรารถนา) ก าลังภาคพ้ืนจ าเป็นต้องเปิดเส้นทางเข้าตีแนวรบ
ด้านหน้าของข้าศึกที่ตั้งรับอยู่ให้แตกเสียก่อน จึงจะสามารถเข้ายึด หรือท าลายเป้าหมาย
หลังแนวได้ส าเร็จ แต่ก าลังทางอากาศสามารถรุกลึกเข้าไปในดินแดนข้าศึก โดยไม่ต้องตี
แนวตั้งรับหน้าของข้าศึกให้แตกเสียก่อน ภูมิประเทศไม่มีผลต่อก าลังทางอากาศ ก าลังทาง
อากาศสามารถเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งด้วยเส้นทางสั้นที่สุด หรืออาจจะเลือก
เส้นทางใด ๆ นับไม่ถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ขีดความสามารถของกองทัพทางอากาศทั้งในมิติ
ทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ จึงมีคุณค่าในฐานะก าลังเชิงรุกที่หักล้างกฎเกณฑ์
ประวัติศาสตร์โดยสิ้นเชิง 

๓.๓  หลักการและความเชื่อในการใช้ก าลังทางอากาศ (Tenets)  
 เป็นหลักการพ้ืนฐานในการใช้ก าลังทางอากาศ ซึ่งมีความแตกต่างจากก าลังทางบก
และก าลังทางเรืออย่างสิ้นเชิง แนวทางหรือหลักการดังกล่าวนี้ คือ “หลักการพ้ืนฐานในการ
ใช้ก าลังทางอากาศ” ทหารอากาศทุกคนนอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
หลักการสงครามแล้วยังต้องเข้าใจถึงหลักการพ้ืนฐานในการใช้ก าลังทางอากาศอีกด้วย 
หลักการพ้ืนฐานในการใช้ก าลังทางอากาศนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของ
การใช้ก าลังทางอากาศ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นไว้อย่างชัดเจนถึงความพิเศษของก าลังทางอากาศ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา หลักนิยมการใช้ก าลังทางอากาศเท่านั้น แต่ยังได้
สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของก าลังทางอากาศที่เพ่ิมพูนขึ้นอย่าง
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ต่อเนื่อง ตลอดจนพลังอ านาจทางด้านข้อมูลข่าวสาร หลักการพ้ืนฐานในการใช้ก าลังทาง
อากาศนั้นจะใช้ประกอบกับหลักการสงคราม โดยหลักการสงครามจะให้แนวทางทั่วไป
ส าหรับการประยุกต์ใช้ก าลังทางอากาศ และการให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารทั้งปวง ส าหรับ
หลักการพ้ืนฐานในการใช้ก าลังทางอากาศนั้นจะให้ข้อพิจารณาเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับ
ก าลังทางอากาศ 
 การประยุกต์หลักการสงครามและหลักการพ้ืนฐานในการใช้ก าลังทางอากาศนั้น
จ าเป็นจะต้องใช้ดุลยพินิจอย่างละเอียดรอบคอบ หลักการพ้ืนฐานในการใช้ก าลังทางอากาศนี้ 
จะเป็นส่วนช่วยเสริมหลักการสงครามโดยจะให้ข้อพิจารณาในการใช้ก าลังทางอากาศ 
หลักการทั้งสองนี้เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การใช้ก าลังทางอากาศประสบผลส าเร็จ ซึ่งต้องมี
การน าเอาทักษะมาผสมผสานและปรับแต่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรบ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป หลักการทั้งสองดูเหมือนว่าจะมีข้อขัดแย้งกันในเรื่องต่าง ๆ เช่น การรวม
ก าลัง การออมก าลัง การใช้ก าลังทางอากาศในสงครามทั้ง ๓ ระดับพร้อม ๆ กัน และล าดับ
ความเร่งด่วนในการปฏิบัติ ฯลฯ ดังนั้นเพ่ือที่จะให้การใช้หลักการทั้งสองเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและเกิดความสมดุลในการปฏิบัติจึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการ
ทั้งสองอย่างถ่องแท้ การปฏิบัติการใด ๆ ก็ตามจะมีลักษณะเฉพาะตัว ฉะนั้นในการวิเคราะห์
ขั้นสุดท้าย ผู้บังคับบัญชาต้องยอมรับความจริงที่ว่า “การศึกษาเรื่องของสงคราม เป็นสิ่งที่
สลับซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อ”     

 ๓.๓.๑ รวมการควบคุมและแยกการปฏิบัติ   (Centralized Control and 
Decentralized Execution) 
                   เนื่องจากก าลังทางอากาศมีราคาสูง ซับซ้อนมาก มีจ านวนจ ากัด ขณะที่
ความต้องการ (Demand) ใช้ก าลังทางอากาศมีมากกว่าปริมาณ (Supply) ที่จะสนองตอบได้ 
ดังนั้นการที่จะใช้ก าลังทางอากาศให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางทหารนั้น จะต้องมีการจัดล าดับ
ความเร่งด่วนในการปฏิบัติ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจในภาพรวมของสงคราม  
ทั้งระดับปฏิบัติการและยุทธศาสตร์อย่างลึกซึ้ง จากบทเรียนของการใช้ก าลังทางอากาศ 
ในสงครามต่าง ๆ ที่ผ่านมา เช่น สงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงครามเวียดนามพบว่าการบังคับบัญชา
ก าลังทางอากาศไม่มีความเป็นเอกภาพ โดยมีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหลายคน จึงท า
ให้การใช้ก าลังทางอากาศเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย ไม่บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมทาง
ทหารที่ต้องการ ผลลัพธ์จากสงครามเหล่านี้ได้สร้างสมประสบการณ์ให้ผู้น าทางทหาร 
ที่ใช้ก าลังทางอากาศเชื่อมั่นว่า “การรวมการควบคุม”  เป็นหนทางที่ดีที่สุดในการใช้ก าลัง
ทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ การรวมการควบคุมนี้จะท าให้ผู้น าสามารถมุ่งเน้นในเรื่อง
การจัดล าดับความเร่งด่วนของการใช้ก าลังทางอากาศได้ นอกจากนั้นแล้ว ผู้น าต้องสามารถ
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ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจตรงกัน ก าหนดแนวทางและอ านวยการ ให้การ
ปฏิบัติการทางอากาศทั้งปวงบรรลุผลส าเร็จ อย่างไรก็ตาม หลักการในเรื่อง “แยกการ
ปฏิบัติ” ยังเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้การปฏิบัติการทางอากาศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้แก่ผู้บังคับบัญชาระดับรอง ๆ  
ลงไป เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลสูงสุดในการควบคุม นอกจากนั้นแล้วยังช่วย
เสริมสร้างให้เกิดความคิดริเริ่ม การตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และความอ่อนตัว
ในทางยุทธวิธีอีกด้วย  

 ๓.๓.๒ ความอ่อนตัวและความสามารถรอบตัว (Flexibility and Versatility) 
                  หลักการพ้ืนฐานในการใช้ก าลั งทางอากาศนั้ น  ความอ่อนตัวและ
ความสามารถรอบตัวจะบ่งชี้ให้เห็นถึงขีดความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของก าลัง
ทางอากาศ ถึงแม้ว่าความหมายของค าทั้งสองจะมีการใช้ปะปนกันอยู่บ่อย ๆ ก็ตาม แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วคุณลักษณะทั้ง ๒ ประการมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 

- ความอ่อนตัว (Flexibility) เป็นคุณลักษณะที่ท าให้ก าลังทางอากาศ
สามารถที่จะรวมก าลังและด าเนินกลยุทธ์ได้ในขณะเดียวกัน ต่อเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปใน
ดินแดนของข้าศึก ซึ่งอยู่ไกลเกินกว่ารัศมีปฏิบัติการของก าลังภาคพ้ืน ส าหรับในระดับ
ปฏิบัติการนั้นความอ่อนตัวท าให้การปฏิบัติการของก าลังทางอากาศสามารถที่จะ เปลี่ยน
วัตถุประสงค์ในการยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด 

- ความสามารถรอบตัว (Versatility) เป็นคุณลักษณะส าคัญของก าลังทาง
อากาศซึ่งมีเหตุผลมาจากหลักความเป็นจริงที่ว่า ก าลังทางอากาศสามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิผลในทุกระดับของสงคราม คือ ระดับยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการ และยุทธวิธี  
ซึ่งคุณลักษณะนี้ท าให้ก าลังทางอากาศแตกต่างจากก าลังทางทหารอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด 
กล่าวคือก าลังทางอากาศสามารถที่จะปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งระดับ
ยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการ และยุทธวิธีได้ในเวลาเดียวกัน (Parallel Warfare) แต่ก าลัง
ภาคพ้ืนอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้วจะต้องท าการรบเป็นขั้นตอน จะต้องได้ชัยชนะในระดับยุทธวิธี
เสียก่อนจึงจะด าเนินการในระดับปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ต่อไป 

 ๓.๓.๓ ความต่อเนื่องในการปฏิบัติ (Persistence) 
                   ก าลังทางอากาศเป็นก าลังที่มีคุณลักษณะพิเศษ ที่แตกต่างจากก าลังภาคพ้ืน 
เนื่องจากความเร็วและพิสัยบิน ท าให้ก าลังทางอากาศไม่จ าเป็นต้องครอบครองภูมิประเทศ 
หรือคงอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กับพ้ืนที่ปฏิบัติการ แต่ก าลังทางอากาศสามารถโจมตีและโจมตี
ซ้ าต่อเป้าหมายที่ต้องการได้ตามความปรารถนา โดยการโจมตีเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าข้าศึกไม่สามารถที่จะปฏิบัติการใด ๆ ขัดขวางเจตนารมณ์ของ 



หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

- ๓๓ - 
 

ฝ่ายเรา เพ่ือให้เป็นหลักประกันว่าเป้าหมายไม่สามารถที่จะด ารงการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
หรือเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกปลอดภัยจากข้าศึกหรือ
สามารถให้การสนับสนุนก าลังของฝ่ายเราได้ในห้วงเวลาที่ก าหนด และผลสุดท้ายที่ต้องการ 
คือ มิให้ข้าศึกมีโอกาสริเริ่มและอ านวยการในการปฏิบัติการรบได้ 
     ความต่อเนื่องในการปฏิบัตินี้เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้เกิดความ
เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติการทางอากาศของฝ่ายเรานั้นจะส่งผลกระทบที่ยาวนานต่อฝ่ายข้าศึก 
การปฏิบัติการทางอากาศสมัยใหม่นั้นมีความมุ่งหมายที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว 
การโจมตีทั้ง ๓ ระดับพร้อม ๆ กัน  (Parallel Attack) และความแน่นอนเด็ดขาดของก าลัง
ทางอากาศกระท าต่อความเป็นผู้น าและเจตจ านงของคนในชาติของฝ่ายตรงข้าม  
แต่ในบางครั้งการปฏิบัติการทางอากาศก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว  
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ความยืดหยุ่นของข้าศึก ประสิทธิผลในการป้องกัน
ของข้าศึกหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง พึงตระหนักไว้ว่าในหลาย ๆ สถานการณ์ ที่การ
ปฏิบัติการทางอากาศใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์
ของชาติ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาต้องด ารงการปฏิบัติการทางอากาศอย่างต่อเนื่อง และไม่ควร
น าก าลังทางอากาศไปใช้ในการกระท าอ่ืน ๆ ที่ไม่จ าเป็นหากการกระท านั้นมิใช่ความจ าเป็น
อย่างที่สุด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในยุทธบริเวณหรือเพ่ือความอยู่รอดของก าลังฝ่ายเรา 
 

 
ภาพที่ ๗ สะพานข้ามแม่น้ าแคว ตกเป็นเป้าการโจมตีทางอากาศ 

จากฝ่ายสัมพันธมิตร ตลอดสงครามมหาเอเชียบูรพา 
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 ๓.๓.๔ ด ารงไว้ซึ่งความมุ่งหมายหลัก (Sustain Principle Objective) 
                    จากประวัติศาสตร์การใช้ก าลังทางทหารที่ผ่านมานั้น  มีแนวทางส าคัญ
ประการหนึ่งที่ได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างไม่เปลี่ยนแปลง คือ ความพยายามที่จะมุ่งเน้น 
การใช้ก าลังที่เหนือกว่า ณ สถานที่และเวลาที่แน่นอน ซึ่งหลักการรวมก าลังและออมก าลัง
จะเกี่ยวพันโดยตรงกับการมุ่งเน้นการใช้ก าลังที่เหนือกว่า ณ สถานที่และเวลาที่เหมาะสม 
เนื่องจากก าลังทางอากาศมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คือ ความอ่อนตัวและความสามารถ
รอบตัว ท าให้ความต้องการใช้ก าลังทางอากาศในการปฏิบัติการมีจ านวนมาก ซึ่งความ
ต้องการนี้มักจะเกินกว่าก าลังทางอากาศท่ีสามารถจะน ามาใช้ได้ และจะเป็นผลท าให้การใช้
ก าลังทางอากาศเพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าวเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย ซึ่งจะท า
ให้เกิดความเสี่ยง ๓ ประการ คือ ๑) ไม่บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในระดับปฏิบัติการ ๒) การบรรลุ
ถึงผลแตกหักต้องเลื่อนเวลาออกไปหรือโอกาสที่จะบรรลุลดน้อยลงไป ๓) เพ่ิมอัตราการ
สูญเสียก าลังทางอากาศของฝ่ายเรา และผลที่ตามมา คือ อาจท าให้ฝ่ายเราพ่ายแพ้ได้ 
ถึงแม้ว่าการด ารงไว้ซึ่งความมุ่งหมายหลักจะเป็นแนวความคิดที่ส าคัญในการใช้ก าลังทาง
อากาศก็ตาม แต่การให้ความสนใจในหลักการนี้มากเกินไปจะท าให้การใช้ขีดความสามารถ
ของก าลังทางอากาศเพ่ือให้บรรลุผลในทั้ง ๓ ระดับของสงครามมีประสิทธิผลลดลง 

 ๓.๓.๕ ล าดับความเร่งด่วนในการปฏิบัติ (Prioritizing Operations) 
                    เนื่องจากก าลังทางอากาศมีความอ่อนตัว และความสามารถรอบตัว 
ดังนั้นเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นในอนาคต ปริมาณความต้องการการใช้ก าลังทางอากาศจะมี
มากกว่าก าลังทางอากาศที่มีอยู่  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บัญชาการกองก าลังร่วมจะต้อง
จัดล าดับความเร่งด่วนที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์  การจัดล าดับ
ความเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิผลในการใช้ก าลังทางอากาศนั้นจะต้องมีการติดต่อ
ประสานกันระหว่าง ผู้บัญชาการกองก าลังร่วม และผู้บัญชาการกองก าลังทางอากาศ  
โดยผู้บัญชาการกองก าลังทางอากาศควรจะประเมินถึงความเป็นไปได้ในการใช้ก าลัง  
ความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของก าลัง ส าหรับความส าคัญเหล่านี้ คือ ๑) การยุทธ์ร่วม 
๒) การปฏิบัติการทางอากาศเพ่ือควบคุมยุทธบริเวณ และ ๓) การรบที่จะต้องเผชิญ และ
เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากร ดังนั้นจึงควรประยุกต์ใช้ก าลังทางอากาศให้เกิด  
ผลลัพธ์สูงสุด ณ จุดที่มีความวิกฤตที่สุด ตามความต้องการของ ผู้บัญชาการกองก าลังร่วม 
หากมองในภาพรวมนั้น ก าลังทางอากาศเป็นก าลังที่สามารถจะใช้สนับสนุน ให้เกิดผลลัพธ์
สูงสุด โดยรวมทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และปฏิบัติการได้ดีกว่ากองก าลังร่วมอ่ืน ๆ ฉะนั้น  
ผู้บัญชาการกองก าลังทางอากาศจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการเบี่ยงเบนการใช้ก าลัง 
ทางอากาศไปในภารกิจ ซึ่งได้ผลต่ ากว่าระดับปฏิบัติการ 
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 ๓.๓.๖ ความสมดุลในการปฏิบัติ  (Balancing) 
                   ความสมดุลในการน าหลักการสงครามและหลักการพ้ืนฐานในการใช้ก าลัง
ทางอากาศ  มาประยุกต์ใช้ร่วมกันให้เหมาะสมกับก าลังทางอากาศนั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจ
ก าหนดได้อย่างตายตัว ผู้บังคับบัญชาก าลังทางอากาศควรจะพิจารณาถึงความสมดุล 
ในเรื่องจังหวะเวลาในการปฏิบัติ ความจ าเป็นในการปฏิบัติ ความคุ้มค่าในการปฏิบัติ และ
ขีดความสามารถในการปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับก าลังทางอากาศ
ของฝ่ายเรา เนื่องจากก าลังทางอากาศเป็นทรัพยากรที่มีเทคโนโลยีสูงและทันสมัยประกอบกับ
มีจ านวนจ ากัด ดังนั้นความสมดุลในการปฏิบัติจึงเป็นข้อพิจารณาที่ส าคัญยิ่งส าหรับ
ผู้บังคับบัญชาก าลังทางอากาศที่จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลการท าลาย
เป้าหมายและความอยู่รอดของก าลังทางอากาศ 

 ๓.๓.๗ การผนึกก าลังทางอากาศและการข่าวสาร (Information and Air 
Power Integration) 
              การผสมผสานการใช้ก าลังทางอากาศที่ถูกต้องและขีดความสามารถด้าน
ข้อมูลข่าวสาร จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีผลกระทบอย่างมหาศาลต่อก าลังรบของฝ่ายตรงข้าม 
การท าลายเป้าหมายจ านวนมากเพ่ือบีบบังคับให้ข้าศึกยอมจ านนจะมีความสูญเสียและ
สิ้นเปลืองสูง ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะต้องใช้ก าลังอย่าง
แม่นย า ผสมผสานการใช้ก าลังทางอากาศกับการใช้ก าลังของเหล่าทัพอ่ืน ๆ ให้เกิดผลลัพธ์
ที่มีผลกระทบที่มีสัดส่วนมากกว่าก าลังที่ใช้เพ่ือบีบบังคับให้ข้าศึกยอมรับตามเจตจ านงของ
ฝ่ายเรา ก าลังทางอากาศมีลักษณะเฉพาะตัวที่ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวร่วมกับ
ขีดความสามารถด้านการข่าวสารได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถก าหนดจังหวะและหนทาง
ปฏิบัติต่าง ๆ ครอบคลุมการใช้ก าลังทางทหารได้ทุกระดับของความขัดแย้ง   
 ด้วยธรรมชาติและคุณลักษณะของก าลังทางอากาศ สามารถปฏิบัติภารกิจ
ตอบสนองความต้องการได้หลากหลายรูปแบบในทุกมิติของสงคราม ก าลังทางอากาศ 
จึงควรมีแนวทางในการใช้งานดังนี้ 
 ๑) รวมการควบคุม (Centralized Control) ไว้ที่หน่วยบัญชาการ และ
ควบคุมเพียงหน่วยเดียว เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรก าลังทางอากาศอันมีอยู่อย่างจ ากัด
และราคาแพงให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กอปรกับอานุภาพการท าลาย
หรือการก่อให้เกิดผลกระทบของก าลังทางอากาศมีสูง จึงจ าเป็นต้องให้แน่ใจได้ว่าการใช้งาน
เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่ต้องการมากที่สุด ทั้งนี้มิได้หมายถึงเหล่าทัพอ่ืน
จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากก าลังทางอากาศได้ แต่การรวมการควบคุมจะเป็นการใช้
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ก าลังทางอากาศเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของการยุทธ์ร่วม ตามล าดับความส าคัญ  
ให้ส่งผลต่อภาพรวมการยุทธ์มากที่สุด 
 ๒) แยกการปฏิบัติ (Decentralized Execution) ให้หน่วยในระดับยุทธวิธี
ด าเนินการ เพราะคุณสมบัติความอ่อนตัว และการตอบสนองของก าลังทางอากาศ 
ที่มากกว่าเหล่าทัพอ่ืน มิได้มีเพียงเฉพาะฝ่ายเรา หากแต่ฝ่ายตรงข้ามก็สามารถอาศัย
คุณสมบัติดั งกล่าวกระท าต่อฝ่ายเราได้ เช่นกัน ดังนั้นการแยกการปฏิบัติจึ งเป็น 
การตอบสนองต่อความต้องการใช้ก าลังทางอากาศด้วยความอ่อนตัว และรวดเร็วสูงสุด  
 ๓) การบัญชาการและควบคุมที่เป็นหนึ่ง ด้วยสายการบัญชาการที่เหมาะสม 
เพราะการตอบสนองของก าลังทางอากาศเพ่ือวัตถุประสงค์ทางยุทธการ จ าเป็นต้องแยก
ออกจากสายการบัญชาการในแบบปกติ ทั้งนี้ก็ เพ่ือให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพ 
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วสูงสุด 
 ๔) พิจารณาถึงผลกระทบที่เหมาะสมในระดับที่ต้องการ เพราะการเลือกใช้
ก าลังทางอากาศหากไม่พิจารณาวางแผนอย่างรอบคอบ อาจไม่ส่งผลให้เป็นไปตาม 
ที่ต้องการถึงขั้นเป็นไปในทางตรงกันข้าม เช่นการเลือกใช้ก าลังทางอากาศที่ไม่เหมาะสม  
ในการกดดัน หรือแสดงเจตนารมณ์ เพ่ือการป้องปราม อาจน าไปสู่การขยายขอบเขต 
ความขัดแย้งให้ลุกลามต่อไปได ้

๓.๔ คุณลักษณะก าลังทางอากาศ (Air Power Characteristics) 
 นับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง การใช้ก าลังทางอากาศได้รับการยอมรับ
ให้เป็นปัจจัยส าคัญต่อการปฏิบัติการสงครามในทุกรูปแบบของสงคราม และในสงครามโลก
ครั้งที่สอง การปฏิบัติการทางอากาศได้พิสูจน์ให้เห็นว่า มีอิทธิพลและมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จในทุกสมรภูมิ ดังนั้น การน าคุณลักษณะก าลังทางอากาศไปใช้ในการวางแผน 
การสงครามท้ังในปัจจุบันและอนาคต จึงเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ต้องน ามาพิจารณา ดังนี้ 

 ๓.๔.๑ ความเร็ว (Speed) 
 ก าลังทางอากาศสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล คุณลักษณะเฉพาะตัวของก าลัง 
ทางอากาศที่สามารถตอบสนองภารกิจได้อย่างรวดเร็วตามที่ก าหนดไว้ ท าให้ชิ ง  
ความได้เปรียบในเรื่องเวลา และการเป็นฝ่ายริเริ่ม อันเป็นปัจจัยหลักในการปฏิบัติการทางทหาร 
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 ๓.๔.๒ พิสัย (Range) 
 ก าลั งทางอากาศสามารถปฏิบัติการได้ตลอดเวลาในทุกหนทุกแห่ ง  
ในระยะทางที่ไกล และครอบคลุมได้ทุกพ้ืนที่ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ และได้ผลแตกหักภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ และการเพ่ิมพิสัยบินสามารถ
ท าได้ด้วย บ.เติมเชื้อเพลิงในอากาศ 

 ๓.๔.๓ ความอ่อนตัว (Flexibility) 
 ก าลังทางอากาศสามารถปฏิบัติตามภารกิจได้หลายประการ โดยมีความ
อ่อนตัวในการปฏิบัติเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญ ซึ่งนอกจากมีการเคลื่อนที่ได้เร็วในทุก
พ้ืนที่แล้ว ยังมีความสามารถในการรวมก าลังได้ทุกหนทุกแห่งอย่างรวดเร็ว และริเริ่ม 
การโจมตีได้ทกุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางการเมือง ทางทหาร ทางเศรษฐกิจ และ
โครงสร้างของสังคม หรือแม้แต่การควบคุมอากาศ-อวกาศ 

 ๓.๔.๔ ความแม่นย า (Precision)  
 การพัฒนาเทคโนโลยีตามยุคสมัย ท าให้อาวุธสมัยใหม่มีความแม่นย า  
ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการโจมตีทางยุทธศาสตร์ ผลการพัฒนาเทคโนโลยี และเครื่องมือต่าง ๆ 
เช่น เครื่องบอกต าแหน่ง และค้นหาเป้าหมายด้วยเลเซอร์ สามารถชี้ต าแหน่ง และก าหนด
เป้าหมายได้อย่างแม่นย า ทั้งภารกิจอากาศ-อากาศ และอากาศ-ผิวพ้ืน สามารถเลือกใช้
อาวุธให้เหมาะสมกับเป้าหมายได้ตามภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืน 

๓.๕ ขีดความสามารถของก าลังทางอากาศ  
 ก าลังทางอากาศมีขีดความสามารถที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการทางทหาร ดังนี้  
 ๑ ) การตอบสนอง (Responsiveness) ก าลั งท างอากาศ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการใช้ก าลังได้ตามสถานการณ์อย่างทันท่วงทีตามคุณลักษณะ  
 ๒)   ความคล่องตัว (Mobility) อากาศยานสามารถเคลื่อนย้าย รวมก าลัง 
หรือกระจายก าลัง เพ่ือปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็ว 
 ๓)  ความอยู่รอด (Survivability) จากคุณลักษณะของก าลังทางอากาศ 
ในเรื่องความเร็วและความแม่นย า ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้อากาศยาน
มีความอยู่รอดสูงจากการต่อต้านด้วยอาวุธของฝ่ายตรงข้าม  
 ๔)  การแสดงท่าที (Presentation) อากาศยานสามารถปรากฏตัวให้เห็น
และพร้อมที่จะใช้ก าลังได้ทันที ซึ่งนับเป็นขีดความสามารถอย่างหนึ่งในการป้องปราม  
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 ๕)  อ านาจการทะลุทะลวง (Penetration Ability) ก าลังทางอากาศ
สามารถทะลุทะลวงเข้าปฏิบัติการจนถึงใจกลางดินแดนข้าศึกได้โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สภาพอากาศ อากาศยานจึงเป็นก าลังที่มีศักยภาพสูง 
 ๖)  อ านาจการท าลาย (Destructiveness) อาวุธทางอากาศมีอ านาจ 
การท าลายสูงยิ่งและสามารถใช้ได้กับเป้าหมายทุกประเภท 
 ๗)  การตรวจการณ์ (Observation) อากาศยานสามารถบรรทุกผู้ตรวจการณ์
ด้วยสายตาหรือติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพ ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เพ่ือตรวจการณ์เหนือพ้ืนดิน
และพ้ืนน้ าได้อย่างกว้างขวาง ในเวลารวดเร็วทั้งยามสงบและยามสงคราม จึงเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการเฝ้าตรวจและรวบรวมข่าวสาร 

๓.๖  ขีดจ ากัดของก าลังทางอากาศ  
 มิใช่จะมีแต่ขีดความสามารถซึ่งเป็นแง่มุมด้านดีเพียงด้านเดียว ก าลังทางอากาศก็มี
จุดอ่อนเป็นธรรมชาติเหมือนกับสิ่งอื่น ๆ โดยทั่วไป ดังนี้ 

 ๓.๖.๑ การพึ่งพาฐานบิน (Base Dependence) 
 การที่ต้องพ่ึงพาฐานบินเป็นข้อจ ากัดขนาดใหญ่ที่สุดของก าลังทางอากาศ  
เนื่องจากฐานบินเป็นเป้านิ่ง (Target) ขนาดใหญ่ แม้ในกรณีของเรือบรรทุกเครื่องบิน 
ที่เคลื่อนที่ได้แต่ก็เป็นเป้าขนาดใหญ่เช่นกัน ฐานบินเป็นแหล่งที่วางสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าคัญไว้ ซึ่งล่อแหลมและยากที่จะป้องกันรักษาความปลอดภัย ฐานบินจึงเป็นเป้าหมายที่มีค่า 
ที่ตกเป็นเป้าหมายในการท าลายของฝ่ายตรงข้าม ข้อจ ากัดนี้สามารถทดแทนได้โดยท าให้มีใช้
อย่างเหลือเฟือ โดยออกแบบให้เป็นเครือข่ายกระจายกันอยู่ห่าง ๆ หรือมีพ้ืนผิวใช้งานได้
อเนกประสงค์ใช้เป็นฐานปฏิบัติการส ารองกันได้ จัดระดับให้มีฐานบินหน้า ฐานบินส ารอง 
หรือฐานบินต่อระยะที่มีมาตรการป้องกันภัยจากข้าศึกทางอากาศและทางภาคพ้ืนทั้งเชิงรุก
และเชิงรับภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเติมเชื้อเพลิง 
ในอากาศ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการได้จากฐานบินในเขตหลังที่ปลอดภัย หมั่นฝ กซ้อม
ป้องกันฐานที่ตั้งและจัดให้มีหน่วยซ่อมเร่งด่วนเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพหลังการรบให้สามารถ 
น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 

 ๓.๖.๒ ความเปราะบาง (Fragility) 
 ก าลังทางอากาศเป็นก าลังที่เปราะบาง องค์ประกอบทุกด้านไม่ว่าจะเป็น
ด้านก าลังพล อากาศยาน อุปกรณ์ ล้วนเป็นเป้าหมายที่ถูกท าลายได้ง่าย แต่ความ
เปราะบางก็ไม่ได้หมายความว่าจะล่อแหลมเสมอไป ถ้ามีมาตรการป้องกันและรู้จักใช้
คุณลักษณะให้ถูกต้อง ด้วยการใช้ความเร็ว ความสูง และสมรรถนะให้ได้อย่างสมดุล ริเริ่ม
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น าเทคโนโลยี Stealth (ตรวจจับได้ยาก) เพ่ือลดขนาดภาคหน้าตัดในการถูกตรวจจับด้วย
สเปกตรัม (เรดาร์ อินฟราเรด เสียง ฯลฯ ) ใช้ระบบป้องกันตัวของอากาศยาน เช่น 
มาตรการอิเล็กทรอนิกส์ แชฟฟ์ (Chaff) และแฟลร์ (Flare) ใช้ยุทธวิธีหลบเลี่ยง เช่น  
วางแผนการบินเดินทางให้รัดกุม ใช้การลวง และจู่โจม ตลอดจนออกแบบให้ระบบของ
อากาศยานมีระบบทดแทนหรือส ารองใช้ในกรณีขัดข้อง 

 ๓.๖.๓ การบรรทุก (Pay Load) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับยานชนิดอ่ืนแล้ว อากาศยานมีขีดจ ากัดในการบรรทุก 
จุดอ่อนนี้สามารถชดเชยได้ด้วยการใช้คุณลักษณะ หรือพลังเด่นด้านอ่ืน ให้สมดุลและ
ถูกต้อง เช่น อ านาจการตอบสนอง ความเร็ว พิสัยบินไกล จังหวะ และความร้ายกาจ  
มาชดเชย 
 สงครามบั่นทอนในอดีต ที่อาศัยอ านาจการยิงเจาะแนวต้านทาน ก าลังจะ
เสื่อมไป กลายเป็นสงครามเด็ดขาดที่ลื่นไหลและรวดเร็ว หลักการรวมก าลังยังใช้ได้ 
เพียงแต่พัฒนาให้เกินกว่าเป็นก าลังรบเดินเท้า แต่เป็นพลังอ านาจการท าลาย ณ จุดแตกหัก 
ด้วยระบบอาวุธที่มีประสิทธิผลสูงของนภานุภาพที่แม่นย าและทะลุทะลวงเข้าไปถึง 
จุดศูนย์ดุลของข้าศกึท้ัง ๆ ที่มีข้อจ ากัดในการบรรทุก 

 ๓.๖.๔ การพึ่งพาต่อการข่าว (Intelligence Dependence) 
 ก าลั งทางอากาศจะมีนภานุภาพได้นั้ นขึ้นอยู่ กับการข่าวกรองที่ มี
ประสิทธิภาพ แม่นย า สู่การจัดระวางและบรรทุกอาวุธให้เหมาะสมกับเป้าหมาย จึงจะใช้
อาวุธได้ถูกต้อง เที่ยงตรง ท าลายให้ถึงระดับความเสียหายที่ต้องการได้ภายใต้ประสิทธิผล
ในการปฏิบัติการสูงสุด นภานุภาพเกิดจากระบบบัญชาการและควบคุมที่ดีจึงจะเกิดพลัง  
ที่สมบูรณ์ การสั่งใช้อย่างชัดเจนในจุดประสงค์ วางแผนอย่างรอบคอบ และประสาน  
การปฏิบัติอย่างผนึกแน่น 
 การท างานของนภานุภาพทุกมิติ (มิติทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิติ
อวกาศ) ช่วยให้ได้มาซึ่งการข่าวและข้อมูลที่จะน ามาแปลงไปเป็นฐานแห่งความรอบรู้และ
ความรอบรู้เช่นนี้จ าเป็นอย่างยิ่งยวดต่อความส าเร็จของปฏิบัติการทางทหารของชาติ 

 ๓.๖.๕ ราคา (Cost) 
 นภานุภาพ มีราคาแพง ยากที่จะจัดหาไว้ใช้และ/หรือด ารงรักษา มิใช่
เพียงแต่ยุทโธปกรณ์และระบบอาวุธเท่านั้น แต่รวมถึงเครื่องช่วยฝ ก การฝ กบุคลากร 
(ลูกเรือและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ) สิ่งอ านวยความสะดวก อะไหล่ และฐานที่ตั้ง ต้นทุน
ของนภานุภาพทุกมิติ (มิติทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ) ไม่สมบูรณ์ในตัวเอง  
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จึงไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นตัวเงินได้ แต่ควรคิดในเทอมของราคากับอรรถประโยชน์ 
(Benefit-Cost) 

 ๓.๖.๖ ความไม่ถาวร (Impermanence) 
 แม้นภานุภาพไม่สามารถยึดครองดินแดนได้ แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเดียวที่เป็น
ความไม่ถาวรที่ปรากฏ การยึดครองอย่างต่อเนื่องด้วยก าลังทหารสามารถกระท าได้ด้ วย
ก าลังรบที่มีขนาดใหญ่ ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมหาศาล ดังนั้นการเตรียมก าลังทางอากาศ
เพ่ือเข้ายึดครองพ้ืนที่จึงอาศัยวิธีการทดแทนนภานุภาพขนาดใหญ่  ด้วยการใช้เทคโนโลยี
และระบบการหมุนเวียนน ากลับมาใช้อีก (Turn Around Time) อย่างทันกาลในกรอบเวลา 
ที่ก าหนด ทั้งนี้ต้องอาศัยการประเมินสถานการณ์/การรู้ล่วงหน้าด้วยการลาดตระเวนและ 
การเฝ้าตรวจ เพ่ือเสาะหา/สืบทราบ สิ่งบอกเหตุล่วงหน้าทั้งที่พ้ืนและในอากาศภายใต้
ปฏิบัติการที่เรียกว่า Air Occupation (การครอบครองอากาศ) ซึ่งได้ผลในทางปฏิบัติ 
มานานกว่า ๖ ทศวรรษแล้ว โดยด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มาซึ่งพลังนภานุภาพ
ที่ต้องการ  
 การใช้ดาวเทียมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัตการทางทหาร การใช้อากาศยาน
โจมตีสมัยใหม่ที่ติดอาวุธน าวิถีแม่นย าสูงและระยะยิงไกล การใช้อากาศยานควบคุมและ
แจ้งเตือน และการใช้อากาศยานไร้คนขับ นับวันจะแพร่ขยายและมีใช้กันมากข้ึน สิ่งเหล่านี้
จะกลายเป็นความต้องการที่ขาดไม่ได้ และช่วยเพ่ิมคุณค่าของการครอบครองอากาศ (Air 
Occupation) 
 ความถาวรทางกายภาพ เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมือง การทหาร  
ความล่อแหลม และความต้องการรักษาเส้นทางการติดต่อสื่อสาร (Line of Communication: 
LOC) ช่องทางการติดต่อก็ถือเป็นจุดอ่อนข้อด้อย ดังนั้นความถาวรระยะไกล (Remote 
Permanence) ของก าลังทางอากาศ (ยุทธศาสตร์) ในระดับที่นภานุภาพจะควรมีได้ ก็ด้วย
การครอบครองอากาศจึงจะช่วยให้การครองพ้ืนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

๓.๗ จุดศูนย์ดุล (Center of Gravity: COG) 
 จุดศูนย์ดุล คือ องค์ประกอบที่เป็นส่วนส าคัญท่ีสุดที่จะท าให้ฝ่ายข้าศึกมีศักย์สงคราม 
และขีดความสามารถในทุก ๆ ด้านเป็นจุดศูนย์รวมของพลังอ านาจแห่งชาติด้านต่าง ๆ หรือ
ทุกด้านเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดก าลังทางด้านกายภาพ เสรีในการปฏิบัติ และความพยายาม
ในการต่อสู้ จุดศูนย์ดุลย์ที่แท้จริงจะมีผลต่อยุทธศาสตร์ของฝ่ายข้าศึกเสมอ อนึ่ง จุดศูนย์ดุลนี้
สามารถเป็นไปได้ทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม อาจกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์ถึงจุดศูนย์ดุล
ของฝ่ายตรงข้ามเป็นหัวใจหลักของการวางแผน ผู้บัญชาการรบและฝ่ายเสนาธิการต้องมี 
ขีดความสามารถในการพิจารณาในการค้นหาจุดศูนย์ดุลของทั้งฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก  
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เพ่ือน าไปสู่กระบวนการวางแผนโดยมุ่งท าลายจุดศูนย์ดุลของข้าศึก ในขณะที่ปกป้อง 
จุดศูนย์ดุลของฝ่ายเรา  
 หลักการวิเคราะห์จุดศูนย์ดุล เป็นการวิเคราะห์ขีดความสามารถวิกฤต ความ
ต้องการวิกฤต และจุดอ่อนวิกฤต (Critical Capabilities, Critical Requirements, and 
Critical Vulnerabilities) ดังนี้ 
 ๑.  ขีดความสามารถวิกฤต (Critical Capabilities) คือ ขีดความสามารถที่ถูก
พิจารณาว่าเป็นสิ่ งส าคัญมากที่ท าให้จุดศูนย์ดุลสามารถท าหน้าที่ได้ และจ าเป็นต่อ
ความส าเร็จตามสมมติฐานวัตถุประสงค์ของฝ่ายตรงข้าม 
 ๒.  ความต้องการวิกฤต (Critical Requirements) คือ เงื่อนไข ทรัพยากร และ
เครื่องมือ ที่ท าให้ขีดความสามารถวิกฤตสามารถด าเนินการทางยุทธการอย่างสมบูรณ์ 
 ๓.  จุดอ่อนวิกฤต (Critical Vulnerabilities) คือ ลักษณะหรือส่วนประกอบส าคัญ
ของความต้องการวิกฤต (Critical Requirements) ที่ประสิทธิภาพต่ าหรืออ่อนแอ ง่ายต่อ
การโจมตีทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะบรรลุผลลัพธ์ให้แตกหัก 
 

 
ภาพที่ ๘ โมเดลจุดศูนย์ดุลย์ 

 

๓.๘ กฎการใช้ก าลังทางอากาศ 
 ๑.  จะต้องไม่โจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือน การปฏิบัติการทางทหารใด ๆ ต้อง
กระท าเพียงบรรลุวัตถุประสงค์ทางทหารเท่านั้น 
 ๒.  ห้ามวิธีการโจมตีใด ๆ ที่มิได้ไตร่ตรองแล้วอย่างถี่ถ้วน หรือการโจมตีนั้นมี
ผลกระทบต่อชีวิตพลเรือน สิ่งก่อสร้างของพลเรือน ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางทหาร 

จุดศูนย์ดุล
 Center of Gravity)

จุดอ่อนวิกฤติ
 Critical Vulnerabilities) ความต้องการวิกฤติ 

 Critical Requirements) 

ขีดความสามารถวิกฤติ 
 Critical Capabilities) 

จุดท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการโจมตี
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 ๓.  ห้ามด าเนินการแก้แค้น โดยการโจมตีพลเรือน 
 ๔.  สิ่งก่อสร้างพลเรือน หมายถึง สิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่มิใช่เป็นของหรือใช้ในกิจการ
ทางทหาร สิ่งก่อสร้างทางทหาร หมายรวมถึง สิ่งก่อสร้างใด ๆ ที่มีส่วนช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติการทางทหาร หรือก่อให้เกิดความได้เปรียบทางทหาร 
 ๕.  ห้ามการโจมตีใด ๆ ต่อสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
 ๖.  ห้ามท าลาย เคลื่อนย้าย หรือแปรสภาพสิ่งของที่จ าเป็นต่อการยังชีพของ 
พลเรือน 
 ๗.  ห้ามการโจมตีสิ่งก่อสร้างที่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวง เช่น เขื่อน ฯลฯ 
ถ้าสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นมิได้ถูกใช้ หรือสนับสนุนในการปฏิบัติการทางทหารโดยตรง 
 ๘.  ผู้บังคับบัญชา และผู้วางแผนต้องระลึกเสมอว่าการกระท าใดก็ตามต้องให้เกิด
การสูญเสียชีวิตของพลเรือนน้อยที่สุด 
 ๙.  ประเทศที่ท าสงคราม  จะต้องมีมาตรการในการแยกพลเรือนออกจาก
วัตถุประสงค์ทางทหาร และมีมาตรการที่จะปกป้องคุ้มครองชีวิตพลเรือน  
 กฎการใช้ก าลังทางอากาศยังขึ้นอยู่กับ นโยบาย ข้อตกลง กฎหมาย ซึ่งหน่วย 
ในระดับรองลงมาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก าลังทางอากาศ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความ
สอดคล้องกันในทุกระดับ 
 
 

************** 
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บทท่ี ๔ หลักนิยมปฏิบตัิการทางอากาศ 
 

“The contest for air superiority is the most important contest of all,  
for no operation can be sustained if this battle is lost.” 

“การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งการครองอากาศ เป็นการแข่งขันที่ส าคัญท่ีสุดและส าคัญ
กว่าทุกสิ่ง  

เพราะไม่มีการปฏิบัติการทางทหารใดใดด ารงอยู่ได้ต่อไป 
เมื่อการแข่งขันที่กล่าวถึงนั้นแพ้” 

Gen. William W Momyer / USAF 1978 
 
 แนวความคิดที่ว่าการครองอากาศเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะประกันชัยชนะ หรือหลีกเลี่ยง
ความพ่ายแพ้นั้น มีรากฐานมาจากทฤษฏีและการวิจัยสงครามในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา 
ล าพังทฤษฎอีย่างเดียวกล่าวไว้ว่า การสงครามทางภาคพ้ืนไม่สามารถส าเร็จได้ ถ้ากองก าลัง
ภาคพ้ืนและหน่วยสนับสนุนถูกข้าศึกโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่อง ทฤษฏีนี้ได้รับการ
สนับสนุนจากเหตุการณ์สงครามในอดีต คุณค่าของการครองอากาศ แสดงให้เห็นชัดเจน
ยิ่งขึ้นในการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดี นายพล ฮุนเสต็ด ผบ .กองก าลังเยอรมันในฝรั่งเศส
ขณะนั้น รายงานว่า “กองทัพอากาศของสัมพันธมิตร ท าให้การเคลื่อนก าลังของฝ่ายเรา
เป็นอัมพาตในเวลากลางวัน และถึงแม้ในเวลากลางคืนก็ยังยากมาก” 
 การครองอากาศ มิได้หมายถึงการมีก าลังทางอากาศมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ 
มีก าลังทางอากาศและขีดความสามารถเหนือชั้นกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง แต่แก่นแกนของการครอง
อากาศนั้น หมายถึง ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศต่อข้าศึกในขณะที่ข้าศึก
กระท าเช่นเราไม่ได้ 
 การครองอากาศ คือ การมีเสรีในการปฏิบัติการทั้งมวลในมิติทางอากาศ ภาพที่ ๙ 
และภาพที่ ๑๐ เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า  “เพราะว่า การครองอากาศท าให้ก าลังทางอากาศ
สามารถโจมตีทางอากาศลึกเข้าไปในดินแดนข้าศึกได้ และไม่มีรัฐบาลใดในโลกนี้ท างานได้อีก
ต่อไป เมื่อข้าศึกปฏิบัติการได้อิสระเหนือศีรษะของพวกเขา หากการเอาชนะข้าศึกคือการท าลาย
ก าลังรบของเขา ปัญหาก็จะอยู่ที่ว่าก าลังส่วนใดของเราจะถูกใช้ เพ่ือท าลายก าลังส่วนใด 
ของข้าศึก ถ้ายุทโธปกรณ์ หลักนิยม และความตั้งใจของข้าศึกจะไม่ใช้ก าลังทางอากาศ 
หรือใช้แต่ไม่มีประสิทธิภาพแล้ว เราก็ไม่มีความจ าเป็นต้องท าลายก าลังทางอากาศของ
ข้าศึก ซึ่งในกรณีนี้  ก าลังทางอากาศของเราสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในทันทีทั้ง 
การขัดขวางทางอากาศ และการสนั บสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ในทางกลับกัน  
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ถ้าข้าศึกเชื่อว่าก าลังทางอากาศของเขาเป็นกุญแจไปสู่ความส าเร็จ และสามารถป้องกัน  
การโจมตีของเราได้ สิ่งที่เราต้องกระท าก่อนเป็นล าดับแรก คือให้ได้มา และรักษาไว้ซึ่ง 
การครองอากาศ ตามบทเรียนในอดีตที่ปรากฏ ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้หลังจากพวกเขาสูญเสีย
ความสามารถที่จะป้องกันก าลังทางอากาศสหรัฐฯ และเวียดนามเหนือก็ต้องยอมเจรจา
เนื่องจากสถานการณ์แบบเดียวกัน ตั้งแต่เยอรมันบุกโปแลนด์ในปี  ค.ศ.๑๙๓๙ ยังไม่มีชาติ
ใดที่ท าสงครามชนะข้าศึกท่ีมีการได้เปรียบทางอากาศ (Air Superiority) ได้เลย ไม่มีการรุก
หลั ก ใด  ๆ ที่ ป ระสบผลส าเร็จขณ ะที่ ข้ าศึกครองอากาศอยู่  มัน เป็ น เรื่องส าคัญ 
ยิ่งที่  ผบ.ยุทธบริเวณ, ผบ.ก าลังทางอากาศและก าลังผิวพ้ืน ต้องทราบความจริงใน
ประวัติศาสตร์นี้ และมีแผนการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน” 

 
ภาพที่ ๙ กรุงเทพฯ ถูกโจมตีทางอากาศเป็นครั้งแรกในคืนวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๘๕  

เนื่องจากกองทัพไทยไม่สามารถครองอากาศเหนือกรุงเทพฯ ได้ 
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ภาพที่ ๑๐ กรุงเทพฯ ถูกโจมตีทางอากาศเป็นครั้งแรกในคืนวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๘๕  

 

๔.๑ การให้ได้มาซึ่งการครองอากาศ 
 วิธีการให้ได้มาซึ่งการครองอากาศ หมายถึง การท าลายศักยภาพในการใช้ก าลังทาง
อากาศของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือท าให้ข้าศึกสูญเสียความสามารถในการใช้ก าลังทางอากาศ 
ด้วย ๒ วิธีการ ได้แก่ การท าลายก าลังทางอากาศของข้าศึกในอากาศ หรือการท าลายก าลัง
ทางอากาศของข้าศึกตั้งแต่อยู่บนพ้ืน 
 ปัจจุบันและอนาคต การครองอากาศกลายเป็นเงื่อนไขชี้ขาด (Decisive Factor)  
ที่กระทบต่อผลแพ้ชนะของสงคราม ก าลังทางอากาศของชาติซึ่งจะเป็นผู้ชนะสงคราม ต้องมี
ขีดความสามารถทางทหารที่จะให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งการครองอากาศอย่างต่อเนื่อง 
วิธีการที่มีผลมากที่สุดในการท าลายก าลังทางอากาศของข้าศึก เพ่ือให้ได้มาซึ่งการครองอากาศ 
คือการท าลายเป้าหมายบนพ้ืนดินที่เป็นก าลังทางอากาศ หรือ/และที่มีความเกี่ยวข้อง
ใกล้ชิดกับก าลังทางอากาศของข้าศึกโดยท าลายเป้าหมายเหล่านี้ให้หมดก าลังที่จะท าการต่อสู้
ต่อไป ด้วยการระเบิดท าลาย ความส าเร็จในการครองอากาศ จะกระท าได้ด้วยการจู่โจม
อย่างเฉียบพลันต่อเป้าหมายที่เป็นระบบก าลังทางอากาศของข้าศึกด้วยก าลังทางอากาศ 
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ที่เหมาะสมเท่านั้น โดยมุ่งหมายให้ข้าศึกสูญเสียความสามารถในการใช้ก าลังทางอากาศทั้งมวล 
การครองอากาศตลอดห้วงอากาศเหนือน่านฟ้าไทยเพ่ือให้มีเสรีในการปฏิบัติการด้วยก าลัง
ทางอากาศรูปแบบอ่ืน ๆ รวมทั้งการปฏิบัติการด้วยก าลังภาคพ้ืนในยามสงครามและ 
ยามปกติ ซึ่งปรากฏให้เห็นในลักษณะความสงบสุขเสรีปราศจากการคุกคามใด ๆ ณ ทุกวันนี้  
 การควบคุมทางอากาศ (Control of The Air) สามารถอธิบายระดับของความ 
มีอิทธิพลของก าลังทางอากาศของฝ่ายเราที่มีต่อก าลังทางอากาศของฝ่ายข้าศึก ซึ่งโดยปกติแล้ว 
แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
          ๑. การควบคุมทางอากาศเสมอภาค (Air Parity) หมายถึง ระดับการควบคุมทาง
อากาศที่อยู่ในสถานการณ์ที่เท่าเทียมกัน ไม่มีก าลังทางอากาศของฝ่ายใดได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบซึ่งกันและกัน ท าให้การปฏิบัติการ ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และทาง
อวกาศ ของทั้งสองฝ่ายอาจเผชิญกับการแทรกแซงของก าลังทางอากาศของฝ่ายตรงข้าม
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งความเท่าเทียมกันของก าลังทางอากาศไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการ
ยุติความขัดแย้ง แต่ยังจะท าให้เกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นจุดวิกฤต เพ่ือความ
พยายามสูงสุดของทั้งสองฝ่ายให้บรรลุการควบคุมทางอากาศในระดับหนึ่ง หรือเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งการได้เปรียบทางอากาศ 
          ๒. การได้เปรียบทางอากาศ (Air Superiority) หมายถึง ระดับการควบคุมทาง
อากาศของก าลังทางอากาศของฝ่ายเราที่เหนือกว่า และมีอิทธิพลต่อก าลั งทางอากาศของ
ฝ่ายข้าศึก ซึ่งท าให้เกิดเสรีในการปฏิบัติการของก าลังทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และ
ทางอวกาศของฝ่ายเรา ในห้วงเวลาและพ้ืนที่ที่ต้องการ โดยไม่มีการแทรกแซงของก าลัง
ทางอากาศของฝ่ายข้าศึก ทั้งนี้ ด้วยก าลังทางอากาศที่เหนือกว่า การได้เปรียบทางอากาศ
อาจเป็นการก าหนดห้วงเวลาและพ้ืนที่ หรืออาจเปิดกว้างและไม่มีเวลาก าหนดของ 
การปฏิบัติเพ่ือสร้างผลกระทบที่ต้องการ 
          ๓. การครองอากาศ (Air Supremacy) หมายถึง ระดับการควบคุมทางอากาศ 
กองก าลังทางอากาศของฝ่ายเราที่เหนือกว่า และมีอิทธิพลต่อก าลังทางอากาศของฝ่ายข้าศึก
แบบเบ็ดเสร็จ ก่อให้เกิดเสรีในการปฏิบัติการในทุกมิติและทุกรูปแบบที่ต้องการ ของก าลัง
ทางบก ทางทะเล ทางอากาศและทางอวกาศ ของฝ่ายเรา  เหนือพ้ืนที่ปฏิบัติการอย่าง
สมบูรณ์ โดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ จากก าลังทางอากาศของฝ่ายข้าศึกแม้แต่น้อย 
ซึ่งถือว่าการครองอากาศในระดับนี้เป็นการควบคุมทางอากาศในระดับสูงสุดที่ทุกกองก าลัง
ทางอากาศต้องการและแสวงหา อย่างไรก็ตาม การควบคุมทางอากาศในระดับการครอง
อากาศนี้ มักจะเกิดกับคู่ขัดแย้งสองฝ่ายที่มีศักย์สงครามของก าลังทางอากาศที่ต่างกัน 
โดยสิ้นเชิงเป็นส่วนมาก 
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๔.๒ การปฏิบัติการของก าลังทางอากาศ 
 กองทัพอากาศ ปฏิบัติการใช้ก าลังทางอากาศตามขีดความสามารถท่ีมีอยู่ทั้งในระดับ 
ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี ด้วยการโจมตีทางยุทธศาสตร์ การต่อต้านทางอากาศและภาคพ้ืน  
การต่อต้านทางทะเล การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนการรบ การบัญชาการ
และควบคุม การล าเลียงทางอากาศ  การปฏิบัติกิจ เฉพาะพิ เศษ การข่าวกรอง  
การลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ การค้นหาและช่วยชีวิต การเดินอากาศ และการให้บริการ
ข่าวอากาศ ด้วยระบบการปฏิบัติการเครือข่ายของระบบการบัญชาการและควบคุม ขึ้นอยู่กับ
การปฏิบัติการบนพ้ืนฐานของผลกระทบ (Effects Based Operations : EBO)  
 ระบบปฏิบัติการใช้ก าลังทางอากาศตามขีดความสามารถดังกล่าวข้างต้นครอบคลุม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นแผนงานหลักที่จะท าให้ได้มาซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เป็น
รากฐานของปฏิบัติการเปลี่ยนผ่าน ของรูปแบบกองทัพอากาศสมัยใหม่ ในระบบเครือข่าย
ของการบัญชาการและควบคุม ซึ่งต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรและการจัดหน่วย  
การจัดหาและพัฒนาก าลังพล การฝ กศึกษา การวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์  
การพัฒนาระบบปฏิบัติการ การผนึกก าลังร่วมระหว่างหน่วย ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ทางทหารได้อย่างครอบคลุม เพ่ือการสงคราม และปฏิบัติการทางทหาร 
ที่มิใช่สงคราม (MOOTW) 
 การปฏิบัติการตามขีดความสามารถของกองทัพอากาศดังกล่าวข้างต้น มีแนวทาง
และการปฏิบัติการที่ท าให้บรรลุความส าเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ๑๙ รูปแบบ 
ดังต่อไปนี้  

  ๑)  การโจมตีทางยุทธศาสตร์ (Strategic Attack) 
 การโจมตีทางอากาศยุทธศาสตร์เป็นปฏิบัติการเชิงรุก โดยผู้มีอ านาจสั่งการ
ให้มีการปฏิบัติเพ่ือบังเกิดผลส าเร็จในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติการจะส่ง  
ผลกระทบโดยตรงต่อผู้น า และบั่นทอนก าลังอ านาจของชาติของฝ่ายตรงข้าม มุ่งหวังในการ
ท าลายจุดแข็งของฝ่ายตรงข้าม เป็นการโจมตีต่อฐานที่มั่นคงของฝ่ายตรงข้ามในระยะไกล 
และตัดการติดต่อสื่อสารของก าลังทางทหารในสนามรบกับผู้น าหรือสังคมของข้าศึก  
แต่สามารถที่จะบีบบังคับให้ข้าศึกต่อสู้  โดยที่ฝ่ายเราเป็นผู้ก าหนดสถานการณ์ทั้งใน 
ยุทธบริเวณและห้วงเวลา จนสามารถบีบบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามยอมรับความพ่ายแพ้ อีกทั้ง
ท าให้ฝ่ายเราและพันธมิตรที่เข้าร่วมสงคราม เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด สิ่งที่จะต้องค านึงถึง คือ 
การอ่อนตัวด้วยคุณลักษณะของก าลังทางอากาศที่สามารถเข้าถึงจุดส าคัญของฝ่ายตรงข้าม 
รวมทั้งความหลากหลายของอ านาจการท าลายที่มีผลกระทบโดยตรงในทางยุทธศาสตร์ 
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กล่าวได้ว่าการใช้ก าลังทางอากาศเป็นศิลปะในรูปแบบสมัยใหม่ ที่จะน าไปสู่การด าเนิน 
กลยุทธ์ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   
 การโจมตีทางยุทธศาสตร์ (Strategic Attack) เป็นการใช้ขีดความสามารถ
ของก าลังทางอากาศร่วมกับขีดความสามารถไซเบอร์และอวกาศเพ่ือปฏิบัติการเชิงรุก 
เพ่ือให้ เกิดผลกระทบในระดับยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง ซึ่งปกติแล้ว การโจมตีทาง
ยุทธศาสตร์ จะเป็นการโจมตีต่อจุดศูนย์ดุลของข้าศึก (Center of Gravity)  อันเป็น
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และส่งผลกระทบต่อพลังอ านาจ
แห่งชาติทุกด้านของข้าศึก ซึ่งเป้าหมายนี้ มิจ าเป็นที่จะต้องเป็นเป้าหมายทางทหารเสมอไป 
เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน องค์กรหน่วยงานที่ส าคัญ แหล่งอุตสาหกรรมหลัก เป้าหมายทาง
ทหารที่ส าคัญ ระบบคมนาคม ระบบการติดต่อสื่อสาร รวมถึงผู้น าประเทศ และสิ่งที่ส่ง 
ผลกระทบในระดับยุทธศาสตร์ทั้งปวง ในขณะเดียวกัน การโจมตีทางยุทธศาสตร์สามารถ
ท าการโจมตีโดยตรงต่อเป้าหมายไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะท าให้เกิดสภาวะชะงักงันของข้าศึก 
และสามารถจ ากัดความพยายามของข้าศึกในการตอบโต้หรือรุกกลับ จนกระทั่งสามารถ  
บีบบังคับให้ข้าศึกยอมรับความพ่ายแพ้ และท าให้ฝ่ายเราเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด 
 ความส าเร็จของการโจมตีทางยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องวางแผนและก าหนด 
(๑) ขีดความสามารถของอากาศยานตามคุณลักษณะของอากาศยานแต่ละประเภท เช่น 
อากาศยานความเร็วเหนือเสียง (Supersonic Aircraft) อากาศยานความเร็วต่ ากว่าเสียง 
(Subsonic Aircraft) หรืออากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ (Unmanned Aerial Vehicle : 
UCAV) เป็นต้น (๒) ขีดความสามารถของระบบอาวุธและอาวุธหลักภาคอากาศและ 
ภาคพ้ืนที่มีอ านาจการท าลาย (Fire Power) มีความแม่นย า (Precision) ในลักษณะ One Shot-
One Target สามารถปฏิบัติภารกิจจากระยะไกล (Stand-off) และ/หรือนอกสายตา 
(Beyond Visual Range) และ (๓) ยุทธวิธีที่จะใช้ต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของข้าศึก 
ตลอดจนการพิจารณาการใช้การปฏิบัติการไซเบอร์ชิงความได้เปรียบ และปฏิบัติการ  
ข้ามมิติของการรบ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในล าดับสุดท้าย 
(End State) ทั้งทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบปฏิบัติการไซเบอร์  ฯลฯ 

  ๒)  การตอบโต้ทางอากาศ (Counter Air) 
 การตอบโต้ทางอากาศเป็นการปฏิบัติการเพ่ือให้ได้มาซึ่งการได้เปรียบทาง
อากาศ (Air Superiority) หรือการครองอากาศ (Air Supremacy) เป็นการผสมผสาน 
การปฏิบัติการทั้งเชิงรุกและเชิงรับเข้าด้วยกัน มุ่งท าลายระบบที่ประกอบกันเป็นก าลัง 
ทางอากาศของข้าศึกทั้งในอากาศและบนพ้ืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการรักษาระดับ 
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ความเหนือกว่าทางอากาศที่ต้องการ รวมทั้งท าให้เกิดเสรีในการปฏิบัติการของก าลังทางบก 
ก าลังทางทะเล และก าลังทางอากาศของฝ่ายเรา ทั้งนี้ การตอบโต้ทางอากาศ สามารถ
กระท าได้ในทุกระดับของการปฏิบัติการ ทั้งในระดับยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตร์  
เพ่ือการควบคุมทางอากาศ (Control of The Air) ณ พ้ืนที่และเวลาที่ต้องการ ประกอบด้วย 
การตอบโต้ทางอากาศเชิงรุก (Offensive Counter Air : OCA) และการตอบโต้ทางอากาศ
เชิงรับ (Defensive Counter Air : DCA) เพ่ือให้ก าลังฝ่ายเราได้ใช้ประโยชน์จากการ 
ครองอากาศและลดขีดความสามารถก าลังทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามรวมถึงอาวุธต่อต้าน  
ภาคพ้ืนที่จะเป็นอันตรายต่อฝ่ายเรา การตอบโต้ทางอากาศต้องขึ้นการบังคับบัญชากับ
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นทหารอากาศเพียงคนเดียว ภายใต้หลักเอกภาพของการบังคับบัญชา 
รวมทั้งระบบควบคุมและสั่งการ ที่เรียกว่า “รวมการควบคุมและแยกการปฏิบัติ” เพ่ือให้
เกิดหลักประกันของความพยายามและการใช้ก าลังทางอากาศได้อย่างคุ้มค่า โดยปกติทั่วไปแล้ว 
ผบ.กองก าลังร่วม ควรจะให้ความส าคัญต่อการตอบโต้ทางอากาศเป็นล าดับแรก  
การตอบโต้ทางอากาศก าหนดกิจเฉพาะส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.  การตอบโต้ทางอากาศเชิงรุก (OCA) เป็นการปฏิบัติการทางอากาศ 
ที่มุ่งหวังท าลายลดศักยภาพหรือการข่มขวัญ โดยการท าลายก าลังทางอากาศและอาวุธ
ต่อต้านจากภาคพ้ืนของฝ่ายตรงข้าม รวมถึงเป้าหมายอ่ืนใดที่ประกอบเป็นก าลังทางอากาศ
ของข้าศึก ณ เวลาที่ฝ่ายเราได้เลือกไว้แล้ว  โดยทั่วไป การตอบโต้ทางอากาศเชิงรุก 
ประกอบด้วย 
 - การท าลายการป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึก (Destruction of 
Enemy Air Defense : DEAD) 
 - การกดดันการป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึก (Suppression of 
Enemy Air Defense : SEAD) 
 - การกวาดล้างทางอากาศ (Sweep) 
 - การโจมตีทางอากาศ (Attack Operations) 
 - การบินแจ้งเตือนในอากาศ (Airborne Early Warning : AEW) 
 - การบินคุ้มกันอากาศยานที่มีคุณค่าสูง (High Value Airborne Asset : 
HVAA) 
 ๒.  การตอบโต้ทางอากาศเชิงรับ (DCA) เป็นการปฏิบัติการเพ่ือการค้นหา 
พิสูจน์ฝ่าย การสกัดกั้น และท าลายก าลังทางอากาศที่จะเข้าโจมตีฝ่ายเรา โดยปกติแล้ว
เลือกที่จะปฏิบัติการในพ้ืนที่หรือสถานที่ใกล้เขตแดนฝ่ายเรา ท าลายแผนของฝ่ายตรงข้าม  
ที่พยายามรุกล้ าอธิปไตย และก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างรุนแรง มีความหมายเดียวกันกับ
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การป้องกันทางอากาศทั้งด้านการรุกและการตั้งรับ เพ่ือให้ฝ่ายเรามีเสรีในการครองอากาศ
และรวมถึงการป้องกันก าลังทางทหาร ทรัพยากร และโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง  ๆ โดยทั่วไป 
การตอบโต้ทางอากาศเชิงรับ ประกอบด้วย 
 - การบินลาดตระเวนรบ (Combat Air Patrol : CAP) 
 - การบินสกัดกั้น (Air Interception) 
 - การบินแจ้งเตือนในอากาศ (Airborne Early Warning : AEW) 
 - การบินคุ้มกันอากาศยานที่มีคุณค่าสูง (High Value Airborne Asset : 
HVAA) 

  ๓)  การต่อต้านทางภาคพื้น (Counter Land) 
 การต่ อต้ านทางภ าค พ้ื น เป็ น การปฏิ บั ติ ก ารท างอากาศต่ อสู้ กั บ 
ขีดความสามารถก าลังภาคพ้ืนของข้าศึก เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ผบ.กองก าลังร่วม 
วัตถุประสงค์หลักของการต่อต้านทางภาคพ้ืน คือ มีอ านาจเหนือสภาวะแวดล้อมภาคพ้ืน
ของข้าศึก และป้องกันฝ่ายข้าศึกมิให้กระท าในสิ่งเดียวกันต่อก าลังฝ่ายเรา แต่ใช้เพ่ือให้
บรรลุภารกิจที่ต้องการ ในกรณีที่ไม่มีก าลังภาคพ้ืนของฝ่ายเดียวกันหรือมีจ านวนน้อย  
 การที่จะบรรลุสู่เป้าหมายได้นั้น การต่อต้านทางภาคพ้ืนก าหนดกิจเฉพาะ
ส าคัญ ได้แก่ (๑) การขัดขวางทางอากาศ (Air Interdiction : AI) ซึ่งเป็นการด าเนินกลยุทธ์ 
(Maneuver) ทางอากาศ สนับสนุนโดยตรงต่อการด าเนินกลยุทธ์ทางบก หรือสนับสนุน
โดยตรงต่อแบบแผนของกลยุทธ์ทางอากาศ (๒) การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด 
(Close Air Support : CAS) ซึ่งเป็นการด าเนินกลยุทธ์ทางอากาศสนับสนุนการด าเนิน 
กลยุทธ์ภาคพ้ืนโดยตรง 
  ๑. การขัดขวางทางอากาศ (Air Interdiction : AI) เป็นการใช้ก าลังทาง
อากาศในการโจมตีเพ่ือลดขีดความสามารถก าลังภาคพ้ืนของข้าศึก เพ่ือท าลาย ตัดรอน 
หน่วงเหนี่ยว ลดขีดความสามารถของก าลังภาคพ้ืนของข้าศึก โดยปกติแล้ว การขัดขวาง 
ทางอากาศจะมุ่งเน้นการโจมตีเป้าหมายในการส่งก าลังบ ารุง การสนับสนุน รวมถึง 
สิ่งอ านวยความสะดวกทั้งปวงของข้าศึก ที่อาจน ามาใช้โดยตรงหรือน ามาใช้ส าหรับด าเนิน
กลยุทธ์ในการเสริมก าลังภาคพ้ืนภายในยุทธบริเวณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยับยั้ง ขัดขวาง 
หน่วงเหนี่ยว มิให้ก าลังฝ่ายข้าศึกปฏิบัติการได้โดยเสรี ซึ่งเป้าหมายในการขัดขวาง 
ทางอากาศนี้อาจจะอยู่ภายในหรือภายนอกยุทธบริเวณก็เป็นได้ ทั้งนี้ การขัดขวางทางอากาศ 
ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถข้าศึกในการบัญชาการ การรวมก าลัง การด าเนินกลยุทธ์ 
การส่ งก าลั งบ ารุง และการเสริมก าลั งให้ เกิดอ านาจก าลั งรบ ของข้าศึก  ส าหรับ 
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การปฏิบัติการขัดขวางทางอากาศในยุทธบริเวณหรือพ้ืนที่การรบโดยตรง เรีย กว่า  
การขัดขวางทางอากาศในพ้ืนที่การรบ (Battlefield Air Interdiction : BAI) 
  ๒. การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (Close Air Support : CAS) 
เป็นปฏิบัติการสนับสนุนโดยตรง เพ่ือช่วยก าลังภาคพ้ืนฝ่ายเดียวกัน ที่รบติดพันกับก าลัง
ข้าศึก การปฏิบัติการแบบนี้ ต้องการบูรณาการแต่ละภารกิจทางอากาศโดยอาศัยอ านาจ
การยิงและการเคลื่อนไหวของก าลังสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด โดยการผนึกก าลัง
เหล่านี้กับการปฏิบัติการภาคพ้ืน/อากาศอ่ืน ๆ ให้เกิดผลกระทบในระดับยุทธการ และใน
ยุทธบริเวณ (Theater) ที่ไม่แน่นอน มีความรุนแรงสูง ต้องการการควบคุมที่ กระชับ  
ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ทางยุทธวิธีได้ ท าให้เกิดความได้เปรียบมหาศาลเมื่อใช้สนับสนุน
ก าลังภาคพ้ืน โดยทั่วไปการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (Close Air Support : CAS)  
จะปฏิบัติการในยุทธบริเวณ หรือเขตปะทะของก าลังรบภาคพ้ืน โดยเฉพาะตามเขตชายแดน
ของประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นการรบแบบจ ากัดเขต และผลักดันแนวปะทะของก าลังรบหลัก
ทางภาคพ้ืนของกองก าลังฝ่ายตนเองในการเข้ายึดครองพ้ืนที่ หรือดินแดนฝ่ายตรงข้ามของ
ข้าศึกเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการรบ 
 การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ควรได้รับการวางแผนเตรียมการ
ภายใต้เงื่อนไขในการน าไปสู่ความส าเร็จหรือเสริมก าลังเพ่ือโจมตีก าลังภาคพ้ืน การสนับสนุน
ทางอากาศโดยใกล้ชิด สามารถหยุดการโจมตี ริเริ่มการทะลวง คุ้มกันการถอนก าลังและ  
ให้การคุ้มกันทางปีกของก าลังภาคพ้ืนฝ่ายเราได้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การท าการ
สนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ควรกระท าในจุดที่เป็นจุดแตกหักของการรบและมุ่งกระท า
ในจุดที่ข้าศึกรวมก าลังกันอย่างหนาแน่น   

  ๔)  การต่อต้านทางทะเล (Counter Sea) 
 การต่อต้านทางทะเลเป็นการขยายขีดความสามารถก าลังทางอากาศไปสู่
พ้ื นที่ ท างทะเล  เพ่ื อให้ ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ งการได้ เปรียบทางทะเล  (Maritime 
Superiority) ในระดับที่ต้องการ และมีวัตถุประสงค์ในการปฏิเสธการใช้ทะเลของข้าศึก 
ในขณะที่ด ารงเสรีในการปฏิบัติในทะเลของฝ่ายเรา ก าลังทางอากาศสามารถปฏิบัติการ 
เพ่ือยับยั้ งการถูกรุกรานทางทะเล หรือการปิดอ่าวจากข้าศึก โดยการปฏิบัติการ  
อาจประกอบไปด้วยการท าลาย การขัดขวาง การหน่วงเหนี่ยว หรือการท าให้ภัยคุกคามหมด
ความน่าเกรงขาม ในสภาพแวดล้อมทางทะเล ซึ่งการปฏิบัติการของก าลังทางอากาศในการ
ตอบโต้ทางทะเล สามารถปฏิบัติการได้ทั้ง ๔ มิติ อันประกอบด้วย มิติผิวน้ า (Surface 
Domain) มิติใต้น้ า (Subsurface Domain) มิติอากาศเหนือทะเล (Air Domain) และมิติ
อวกาศ (Space Domain) 
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 อนึ่ง การใช้ก าลังทางอากาศ เพ่ือให้ เกิดผลกระทบตามวัตถุประสงค์ 
การตอบโต้ทางทะเล จ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้กฎการใช้ก าลังของกองทัพไทย โดยการ
ตอบโต้ทางทะเล อาจจะเป็นการประกอบก าลังทางอากาศกับเรือรบในพ้ืนที่ปฏิบัติการ หรือเป็น
การใช้ก าลังทางอากาศเพียงล าพังก็เป็นไปได้ หากผู้บัญชาการยุทธ์บริเวณพิจารณาแล้วว่า 
การตอบโต้ทางทะเล โดยใช้ก าลังทางอากาศจะสร้างการได้เปรียบทางทะเลให้เกิดขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการตอบโต้ทางทะเล เป็นการปฏิบัติการในมิติที่ก าลังทางอากาศ  
มีความคุ้นเคยไม่มากนัก หรือต้องปฏิบัติการร่วมกับก าลังทางเรือ ดังนั้น การด าเนินการ 
จึงต้องเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติการร่วม ระหว่างก าลังทางอากาศของกองทัพอากาศ 
และก าลังทางเรือของกองทัพเรือ โดยต้องมีการฝ กปฏิบัติร่วมกันในทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิด
ความเป็นมาตรฐาน ความประสานสอดคล้อง และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติการตอบโต้
ทางทะเล จะมีประสิทธิผล และความปลอดภัย 

  ๕) การปฏิบั ติ การที่ ใช้ เครือข่ ายเป็ นศูนย์กลาง (Network Centric 
Operations : NCO) 
 การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) เป็นการใช้เทคโนโลยี
เครือข่ายในการสร้างความได้เปรียบของข้อมูล ข่าวสาร และข่าวกรองส าหรับฝ่ายเรา โดยมี
การเชื่อมโยงข้อมูลที่ ได้รับจากระบบตรวจจับต่าง  ๆ (Sensor) เข้าสู่ระบบควบคุม 
บังคับบัญชา (Command and Control)  น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาที่ถูกต้อง 
ปลอดภัย นอกจากนี้ ด้วยความได้เปรียบของข้อมูลข่าวสารดังกล่าว จะน ามาซึ่งความหยั่งรู้
สถานการณ์ร่วมกันในทุกระดับของการปฏิบัติการ ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ  อนึ่ง ทฤษฎีการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
เกิดจากการรวมกันทาง ๓ มิติ ได้แก่ มิติทางกายภาพ (Physical Domain) มิติข้อมูล
ข่าวสาร (Information Domain) และมิติการรับรู้ (Cognitive Domain)  

- มิติทางกายภาพ หมายถึ ง มิติ ก าลั งรบแบบดั้ งเดิม  เช่น  อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ระบบตรวจจับ (Sensor) ต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติการ 

- มิติข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ ถู กสร้างขึ้นมาจาก 
การปฏิบัติที่จงใจผลิตจากหน่วยเหนือ หรือตั้งใจให้ทุกหน่วยรับทราบร่วมกัน มิตินี้เป็นตัวกลาง
ของการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยรบ เป็นข้อมูลการข่าวที่ได้จากการประมวลผลข่าวสาร
จากการตรวจจับต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ระบบบัญชาการและควบคุมติดต่อสื่อสาร
กับหน่วยปฏิบัติ 

- มิติ การรับ รู้  หมายถึ ง กระบวนความคิดของทุ กองคาพยพใน
ระบบปฏิบัติการ ซึ่งเกิดจากความรู้เรื่องหลักนิยม ยุทธวิธี เทคโนโลยี และกฎระเบียบต่าง ๆ 



หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

- ๕๓ - 
 

ตลอดจนเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสงครามในอดีตที่ผ่านมามักจะชนะหรือแพ้กันใน
มิตินี้นี่ เอง ในปัจจุบัน มิตินี้ จะเกี่ยวพันโดยตรงกับมิติภาคสังคม  (Social Domain)  
ซึ่งหมายถึงบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพ จึงมีความจ าเป็น 
ที่จะต้องสร้างความเข้าใจ และการรับรู้ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติการ 

 
ภาพที่ ๑๑ แนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  

(Network Centric Operations : NCO) 
 

 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า เมื่อน าทั้ง ๓ มิติมาเชื่อมโยงกันแล้ว ผลลัพธ์ของการ
เชื่อมโยงระหว่างมิติทางกายภาพและมิติการรับรู้ คือ ขั้นตอนการปฏิบัติการที่สั้นลงและ
ง่ายขึ้น ส าหรับผลลัพธ์การเชื่อมโยงระหว่างมิติทางกายภาพและมิติข้อมูลข่าวสาร คือ 
ก าลังรบที่มีความแม่นย า และในส่วนผลลัพธ์การเชื่อมโยงระหว่างมิติการรับรู้และมิติข้อมูล
ข่าวสาร คือ ความหยั่งรู้สถานการณ์ร่วมกัน โดยจุดศูนย์รวมของการเชื่อมโยงทั้งสามมิติ  
เข้าด้วยกันนี้ ท าให้เกิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
 ด้านการปฏิบัติการรบ การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เกิดขึ้นได้
จากการเชื่อมต่อระบบตรวจจับ (Sensor) ผู้มีอ านาจตัดสินใจ (Commander) และหน่วย
ปฏิบัติ (Shooter/Effector) เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเพ่ือให้เกิดความหยั่งรู้สถานการณ์
ร่วมกัน ผู้มีอ านาจตัดสินใจรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งฝ่ายข้าศึกและฝ่ายเรา 

มิตกิารรับรู้
(Cognitive Domain) 

มิติภาคสังคม
(Social Domain) 

มิตขิ้อมูลข่าวสาร
(Information Domain)  

มิติทางกายภาพ
(Physical Domain) 

NCO

การปฏิบัติการ
ที่สั้นลงและ

ง่ายข้ึน 

ก าลังรบที่มี
ความแม่นย า 

ความหย่ังรู้
สถานการณ์

ร่วมกัน 
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ส่งผลถึงการตัดสินใจสั่งการที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ในส่วนหน่วยปฏิบัติ 
เกิดความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกับหน่วยเหนือซึ่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทุกทิศทาง 
ส่งผลการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติการใด ๆ ย่อมมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกิดความ
ปลอดภัย นอกจากนั้นแล้ว หลักนิยมการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางยังสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่การรบ หรือการปฏิบัติหน้าที่ปกติได้ด้ วย
เช่นกัน 

  ๖) ก า รป ฏิ บั ติ ก า รส งค ราม อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  (Electronic Warfare 
Operations : EWO) 
 การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ คือ การปฏิบัติทางทหารเกี่ยวกับ 
การใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) และพลังงานแบบอ่ืน เพ่ือควบคุม 
แถบความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum) หรือเพ่ือโจมตีข้าศึก โดยการ
ครอบคลุมยุทธบริเวณของแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การควบคุมแถบความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า
ได้รับการขยายเครือข่ายจากระบบป้องกันฝ่ายเรา และจากระบบการต่อต้านของฝ่ายตรงข้าม 
ไม่ถูกจ ากัดเพียงแค่คลื่นวิทยุ แต่รวมถึงในย่านที่ใช้สายใยแก้วน าแสง (Optical) และ
อินฟราเรด การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) ก าหนดกิจเฉพาะส าคัญ ดังนี้  
 ๑. การสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Support : ES) เป็นการ
ใช้สงครามอิเล็กทรอนิกส์  ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา ดักจับ ระบุตัวตน และชี้ต าแหน่งที่ตั้ง
ของแหล่งก าเนิดพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เพ่ือตรวจสอบ
ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น  
 ๒. การป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Protection : EP) เป็นการ
ใช้สงครามอิเล็กทรอนิกส์  ที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันบุคคล ยุทโธปกรณ์ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายข้าศึก เพ่ือให้มีความอยู่รอดสูง
ในพ้ืนปฏิบัติการ 
 ๓. การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Attack : EA) เป็นการใช้
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือการควบคุมพลังงาน 
ในการโจมตีบุคคล ยุทโธปกรณ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อท าให้ลดประสิทธิภาพ 
ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อขีดความสามารถด้านการรบ
ของข้าศึก 
 จากประวัติศาสตร์สงครามทางอากาศที่ผ่านมา ประเทศที่มีระบบสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติ การ จะสามารถชิงความ
ได้เปรียบทั้งทางยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธีทางการรบ  
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  ๗) การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations : IO) 
 การปฏิบัติการข่าวสารเป็นปฏิบัติการเพ่ือชักจูง ยับยั้ง รบกวน หรือท าลาย 
ระบบการตัดสินตกลงใจของฝ่ายข้าศึก และในขณะเดียวกันต้องมีขีดความสามารถป้องกัน
ระบบการตัดสินใจของฝ่ายเราด้วย โดยการบูรณาการขีดความสามารถทางทหารทั้งปวง 
เข้าด้วยกัน และปฏิบัติการตลอดห้วงเวลาที่มีการปฏิบัติการทางทหาร  อนึ่ง ปัจจัยส าคัญ
ของปฏิบัติการ  คือ การต่อต้านปฏิบัติการการโฆษณาชวนเชื่อ การปฏิบัติการจิตวิทยา 
(Psychological Operations) การลวงทางทหาร ความปลอดภัยในการปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการต่อต้านข่าวกรอง และปฏิบัติการในงานมวลชน ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ผู้บัญชาการรบ
สามารถถ่ายทอดข่าวสารและสิ่งบอกเหตุต่อผู้รับฟัง  เพ่ือสถาปนาความหยั่งรู้เข้าใจของ  
ผู้ตัดสินตกลงใจ เพ่ือรักษาข่าวสารวิกฤตของฝ่ายเดียวกัน ตลอดจนเพ่ือสื่อสารข่าวสารที่ไม่มี
ชั้นความลับเกี่ยวกับกองทัพอากาศสู่ผู้รับข่าวสารทั่วโลก 
           การปฏิบัติการข่าวสารมีความมุ่งหมายหลัก ซึ่งต้องการมีอิทธิพลเหนือผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ หรือเป้าหมายต่าง ๆ โดยการใช้ข้อมูลข่าวสาร  ในขณะเดียวกัน  
ยังสามารถที่จะป้องกันฝ่ายเรามิให้ถูกกระท าโดยฝ่ายข้าศึก การปฏิบัติการข่าวสารใช้ก าหนด
ทิศทางส าหรับการด าเนินกิจกรรมในการขัดขวาง ลดทอน หรือท าลายระบบข่าวสารของ
ฝ่ายข้าศึก รวมถึงการท าลายทางกายภาพ  แยกขาดผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ โดยการ
ก าจัดความสามารถในการบังคับบัญชาและควบคุม หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีสร้างอิทธิพล
เหนือพฤติกรรมของข้าศึก ทั้งนี้ สิ่งส าคัญที่การปฏิบัติการข่าวสาร ต้องมุ่งเน้นเป็นประการแรก 
คือ  ผู้มีอ านาจตัดสินใจ หรือกระบวนการในการตัดสินใจของฝ่ายข้าศึก โดยมุ่งให้ 
เกิดผลกระทบที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย  

  ๘)  การสนับสนุนการรบ (Combat Support) 
 การสนับสนุนการรบ คือ ขีดความสามารถที่ส าคัญยิ่งซึ่งจะขาดเสียมิได้  
เป็นงานในหน้าที่พันธกิจ หน่วย องค์กร หรือสถานที่ตั้งซึ่งปฏิบัติภารกิจและกิจเฉพาะที่มี
ความจ าเป็นเพ่ือที่จะสร้างและด ารงสภาพการรบของก าลังทางอากาศและอวกาศ  
ยังหมายรวมถึง การจัดหา การซ่อมบ ารุง การแจกจ่าย และการทดแทนก าลังพลและ
ยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นศาสตร์ในการวางแผน การเคลื่อนย้าย การซ่อมบ ารุง และการคุ้มครอง
ป้องกันก าลังรบ รวมทั้งเป็นหลักประกันว่าระบบสนับสนุนการรบที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
สนับสนุนกระบวนการ หรือระบบการบังคับบัญชา และควบคุมของก าลังรบทั้งหลายเหล่านั้นได้ 
 หน่วยงานด้านการสนับสนุนการรบถูกออกแบบเพ่ือปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
การสนับสนุนและบริการ  ตลอดจนสนับสนุนขีดความสามารถเฉพาะทางทหารทุกระบบ
ของการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งรวมถึง งานด้านก าลังพล งานป้องกันฐานบินและ
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หน่วยงาน งานการติดต่อประสาน งานบริหารจัดการด้านการเงิน งานส่งก าลังบ ารุง 
ที่ทันสมัย งานช่างโยธา งานบริการทางการแพทย์ งานประวัติศาสตร์ งานกิจการพลเรือน 
งานบริการด้านกฎหมาย และงานอนุศาสนาจารย์ เหล่านี้คือพันธกิจการใช้ก าลังทางทหาร   

  ๙)  การบัญชาการและการควบคุม (Command and Control : C2) 
 การบังคับบัญชา (Command) คือ อ านาจที่ผู้บังคับบัญชาทางทหารได้ใช้
อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยอาศัยยศหรือต าแหน่งหน้าที่การบังคับบัญชา 
การบังคับบัญชาเป็นศิลปะในการจูงใจ และสั่งการก าลังทางทหารและหน่วยงานต่าง ๆ 
ปฏิบัติภารกิจให้สัมฤทธิ์ผล  การควบคุม  (Control) คือ กระบวนการ หรือระบบที่
ผู้บังคับบัญชาใช้ในการวางแผนและสั่งการ ผู้บังคับบัญชาควรมีการแบ่งมอบอ านาจหน้าที่ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ และความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชา ซึ่งเปรียบเสมือนวิธีการในการ
ควบคุมก าลังรบ และแม้ว่าการใช้อ านาจ และอ านวยการของผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งอย่างถูกต้องต่อก าลังทหารที่ ได้รับมอบ เพ่ือให้บรรลุภารกิจ  ประกอบด้วย 
กระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาใช้ในการตัดสินตกลงใจในการปฏิบัติการต่าง ๆ และระบบที่
ต้องวางแผน อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติการนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการวางแผน การจัดการ การอ านวยการ การประสานงาน และการควบคุมก าลังรบ 
และการปฏิบัติการยุทธ์ให้บรรลุภารกิจ เกี่ยวข้องกับการบูรณาการระบบ ระเบียบปฏิบัติ 
โครงสร้างการจัดหน่วย ก าลังพล ยุทธภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ข่าวสาร  เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ภารกิจระดับยุทธศาสตร์ ระดับยุทธการและระดับยุทธวิธี 
 การบัญ ชาการและการควบคุม ของกองทัพอากาศหมายรวมถึ ง 
การบัญชาการและการควบคุมนภานุภาพ (Air Power) ทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ มิติทางอากาศ (Air 
Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) อย่างเป็นระบบ
และมีการปฏิบัติที่ประสานสอดคล้องกันทุกมิติ ตั้งแต่การตรวจจับ (Sensor) ในทุกมิติ  
ส่งต่อข้อมูลไปยังระบบควบคุมและบัญชาการ (C2) เพ่ือควบคุมและสั่งการนภานุภาพ 
ทั้ง ๓ มิติ อันจะท าให้เกิดการทวีก าลังกองทัพอากาศ (Force Multiplier) อย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนการบัญชาการและการควบคุมของกองทัพอากาศ ต้องรองรับ 
การปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพภายใต้สถานการณ์การยุทธ์ร่วม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
เจตนารมณ์ทางทหาร 
 อนึ่ ง เมื่ อมีการใช้ก าลั งทางอากาศในรูปแบบกองก าลั งรบร่วมโดย  
ผู้บัญชาการกองก าลังรบร่วมนั้น ถ้ามีการน าก าลังทางอากาศจากหลายเหล่าทัพมาใช้ร่วมกันแล้ว 
การบัญชาการและการควบคุมจะต้องกระท าผ่านผู้บัญชาการกองก าลังทางอากาศหรือ 
ผู้ได้รับมอบอ านาจ ในฐานะเป็นผู้ควบคุมก ากับดูแลก าลังทางอากาศซึ่งเป็นก าลังหลัก 
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ในการปฏิบัติการที่สามารถวางแผน มอบภารกิจ ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศร่วมได้ 
“การรวมการบัญชาการและการควบคุมของก าลังทางอากาศมาอยู่ภายใต้ผู้บัญชาการ 
กองก าลังทางอากาศหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ เพียงคนเดียวเป็นหลักพ้ืนฐานของหลักนิยม
การใช้ก าลังทางอากาศ” 

  ๑๐) การเคลื่อนทีท่างอากาศ (Air Mobility)  
 การเคลื่อนที่ทางอากาศ เป็นการบินขนส่งก าลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และ
ยุทธบริภัณฑ์ทางอากาศในการปฏิบัติการทางทหารทั้งมวล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ในการสนับสนุนก าลังรบและเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตั้งแต่ระดับยุทธวิธี ระดับยุทธการ และ
ระดับยุทธศาสตร์ โดยใช้ขีดความสามารถและคุณลักษณะของก าลังทางอากาศ ทั้งในด้าน
ความเร็ว พิสัยบิน และความอ่อนตัว ในการตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจ ภายใต้สภาวะ
แวดล้อมและเวลาที่ต้องการ นอกจากนี้ การเคลื่อนที่ทางอากาศยังเป็นการปฏิบัติการที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติการในสภาวะฉุกเฉินหรือในสถานการณ์วิกฤต ทั้งการ
ปฏิบัติการยุทธ์ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ 
รวมทั้งการเคลื่อนย้ายก าลังรบ การด ารงสภาพการรบ การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ 
การสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ และสนับสนุนการปฏิบัติการล าเลียงทางอากาศ ทั้งนี้
การล าเลียงทางอากาศต้องสามารถให้การสนับสนุนก าลังฝ่ายเราได้ทุกมิติ การเคลื่อนที่ทาง
อากาศ ก าหนดกิจเฉพาะส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. การบินรับส่งเสด็จ (VVIP Flight) เป็นการปฏิบัติการทางอากาศเพ่ือ
ตอบสนองภารกิจในการบินรับส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพ่ือเป็นการถวาย
พระเกียรติ ถวายงาน และถวายความปลอดภัยขั้นสูงสุด  
 ๒. การบินรับส่งบุคคลส าคัญ (VIP Flight) เป็นการปฏิบัติการทางอากาศ
เพ่ือตอบสนองภารกิจในการบินรับส่งบุคคลส าคัญระดับประเทศ  
 ๓. การล าเลียงทางอากาศ (Air Lift) เป็นการปฏิบัติการทางอากาศโดยใช้
คุณลักษณะ  และขีดความสามารถของก าลังทางอากาศ เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจในการ
สนับสนุนการรบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น การเคลื่อนย้ายก าลังรบ การด ารง
สภาพการรบ การสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ   อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติการสนองตอบ
ความต้องการในยามวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว และอ่อนตัวด้วยเวลาที่สั้นที่สุด ทั้ งนี้  
การล าเลียงทางอากาศ สามารถจ าแนกได้ เป็น ๑) การยุทธ์ส่งทางอากาศ (Airborne 
Operations) ๒) การส่งก าลังบ ารุงทางอากาศ (Logistic Support) และ ๓) การสนับสนุน
กิจเฉพาะพิเศษ (Special Task Support)  
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           ๔. การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ (Aeromedical Evacuation)  เป็น
การเคลื่อนย้ายหรือล าเลียงทางอากาศส าหรับผู้ป่วยทั้งในส่วนก าลังรบ และไม่ใช่ก าลังรบ 
ภายใต้การดูแลของแพทย์และลูกเรือ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและรวดเร็วในการ
ด าเนินการรักษา  
          ๕. การเติมเชื้อเพลิงในอากาศ (Air Refueling) เป็นการปฏิบัติภารกิจ 
ส่งถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ระหว่างเครื่องบินบรรทุกเชื้อเพลิง (Tanker) และอากาศยานรับเติม
เชื้อเพลิง (Receiver Aircraft) ในระหว่างการบินในอากาศ การเติมเชื้อเพลิงในอากาศ 
จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวทางอากาศ สามารถลดข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวนเชื้อเพลิงที่มี
ในอากาศยาน สนับสนุนภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จด้วยการบินภายในห นึ่งเที่ยวบิน  
เพ่ิมขีดความสามารถด้วยการเพ่ิมพิสัยบิน อัตราบรรทุก เวลาบินในอากาศ เสริมสร้าง
ประสิทธิผลในเรื่องความอ่อนตัว (Flexibility) ความอเนกประสงค์ของการรบ (Versatility 
of Combat) การสนั บสนุ นการรบ  (Combat Support) และความคล่ องตั วของ 
อากาศยานให้ถึงขีดสุด  

  ๑๑) การปฏิบัติกิจเ พาะพิเศษ  (Specialized Tasks) 
 การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษเป็นการใช้ก าลังทางอากาศในการปฏิบัติภารกิจ 
ที่มีลักษณะเฉพาะ เพ่ือสนับสนุนการใช้ก าลังทางอากาศหรือภารกิจของหน่วยนอก และ
เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม (Military Operations 
Other Than War : MOOTW) ทั้งนี้ การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษสามารถปฏิบัติการได้โดย
กองทัพอากาศเพียงหน่วยเดียว หรือปฏิบัติการร่วมพลเรือน -ทหาร (Civil-Military 
Operations)   
 การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ เป็นการปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนงานด้านความ
มั่นคงของรัฐ ซึ่งสมควรที่ก าลังทางอากาศจะต้องร่วมปฏิบัติ เช่น การต่อต้านการจี้ยึด
อากาศยาน  (Anti-Hijack) การปฏิ บั ติ ก ารจิ ตวิท ยา  (Psychological Operations)  
การบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ 
ตามขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ได้แก่ การสนับสนุนภารกิจฝนหลวง และ 
การควบคุมไฟป่า เป็นต้น การใช้ขีดความสามารถของก าลังทางอากาศในการปฏิบัติ 
กิจพิเศษนี้ เป็นการใช้ก าลังทางอากาศในลักษณะของการสนับสนุนตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่ว่าจะเป็น การล าเลียงทางอากาศ การลาดตระเวนทางอากาศ การบินค้นหา
และช่วยชีวิต การปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอ่ืน รวมถึงการปฏิบัติทางอากาศพิเศษ  
การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ ก าหนดกิจเฉพาะส าคัญ ดังนี้ 
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 ๑. การปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ 
(Humanitarian Assistance and Disaster Relief) เป็นการใช้ขีดความสามารถของก าลัง
ทางอากาศ ในการเข้าถึงในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้การสนับสนุน
การบินขนส่งทางอากาศทั้งบุคคล อุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์  การบริการ
ทางการแพทย์ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางทหาร และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีความร่วมมือทางทหารกับชาติพันธมิตรอาเซียน 
หรือชาติพันธมิตรอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติการของก าลังทางอากาศร่วมกันในกรณีต้องรับมือกับ
ภัยพิบัติขนาดใหญ่ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มากขึ้น                   
 ๒. การปฏิบัติการอพยพบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ท าการรบ (Noncombatant 
Evacuation Operations : NEOs) เป็นการปฏิบัติการทางทหารในการใช้ก าลังทางอากาศ
ตามสั่ งการของรัฐบาล เพ่ืออพยพบุคคลที่ ไม่มีหน้าที่ท าการรบจากต่างประเทศ  
ตามสภาวการณ์ที่บุคคลเหล่านั้นตกอยู่ในอันตรายจากสงคราม การจลาจล หรือตามความ
จ าเป็นของสถานการณ์ทางทหารที่จะท าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความไม่ปลอดภัย โดยการใช้
ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการล าเลียงทางอากาศ น าบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ท าการรบ
ออกไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย ซึ่งอาจจะต้องมีการพิจารณาใช้ก าลังทางทหารในการปฏิบัติการ
พิเศษ เพ่ือเข้าช่วยเหลือการอพยพบุคคลด้วยเช่นกันตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่นั้น ๆ  
 ๓. การปฏิบัติการสันติภาพ (Peace Operations : PO) เป็นการใช้ 
ขีดความสามารถของก าลังทางอากาศในการสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ  
ซึ่งสามารถกระท าได้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะในการปฏิบัติการยุทธ์ร่วม และการด าเนิน
มาตรการในระดับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ มาตรการทางการทูต การช่วยสนับสนุนขั้นตอน
ในการสร้างสันติภาพ (Peace Building) รวมถึงความพร้อมในการถอนก าลังกลับ 
ได้อย่างรวดเร็วในการใช้ก าลังทางอากาศ ทั้งนี้ การปฏิบัติการสันติภาพของกองทัพอากาศไทย
มีลักษณะเฉพาะมากกว่าการใช้ก าลังทางอากาศในสงครามตามแบบ โดยด าเนินการ 
ในลักษณะของการสนับสนุนการล าเลียงทางอากาศของก าลังพลกองทัพไทยในการ
ปฏิบัติการร่วมกับกองก าลังรักษาสันติภาพ 
 ๔. การปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
ตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้ก าลังทางอากาศ เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของ
ประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติการทั้งมวลตามที่ได้รับมอบจากรัฐบาล  เช่น  
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Counterdrug Operations) การใช้อากาศยาน
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สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง การวิจัยต่าง ๆ ตามโครงการพระราชด าริ งานด้าน 
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ/อุตสาหกรรมการบินของชาติ และ
การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ตามท่ีได้รับการร้องขอ ฯลฯ  

  ๑๒) การข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน ( Intelligence 
Surveillance and Reconnaissance : ISR) 
 การข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวนเป็นการปฏิบัติการเพ่ือให้
ได้มาซึ่งข่าวกรอง อันถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญในการที่จะท าให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความ
ตระหนักรู้ (Situation Awareness : SA) และน าไปสู่การตัดสินตกลงใจที่ถูกต้อง และ
ทันเวลา โดยเฉพาะในการสั่งการใช้ก าลังทางอากาศให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ปลอดภัย ขจัดความเสี่ยง และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการได้มาของข่าวกรองนั้น
จ าเป็นที่จะต้องอาศัยการเฝ้าตรวจ การลาดตระเวนที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในยามสงบ และจะทวีความส าคัญอย่างยิ่งในเวลาสงคราม 
 ก ารข่ า ว ก รอ ง เป็ น ผ ล ที่ ได้ จ าก ก าร รวบ รวม ผ่ าน ก ระบ วน ก าร  
การประสานงาน การวิเคราะห์ การประเมินและการแปลความของข่าวสารอันเกี่ยวเนื่อง  
ในพ้ืนที่หรือประเทศต่าง ๆ ที่ฝ่ายตนมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การข่าวกรองจะมุ่งเน้นไปยัง
ข้อมูลขีดความสามารถทางทหารของต่างประเทศ กลุ่มการเมือง การเมือง การสังคม และ
การพัฒนาการด้านเทคโนโลยีหรือสภาพภูมิศาสตร์ภูมิภาคจ าเพาะ ศิลปะด้านการข่าวกรอง
ได้ถูกพัฒนาให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการการเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการ
ลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจสู่ความถูกต้อง ท านายได้ มีรูปแบบเหมาะสมต่อการน าไปใช้
เพ่ือการวางแผน การปฏิบัติการและการประเมินผลปฏิบัติการทางอากาศได้อย่างสมบูรณ์
ทันท่วงที การสร้างความตระหนักรู้ในพ้ืนที่การรบแก่ ผู้บัญชาการรบและก าลังทหาร 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจจนบรรลุผลส าเร็จได้ตามแผนการและการปฏิบัติการทางทหาร
ทั้งหมดที่ได้วางไว้ ประสิทธิภาพในการหาข่าวกรองทางอากาศเป็นผลมาจากการได้รับ
ข่าวสารที่มีรายละเอียด ก่อให้เกิดความเข้าใจในระบบ ขีดความสามารถและความตั้งใจของ
ฝ่ายข้าศึกอย่างทันเวลา ท าให้สามารถวางแผนและตัดสินใจเพ่ือปฏิบัติการว่าจะต่อสู้กับ
ข้ าศึกอย่ างไร เมื่ อ ใด  และที่ ไหน  การข่าวจะต้องให้ความถูกต้อง  ตรงประเด็น 
มีจังหวะต่อเนื่องและวิเคราะห์คาดหมายได้  เพ่ือให้ผู้บัญชาการรบสามารถน าไปใช้ 
เป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร การข่าวกรองจะประเมินข้าศึกเป็น  “ระบบ
ของระบบ  (System of Systems)” เพ่ือที่จะสามารถท านายผลกระทบต่อเนื่องใน 
ขีดความสามารถหลักของข้าศึกได้ตามจุดมุ่งหมายทางทหารของฝ่ายเรา การผสานประโยชน์
จากการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจ จะช่วยลดความไม่แน่นอนในการวางแผน   
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การปฏิบัติการและการประเมินผลการรบจากความเสียหายและประสิทธิผลของอาวุธ  
ที่ใช้ได ้   
  การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวนเป็นหน้าที่เฝ้าสังเกตอย่างเป็นระบบต่อ
น่านฟ้า ห้วงอวกาศ ภาคพ้ืนดิน ต่ออาคารสถานที่ บุคคล หรือสิ่งต่าง ๆ โดยการใช้สายตา 
การเฝ้าฟัง ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  ภาพถ่าย หรือวิธีการอ่ืน ๆ การเฝ้าตรวจ 
เป็นกระบวนการที่ต้องกระท าต่อเนื่องตลอดเวลา เพ่ิมขีดความสามารถในการเฝ้าตรวจให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลข่าวสารเฉพาะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและก าลังรบหรือศักยภาพของศัตรู  
โดยการลาดตระเวนด้วยสายตา หรือวิธีอ่ืน ๆ หรือโดยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ 
อุทกศาสตร์ สภาพภูมิประเทศของฝ่ายตรงข้ามที่เราต้องการ โดยทั่วไป การลาดตระเวน 
มีเวลาจ ากัดในการปฏิบัติ ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าตรวจและลาดตระเวน พร้อมสิ่ง
สนับสนุน ต้องมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน รวดเร็วทันที มีความเป็นอเนกประสงค์ และ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก เพ่ือสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย หน่วยลาดตระเวนดูแล
ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือที่มีสมรรถนะสูงมากมายหลายอย่าง ซ่ึงยุทโธปกรณ์และเครื่องมือ
เหล่ านี้ มีคุณค่าสู งมากในทุกระดับของสงคราม เช่น  ดาวเทียม เรดาร์  (RADAR)  
อากาศยานควบคุมและแจ้งเตือนในอากาศ (Airborne Early Warning and Control : AEW&C) 
อากาศยานไร้คนขับระดับ Medium-Altitude-Long-Endurance (MALE) หรือ High-
Altitude-Long-Endurance (HALE) และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน ๆ เป็นต้น การใช้
ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือเหล่านี้ ควรพิจารณาถึงผลกระทบในการใช้งาน ว่าจะส่งผลต่อ
ระดับอ่ืน ๆ ด้วย  
 การข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวนที่ได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม 
ย่อมส่งผลต่อการมีชัยชนะเหนือฝ่ายข้าศึกโดยตรง ดังนั้น ต้องมีการบูรณาการระบบ
ตรวจจับต่าง ๆ ให้มีขีดความสามารถสูงในการแสวงหาข้อมูล การด าเนินกรรมวิธีด้าน  
การข่าวกรองที่รวดเร็ว ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลความหมาย และการวิเคราะห์
ข่าวกรองที่ได้รับต้องมีความถูกต้อง แม่นย า พร้อมน าไปใช้งาน รวมถึงการลดระยะเวลา
ของวงรอบการจัดท าเป้าหมายในพ้ืนที่ปฏิบัติให้น้อยที่สุด เพ่ือด ารงความได้เปรียบเหนือ
ฝ่ายข้าศึก อีกทั้งความสามารถในการกระจายข่าวกรองที่เชื่อมโยงไปยังส่วนปฏิบัติการ 
และส่วนควบคุมบังคับบัญชาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ ์     

  ๑๓) การปฏิบัติการการรับกลับก าลังพล (Personnel Recovery)  
 การปฏิบัติการการรับกลับก าลังพลเป็นการปฏิบัติการเพ่ือค้นหา ช่วยชีวิต 
และรับกลับก าลังพลทหารในยามสงคราม (Wartime) ตลอดจนเพ่ือค้นหา กู้ภัย และรับ
กลับผู้ประสบภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ในยามสงบ (Peacetime) ซึ่งใช้
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หน่วยค้นหาและช่วยชีวิตในพ้ืนที่การรบของกองทัพอากาศที่ต้องมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการดังกล่าว 
 การปฏิบัติการของหน่วยค้นหาและช่วยชีวิตในพ้ืนที่การรบ (Combat 
Search and Rescue : CSAR) ในยามสงคราม จะประสบผลส าเร็จได้ ต้องใช้ผู้ที่มีความ
เสียสละและเครื่องมือพิเศษหลายอย่างด้วยกัน หน่วยค้นหาและช่วยชีวิตเป็นหน่วยที่มี
หน้าที่ในการปฏิบัติการที่มุ่งเน้นไปในเรื่องช่วยเหลือผู้ถูกจับเป็นเชลย  สูญหาย หรือตกอยู่
ในวงล้อมข้าศึก ออกจากพ้ืนที่ อันตราย โดยกองทัพอากาศมีหน้าที่จัดหน่วย ฝ กและ 
ติดอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้กับบุคลากรเพ่ือพร้อมปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต (ใช้เครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด) ในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติการทางทหาร อนึ่ง หน่วยค้นหาและ
ช่วยชีวิตในพ้ืนที่การรบของกองทัพอากาศจะเคลื่อนย้ายหน่วยเพ่ือปฏิบัติการค้นหาและ
ช่วยชีวิตด้วยอากาศยานที่ได้รับมอบ การค้นหาและช่วยชีวิตในพ้ืนที่การรบเป็นงานที่ส าคัญ
ของการปฏิบัติการรบ ต้องสามารถสนองภารกิจได้ในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติการทางทหาร 
ประกอบด้วย การปฏิบัติการทางอากาศ ปฏิบัติการน ากลับผู้ซึ่งอยู่ในอันตรายในยาม
สงครามหรือยามฉุกเฉิน การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นงานส าคัญเพ่ือด ารงขวัญ และความ
สมัครสมานสามัคคีของก าลังรบของฝ่ายเดียวกัน   
 การปฏิบัติการของหน่วยค้นหาและกู้ภัยในยามสงบ โดยใช้ศักยภาพของ
หน่วยค้นหาและช่วยชีวิตในพ้ืนที่การรบของกองทัพอากาศสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหา 
กู้ภัย และรับกลับผู้ประสบภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ หรืออีกนัยหนึ่ง 
เป็นการปฏิบัติการสนับสนุนค้นหาและช่วยชีวิตของชาติ  (National Search And 
Rescue) ระดับชาติ ตลอดจนการสนับสนุนชาติอาเซียนหรือชาติพันธมิตรที่ประสบภัย
ตามท่ีได้รับค าสั่งการจากรัฐบาล 

  ๑๔) การเดินอากาศและการก าหนดพิกัด (Navigation and Positioning) 
 การเดินอากาศและการก าหนดพิกัดเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติการทั้งใน
ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการและยุทธวิธี ใช้ในการก าหนดจุดนัดหมายส าหรับเติม เชื้อเพลิง 
ในอากาศที่ถูกต้อง ใช้ประสานการด าเนินกลยุทธ์โดยการใช้ก าลังในช่วงจังหวะเวลา 
ที่เหมาะที่สุดร่วมกัน อีกทั้งยังบอกพิกัด ต าบล และความเร็วเพ่ือการปล่อยอาวุธที่แม่นย า 
การเข้า/ออกจากการโจมตี และรวมทั้งช่วยในการค้นหาและช่วยชีวิตในพ้ืนที่การรบ แผนที่
การเดินอากาศและการก าหนดพิกัดเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงความได้เปรียบด้านข้อมูลข่าวสาร 
และรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนรอบโลก 
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  ๑๕) การก าหนดเป้าหมาย (Targeting) 
           การก าหนดเป้าหมาย เป็นกระบวนการในการพิจารณาเลือก และจัดล าดับ
ความส าคัญ ของเป้ าหมายที่ ต้ อ งให้ ความสนใจอย่ างเหมาะสม สอดคล้ องกับ 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหาร เพ่ือให้เกิดผลกระทบอันน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ และสภาวะสุดท้ายที่ต้องการ  
 การพิจารณาและก าหนดเป้าหมายมีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเป้าหมายที่ส าคัญนั้น อาจเป็นเป้าหมายใด ๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม อาจเป็น
เป้าหมายทางทหาร หรือเป้าหมายที่เป็นพลังอ านาจแห่งชาติอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญและ
สามารถสร้างผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อการรบ อนึ่ง แม้ว่าการเลือกเป้าหมายทางกายภาพ
จะมีความส าคัญและท าให้เป้าหมายหมดขีดความสามารถในทันที แต่การปฏิบัติการ 
ในรูปแบบและมิติ อ่ืน  ๆ อาจส่งผลต่อการลดขีดความสามารถของเป้าหมายอ่ืน  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องได้ และอาจส่งผลกระทบที่มากกว่าการท าลายเป้าหมายเพียงเป้าหมายเดียวก็เป็นได้ 
เช่น การใช้เครื่องมือพลังอ านาจแห่งชาติด้านอ่ืน ๆ โจมตีเป้าหมายซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ 
ในวงกว้าง เช่น ส่งผลกระทบต่อระบบการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบข้อมูลของฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น 

  ๑๖) การบริการข่าวอากาศ (Weather Services) 
 การบริการข่าวอากาศด าเนินการโดยกองทัพอากาศเพ่ือสนับสนุนข้อมูล
สภาพลม ฟ้า อากาศที่แม่นย า และทันเวลา รวมทั้งข้อมูลสภาพอวกาศและสภาพ 
ชั้นบรรยากาศ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  และใช้ในการวางแผนทั้งใน
ระดับยุทธศาสตร์  ยุทธการ และยุทธวิธี บริการข่าวอากาศเป็นการรวบรวมวิเคราะห์และ
แจกจ่ายข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่มีความจ าเป็นในการวางแผนและการปฏิบัติการ ข้อมูล
สภาพอากาศเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องใช้ในเส้นทาง ระบบอาวุธและยุทธวิธีในการใช้อาวุธและ  
อีกท้ังยังเป็นขอ้มูลที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการด ารงไว้ซึ่งความได้เปรียบด้านข้อมูลข่าวสาร 

  ๑๗) การควบคุมห้วงอากาศ (Airspace Control) 
 การควบคุมห้วงอากาศ เป็นการจัดการการใช้น่านฟ้าให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด เป็นการบูรณาการการใช้ขีดความสามารถจาก
หน่วยงาน และองค์กรจากท้ังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดการการใช้น่านฟ้า
เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามผลประโยชน์แห่งชาติ  รวมถึงสามารถตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติการใด ๆ ทั้งในสภาวะสงครามหรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเอ้ือ
ให้ทุกภาคส่วนเข้าใช้ประโยชน์จากห้วงอากาศได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การบริหาร 
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จัดการที่เป็นระบบและตระหนักถึงความมั่นคงของชาติเป็นส าคัญ โดยมีข้อจ ากัดที่ส่ง 
ผลกระทบต่อการใช้งานห้วงอากาศน้อยที่สุด  

  ๑๘) การป้องกันทางอากาศ (Air Defense) 
           การป้องกันทางอากาศเป็นการปฏิบัติการทั้งปวง ซึ่งน ามาใช้เพ่ือก าจัดหรือ
ลดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของฝ่ายข้าศึก โดยทั่วไป การปฏิบัติการ
ป้องกันทางอากาศ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่  
 ๑ ) การป้ องกันทางอากาศเชิ งรับ  (Passive Air Defense) เป็ นการ
ปฏิบัติการใด ๆ ของก าลังทางอากาศทุกหน่วย เพ่ือลดประสิทธิผลการโจมตีทางอากาศของ
ข้าศึก ซึ่งนอกเหนือจากการป้องกันทางอากาศเชิงรุก โดยมีกระบวนการตั้งแต่ก่อนการถูก
โจมตี ระหว่างถูกโจมตี และการฟ้ืนฟูหลังจากถูกโจมตี จ าเป็นต้องได้รับการแจ้งตือนภัย
ทางอากาศที่แม่นย าและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติ โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑.๑) ระบบการตรวจจับและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ และขั้นตอน
การปฏิบัติ มีความจ าเป็นต่อการเตรียมการซ่อนพราง ป้องกัน หรือการปฏิบัติที่เหมาะสม 
การเชื่อมต่อของระบบตรวจจับที่มีความเสถียรและเชื่อถือได้ รวมทั้งการประสาน  
การปฏิบัติของทางอากาศ ทางอวกาศ และภาคพ้ืน น าไปสู่การตรวจจับที่รวดเร็วและแม่นย า 
เพ่ือให้ได้เวลามากท่ีสุดในการเตรียมการระวังป้องกัน 
  ๑.๒) การลดการตรวจจับจากอากาศยานข้าศึก ซึ่ งจะช่วยลด
ประสิทธิภาพการค้นหาและโจมตีของข้าศึก เช่น การซ่อนพราง การเคลื่อนที่ การลวง  
การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  ๑.๓) การลดความเปราะบางก าลังทางอากาศ ด้วยการใช้โครงสร้าง
สิ่งก่อสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง การรักษาอ านาจก าลังรบด้วยระบบส ารองหรือกระจาย
ความเสี่ยงจากการถูกโจมตี หรือการกระท าอ่ืนใดที่เป็นการลดความสนใจจากการถูกโจมตี 
และกระบวนการฟ้ืนฟูสภาพหลังการถูกโจมตีโดยใช้เวลาสั้นที่สุด 
  ๑.๔) ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการป้องกันทางอากาศเชิงรับ เป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญในการปฏิบัติ  ส่งผลให้การป้องกันทางอากาศเชิงรับ 
มีประสิทธิภาพ เช่น หน่วยงานหรือก าลังพลที่เกี่ยวข้อง (วิศวกร หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด 
แพทย์และพยาบาล เป็นต้น) การประเมินความเสี่ยงของฐานที่ตั้ง การแบ่งหน้าที่การปฏิบัติ 
และการสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ  
 ๒ ) การป้ องกันท างอากาศ เชิ งรุก  (Active Air Defense)  เป็ นการ
ปฏิบัติการใด ๆ ในการใช้ก าลังเข้าต่อต้านก าลังทางอากาศของฝ่ายข้าศึกที่เข้าโจมตีทาง
อากาศ ไม่ว่าจะเป็น อากาศยาน และอาวุธปล่อย โดยการปฏิบัติการป้องกันทางอากาศ 
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เชิงรุกเป็นจุดเริ่มการปฏิบัติการโดยฝ่ายเรา เช่น หน่วยบินขับไล่สกัดกั้นยุทธวิธี (Alert) 
หน่วยค้นหาและแจ้งเตือน และหน่วยอาวุธต่อสู้อากาศยาน เป็นต้น โดยแบ่งเป็น  
๔ ขั้นตอน ดังนี้  
  ๒.๑) การค้นหา (Detection) เป็นการค้นหาเป้าหมายในอากาศ 
โดยใช้ระบบตรวจจับ (Sensor) ซึ่งจะต้องไม่มีช่องว่าง (Gap) โดยรอบอาณาเขตของประเทศ
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให้ได้ข้อมูลของเป้าหมายที่ตรวจพบในอากาศ 
แล้วรายงานข่าวสารดังกล่าวผ่านเครือข่ายที่มีความปลอดภัยไปถึงศูนย์ยุทธการทางอากาศ
โดยเร็วที่สุด และด าเนินการติดตามจนกว่าเป้าหมายนั้นจะออกไปนอกพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  ๒.๒) การพิสูจน์ฝ่าย (Identification) เป็นการพิสูจน์ทราบโดยใช้
เวลาให้น้อยที่สุดจนเกือบจะเป็น Near Real Time เพ่ือให้ทราบว่าอากาศยานที่ตรวจพบนั้น 
เป็นฝ่ายเดียวกัน (Friendly) ฝ่ายข้าศึก (Hostile) หรือเป็นอากาศยานที่ไม่สามารถพิสูจน์
ทราบได้แน่ชัดว่าเป็นฝ่ายใด (เป้าหมายไม่ทราบฝ่าย : Unknown) และในกรณีที่ตรวจพบ
ภายนอกเขตพิสูจน์ฝ่ายเพ่ือการป้องกันทางอากาศล่วงหน้า จะจัดเป็นเป้าหมาย 
ไม่ทราบฝ่ายมีความส าคัญน้อย (Non - Significant Unknown  -  NU)   
  ๒.๓) การสกัดกั้น (Interception) เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้น เมื่อพิสูจน์ได้
ว่าเป้าหมายนั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือไม่แน่ชัดว่าเป็นฝ่ายใดในยามสงคราม ส่วนยามสงบ
เมื่อยังพิสูจน์ฝ่ายไม่ได้ แต่ลักษณะการบินมีทีท่าคุกคามฝ่ายเราก็ต้องสกัดกั้น ทั้ งนี้  
การปฏิบัติการให้อากาศยานสกัดกั้นหรืออาวุธสกัดกั้นของฝ่ายเรา ไปพบเป้าหมายก่อนที่
เป้าหมายนั้นจะเข้ามาถึงแนวปล่อยอาวุธหรือแนวปลดระเบิดเพ่ือท าลายเป้าหมายส าคัญ
ของฝ่ายเรา โดยหน่วยควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนต้องน าอากาศยานสกัดกั้นไปพบกับ
เป้าหมาย ณ ต าแหน่งที่ได้เปรียบทางยุทธวิธีเพ่ือปฏิบัติการขั้นต่อไป รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือในการเดินอากาศกับอากาศยานสกัดกั้น และการใช้อาวุธน าวิถีประเภทผิวพ้ืนสู่
อากาศอีกด้วย  
  ๒.๔) การท าลาย (Destruction) เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือความ
ปลอดภัยของฝ่ายเราเมื่อพิสูจน์ได้ว่า เป้าหมายเป็นฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาในเขตห้ามบิน 
ซึ่งฝ่ายเราก าหนดขึ้นเพื่อการครองอากาศ อนึ่ง การท าลายอากาศยานฝ่ายข้าศึก โดยการใช้
อาวุธประจ าอากาศยานสกัดกั้นหรืออาวุธต่อสู้อากาศยานต้องอยู่ในข้อก าหนดตามที่
กฎหมายบัญญัติก าหนด 
 การพัฒนาการป้องกันทางอากาศต้องสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการค้นหา  
การพิสูจน์ฝ่าย การสกัดก้ัน และการท าลาย 
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  ๑๙) การปฏิบัติการทางภาคพื้น (Ground Operation) 
 การป้องกันฐานบินทางภาคพ้ืน เป็นการวางก าลังอากาศโยธินเพ่ือการ
ป้องกันฐานบินทางภาคพ้ืนหรือการป้องกันที่ตั้ง ตั้งแต่ในภาวะปกติ ณ พื้นที่รับผิดชอบของ
กองทัพอากาศ ได้แก่ ฐานบินปฏิบัติการหลัก ฐานบินปฏิบัติการหน้า ฐานบินปฏิบัติการ
พิเศษ ฐานบินปฏิบัติการส ารองที่ กองทัพอากาศรับผิดชอบ รวมถึงที่ตั้งหน่วยปฏิบัติ
ราชการสนามกองทัพอากาศ 
 การป้องกันภัยทางอากาศ เป็นการด าเนินมาตรการเพ่ือลดประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการทางอากาศของข้าศึกไม่ให้ส่งผลกระทบต่อที่ตั้งภาคพ้ืนของฝ่ายเรา โดยต้อง
สามารถเชื่อมโยงเข้ากับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ภายใต้การบัญชาการ
และควบคุมของกองทัพอากาศ แบ่งออกเป็น (๑) การป้องกันภัยทางอากาศเชิงรุก  
เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศ “เชิงรุก” (Active GBAD 
Capability) เป็นการปฏิบัติการรุกอย่างจ ากัด และการตอบโต้ข้าศึกเพ่ือมิให้อากาศยาน 
ไร้คนขับ อากาศยาน และอาวุธปล่อยของข้าศึก เข้าโจมตีฐานบินหรือที่ตั้งทางทหารของ
กองทัพอากาศ โดยใช้ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ 
ระยะประชิด ระยะใกล้ ระยะใกล้ถึงปานกลาง (๒) การป้องกันภัยทางอากาศเชิงรับ  
เป็นการเสริมสร้างและจัดให้มีขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศ “เชิงรับ” 
(Passive GBAD Capability) โดยการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ที่กระท าเพ่ือลดโอกาส 
ที่จะเกิดความเสียหาย และเพ่ือลดผลเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติการทางอากาศ 
ของข้าศึกต่อฐานบินหรือที่ตั้ งทหารของกองทัพอากาศ ด้วยการแจ้งเตือนแต่ เนิ่น  
การต่อต้านการเฝ้าตรวจของข้าศึก มาตรการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การลวง การซ่อนพราง 
และการก าบัง ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่  การกระจายก าลัง  การทดแทนกัน  
การดับเพลิง และการฟ้ืนฟ ู
 การปฏิบัติการพิเศษเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 
(Tactical Air Operation) เช่น การสนับสนุนการค้นหาและช่วยชีวิต การควบคุมการรบ
ในการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การสนับสนุนการลาดตระเวนทางอากาศ และ 
การสนับสนุนการยุทธ์ส่งทางอากาศ ตลอดจนการสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วม
ของกองทัพไทยและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 
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  ๒๐) การปฏิบัติการสงครามไร้รูปแบบหรือสงครามไม่มีรูปแบบ (Irregular 
Warfare) 
 สงครามไร้รูปแบบหรือสงครามไม่มีรูปแบบ เป็นการสงครามที่ไม่เป็นไปตาม
แบบแผน หรือหลักการสงครามที่มีอยู่ โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ความรุนแรงในการต่อสู้หรือ
ปฏิบัติการ ระหว่างรัฐและอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ใช่รัฐ (Non-state actors) เพ่ือความชอบธรรม
ทางกฎหมายและมีอิทธิพลเหนือมวลชนที่เกี่ยวข้อง มีจุดประสงค์หลักเพ่ือที่จะท าให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีมุมมองทางความคิดเป็นไปตามที่ต้องการ เห็นพ้องในสิ่งที่กระท า 
และเข้าร่วมเป็นฝ่ายเดียวกันในที่สุด โดยปกติแล้ว การสงครามในลักษณะนี้ มักจะใช้
วิธีการทางอ้อม และสงครามอสมมาตร เพ่ือที่จะลดทอนก าลังอ านาจ ขีดความสามารถ 
รวมถึงขวัญในการต่อสู้ของฝ่ายข้าศึก แม้ว่าจะสามารถใช้ขีดความสามารถทางทหารและ
พลังอ านาจด้านอ่ืน ๆ ได้ก็ตาม หรือเป็นการใช้ทั้งก าลังและรูปแบบการรบตามแบบแผน 
ร่วมกับการปฏิบัติการนอกรูปแบบในทุก ๆ วิถีทางในลักษณะผสม (Hybrid) ก็เป็นได ้
           สงครามไร้รูปแบบ หรือสงครามไม่มีรูปแบบ ยังมีความหมายครอบคลุม 
ไปถึงการสงครามที่ไร้รูปแบบ หรือไม่เป็นปกติทั้งปวง โดยรวมถึงความขัดแย้งที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สงครามอสมมาตร (Asymmetrical Warfare) การก่อการจลาจล การก่อความวุ่นวาย 
หรือการประท้ ว ง (Insurgency) การก่ อการร้ าย  (Terrorism) ส งครามนอกแบบ 
(Unconventional Warfare) สงครามกองโจร (Guerrilla Warfare) สงครามลูกผสม 
(Hybrid Warfare) รวมทั้งการปฏิบัติการในการสนับสนุนรูปแบบต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติการ
จิตวิทยา (Psychological operations) สงครามข่าวสาร (Information operations) 
ฯลฯ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการด าเนินการในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบต่าง  ๆ 
(Transnational Crime) เพ่ือใช้ในการสนับสนุนทั้งปวง เช่น การค้าสิ่งเสพติด การค้า 
อาวุธเถื่อน ธุรกรรมการเงินผิดกฎหมาย เป็นต้น 
 หัวใจที่ส าคัญที่สุดในการเอาชนะในสงครามไร้รูปแบบ หรือสงครามไม่มี
รูปแบบ คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง หรืออาจกล่าวได้ว่าสงครามไร้รูปแบบ 
หรือสงครามไม่มีรูปแบบ เป็นการสงครามเพ่ือให้ได้มาซึ่งมวลชนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านความคิด หรือการเข้าร่วมเป็นฝ่ายเดียวกัน ดังนั้นการใช้ก าลังทางทหารเพียงอย่าง
เดียว อาจจะมิใช่หนทางที่ถูกต้องเสมอไป รัฐจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจในเรื่องพลวัตรทางสังคม 
นโยบายของกลุ่มเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ เครือข่ายทางสังคม รวมถึงอิทธิพลของศาสนา ความเชื่อ 
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ รัฐยังต้องมีความอดทน ความเข้าใจ ตลอดจน
ด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับปวงชนและด ารงรักษาไว้ให้ได้อย่างยั่งยืน 
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 การใช้คุณลักษณะและขีดความสามารถของก าลังทางอากาศ เพ่ือเข้าต่อสู้
กับสงครามไร้รูปแบบ หรือสงครามไม่มีรูปแบบนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพิจารณา
อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากการใช้ก าลังทางอากาศจะส่งผลกระทบอย่างสูงต่อความรู้สึกและ
ความรับรู้ของประชาชน (Perception) รวมถึงความอ่อนไหวทางอารมณ์ของประชาชน 
ที่จะตามมา การใช้ขีดความสามารถของก าลังทางอากาศเข้าปฏิบัติการโดยตรง โดยเฉพาะ
การใช้ก าลังทางอากาศเข้าโจมตีฝ่ายตรงข้าม อาจน ามาซึ่ งค วามพ่ายแพ้ในระดับ
ยุทธศาสตร์ และการสูญเสียมวลชนที่จะสนับสนุน นอกจากนี้ การปฏิบัติการทางอากาศ  
ในประเทศไทยยังต้องพิจารณาถึงข้อจ ากัดด้านอื่น ๆ เช่น ข้อบังคับทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
กฎการใช้ก าลัง การควบคุมและสั่งการ คุณธรรมและจริยธรรม ความสุ่มเสี่ยงต่อประเด็น
มนษุยธรรมและความชอบธรรม ฯลฯ 

  ๒๑) การปฏิบัติการร่วมพลเรือน-ทหาร (Civil-Military Operations) 
 การปฏิบัติการร่วมพลเรือน-ทหาร เป็นการปฏิบัติการซึ่งด าเนินการโดย
ก าลังกองทัพอากาศ ร่วมกับหน่วยงานพลเรือนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มิใช่ทหารทั้งของ
ประเทศไทยและมิตรประเทศ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางทหารและเสถียรภาพ 
ความมั่นคงของชาติ โดยการปฏิบัติอาจเกิดขึ้นก่อน ระหว่าง หรือภายหลังปฏิบัติการทางทหาร 
หรืออาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติการร่วมพลเรือน-ทหารสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในภาวะสันติและ
ภาวะสงคราม ทั้งนี้ การปฏิบัติการร่วมพลเรือน-ทหารต้องมีการวางแผน การประสาน
ความร่วมมือ และการสนธิก าลังโดยใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่าย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะ  
ที่ก าหนด 

๔.๓ บทสรุป 
  สรุปได้ว่า การปฏิบัติตามบทบาทภารกิจและหน้าที่ของก าลังทางอากาศ 
ด าเนินการเพ่ือการตอบสนองต่อการบริหารงานตามนโยบายภาครัฐ ในการบริหารและพัฒนา
ประเทศ การรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของชาติ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม 
และการปฏิบัติภารกิจตามการมอบหมาย ทั้งในยามปกติ และยามฉุกเฉิน ด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ในการเตรียมก าลัง การจัดวางก าลัง การประกอบก าลัง และการใช้ก าลังตามระบบ
บัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศ รวมถึงการมีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนและ
การบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ด้วยการปฏิบัติตามขีดความสามารถของก าลังกองทัพอากาศ 
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ภาพที่ ๑๒ ปิรามิดของการใช้ก าลังทางอากาศ 

 
“ก ำลังทำงอำกำศกลำยเป็นมำตรวัดพลังอ ำนำจแห่งชำติทำงทหำร 

เพ่ือพิสจูน์ทรำบศักย์สงครำมของอีกฝ่ำยหนึ่ง 
เรำสำมำรถประเมินจำกศักยภำพก ำลังทำงอำกำศของมัน” 

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

 
  

ยทุธศาสตร์
การใช้ก าลงั

การยุทธทางอากาศ

การปฏิบัติการทางอากาศ

บทบาทของก าลงัทางอากาศ
-ควบคุมยุทธบริเวณ
-โจมตีทางอากาศยุทธศาสตร์

-สนับสนุนกำลังรบ
-ประยุกต์อำนาจกำลังรบ
-เพ่ิมพูนอำนาจกำลังรบ

การตอบโต้ทางอากาศ , การขัดขวางทางอากาศ ,
การปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอ่ืน ฯลฯ

การโจมตีทางอากาศ , การบินคุ้มกนั , การลาดตระเวณถ่ายภาพ , การยุทธส่งทางอากาศ ,
การสนับสนุนกจิเฉพาะพเิศษ , การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ฯลฯ

เที่ยวบิน

Air Strategy

Air Campaigns

Air Operations

Air Roles

Air Tasks

Air
Missions

Sorties

ระดบัของสงคราม

ยทุธศาสตร์

ปฏิบัตกิาร

ยทุธวธิี
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บทท่ี ๕ หลักนิยมปฏิบตัิการไซเบอร ์
 

๕.๑ กล่าวน า  
 กองทัพอากาศได้มุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างนภานุภาพ (Air Power) ทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ 
มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติ ไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space 
Domain) อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความสอดคล้องของการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และ
การปฏิบัติที่ประสานสอดคล้องกัน ดังนั้น การปฏิบัติการไซเบอร์จึงเป็นมิติการปฏิบัติการที่
มิอาจละเลยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร์ทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตบนพ้ืนฐานของการพึ่งพาตนเอง  
  การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศภายใต้แนวความคิด
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ประกอบไปด้วย ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ 
ระบบบัญชาการและควบคุม (Command and Control : C2) ระบบการตรวจจับ 
(Sensor) ผู้ปฏิบัติและหน่วยปฏิบัติ (Shooter) เครือข่าย (Network) ทรัพยากรบุคคลและ
องค์การ (Human and Organization) และการสนับสนุนและบริการ (Support and 
Service) โดยมีเครือข่าย (Network) เป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อที่ส าคัญของทุก
องค์ประกอบ ทั้งนี้  องค์ประกอบที่ส าคัญ ในการด ารงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเสรี คือระบบเครือข่ายซึ่งจ าเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยจาก 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดและจริงจัง โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปของสงครามไซเบอร์ 
(Cyber Warfare) ซึ่งทวีจ านวนและมีระดับความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ หากระบบเครือข่ายสารสนเทศไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้งานในเวลาที่ต้องการ ระบบบัญชาการและควบคุมก็จะลดประสิทธิภาพลง 
ก่อให้เกิดความไม่สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติในองค์รวม ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องหาแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยอันเกิดจากการกระท าทางไซเบอร์ 
  การปฏิบัติการไซเบอร์ด าเนินการได้ทั้งในยามปกติและยามเกิดเหตุภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร์ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ นับเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการ
ปฏิบัติภารกิจภายใต้แนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากเทคโนโลยี
ด้านไซเบอร์เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างรวดเร็ว จ าเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและทุกระดับ
ต้องติดตามและก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีจิตส านึกในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้าน 
ไซเบอร์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงจะท าให้การด าเนินการด้านไซเบอร์ของกองทัพอากาศ
ประสบความส าเร็จ 



หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

- ๗๑ - 
 

๕.๒ คุณลักษณะเ พาะของมิติไซเบอร์ 
 ๑. ไซเบอร์ถูกสร้างขึ้น ด าเนินการบ ารุงรักษา และครอบครองเป็นเจ้าของ ตลอดจน
ด าเนินการทั้งในลักษณะที่เป็นสาธารณะ เป็นของเอกชน และด าเนินการโดยรัฐบาล 
ซึ่งเกิดขึ้นทั่วไปในโลก เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม กระบวนการ 
และความรู้ความช านาญ มีการพัฒนาร่วมกันเพ่ือสร้างขีดความสามารถให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
 ๒. การปฏิบัติการไซเบอร์มีอัตราสูงขึ้น ซึ่งได้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพต่อการ
ตกลงใจที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้กับความเร็วของแสง โดยสามารถปฏิบัติการข้ามมิติ 
ได้แก่ มิติทางบก มิติทางน้ า มิติทางอากาศ และมิติอวกาศ 
 ๓. การปฏิบัติการไซเบอร์เป็นการปฏิบัติการไร้พรมแดน อยู่เหนือจากเขตแดนทาง
ภูมิรัฐศาสตร์และองค์กรที่ก าหนดไว้โดยทั่วไป ซึ่งสงครามไซเบอร์จะเข้ามามีบทบาทในทุก
มิติและทุกระดับของสงคราม 
 ๔. สงครามไซเบอร์เป็นสงครามอสมมาตร (Asymmetric Warfare) ที่อาศัยความ
ได้เปรียบด้านความเร็ว ซึ่งเกิดจากบุคลากรที่เหนือกว่า เทียบกับความได้เปรียบด้านขนาด
ซึ่งเกิดจากยุทโธปกรณ์ในสงครามตามรูปแบบและสมมาตร 
 ๕. บุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการไซเบอร์มีอยู่โดยทั่วไปในองค์กรทั่วประเทศ 
 ๖. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชาติพันธมิตรเป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งในการด าเนินงานด้านปฏิบัติการไซเบอร์ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 ๗. ทุกคนมีส่วนร่วมในปฏิบัติการไซเบอร์ทันทีที่ต่อเชื่อมเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตหรือ
เข้าสู่ระบบเครือข่ายสาธารณะ 

๕.๓ วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติการไซเบอร์ 
 การปฏิบัติการไซเบอร์เป็นการด าเนินการ (Ways) ที่ใช้ขีดความสามารถทางไซเบอร์
ทั้งปวง (Means) ของกองทัพอากาศ เพ่ือสนับสนุนหรือเกื้อกูลการปฏิบัติการทางทหาร 
ในมิติอ่ืน ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Ends) ได้แก่ การได้มาซึ่งความได้เปรียบในมิติไซเบอร์ 
(Cyberspace Superiority) หรือการครองมิติไซเบอร์ (Cyberspace Control) โดยท า
การขัดขวาง (Disrupt) ท าลาย (Destroy) หรือควบคุม (Control) การใช้งานมิติไซเบอร์
ของฝ่ายตรงข้าม รวมถึงการท าลาย เปลี่ยนแปลง หรือจารกรรมข้อมูลส าคัญ โดยหวังผล 
ให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ ทางกระบวนการท างาน หรือทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน 
และด ารงอิสระในการใช้งานมิติไซเบอร์ของฝ่ายเรา ซึ่งหมายถึงสภาวะที่ฝ่ายเรามีความ
ได้เปรียบหรือมีอิสระในการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ได้อย่างปลอดภัย (Secure) เชื่อถือได้ 
(Reliable) ในห้วงเวลาและสถานที่ที่ต้องการ (Available) โดยปราศจากการกีดขวางหรือ
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รบกวน โดยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการไซเบอร์ของกองทัพอากาศ แบ่งออกเป็น  
๔ ด้ าน  ได้ แก่  การป้ องกัน ในมิติ ไซ เบอร์  (Cyberspace Defense) การข่ าวกรอง  
การลาดตระเวน และการเฝ้าตรวจในมิติไซเบอร์ (Cyberspace Intelligence, Surveillance 
and Reconnaissance) การเตรียมสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติ การในมิติ ไซเบอร์ 
(Cyberspace Operational Preparation of the Environment) และการป้องปรามใน
มิติไซเบอร์ (Cyberspace Offense) ดังนี้ 

 ๑) การป้องกันในมิติไซเบอร์ (Cyberspace Defense)  
 การป้องกันในมิติไซเบอร์เป็นการปฏิบัติการไซเบอร์ เพ่ือด ารงการใช้งานระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกองทัพอากาศ ทั้งระบบสารสนเทศเพ่ือการยุทธ์  (Combat 
Information System: CIS) และระบบ สารสน เทศ เพ่ื อการส นั บ สนุ น  (Support 
Information System: SIS) ด้วยการใช้ขีดความสามารถทางไซเบอร์เชิงป้องกัน โดย
หน่วยงานด้านไซเบอร์จะรับผิดชอบก ากับดูแลเรื่องการป้องกันระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ในภาพรวม ร่วมกับผู้รับผิดชอบของแต่ละระบบสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นผู้ด าเนินการป้องกัน
ตามมาตรการทีก่ าหนด 

 ๒) การข่าวกรอง การลาดตระเวน และการเฝ้าตรวจในมิติไซเบอร์ (Cyberspace 
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance : Cyberspace ISR)  
 การข่าวกรอง การลาดตระเวน และการเฝ้าตรวจในมิติ ไซเบอร์ เป็นการ
ปฏิบัติการไซเบอร์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลข่าวกรองที่มีความส าคัญหรือจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงป้องกันและเชิงป้องปราม รวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารของ
กองทั พ อากาศ ในมิ ติ อ่ื น  ๆ  โดยปฏิ บั ติ ก ารเหล่ านี้  ต้ อ งมี ค วามสอดประสาน 
(Synchronization) กับระบบการวางแผนและการปฏิบัติการทางทหาร สามารถสนับสนุน
ได้ทั้งการปฏิบัติการในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ ปฏิบัติการ Cyber ISR จะมุ่งเป้าไปที่
ข้อมูลข่าวกรองในระดับยุทธการและระดับยุทธวิธี เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามที่ได้
จากปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ไปสู่การวางแผนทางทหาร ปฏิบัติการ Cyber ISR จะปฏิบัติ
โดยหน่วยงานด้านไซเบอร์ของกองทัพอากาศ ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยข้อมูลข่าวกรองอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือการกระจายและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองร่วม  

 ๓) การเตรียมสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ (Cyberspace 
Operational Preparation of the Environment : Cyberspace OPE)  
 การเตรียมสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์เป็นการปฏิบัติการ 
ไซเบอร์ เพ่ือสร้างสภาวะความพร้อมส าหรับการปฏิบัติการทางทหารในมิติไซเบอร์และมิติอ่ืน ๆ 
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ด้วยการปฏิบัติการไซเบอร์เชิงป้องกันเพ่ือด ารงขีดความสามารถการปฏิบัติการในมิติ 
ไซเบอร์ของฝ่ายเรา รวมทั้งปฏิบัติการไซเบอร์เชิงป้องปรามเพ่ือการขัดขวาง ท าลาย หรือ
ควบคุมการใช้งานในมิติไซเบอร์ของฝ่ายตรงข้าม ภายใต้การสร้างสภาวะการปฏิบัติการที่
ปลอดภัย ด้วยการลบร่องรอยหรือกลบเกลื่อนบิดเบือนร่องรอยของการปฏิบัติการ ให้ยาก
แก่การสืบย้อนกลับมาถึงแหล่งปฏิบัติการหรือผู้ปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่
เกื้อกูลต่อการปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติ ในห้วงเวลาและสถานที่ที่ต้องการ 

 ๔) การป้องปรามในมิติไซเบอร์ (Cyberspace Offense) 
 การป้องปรามในมิติไซเบอร์เป็นปฏิบัติการไซเบอร์ที่แสวงประโยชน์จากช่องโหว่
ทางไซเบอร์เพ่ือเจาะระบบ (Exploitation) และสร้างผลกระทบในเชิงสร้างความเสียหาย
หรือเข้าควบคุม ต่อระบบเป้าหมายทั้งในระดับเครือข่ายเชิงกายภาพ (Physical Network 
Layer) ระดับเครือข่ายเชิงตรรกะ (Logical Network Layer) และระดับเครือข่ายเชิง
บุคคล/หน่วยงาน (Cyber-Persona Layer) ดังนี้ 
 ๑.  การปฏิเสธการใช้งาน (Deny) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น
ต่อความพร้อมใช้งานระบบเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามในระดับที่ต้องการในห้วงเวลา 
ที่ต้องการ เป็นการลด/ขัดขวาง/ท าลาย ขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรทางไซเบอร์
ด้านการทหารของฝ่ายตรงข้าม แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 -  ระดับลดขีดความสามารถ (Degrade) เป็นลักษณะของการพยายามลด
ขีดความสามารถในการเข้าถึง (Access) และปฏิบัติการ (Operations) ของเป้าหมายให้ไป
อยู่ ในระดับที่ ต้องการโดยระบุ เป็นค่าเปอร์ เซ็นต์ เป้ าหมายของขีดความสามารถ 
(Percentage of Capacity) โดยระดับของการลดขีดความสามารถจะต้องก าหนดให้
ชัดเจน และหากมีความต้องการระบุห้วงเวลา ให้ก าหนดห้วงเวลาด้วย 
 -  ระดับขัดขวางขีดความสามารถ (Disrupt) เป็นลักษณะของการพยายาม
ท าลายขีดความสามารถทั้งมวลในการเข้าถึง (Access) และปฏิบัติการ (Operations) ของ
เป้าหมาย แบบชั่วคราวเฉพาะระหว่างห้วงเวลาที่ต้องการ โดยระบุเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุด 
ทั้งนี้ การขัดขวางขีดความสามารถอาจพิจารณาเป็นรูปแบบของการลดขีดความสามารถ 
(Degrade) ที่ก าหนดระดับของการลดขีดความสามารถเท่ากับ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ได้ 
 -  ระดับท าลายขีดความสามารถ (Destroy) เป็นลักษณะของการพยายาม
ท าลายขีดความสามารถทั้งมวลในการเข้าถึง (Access) และปฏิบัติการ (Operations) ของ
เป้าหมายแบบถาวร (ก าหนดให้ค่าเปอร์เซ็นต์เป้าหมายของขีดความสามารถและห้วงเวลาที่
ต้องการมีค่าสูงสุด) 
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 ๒.  การเข้าควบคุม (Manipulate) เป็นการเข้าควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูล/สารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่าย/ระบบสารสนเทศของเป้าหมาย ให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์/วัตถุประสงค์/การสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาฝ่ายเรา 
 ๓.  การเตรียมความพร้อม 
 -  ความพร้อมของก าลังรบในภาวะปกติ ได้แก่ ผู้ทดสอบการเจาะระบบ 
(Pen-Tester) ท าหน้าที่ในการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พร้อมทั้ง
ให้ค าแนะน าหรือท าการแก้ไขปรับปรุงช่องโหว่ทางไซเบอร์ที่ตรวจพบ ให้มีความปลอดภัย
จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ 
 -  ความพร้อมของก าลังรบในภาวะไม่ปกติ ได้แก่ ชุดป้องปรามทางไซเบอร์ 
(Cyber Warriors) ท าหน้าที่ในการปฏิบัติการไซเบอร์เพ่ือโจมตีต่อเป้าหมายทางไซเบอร์ 
ทันทีที่ได้รับการสั่งการจากผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ รวมทั้งให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติการไซเบอร์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวกรองและการปฏิบัติการ
ข่าวสารของกองทัพอากาศ 

๕.๔ การปฏิบัติการไซเบอร์ (Cyber Operations)  
   การปฏิบัติการไซเบอร์ของกองทัพอากาศเป็นการปฏิบัติภายใต้การบัญชาการ
และการควบคุมของกองทัพอากาศ ซึ่งต้องมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมิติทางอากาศ (Air 
Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) เพ่ือให้เกิดการทวีก าลังกองทัพอากาศ (Force 
Multiplier) อย่างเป็นรูปธรรม อนึ่ง การปฏิบัติการไซเบอร์ของกองทัพอากาศ เป็นการ
ปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) ซึ่งหมายถึงการรับประกัน
ถึงความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ว่าผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีสิทธิ์จะไม่สามารถ
เข้าถึงเนื้อหาของข้อมูล ได้  ควบคู่ ไปกับการรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูล 
(Integrity) ซึ่งหมายถึงการยืนยันถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่มีการรับส่งในระบบ 
ว่าจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ตลอดจนการด ารงความพร้อมใช้งานของระบบและ
ข้อมูล/สารสนเทศ (Availability) ซึ่งหมายถึงการรับประกันความพร้อมในการใช้งาน
อุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งความพร้อมในใช้งานข้อมูลและบริการ
ประเภทต่าง ๆ ในระบบ ทุกครั้งที่มีความต้องการใช้งาน  โดยปฏิบัติการไซเบอร์ของ
กองทัพอากาศประกอบด้วย ปฏิบัติการหลักทางไซเบอร์ และปฏิบัติการสนับสนุนทาง 
ไซเบอร์  ดังนี้ 

 ๑)  การปฏิบัติการหลักทางไซเบอร์  
   การปฏิบัติการหลักทางไซเบอร์เป็นการปฏิบัติการที่ใช้ขีดความสามารถทาง 
ไซเบอร์ทั้งมวล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน/ผ่านมิติไซเบอร์ ก าหนดกิจเฉพาะส าคัญ ดังนี้ 
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 ๑.  การปฏิบัติการไซเบอร์เชิงป้องกัน (Defensive Cyber Operations : DCO) 
เป็นปฏิบัติการเพ่ือการป้องกันทางไซเบอร์ มีขั้นตอนการปฏิบัติตามวงรอบการป้องกัน 
ทางไซเบอร์ (Defense Cycle) จ านวน ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
 -  การป้องกัน (Protect) หมายถึง การส ารวจสินทรัพย์ทางสารสนเทศ 
(Information Asset Identification) การตรวจสอบและแก้ไขจุดอ่อน/ช่องโหว่ทาง
ส ารสน เท ศ  (Vulnerability Identification) ใน ระบ บ เค รื อ ข่ าย ส ารสน เท ศของ
กองทัพอากาศ พร้อมทั้งการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานในส่วนที่รับผิดชอบ โดยจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และ
ถือปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันระบบสารสนเทศ หรือปฏิบัติ
ตาม กฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่าง ๆ ตามที่
กองทัพอากาศก าหนด 
 -  การตรวจจับ (Detect) หมายถึง การเฝ้าระวังการถูกโจมตีหรือการถูก
คุกคามทางไซเบอร์ ด้วยการสังเกตสิ่งผิดปกติใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
หรือการใช้ซอฟต์แวร์ตลอดจนระบบตรวจจับอ่ืน ๆ ที่ช่วยในการตรวจจับสิ่งผิดปกติขณะที่
ใช้งานและไม่ได้ใช้งานระบบ พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ความผิดปกติที่ตรวจพบให้กับ
ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถตอบสนองและแก้ไขได้ทันท่วงที 
 -  การตอบสนอง (React) หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาและระงับ
เหตุการณ์การล่วงละเมิดการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ เกิดขึ้นโดยทันที  
ตามมาตรการปฏิบัติที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้ขยายผลกระทบต่อไปยังระบบสารสนเทศอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
 -  การฟ้ืนฟู (Recover) หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือฟ้ืนฟูระบบสารสนเทศ 
ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ให้กลับคืนสู่สภาพปกติที่พร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุด พร้อมท าการ
ปรับปรุงกระบวนการป้องกันให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
 ๒.  การปฏิบัติการไซเบอร์เชิงป้องปราม (Offensive Cyber Operations : 
OCO) เป็นปฏิบัติการเพ่ือการโจมตีทางไซเบอร์ มีขั้นตอนการปฏิบัติตามวงรอบการโจมตี
ทางไซเบอร์ (Attack Cycle) จ านวน ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
 -  การรวบรวมข้อมูลเป้ าหมาย ( Information Gathering) หมายถึง  
การรวบรวมข้อมูลเป้าหมายเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ ลักษณะอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ วิธีการใช้งาน และข้อมูลของบุคลากร ที่เป็นประโยชน์ในการโจมตี โดยท าการ
สืบค้นข้อมูลจากกระบวนการทางเทคนิคทุกวิธีที่สามารถปฏิบัติได้ รวมถึงการใช้วิธี
วิศวกรรมสังคม (Social Engineering) ด้วย 
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 -  การตรวจสอบหาช่องโหว่ของระบบ (Vulnerability Identification) 
หมายถึง การตรวจสอบหาช่องโหว่หรือการวิเคราะห์ช่องโหว่ของระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของฝ่ายตรงข้าม เพ่ือการโจมตีจากข้อมูลเป้าหมายที่รวบรวมได้ 
 -  การปฏิบัติการโจมตี (Attack) หมายถึง การใช้อาวุธทางไซเบอร์ (Cyber 
Weapons) ทุกรูปแบบในการเข้าโจมตีระบบเป้าหมาย โดยแสวงประโยชน์จากช่องโหว่
ทางไซเบอร์ เพ่ือเจาะระบบ (Exploitation/Attack) ให้ เกิดผลตามที่คาดหวัง  ทั้ งนี้
ปฏิบัติการโจมตียังสามารถปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวกรองที่ต้องการจากระบบ
เป้าหมายด้วย 
 -  การเปิดช่องโหว่ เพ่ื อการปฏิบัติครั้ งต่อไป  (Maintaining Access) 
หมายถึง การเปิดช่องโหว่ทิ้งไว้ในระบบเป้าหมาย เพ่ือใช้เป็นช่องทางส าหรับการเข้า
ปฏิบัติการครั้งต่อไป ด้วยวิธีการฝังทางลับ (Backdoor) ไว้ในระบบที่เป็นเป้าหมาย 
 -  การลบร่องรอยการโจมตี (Covering Tracks) หมายถึง การลบร่องรอย
ของการโจมตี หรือการกลบเกลื่อนบิดเบือนร่องรอยของการเข้าโจมตีระบบ เพ่ือไม่ให้ 
ฝ่ายตรงข้ามสามารถสืบย้อนกลับมาถึงผู้โจมตีได ้
 ๓.  การปฏิบัติการข่าวกรองทางไซเบอร์  (Cyber Intelligence : CI) และ 
การปฏิบัติการต่อต้านการข่าวกรองทางไซเบอร์ (Cyber Counterintelligence : CCI) ดังนี้ 
 -  การปฏิบัติการข่าวกรองทางไซเบอร์ (CI) เป็นการปฏิบัติการเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลข่าวกรองทางไซเบอร์ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลข่าวกรองจากแหล่งเปิด 
(Open-Source Intelligence : OSINT) จากข่าวกรองทางบุคคล (Human Intelligence : 
HUMINT) จากข่าวกรองทางสัญญาณ (Signal Intelligence : SIGINT) จากข่าวกรองทางภาพ 
( Image Intelligence : IMINT) แ ล ะจ ากข่ า วก รอ งท างภู มิ ส ารส น เท ศ เชิ ง พ้ื น ที่ 
(Geospatial Intelligence : GEOINT) เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและ
วิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ   
 -  การปฏิบัติการต่อต้านข่าวกรองทางไซเบอร์ (CCI) เป็นการปฏิบัติการ
เพ่ือป้องกัน ระงับยับยั้ง และลดทอนประสิทธิภาพ การปฏิบัติการข่าวกรองทางไซเบอร์  
(CI) ของฝ่ายตรงข้ามที่กระท าต่อฝ่ายเรา 

 ๒)  การปฏิบัติการสนับสนุนทางไซเบอร์  
 การปฏิบัติการสนับสนุนทางไซเบอร์เป็นการปฏิบัติการที่ใช้ขีดความสามารถด้าน
ไซเบอร์ในการสนับสนุนภารกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเอ้ืออ านวยให้ภารกิจนั้นสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดกิจเฉพาะส าคัญ ดังนี้ 



หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

- ๗๗ - 
 

   ๑. การปฏิบัติการไซเบอร์เพ่ือสนับสนุนการข้อมูลข่าวกรองทางทหาร (Military 
Intelligence Support : MIS) เป็นการปฏิบัติการข่าวกรองทางไซเบอร์  (CI) และ 
การปฏิบัติการต่อต้านข่าวกรองทางไซเบอร์ (CCI) ด้วยอุปกรณ์/วิธีทางไซเบอร์ วิธีวิศวกรรม
สังคม (Social Engineering) และวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นส าหรับ
การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในมิติอ่ืน ๆ พร้อมทั้งป้องกัน ระงับยับยั้ง และลดทอน
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติการข่าวกรองทางไซเบอร์ (CI) ของฝ่ายตรงข้ามที่กระท าต่อฝ่ายเรา 
โดยต้องมีความสอดประสาน (Synchronization) ระหว่างการปฏิบัติการทางทหารในมิติ
ไซเบอร์และการปฏิบัติการทางทหารในมิติ อ่ืน ๆ ภายใต้แผนการรบ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางทหารตามท่ีต้องการ ดังนั้น การปฏิบัติการไซเบอร์เพ่ือสนับสนุนการข้อมูล
ข่าวกรองทางทหาร จะต้องมีความสัมพันธ์เชิงร่วมมือกับการปฏิบัติการข่าวกรองของ  
กรมข่าวทหารอากาศ ในลักษณะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในยามปกติและยามเกิด 
ความขัดแย้ง  
   ๒.  การปฏิบัติการไซเบอร์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร (Information 
Operations Support : IO Support) เป็นการปฏิบัติการไซเบอร์เชิงป้องกัน  (DCO)  
การปฏิบัติการไซเบอร์เชิงป้องปราม (OCO) และการปฏิบัติการข่าวกรองทางไซเบอร์ (CI)/ 
การปฏิบัติการต่อต้านการข่าวกรองทางไซเบอร์ (CCI) เพ่ือสนับสนุนการด ารงขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations : IO) ในการสร้างสภาวะที่ได้เปรียบ
เชิงข่าวสารต่อฝ่ายตรงข้าม เช่น การสนับสนุนการปฏิบัติการลวงทางทหาร (Military 
Deception : MILDEC) การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (Operations Security : 
OPSEC) การประกันข่าวสาร (Information Assurance : IA) และการต่อต้านข่าวกรอง 
(Counter Intelligence) เป็นต้น  
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ภาพที่ ๑๓ การปฏิบัติการไซเบอร์ของกองทัพอากาศ 

 

 ๓)  การจัดโครงสร้างการปฏิบัติการไซเบอร์ 
 การจัดโครงสร้างการปฏิบัติการไซเบอร์หรือการเตรียมก าลังรบ (Cyber Force 
Preparation Planning) เพ่ือให้กองทัพอากาศมีความพร้อมในการปฏิบัติการหลักทาง 
ไซเบอร์และปฏิบัติการสนับสนุนทางไซเบอร์ ควรมีองค์ประกอบผู้ปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
   -  ผู้ดูแลเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศ ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลให้เครือข่ายมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
   -  ผู้ ตรวจสอบการรักษาความมั่ นคงปลอดภั ยระบบสารสนเทศของ
กองทัพอากาศ ท าหน้าที่ตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ 
   -  ผู้ดูแลระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน ท าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน และเป็นผู้ติดต่อประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
   -  ผู้สนับสนุนทางไซเบอร์ ด าเนินการโดย ก าลังพลพร้อมเรียกด้านไซเบอร์ 
(Cyber On-Call List) ซึ่งเป็นก าลังพลที่มีขีดความสามารถด้านไซเบอร์และได้รับการ 
ขึ้นทะเบียนเป็นก าลังพลพร้อมเรียกด้านไซเบอร์ของกองทัพอากาศ  
   -  ผู้ปฏิบัติการข่าวกรองทางไซเบอร์ ท าหน้าที่ปฏิบัติการข่าวกรองทางไซเบอร์ 
และการปฏิบัติการต่อต้านการข่าวกรองทางไซเบอร์ รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการข่าวกรอง
ในภาพรวมของการรบ 

การปฏิบัติการไซเบอร์
 Cyber Operations) 

การปฏิบัติการหลัก
ทางไซเบอร์ 

การปฏิบัติการสนับสนุน
ทางไซเบอร์ 

การปฏิบัติการไซเบอร์
เชิงป้องกัน

(Defensive Cyber 
Operations) 

การปฏิบัติการไซเบอร์
เชิงป้องปราม

(Offensive Cyber 
Operations) 

การปฏิบัติการข่าวกรอง
ทางไซเบอร์ 

(Cyber Intelligence) 
และการปฏิบัติการ

ต่อต้านการข่าวกรองทาง
ไซเบอร์ (Cyber 

Counter Intelligence) 

การปฏิบัติการไซเบอร์
เพื่อสนับสนุนการข้อมูล

ข่าวกรองทางทหาร
(Military Intelligence 

Support)

การปฏิบัติการไซเบอร์
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการข่าวสาร

(Information 
Operations Support)
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 การจัดโครงสร้างการปฏิบัติการไซเบอร์หรือการเตรียมก าลังรบเชิงป้องกัน 
(Cyber Force Prevention Planning) เพ่ือให้กองทัพอากาศสามารถปฏิบัติการไซเบอร์
เชิงป้องกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ควรมีองค์ประกอบชุดปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
   - ชุดปฏิบัติการเครือข่าย  ท าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ให้มีความพร้อมใช้งาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน (๗/๒๔)  
   - ชุดเฝ้าระวังและตรวจจับทางไซเบอร์ ท าหน้าที่ เฝ้าระวัง ตรวจจับการบุกรุก/
โจมตี และรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ทุกวัน (๗/๒๔) 
   - ชุดเผชิญเหตุทางไซเบอร์  (Cyber Security Incident Response Team: 
CSIRT) ท าหน้าที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทันทีที่ได้รับการสั่งการจาก
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ  พร้อมทั้งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล 
(Digital Forensics) 
   - ชุดวางแผนและปฏิบัติการข่าวกรองไซเบอร์ ท าหน้าที่ด้านการข่าวกรอง 
ไซเบอร์และวางแผน ร่วมกับส่วนวางแผนการยุทธ์ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพอากาศ 
   -  ชุดสนับสนุนทางไซเบอร์ ท าหน้าที่สนับสนุนส่วนปฏิบัติการไซเบอร์  
ศูนย์ปฏิบัติการไซเบอร์ กรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทันทีที่ได้รับการประสานจาก
ส่วนปฏิบัติการไซเบอร์ ศูนย์ปฏิบัติการไซเบอร์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 

 
 

************** 
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บทท่ี ๖ หลักนิยมปฏิบตัิการทางอวกาศ 
 

๖.๑ กล่าวน า 
 เทคโนโลยีอวกาศเป็นหนึ่งในโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมา
ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเป็นเวล ากว่า ๔๐ ปี  เทคโนโลยีอวกาศ 
มีความส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
ในด้านการทหารหรืองานความมั่นคงโดยตรง รวมทั้งใช้สนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้าน
บรรเทาภัยพิบัติและการพัฒนาประเทศ เป็นต้น กองทัพอากาศได้ตระหนักถึงการพัฒนา
และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีอวกาศ และภัยคุกคามทางอวกาศซึ่งเป็น 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ดังนั้น กองทัพอากาศจึงริเริ่มและวางรากฐานการพัฒนา 
ขีดความสามารถในมิติอวกาศ (Space Domain) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนภานุภาพ (Air Power) 
ตลอดจนค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาในอีก ๒ มิติ ได้แก่ มิติทางอากาศ (Air 
Domain) และมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) ซึ่งต้องมีการปฏิบัติที่ประสานสอดคล้องกัน
อย่างเป็นระบบ 
 การปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศส าหรับ
สนับสนุนการใช้ก าลังทางอากาศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการและยุทธวิธี ซึ่งการปฏิบัติการทางอวกาศนี้จะส่งผลต่อการ
รักษาความมั่นคงของชาติในภาพรวม ได้แก่ (๑) การสนับสนุนด้านความมั่นคงของชาติ 
ในภาพรวม (๒) การสนับสนุนการปฏิบัติการร่วม และ (๓) การสนับสนุนก าลังทางอากาศ  

๖.๒ บริบทห้วงอวกาศ 
 ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ห้วงอวกาศเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ถือว่าเป็นบริเวณของรัฐใด
และมิได้อยู่ภายใต้เขตอ านาจของรัฐใด และการแบ่งเขตระหว่างชั้นบรรยากาศกับ
ห้วงอากาศไม่สามารถแบ่งได้อย่างชัดเจน เนื่องจากชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมโลกจะมีอากาศ
เบาบางมากยิ่งขึ้นเมื่อมีความสูงเพ่ิมขึ้น โดยทั่วไปการแบ่งขอบเขตห้วงอวกาศระหว่าง 
ชั้นบรรยากาศโลกกับชั้นอวกาศขึ้นอยู่กับความสูงจากชั้นบรรยากาศของโลก โดยขอบเขตของ
ชั้นบรรยากาศที่อากาศยานสามารถปฏิบัติการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ที่ความสูง 
ไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร (๖๐,๐๐๐ ฟุต) ที่ความสูงระหว่าง ๒๐ กิโลเมตร ถึง ๑๐๐ กิโลเมตร 
ชั้นบรรยากาศจะไม่มีอากาศที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการบิน แต่ยังมีชั้นบรรยากาศที่ยัง
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการทางอวกาศ ตามค าจ ากัดความของ Karman Line ขอบเขต
ปฏิบัติการของภารกิจทางอวกาศจะเริ่มต้นที่ ๑๐๐ กิโลเมตรเหนือระดับน้ าทะเลขึ้นไป  
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ซึ่งเป็นชั้นความสูงที่ดาวเทียมและวัตถุในอวกาศสามารถโคจรในวงโคจรได้ จึงถูกก าหนดเป็น
ขอบ เขตของห้ ว งอวกาศ (The Boundary of Outer Space) ด้ วย เหตุนี้ ป ระเทศ
มหาอ านาจและประเทศที่มีขีดความสามารถทางด้านอวกาศสามารถสร้างแสนยานุภาพ
เหนือน่านฟ้าของชาติอ่ืนได้อย่างถูกกฎหมาย โดยการส่งดาวเทียมชนิดต่าง ๆ เช่น 
ดาวเทียมถ่ายภาพ ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมน าร่อง ดาวเทียมต่อต้านสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ ดาวเทียมเพ่ือความมั่นคงเชิงรุก หรือแม้แต่การพัฒนาอากาศยานที่มีเพดานบิน
สูงกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร (Sub-orbital Spacecraft) เพ่ือที่จะสามารถบินเหนือน่านฟ้า
ประเทศอ่ืนได้อย่างอิสระเสรีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ปัจจุบันสามารถแบ่งวงโคจร
ตามความสูงและลักษณะทางกายภาพของดาวเทียมและวัตถุในอวกาศ ดังนี้ 
 - วงโคจรต่ า (Low Earth Orbit : LEO) มีความสูงจากพ้ืนโลกไม่ เกิน 
๑,๐๐๐ กิโลเมตร เหมาะส าหรับการถ่ายภาพหรือการสังเกตการณ์จากห้วงอวกาศ  
 - วงโคจรปานกลาง (Medium Earth Orbit : MEO) มีความสูงจากพ้ืนโลก
ระหว่าง ๑,๐๐๐ ถึง ๓๕,๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งสามารถถ่ายภาพและส่งสัญญาณวิทยุได้
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้เป็นบริเวณกว้างกว่าวงโคจรต่ า  
 - ว ง โค จ ร ค้ า ง ฟ้ า  (Geosynchronous Orbit : GSO)/ว ง โค จ รส ถิ ต 
(Geostationary Earth Orbit : GEO) มีความสู งจาก พ้ืน โลก  ๓๕ ,๗๘๖  กิ โล เมตร 
ดาวเทียมจะหมุนรอบโลกด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง จึงเสมือน
ดาวเทียมลอยอยู่เหนือบริเวณเดิมตลอดเวลา 
 - วงโคจรวงรีมาก (Highly Elliptical Orbit : HEO) เป็นวงโคจรที่ออกแบบ
ส าหรับดาวเทียมที่ปฏิบัติภารกิจพิเศษเฉพาะกิจ เนื่องจากดาวเทียมมีความเร็วในวงโคจร  
ไม่คงที่ เมื่ออยู่ใกล้โลกดาวเทียมจะเคลื่อนที่เร็วมาก และจะเคลื่อนที่ช้าลงเมื่อออกห่างจากโลก 
 สภาวะแวดล้อมในห้วงอวกาศมีปัจจัยจ านวนมากที่มีอิทธิพลต่อขนาด น้ าหนัก ก าลัง 
และอายุการใช้งานของดาวเทียมหรือวัตถุท่ีปฏิบัติการในอวกาศ ดังนี้ 
 - สภาพภูมิอวกาศ (Space Weather) เป็นสภาวะแวดล้อมที่ ส าคัญ 
ในอวกาศที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการในอวกาศ เช่น ผลกระทบจากดวงอาทิตย์  
การเพ่ิมขึ้นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การรบกวนจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟีย หรือการเพ่ิมขึ้น
ของอนุภาคแม่เหล็กไฟฟ้าในระยะยาว รังสีคอสมิก และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ 
ส่งผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม ความถูกต้องในการน าร่อง การท างานของ
เครื่องตรวจจับ ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่เร็วกว่าปกติหรือถูก
ท าลายอย่างสมบูรณ์ 
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 - ขยะอวกาศ (Space Junk) การปฏิบัติการในห้วงอวกาศจะมีความเสี่ยง
ต่อการถูกชนโดยขยะอวกาศที่อยู่ในวงโคจร เนื่องจากภายหลังจากการใช้งานดาวเทียมจะมี
ดาวเทียมจ านวนมากที่หมดอายุและต้องปลดประจ าการ ดาวเทียมที่ปลดประจ าการและ
ขยะอวกาศเหล่านี้เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ ซึ่งเป็นการยากมากในการ
ตรวจจับ ดาวเทียมและขยะอวกาศที่มีขนาดเล็กจึงท าให้สามารถหลุดรอดอยู่ในวงโคจรเป็น
เวลาหลายสิบปี ขึ้นอยู่กับขนาด ความเร็ว และวงโคจร 
 - ค ลื่ น ส เป ก ต รั ม แ ม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้ า  (Electromagnetic Spectrum)  
การท างานของดาวเทียมขึ้นอยู่กับคลื่นสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า (ช่วงของคลื่นความถี่) 
เพราะเป็นตัวกลางในการส่งและรับข้อมูล ตลอดจนควบคุมการท างานของดาวเทียม เมื่อผลิต
ดาวเทียมการก าหนดช่วงความถี่ที่ใช้งานจะต้องแน่นอนเพราะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้  
ในภายหลังการปล่อยดาวเทียม ดังนั้นจงึเป็นเรื่องส าคัญมากที่จะต้องควบคุมคลื่นสเปกตรัม
แม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกต้องก่อนการปล่อยดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร 

๖.๓ วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติการทางอวกาศ  

 ๖.๓.๑ การสนับสนุนก าลังทางอากาศ (Space Operations to Support Air 
Domain) 
 การสนับสนุนก าลังทางอากาศระดับยุทธศาสตร์เป็นการปฏิบัติการทาง
อวกาศ โดยกองทัพอากาศรับนโยบายจากหน่วยเหนือ แล้วบูรณาการกับแนวทาง 
การปฏิบัติที่รับมอบจากผู้บัญชาการทหารอากาศ การปฏิบัติการทางอวกาศในระดับนี้  
จะมุ่งเน้นแสวงหาข้อมูลของประเทศเป้าหมายหรือฝ่ายตรงข้าม ทั้งนี้ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ประกอบการจัดท าท าเนียบก าลังรบ หรือประมาณการก าลังรบของฝ่ายตรงข้ามที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  
 การสนับสนุนก าลังทางอากาศระดับยุทธการเป็นการปฏิบัติการทางอวกาศ
ที่มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลที่จะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ปฏิบัติการโดยตรง การปฏิบัติการทาง
อวกาศในระดับนี้ จะมุ่งเน้นแสวงหาข้อมูลในทางลึกและมีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่
ปฏิบัติการที่ชัดเจน รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการยุทธ์หรือแผนยุทธการที่จะปฏิบัติการ 
ส าหรับข้อมูลที่ ได้ รับจะถูกน าไปบู รณาการเพ่ือจัดท าข่ าวกรองส าหรับ ประเมิน 
ขีดความสามารถก าลังรบของฝ่ายตรงข้ามประกอบการวางแผนจัดก าลังและแผนการโจมตี
ของฝ่ายเรา  
 การสนับสนุนก าลังทางอากาศระดับยุทธวิธีเป็นการปฏิบัติการทางอวกาศ
เพ่ือเฝ้าติดตามสถานการณ์และรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวงรอบ
ในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวงรอบของค าสั่งยุทธการย่อย (ATO Cycle) รวมทั้งเป็นการ
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ปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยด าเนินกลยุทธ์หรือหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่โดยตรง 
ส าหรับการปฏิบัติการทางอวกาศระดับยุทธวิธี  

 ๖.๓.๒ การสนับสนุนการปฏิบัติการร่วม (Space Operations to Support 
Joint Operations) 
 การสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมเป็นการสนับสนุนข้อมูลจากการปฏิบัติการ
ทางอวกาศ เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม สามารถน าไปสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาพถ่ายบริเวณพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้งและพ้ืนที่เป้าหมายที่ส่ง  
ผลกระทบต่ออ านาจก าลังรบของฝ่ายเรา ในกรณีที่เหล่าทัพต้องการข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมของกองทัพอากาศเพ่ือสนับสนุนการยุทธ์สามารถประสานขอรับการสนับสนุน
จากกองทัพอากาศได้โดยตรง 

 ๖.๓.๓ การสนับสนุนภารกิจความม่ันคงของชาติ (Space Operations to 
Support National Security) 

  ๑) การสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 การปฏิบัติการทางอวกาศ เช่น ดาวเทียมลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทาง
อวกาศ และการสื่อสารโทรคมนาคมทางอวกาศ นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสม 
ในการน ามาใช้งานเพ่ือสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ข้อมูล
ภาพถ่ายที่ได้จากดาวเทียมสามารถน ามาใช้ในการวางแผนและเตรียมการเพ่ือให้การปฏิบัติ
ภารกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมผ่านดาวเทียมยังเป็นประโยชน์ในการสถาปนาข่ายการติดต่อสื่อสารและ
เชื่อมโยงข้อมูลในพื้นท่ีที่ระบบการติดต่อสื่อสารปกติถูกท าลาย  

  ๒) การเฝ้าระวังทางอวกาศ (Space Situational Awareness) 
 ก. การเฝ้าระวังวงโคจรดาวเทียม 
 การรักษาวงโคจรดาวเทียมเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ ก าหนดให้รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่
และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เ พ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชน จึงต้องเฝ้าระวังทางอวกาศ ดังนี้ 
 - การตรวจสอบและติดตามต าแหน่งดาวเทียมของประเทศไทย 
เพ่ือให้อยู่ในต าแหน่งวงโคจรที่ถูกต้องและเหมาะสม และการติดตามการย้ายต าแหน่งของ
ดาวเทียมออกจากวงโคจรเมื่อหมดอายุการใช้งานหรือหมดสัมปทาน 
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 - การเฝ้าระวังและตรวจสอบเพ่ือไม่ให้ดาวเทียมของประเทศอ่ืนมาใช้
ต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย 
 - การเฝ้าระวังและตรวจสอบดาวเทียมซึ่งมิได้ลงทะเบียน มาใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย ทั้งนี้  ต้องสามารถก ากับและควบคุม
ทะเบียนดาวเทียมสัญชาติไทยได้อย่างครบถ้วน 
 ข. การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนวัตถุอวกาศที่มีแนวโน้มจะเข้าชนกับ
ดาวเทียมของไทย 
 การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนวัตถุอวกาศที่จะเข้าใกล้และมีแนวโน้ม 
จะเข้าชนกับดาวเทียมของไทย เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบกิจการดาวเทียมของประเทศไทย
วางแผนหลีกเลี่ยงการชนกัน หรือเพ่ือเป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนประเทศผู้ครอบครอง
ดาวเทียมที่เข้าใกล้ดาวเทียมของไทย ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน
หาสาเหตุ กรณีดาวเทียมชนกัน หรือกรณีดาวเทียมชนกับขยะอวกาศ เป็นต้น  
 ค. การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนวัตถุอวกาศที่หล่นเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก 
 การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนวัตถุอวกาศที่หล่นเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก
ซึ่งวัตถุอวกาศเหล่านี้อาจตกลงสู่พ้ืนที่ประเทศไทยและสามารถสร้างความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน จึงต้องติดตาม วิเคราะห์ และคาดการณ์ต าแหน่งตกของวัตถุอวกาศ เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่ที่อาจ
ได้รับผลกระทบและเพ่ือวางแผนจัดการกับวัตถุอวกาศดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย 
 ง. การป้องกันภัยคุกคามทางอวกาศ 
 การป้องกันภัยคุกคามทางอวกาศซึ่งมีแนวโน้มเป็นภัยต่อประเทศ
หรือภัยต่อทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติในอวกาศ โดยก าหนดมาตรการและ
เครื่องมือป้องกันภัยคุกคามทางอวกาศที่เหมาะสม เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงทางอวกาศ
และความม่ันคงของประเทศในภาพรวม 

 ๖.๓.๔ การสร้างความร่วมมือด้านกิจการอวกาศ (Space Cooperations) 
 วัตถุประสงค์หลักของการสร้างความร่วมมือด้านกิจการอวกาศ คือ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือพันธมิตรกับหน่วยงานในประเทศ องค์การระหว่างประเทศและประเทศ
ในภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ส าหรับการส ารวจอวกาศ การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมทางอวกาศ และกฎหมาย กฎ/กติกา 
ที่เก่ียวข้องกับกิจการอวกาศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
 - ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ  โดยการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในกิจการอวกาศภายในประเทศร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ
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การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างหน่วยงานด้านกิจการอวกาศภายในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายกับหน่วยงานภายในประเทศ 
ควรเป็นความร่วมมือแบบเป็นทางการ  
 - ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันกองทัพอากาศยังคงพ่ึงพาและ
น าเข้าทั้งเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้น การสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาและด าเนิน
กิจการอวกาศของกองทัพอากาศ ความร่วมมือระหว่างประเทศอาจอยู่ในระดับทวิภาคีหรือ
พหุภาคี อย่างไรก็ตามความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและมีความ
เชื่อมโยงกับประเด็นด้านความมั่นคงด้วย ดังนั้น กองทัพอากาศจึงต้องก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศด้วย 

๖.๔ การปฏิบัติการทางอวกาศ (Space Operations) 
 การปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศเป็นการปฏิบัติภายใต้การบัญชาการ
และการควบคุมของกองทัพอากาศ ซึ่งต้องมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมิติทางอากาศ (Air 
Domain) และมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) เพ่ือให้ เกิดการทวีก าลังกองทัพอากาศ 
(Force Multiplier) อย่างเป็นรูปธรรม  อนึ่ ง การปฏิบัติการทางอวกาศมีขอบเขต 
การปฏิบัติการทางอวกาศ แบ่ งออกเป็นการปฏิบัติการทางอวกาศเชิ งรับ  และ 
การปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรุก ดังนี้ 

 
ภาพที่ ๑๔ การปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศ 

การปฏิบัติการทางอวกาศ 
 Space Operations)

การปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรับ 
 Defensive Space Operations)
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ความสามารถทางอวกาศ 

(Space Force 
Enhancement)

การสนับสนุนทางอวกาศ 
(Space Support)

การควบคุมทางอวกาศ 
(Space Control) 

การประยุกต์ก าลังทาง
อวกาศ (Space Force 

Application)

การส่ือสารและ
โทรคมนาคม
ทางอวกาศ

(Space 
Communication)

การข่าวกรอง 
การเฝ้าตรวจและการ
ลาดตระเวนทางอวกาศ 
(Space Intelligence 
Surveillance and 
Reconnaissance)

การก าหนดพิกัด 
เวลาและเส้นทาง
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 ๖.๔.๑ การปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรับ (Defensive Space Operations : DSO) 

  ๑) การเฝ้าระวังทางอวกาศ (Space Situational Awareness : SSA)  
 การเฝ้าระวังทางอวกาศเป็นการปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรับ เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจการณ์ไปใช้ในการป้องกันการชนกันของดาวเทียมสัญชาติไทยกับ
วัตถุในอวกาศ หรือการเฝ้าตรวจการปฏิบัติการบนอวกาศเหนือพ้ืนที่ประเทศไทยจาก
ดาวเทียมต่างประเทศ ซึ่งการปฏิบัติภารกิจลักษณะนี้ควรมีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง
ทางอวกาศได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลตาม
มาตรฐานสากล ก าหนดกิจเฉพาะส าคัญ ดังนี้ 
 - การค้นหา ติดตาม และพิสูจน์ทราบ (Detect, Track and Identify)  
 - การแจ้งเตือนภัยคุกคามและการประเมินการโจมตี (Threat Warning 
and Attack Assessment)  
 - การตรวจสอบพฤติกรรม (Characterisation)  
 - การบูรณาการ และการแสวงประโยชน์ข้อมูล  (Data Integration 
and Exploitation) 

  ๒) การเสริมขีดความสามารถทางอวกาศ (Space Force Enhancement : 
SFE) 
 การเสริมขีดความสามารถทางอวกาศเป็นการปฏิบัติการทางอวกาศ 
เชิงรับ เพ่ือใช้ประโยชน์จากศักยภาพของการปฏิบัติการทางอวกาศ ก าหนดกิจเฉพาะส าคัญ 
ดังนี้  
 - การข่าวกรอง การเฝ้าตรวจและการลาดตระเวนทางอวกาศ (Space 
Intelligence Surveillance and Reconnaissance) เป็ น ก า ร ใช้ จุ ด เด่ น ข อ ง ก า ร
ปฏิบัติการทางอวกาศเพ่ือเสริมขีดความสามารถการปฏิบัติการ ISR จากระบบตรวจจับ
แบบอ่ืน ๆ ของกองทัพอากาศ  
 - การสื่อสารและโทรคมนาคมทางอวกาศ (Space Communication) 
เป็นการใช้งานดาวเทียมสื่อสารโทรคมนาคม (Satellite Communication : SATCOM) 
เพ่ือเป็นสถานีทวนสัญญาณในอวกาศ โดยทั่วไปดาวเทียมที่ ใช้งานด้านการติดต่อสื่อสาร
และโทรคมนาคมเป็นดาวเทียมในวงโคจรสถิตย์หรือวงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Earth 
Orbit)  
 - การก าหนดพิกัด เวลา และเส้นทางการเดินอากาศ (Space-based 
Positioning, Navigation and Timing : PNT) ก ารพั ฒ นาระบ บ ดาว เที ยมน าร่ อ ง 
(Global Navigation Satellite System : GNSS) ต้องใช้ ทรัพยากรและเทคโน โลยี
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ทางด้านอวกาศที่มีความทันสมัยและงบประมาณสูง ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้น 
กองทัพอากาศในฐานะเป็นผู้ใช้งานระบบดาวเทียมน าร่องควรมีการเลือกผู้ให้บริการ
ดาวเทียมน าร่องจากหลากหลายประเทศเพ่ือใช้ในการตรวจสอบความแม่นย าซึ่งกันและกัน 

  ๓) การสนับสนุนทางอวกาศ (Space Support : SS) 
 การสนับสนุนทางอวกาศเป็นการใช้ทรัพยากรของกองทัพอากาศในการ
สนับสนุนการปฏิบัติการทางอวกาศเพ่ือให้ได้ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอวกาศ
ที่ต้องการ เช่น การควบคุมและสั่งการดาวเทียม การบูรณาการผลผลิตของการปฏิบัติการ
ทางอวกาศเพ่ือการปฏิบัติการรบ การส่งก าลังและบ ารุงยุทโธปกรณ์ โครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติการทางอวกาศ และการสร้างและพัฒนาบุคลากร และ
องค์ความรู้ทางอวกาศ เป็นต้น 

 ๖.๔.๒ การปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรุก (Offensive Space Operations : OSO)  

  ๑) การควบคุมทางอวกาศ (Space Control : SC)  
 การควบคุมทางอวกาศเป็นการใช้ก าลังและขีดความสามารถทางอวกาศ
เพ่ือปฏิบัติการเชิงรุกในการควบคุมและท าลายขีดความสามารถทางอวกาศและ 
ขีดความสามารถอ่ืน ๆ ที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติ ก าหนดกิจเฉพาะส าคัญ ดังนี้ 

  ก. การควบคุมทางอวกาศเชิงรุก (Offensive Space Control: OSC)  
 การควบคุมทางอวกาศเชิงรุกเป็นการใช้ขีดความสามารถของก าลัง
ทางอวกาศที่มีเพ่ือควบคุมศักยภาพหรือขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอวกาศจาก
ประเทศที่เป็นภัยคุกคามและเป็นภัยต่อความมั่นคง ประกอบด้วยการหลอกล่อ (Deceive) 
การรบกวน (Disrupt) ปฏิเสธ (Deny) ลดขีดความสามารถ (Degrade) และท าลาย (Destroy) 
ส าหรับการควบคุมทางอวกาศเชิงรุกมีเป้าหมายในการปฏิบัติการต่อ ๓ องค์ประกอบหลักของ
การปฏิบัติการทางอวกาศของฝ่ายตรงข้าม ดังนี้ 
     - องค์ประกอบส่วนอวกาศ (Space Segment) เป็นการใช้ระบบ
และปฏิบัติการเพ่ือรบกวน (Disrupt) ปฏิเสธ (Deny) ลดขีดความสามารถ (Degrade) หรือ
ท าลาย (Destroy) ดาวเทียมของฝ่ายตรงข้าม  
     - อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ส่ ว น ภ า ค พ้ื น  ( Ground Segment)  
การปฏิบัติการต่อองค์ประกอบส่วนภาคพ้ืนเป็นวิธีการที่เหมาะสมส าหรับน ามาใช้ ใน
ปฏิบัติการควบคุมทางอวกาศเชิงรุก เนื่องจากไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีค่าใช้จ่ายที่
ถูกกว่า ส าหรับการปฏิบัติสามารถใช้อาวุธโจมตีโดยตรง (Kenetic Attack) หรือการโจมตี
โดยไม่ใช้อาวุธ (Non-kenetic Attack)  
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     - องค์ประกอบส่วนเชื่อมโยงข้อมูล (Link Segment) เป็นการ
ปฏิบัติการเพ่ือรบกวนสัญญาณควบคุม การติดต่อสื่อสาร หรือการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างสถานี
ควบคุมภาคพ้ืน (Ground Station) และดาวเทียม (Satellite) ด้วยการโจมตีทางไซเบอร์ 
(Cyber Attack) หรือการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare)  

  ข. การควบคุมทางอวกาศเชิงรับ (Defensive Space Control : DSC) 
 การควบคุมทางอวกาศเชิงรับโดยใช้มาตรการเชิงรับ (Passive 
Measure) เป็นการสร้างความแข็งแรงทางกายภาพให้ระบบดาวเทียม  เพ่ือป้องกัน 
การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare) รวมทั้งการด าเนินมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยฐานปฏิบัติการทางอวกาศให้รอดพ้นจากการโจมตี ด้วยการเสริมความแข็งแรง
หรือการซ่อนพลางอาคารสถานที่ เป็นต้น 
 การควบคุมทางอวกาศเชิงรับ โดยใช้มาตรการเชิงรุก (Active 
Measure) เป็นมาตรการต่อต้ านการรบกวน (Anti-Jamming) สัญญาณควบคุมและ
ติดต่อสื่อสารของดาวเทียม นอกจากนั้นมาตรการเชิงรุกอีกประการหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงในการด าเนินการ เช่น การต่อต้านขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป หรือ 
การต่อต้านการใช้งานดาวเทียมของฝ่ายตรงข้าม 

  ๒) การประยุกต์ก าลังทางอวกาศ (Space Force Application : SFA)  
 การส ารวจทางอวกาศ (Space Exploration : SE) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอวกาศ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร 
และองค์ความรู้ ในกิจการอวกาศ  โดยเป็ นการด าเนินการร่วมกับองค์กรศึกษา 
หรือส ารวจอวกาศในประเทศหรือต่างประเทศ เพ่ือการค้นหาและศึกษา ตลอดจน 
ส ารวจองค์ความรู้ทางอวกาศอย่างสันติ เพ่ือสนับสนุนงานด้านความมั่นคง  
 การส่งวัตถุสู่อวกาศ (Space Launch : SL) เป็นการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีในการส่งวัตถุสู่อวกาศ ทั้งจากพ้ืนสู่อวกาศ หรือจากพ้ืนสู่พ้ืน เพ่ือการวิจัยหรือ
การพัฒนาขีดความสามารถในการส่งวัตถุสู่อวกาศในทางสันติ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์
และที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการตั้งฐานส่ง
วัตถุสู่อวกาศ (Launch Site) จึงต้องสร้างความร่วมมือด้านกิจการอวกาศกับทุกภาคส่วน
ในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือริเริ่มการพัฒนาฐานส่งวัตถุสู่อวกาศ (Launch 
Site) เป็นของประเทศ 
 

**************  
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บทท่ี ๗ หลักนิยมปฏิบตัิการร่วม 

 
          การปฏิบัติการร่วม หมายถึง การยุทธ์หรือการปฏิบัติการทางทหารที่ใช้ก าลังรบ
บางส่วนของชาติเดียวกัน ตั้งแต่สองเหล่าทัพขึ้นไปในการปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นก าลังจาก
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ หรืออาจรวมถึงก าลังจากหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือปฏิบัติการให้บรรลุภารกิจเดียวกัน ภายใต้การบังคับบัญชาหรือ
การควบคุมทางยุทธการของผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  

๗.๑ ความส าคัญของการปฏิบัติการร่วม  
        การปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะประกอบก าลังตั้งแต่สองเหล่าทัพ
ขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกัน และก าลังทางอากาศมักจะเป็นหนึ่งในสองเหล่าทัพนั้นเสมอ ทั้งนี้  
เนื่องจากคุณลักษณะและขีดความสามารถอันดีเลิศของก าลังทางอากาศเป็นสิ่งที่เหล่าทัพอ่ืน
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ความอ่อนตัว ความเร็ว พิสัยบิน และอ านาจการท าลายที่แม่นย า 
ตลอดจนขีดความสามารถในการเฝ้าตรวจ และลาดตระเวนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ได้กว้างขวาง
ในระยะเวลาอันสั้น และด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ เองที่ท าให้เหล่าทัพอ่ืนจัดหาก าลัง 
ทางอากาศมาใช้งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตน  
 อย่างไรก็ตาม ก าลังทางอากาศยังมีขีดจ ากัดหลายประการที่พึงน ามาเป็นปัจจัย 
ในการพิจารณาใช้ปฏิบัติการ เช่น ก าลังทางอากาศมีจ านวนน้อย เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มี
ราคาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง การปฏิบัติภารกิจต้องมีระบบควบคุมและสั่งการ  
ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในการสงครามทุกครั้ง ยังต้องค านึงถึงภารกิจที่ส าคัญยิ่ง
เป็นส่วนรวม โดยที่กองทัพอากาศเป็นหน่วยรับผิดชอบ  คือ การครองอากาศ และ 
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ส าคัญคืออากาศยานที่มีอยู่จ านวน
จ ากัดนั่นเอง  
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติการต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์การยุทธ์ร่วมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กองทัพอากาศต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติการร่วม โดย
ต้องจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วนของภารกิจในการใช้ก าลังทางอากาศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติการของเหล่าทัพอย่างเป็นระบบ และมีหลักการที่ชัดเจน โดยค านึงถึง
วัตถุประสงค์สูงสุดในการยุทธ์ครั้งนั้น ๆ อยู่เสมอ ซึ่งอาจจะท าให้ไม่สามารถสนับสนุน หรือ
ตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติการบินให้กับทุกหน่วยที่ร้องขอ ได้ตามที่ต้องการ
ทั้งหมด เนื่องจากข้อจ ากัดของก าลังทางอากาศ 
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๗.๒ หลักการของการปฏิบัติการร่วม  
 ๑. สนธิขีดความสามารถของก าลั งจากต่างเหล่าทัพ  ซึ่ งมีคุณลักษณะและ 
ขีดความสามารถท่ีแตกต่างกันเข้าด้วยกันในการยุทธ์เพ่ือวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 ๒. ต้องมีเอกภาพในการบังคับบัญชา ก าลังตั้งแต่สองเหล่าทัพที่ปฏิบัติการร่วมกัน
ต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ส าหรับในส่วนของก าลังทางอากาศต้องด ารง
เอกภาพของหน่วยก าลังทางอากาศโดยเคร่งครัด โดยผู้บังคับบัญชากองก าลังร่วมจะเป็น  
ผู้ก าหนดวัตถุประสงค์และให้นโยบายเท่านั้น ในขณะที่ผู้บังคับบัญชากองก าลังทางอากาศ
จะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรเที่ยวบินในการปฏิบัติ
ภารกิจ การก าหนดอาวุธและยุทธวิธีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น  
 ๓. ผู้บังคับบัญชาต้องมีฝ่ายเสนาธิการร่วม หรือฝ่ายอ านวยการร่วม ท าหน้าที่ค้นหา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เสนอแนะข้อพิจารณา และหนทางปฏิบัติ เนื่องจากการประกอบ
ก าลังของต่างเหล่าทัพเข้าด้วยกัน เป็นการยากที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการแต่เพียง
เหล่าทัพเดียวจะรอบรู้คุณลักษณะ การจัด เทคนิค หลักนิยมและการใช้ก าลังของต่างเหล่าทัพ
ได้อย่างถ่องแท้ทั้งหมด จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีฝ่ายเสนาธิการร่วม หรือฝ่ายอ านวยการร่วม   
 ๔. ในพ้ืนที่ปฏิบัติการซึ่งมีอากาศยานของเหล่าทัพ อ่ืนปฏิบัติการร่วมอยู่ด้วย  
ต้องก าหนดขอบเขตของการควบคุมและสั่งการ ตลอดจนวิธีการติดต่อสื่อสารให้รัดกุมและ
ชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนและเข้าใจผิดในการพิสูจน์ฝ่าย ซึ่งกองทัพอากาศรับผิดชอบ
เป็นส่วนรวม  

๗.๓ ข้อพิจารณาการปฏิบัติการร่วม 
 ๑. การวางแผนในระดับยุทธศาสตร์  

- การประเมินสถานการณ์โดยประมาณการข่าวกรองระดับยุทธศาสตร์และ 
การประเมินสถานการณ์ทั่วไป ผู้วางแผนจะต้องวิเคราะห์บทบาทที่เหมาะสมของทหารต่อ
สถานการณ์ วิเคราะห์เงื่อนไขความขัดแย้ง ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Objectives) ของกองทัพไทย 

- การก าหนดขีดความสามารถที่ต้องการในการด าเนินการต่อภัยคุกคาม โดยต้อง
ก าหนดรูปแบบการท างานให้ประสานสอดคล้องร่วมกัน ทั้งด้านการเมือง การปฏิบัติการ
ข้อมูลข่าวสาร การใช้ก าลังทหาร การใช้กลไกด้านเศรษฐกิจ และการใช้ขีดความสามารถ
ก าลังอ านาจแห่งชาติด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย 

- การพิจารณาว่าจะใช้ขีดความสามารถทางทหารจากส่วนใด ก าหนด 
ความรับผิดชอบของทหารให้ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานพลเรือนในพ้ืนที่ โดยอ้างอิงจาก 
แผนบูรณาการของรัฐบาลที่ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกัน 
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- การจัดท าแผนการปฏิบัติ การก าหนดความต้องการด้านงบประมาณ การขอรับ
การสนับสนุนที่จ าเป็นจากหน่วยงานราชการพลเรือนและน าเสนอต่อกระทรวงกลาโหม 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงการสิ้นสุดการปฏิบัติที่ต้องมีการเปลี่ยนผ่าน
ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานราชการพลเรือนด้วย 
 ๒. การวางแผนการด าเนินการในระดับยุทธการ เป็นระดับของการวางแผนการทัพ 
(Campaign) และการปฏิบัติการขนาดใหญ่ (Major operations) เพ่ือให้บรรลุสภาวะ
สุดท้ายที่ต้องการระดับยุทธศาสตร์ (Strategic end state) และสภาวะสุดท้ายทางทหาร 
(Military end state) ดังนั้นการปฏิบัติในระดับนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
กับยุทธวิธี ด้วยการจัดก าลัง การประสานสอดคล้องการปฏิบัติในพื้นที่และเวลาที่เหมาะสม 
โดยก าหนดวัตถุประสงค์ระดับยุทธการ (Operational objectives) ที่ก่อให้เกิดสภาวะ
สุดท้ายระดับยุทธศาสตร์ (Strategic end state) และสภาวะสุดท้ายทางทหาร (Military 
end state) รวมถึงวัตถุประสงค์สนับสนุนระดับยุทธศาสตร์  (Supporting strategic 
objectives) นอกจากนี้ ยังต้องจัดล าดับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการออกแบบทาง
ยุทธการ มีการจัดท าแผนการทัพและจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสร้างสภาวะที่เกื้อกูลให้เกิด
ความส าเร็จต่อการปฏิบัติในระดับยุทธวิธีด้วย 
 ๓. หัวใจหลักของการปฏิบัติการร่วม คือ เอกภาพในความพยายาม (Unity of 
Effort) ซึ่งเกิดขึ้นจาก 

- การท าให้ทุกส่วนเข้าใจวัตถุประสงค์ ภารกิจ และแนวความคิดในการปฏิบัติ 
เหมือนกัน 

- การประสานนโยบายและแผนของแต่ละเหล่าทัพด้วยการใช้กลไกนายทหารติดต่อ 
- การไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นจะต้องมีการท าแผนงานร่วมกันในทุกระดับ 

 ๔. ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ คือ การเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เข้าใจ 
การปฏิบัติของเราตั้งแต่เริ่มจนจบ หากเปรียบเป็นการเดินทาง เราต้องสามารถตอบค าถามได้
ว่าเราต้องการไปที่ไหนและปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนแล้ว ทั้งนี้  การปฏิบัติในระดับยุทธการนี้
จะต้องบูรณาการให้เกิดเอกภาพของความพยายามของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายทหาร 
ฝ่ายพลเรือน และภาคสังคม จึงไม่ได้เป็นแค่เพียง Joint Operations แต่ครอบคลุมเป็น 
Integrated Operations (ซึ่งบางชาติอาจเรียกว่า Comprehensive approach) 
 

*************
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บทท่ี ๘ หลักนยิมปฏิบัติการร่วม/ผสม 
 
          การปฏิบัติการผสม หมายถึง การยุทธ์หรือการปฏิบัติการทางทหารที่ใช้ก าลังรบ
จากเหล่าทัพเดียวกัน ตั้งแต่ ๒ ชาติขึ้นไป ประกอบเป็นกองก าลังผสม ภายใต้การบังคับบัญชา
หรือการควบคุมทางยุทธการของผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  
         การปฏิบัติการร่วม/ผสม หมายถึง การยุทธ์หรือการปฏิบัติการทางทหารที่ใช้ก าลังรบ
ตั้งแต่ ๒ เหล่าทัพขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นก าลังจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ นาวิกโยธิน
จากชาติที่เข้าร่วมการปฏิบัติการตั้งแต่ ๒ ชาติขึ้นไป ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการควบคุม
ทางยุทธการของผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
           - กองก าลังพันธมิตร (Alliance) คือ ความสัมพันธ์ที่เกิดจากข้อตกลงอย่างเป็น
ทางการระหว่าง ๒ ชาติขึ้นไป มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป้าหมายในระยะยาวหรือเพ่ือ
ผลประโยชน์ร่วมกันของชาติสมาชิก เช่น องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) 
หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization : 
NATO) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความมั่นคงของชาติสมาชิกและเพ่ือสันติภาพของโลก      
  -  กองก าลังผสม (Coalition) คือ การที่สมาชิกตั้งแต่  ๒ ชาติขึ้นไปร่วมกัน
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะที่ต้องการ โดยจะเป็นความ
ร่วมมือเพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากกองก าลังพันธมิตรที่จะมีเป้าหมายที่
ครอบคลุมในภาพกว้าง และมุ่งหวังผลประโยชน์ระยะยาวของชาติสมาชิก เช่น หน่วย
ปฏิบัติการ Desert Storm ที่มีชาติสมาชิกจ านวน ๓๔ ชาติ น าโดยสหรัฐอเมริกา จัดตั้ง
กองก าลังผสมที่มีจุดประสงค์เฉพาะเพ่ือตอบโต้การรุกรานของสาธารณรัฐอิรักต่อรัฐคูเวต 

๘.๑ ความส าคัญของการปฏิบัติการร่วม/ผสม 
 การปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการในการรบ หรือ 
การปฏิบัติการด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การรบ โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการประกอบก าลังจาก
หลายชาติ ทั้งที่อาจจะเป็นเหล่าทัพใดเหล่าทัพหนึ่ง หรือหลายเหล่าทัพปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกัน ทั้งในระดับพหุภาคีและระดับภูมิภาค นอกจากนี้ การปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การปฏิบัติการเพ่ือมนุษยธรรม และการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ เป็นต้น  
ก็มักจะมีการประกอบก าลังทหารจากเหล่าทัพต่าง ๆ ของนานาชาติ หรือแม้กระทั่งจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอ่ืน ๆ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันในการปฏิบัติการเกิดเป็น
การปฏิบัติการผสมหรือการปฏิบัติการร่วม/ผสม 
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๘.๒ หลักการของการปฏิบัติการร่วม/ผสม 
 ๑. สนธิความสามารถของก าลังต่างชาติซึ่งมีคุณลักษณะและขีดความสามารถ
แตกต่างกันเข้าด้วยกันในการยุทธ์เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะร่วมกัน 
 ๒. ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการต้องสร้างความเป็นเอกฉันท์ท่ามกลางชาติ
สมาชิก ซึ่งความเป็นเอกฉันท์นี้ จะต้องเริ่มตั้งแต่ระดับการเมือง การทหารและวัฒนธรรม 
การปฏิบัติการร่วม/ผสมจะส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติ 
(Unity of Effort) 
 ๓. การปฏิบัติการร่วม/ผสมทั้งหมดมีสายการบังคับบัญชาสองสาย ไม่ว่ารูปแบบของ
กองก าลังจะเป็นในลักษณะใด ประกอบด้วย สายการบังคับบัญชาในกองก าลังร่วม/ผสม 
และสายการบังคับบัญชาภายในกองก าลังของชาติตน 
 ๔. ผู้บัญชาการกองก าลังร่วม/ผสม มีหน้าที่น ากองก าลังให้บรรลุ เป้าหมาย  
ส่วนผู้บัญชาการกองก าลังของแต่ละชาติสมาชิก จะขึ้นตรงกับผู้บัญชาการกองก าลังร่วม/ผสม 
และผู้น าในชาติของตน 
 ๕.  การจัดกองก าลังส าหรับการปฏิบัติการร่วม/ผสม โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีรูปแบบ
ตายตัว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม ซึ่งโดยปกติการจัดกองก าลังร่วม/
ผสมจะมี ๓ รูปแบบ ดังนี้ 

- โครงสร้างการบังคับบัญชาแบบสนธิ (Integrated Command Structure) คือ 
การบังคับบัญชาซึ่งตัวแทนจากชาติสมาชิกรวมอยู่ในโครงสร้างการบังคับบัญชาเดียว เช่น 
องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization : NATO) 
โดยมีการเลือกตัวแทนจากชาติสมาชิกหนึ่งเป็นผู้น า และมีคณะกรรมการหรือผู้บังคับบัญชา
ในต าแหน่งต่าง ๆ ที่มาจากหลายชาติ 

- โครงสร้างการบั งคับบัญชาแบบมีชาติผู้ น า (Lead Nation Command 
Structure) คือ การบังคับบัญชาที่เกิดขึ้น เมื่อชาติสมาชิกมอบการบังคับบัญชากองก าลัง
ของชาติตนให้ชาติผู้น า 

- โครงสร้างการบังคับบัญชาแบบขนาน (Parallel Command Structure) คือ 
การบังคับบัญชาที่ไม่มีการก าหนดผู้น าของกองก าลัง ในการปฏิบัติการต่าง ๆ จะอาศัย 
การประสานงานระหว่างชาติสมาชิกผ่านทางศูนย์ประสานงาน (Coordination Center) 
เนื่องด้วยการขาดผู้น าที่เป็นรูปธรรม โครงสร้างการบังคับบัญชาแบบขนานจึงเป็นรูปแบบที่
ควรหลีกเลี่ยง 
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๘.๓ ข้อพิจารณาการปฏิบัติการร่วม/ผสม 
 ๑. ความสามัคคีร่วมแรงร่ วมใจกัน  (Unity of Effort) คือ  กุญแจส าคัญ ใน
ความส าเร็จของกองก าลังร่วม/ผสม ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นสามารถสร้างได้โดย 

- การมีความเข้าใจเหมือนกัน (Common Understanding) ชาติสมาชิกต้องมี
ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของภารกิจ และแนวทางการปฏิบัติของกองก าลังร่ วม/ผสม 
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ 

- การมีนโยบายและแผนการที่ สอดคล้องกัน (Coordinated Policy and 
Plans) ชาติสมาชิกควรมีการแลกเปลี่ยนตัวแทนระหว่างกันตั้งแต่เริ่มแรก เพ่ือช่วยในการ
ก าหนดนโยบายหรือแผนการร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท างานร่วมกัน 
ในอนาคตระหว่างชาติสมาชิกอีกด้วย 

- การมีความเชื่อใจและความเชื่อมั่น (Trust and Confidence) ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงรวมทั้งตัวแทนจากชาติสมาชิก จะต้องมีความเชื่อใจและเชื่อมั่นในชาติสมาชิก
ด้วยกัน ซึ่งสามารถสร้างเสริมขึ้นได้ผ่านการพบปะพูดคุย หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
 ๒. ประเทศสมาชิกไม่ได้มอบสิทธิและเอกภาพของประเทศตนในการเข้าร่วม 
กองก าลังร่วม/ผสม ดังนั้น ประเทศสมาชิกจะต้องมีการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 ๓. สายการบังคับบัญชาของแต่ละชาติสมาชิกยังคงมีอยู่ตามปกติ โดยปกติสายการ
บังคับบัญชาในกองก าลังร่วม/ผสม จะประกอบด้วย สายการบังคับบัญชาในระดับกองก าลัง
หลายชาติ และสายการบังคับบัญชาของกองก าลังในชาติเดียวกัน 
 ๔. การส่งก าลังบ ารุง เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการปฏิบัติการร่วม/ผสม  
เนื่องด้วยชาติสมาชิกอาจจะมีการส่งก าลังบ ารุงด้วยอุปกรณ์ที่แตกต่างกันและไม่สามารถใช้งาน
ด้วยกันได้ ดังนั้น ในการวางแผนหรือการประสานงานต่าง ๆ ควรจะต้องพิจารณาใส่ใจ 
ในรายละเอียดเหล่านี้ด้วย 
 ๕. การปฏิบัติการร่วม/ผสมต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกันในทุกระดับ มิใช่เป็น
เพียงแต่การประสานงานในระดับเหล่าทัพเท่านั้น แต่จะต้องมีการร่วมมือกันในระดับ
รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในการบรรลุจุดมุ่งหมายของปฏิบัติการร่วม/ผสม 
 ๖. การปฏิบัติการร่วมกับพลเรือนมีความซับซ้อนกว่าการปฏิบัติการร่วมเฉพาะ 
ฝ่ายทหาร หน่วยบัญชาการของกองก าลังร่วม/ผสม ควรพึงระลึกว่า หน่วยงานหรือองค์กร
พลเรือนอาจจะไม่เข้าหาหน่วยงานเหล่าทัพก่อน ผู้แทนของหน่วยบัญชาการจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเริ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรพลเรือนอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่าง
จากฝ่ายทหาร หรืออาจค านึงถึงอุปสรรคและไม่มีความจ าเป็นในการประสานงานกับ 
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ฝ่ายทหาร ดังนั้น กองก าลังร่วม/ผสม ควรจะมีหน่วยงานท าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกัน  
โดยตัวแทนจากเหล่าทัพและพลเรือน เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการประสานงานต่าง ๆ 
ระหว่างสองฝ่าย 
 ๗. ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ผลประโยชน์ของชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคมหรือระบอบการปกครอง ฯลฯ มีอิทธิพลส าคัญต่อมุมมองของชาติสมาชิก และอาจมี
ผลต่อการให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกองก าลังร่วม/ผสมได้  ในการวางแผน  
และการปฏิบัติการต่าง ๆ จะต้องค านึงถึงความแตกต่าง เหล่านี้ด้วย 
 ๘. การเป็นผู้บังคับบัญชาในกองก าลังร่วม/ผสม นับเป็นภารกิจที่มีความท้าทาย 
เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยข้อจ ากัดในการใช้ก าลังหรือความแตกต่างกันระหว่างชาติสมาชิก
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาในกองก าลังร่วม/ผสม ควรพึงระลึกเสมอ 
เพ่ือให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้แก่ 

- ก าร เค ารพ และ ให้ เกี ย รติ กั น  (Respect) ใน ก ารมอบ ห มายภ ารกิ จ 
ผู้บังคับบัญชาควรค านึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสมาชิก สมาชิกควรมีส่วนร่วมในการ
วางแผน และแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 

- ความปรองดอง (Rapport) ผู้บังคับบัญชาควรสร้างความปรองดอง ความเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นระหว่างชาติสมาชิก 

- การรู้และเข้าใจสมาชิก (Knowledge) ผู้บังคับบัญชาควรมีความรู้ และเข้าใจ
ในธรรมชาติของสมาชิกในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นหลักนิยม จุดมุ่งหมายของชาติ วัฒนธรรม 
ศาสนา หรือประวัติศาสตร์ (สิ่งใดที่ฝ่ายเราควรรู้เกี่ยวกับศัตรู เราก็ควรจะรู้สิ่งเหล่านั้นของ
พันธมิตรเราด้วย) 

- ความอดทน (Patience) ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยเวลา และ
ความเอาใจใส่ สมาชิกจึงต้องมีความอดทน ความเชื่อใจ และค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน 
 
 

************** 
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บทท่ี ๙ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ พันธกิจและ 
รูปแบบการปฏิบัติของกองทัพอากาศ 

 
“เราไม่ได้ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือขายท าก าไร 

เราขายชีวิตและเลือดเนื้อ พลีชีพเป็นชาติพลี สร้างความมั่นคง  
และป้องกันประเทศ 

ความประหยัดคุ้มค่าของเราเสียชีวิตเลือดเนื้อน้อยที่สุดและชนะสงคราม” 
 
 การปฏิบัติการด้วยก าลังทางอากาศทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ และระดับ
ยุทธวิธี เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามขอบเขตของบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ
กองทัพอากาศทั้งในยามสงคราม   ยามปกติ และยามฉุกเฉิน  รวมถึงการปฏิบัติการ 
ทางทหารที่นอกเหนือจากสงครามถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีทุกคนต้องเข้าใจ  

๙.๑ บทบาท 
 บทบาทส าคัญของกองทัพอากาศในการรบจ าแนกเป็น ๕ ประการ ประกอบด้วย 
เป็นบทบาทโดยตรงต่อการรบ ๔ ประการ และบทบาทสนับสนุนการรบ ๑ ประการ บทบาท
ก าลังทางอากาศท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท าสงครามและวิธีการใช้ก าลังรบ 
ตลอดจนเป็นแรงผลักดันในการปฏิรูปการเตรียมและใช้ก าลังรบในยามปกติด้วย หากใช้
ก าลั งท า งอ าก าศ ให้ ตรงตามบทบาทแล้ ว  ย่ อมจะส่ งผล ให้ การสร้ างก าลั งรบ  
(ก าลังทหาร) ในภาพรวมเป็นไปด้วยความสมดุล  ทั้งนี้ บทบาทก าลังทางอากาศ ๕ ประการ  
มีดังนี้  

 ๙.๑.๑ การควบคุมยุทธบริเวณ 
  การควบคุมยุทธบริเวณหมายถึงการมี อิทธิพลเหนือพ้ืนที่ ปฏิบัติการ 
ที่ต้องการ ดังนี้ 
   ๑.  ห้วงอากาศและอวกาศเหนือพ้ืนที่ปฏิบัติการ ซึ่งจะต้องให้ฝ่ายเรา 
มีเสรีในการปฏิบัติในระดับต่าง ๆ (ก) การครองอากาศ (Air Supremacy) (ข) การได้เปรียบ
ทางอากาศ (Air Superiority) (ค) การควบคุมทางอากาศเสมอภาค (Air Parity) 
   ๒ .  พ้ืนที่ปฏิบัติการต้องมีการปฏิบัติการร่วม ปฏิบัติการผสม และ
ปฏิบัติการร่วม/ผสม 
   ๓.  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องปราศจากการรบกวนแทรกแซงในกระบวนการ
รวบรวม ด าเนินกรรมวิธี วิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ 



หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

- ๙๗ - 
 

 ๙.๑.๒ การโจมตีทางยุทธศาสตร์ 
  ก าลังทางอากาศโดยกองทัพอากาศมีขีดความสามารถโดยตรงต่อการท าลาย
ก าลังอ านาจแห่งชาติของฝ่ายตรงข้าม โดยอาศัยคุณลักษณะที่ได้เปรียบด้านระยะทาง 
ความเร็ว และความแม่นย า จึงเป็นก าลังป้องปรามท่ีส าคัญ 

 ๙.๑.๓ การประยุกต์ก าลัง 
  กองทัพอากาศสามารถประยุกต์ใช้ก าลังทางอากาศได้หลายรูปแบบทั้งใน
การปฏิบัติภารกิจต่อต้ านทางอากาศ การต่อต้ านทางบก การต่อต้านทางทะเล  
การขัดขวางทางอากาศ การสนับสนุนโดยใกล้ชิด การล าเลียงทางอากาศ การลาดตระเวน
ทางอากาศ การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ การปฏิบัติการไซเบอร์ และการปฏิบัติการทางอวกาศ  
 ๙.๑.๔ การทวีก าลัง  
  ก าลังทางอากาศสามารถทวีก าลัง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โดยเฉพาะ Disruptive Technology ท าให้ก าลังพลและยุทโธปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ แม้ว่ามีก าลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ในปริมาณเท่าเดิม  
แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ มีศักยภาพและขีดความสามารถของก าลัง 
ทางอากาศเพ่ิมขึ้น เช่น การบัญชาการและควบคุมดีขึ้น ยุทธวิธีที่ยอดเยี่ยม ระยะปฏิบัติการ
ไกลขึ้น และปฏิบัติการได้แม่นย ามากขึ้น เป็นต้น คุณสมบัติเหล่านี้เป็นข้อพึงประสงค์ของ
กองทัพอากาศโดยแท้จริง 

 ๙.๑.๕ การสนับสนุนการรบ 
  ก าลังทางอากาศเป็นความต้องการของบรรดาก าลังรบอ่ืน ๆ เนื่องจาก 
มีจุดเด่นด้านการตอบสนองที่รวดเร็วและไปได้ไกลแทบจะทุกหนแห่ง การรบในทุกสมรภูมิรบ
ก็ต้ อ งการความรวด เร็ ว เช่ นกัน  โดย เฉพาะการ เข้ ายึ ดครอง พ้ืนที่ ใน การด ารง 
ขีดความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์ การค้นหาและช่วยชีวิต การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ 
การสถาปนาระบบข้อมูลข่าวสาร การส่งก าลังจากส่วนหลังไปยังส่วนหน้า การเคลื่อนที่ทาง
อากาศ การบ ารุงขวัญ และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดชัยชนะอย่าง
ยั่งยืน กล่าวคือ การเอาชนะการรบต่อฝ่ายตรงข้ามและเอาชนะจิตใจของฝ่ายเดียวกัน จึงเห็น
ได้ว่าก าลังทางอากาศมักแทรกอยู่ ในก าลังรบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กองทัพอากาศ
ครอบครองอยู่  ขณ ะเดี ยวกันกองทัพอากาศสามารถน าขีดความส ามารถของ 
ก าลังทางอากาศในการสนับสนุนการรบดังกล่าว ไปใช้ทางพลเรือนในยามปกติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในลักษณะปฏิบัติการแบบคู่ขนานเพ่ือให้เกิดผลสู่สันติอยู่ดีมีสุขของประเทศและ
ภูมิภาค 
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๙.๒ หน้าที ่
 ก าลังทางอากาศโดยกองทัพอากาศมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งก าหนดไว้ในกรอบ
กฎหมายหลายระดับอันเป็นกลไกท าให้ก าลังทางอากาศถูกน ามาใช้ได้โดยความชอบธรรม  

 ๙.๒.๑ สาระส าคัญของหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  กองทัพอากาศจัดให้มีก าลังทหารเพ่ือรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ
และผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ  และความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
โดยกองทัพอากาศต้องใช้ก าลังทหารเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 

 ๙.๒.๒ สาระส าคัญของหน้าที่ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
  กองทัพอากาศมีหน้าที่ในการตอบสนองภารกิจส าคัญของกระทรวงกลาโหม 
ได้แก่ (๑) การพิทักษรักษาเอกราชและความมั่นคงแหงราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม
ภายนอก (๒) พิทักษรักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ (๓) ปกปอง พิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติ (๔) ศึกษา วิจัย 
พัฒนาและด าเนินการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดานกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (๕) ปฏิบัติการอ่ืนที่เปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
เพ่ือความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอ่ืนใด ทั้งนี้ ตามที่มีกฎหมายก าหนด 
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมาตรา ๒๑ บัญญัติให้กองทัพอากาศมีหนาที่เตรียมก าลัง
กองทัพอากาศ การปองกันราชอาณาจักร และด าเนินการเกี่ ยวกับการใช ก าลั ง
กองทัพอากาศตามอ านาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการทหารอากาศเปน 
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ๙.๒.๓ สาระส าคัญของหน้าที่ตามที่ได้รับมอบจากการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล 
  กองทัพอากาศมีส่วนร่วมในการผนึกก าลังเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส าคัญของชาติ เช่น ยาเสพติด สาธารณภัย ปัญหา
ความมั่นคงภายใน การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย การตรวจสอบผู้ย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติ  และการเฝ้ าระวังวงโคจรดาวเทียม อัน เป็นสมบัติของชาติ  เป็นต้น  
ในขณะเดียวกันกองทัพอากาศพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนานาชาติในลักษณะปฏิบัติการเพ่ือ
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สันติภาพ เพ่ือมนุษยธรรม รวมทั้งภารกิจด้านการสนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลาง 
ด้านการบิน  

๙.๓ ภารกิจ  
 ก าลังทางอากาศโดยกองทัพอากาศมีภารกิจส าคัญ คือ   

 ๙.๓.๑ การพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  กองทัพอากาศต้องเตรียมก าลังกองทัพอากาศเพ่ือพิทักษรักษาปกปอง
สถาบันพระมหากษัตริย และสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ๙.๓.๒ การเตรียมก าลังและป้องกันราชอาณาจักร  
  กองทัพอากาศต้องเตรียมก าลังทางอากาศให้มีความพร้อมในการปกป้อง
และรักษาอธิปไตยของชาติ โดยการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของก าลังรบของ
กองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติการได้ตามขอบเขตภารกิจให้เป็นไปตามแผน
ทั้งในยามปกติและยามสงคราม  

 ๙.๓.๓ การพัฒนาประเทศ  
  กองทัพอากาศได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาประเทศ 
ช่ วยเหลื อประชาชน  และตอบสนองน โยบายรั ฐบ าล  ซึ่ ง เป็ น การ ใช้ ศั กยภ าพ  
ขีดความสามารถ และทรัพยากรของก าลังกองทัพอากาศที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในยามปกติ โดยกลุ่มภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดไว้ในรูปของหัวข้อภารกิจที่กล่าวถึง
วัตถุประสงค์และแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจซึ่งได้รับมอบหมายเชิงนโยบายจาก
รัฐบาลสู่การบังคับบัญชาในระบบสายงานของกองทัพอากาศที่ต้องก าหนดแผนรองรับไว้ใน
ทุกระดับ 
  กองทัพอากาศต้องพัฒนาก าลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชน 
ในชาติ ให้มีจิตใจของความเป็นจิตอาสา เสียสละ มุ่งม่ันท าความดีด้วยหัวใจ 

๙.๔ พันธกิจของกองทัพอากาศ 

 ๙.๔.๑ การเตรียมความพร้อม 
             กองทัพอากาศต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบัติภารกิจภายใต้การจัด
หน่วยโครงสร้างก าลังที่เหมาะสม ภายใต้การบริหารจัดการ การฝ กอบรม การพัฒนาบุคลากร 
และการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้สามารถที่จะปฏิบัติการวางก าลัง ในหน่วยปฏิบัติการ 
ในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยในยามปกติจัดฐานที่ตั้งเป็นฐานบินปฏิบัติการหลัก 
ฐานบินปฏิบัติการหน้า ฐานบินปฏิบัติการพิเศษ ฐานบินปฏิบัติการส ารอง และสนามบิน
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เฉพาะกิจ รวมถึงการประกอบก าลังที่มีหน่วยตัดสินตกลงใจ โดยศูนย์ปฏิบัติการในแต่ละ
ระดับ มีส่วนบัญชาการและควบคุม เพ่ืออ านวยการปฏิบัติการใช้ก าลังทางอากาศ ทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ  

 ๙.๔.๒ การใช้ก าลัง 
  กองทัพอากาศมีพันธกิจใช้ก าลังทางอากาศในยามปกติ คือ การเฝ้าตรวจ
ระวังภัยซึ่งรวมถึงการควบคุมเส้นทางสัญจรเข้า -ออกทางอากาศรอบประเทศและ 
การเฝ้าระวังทางอวกาศ ซึ่งในยามสงครามก็พร้อมเสมอที่จะใช้ก าลังทางอากาศใน 
การด าเนินกลยุทธ์ร่วมกับหน่วยก าลังอ่ืน ๆ ทั้งการปฏิบัติสงครามอันเป็นการใช้ก าลังใน  
การป้องกนัประเทศ การพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทุกระดับ 
  ขณะเดียวกันกองทัพอากาศพร้อมเสมอที่จะใช้ก าลังกองทัพอากาศเพ่ือการ
พัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาส าคัญ
ของชาติในยามวิกฤติต่าง ๆ เช่น การบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ การค้นหาและกู้ภัย การต่อต้านอาชญากรรม การปราบปรามยาเสพติด  
การส ารวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการฟ้ืนฟูภัยพิบัติ
สาธารณะต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย การตรวจสอบผู้ย้ายถิ่นฐานแบบ
ไม่ปกติ และการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนวัตถุอวกาศที่หล่นเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก 
และมีแนวโน้มตกในประเทศไทย เป็นต้น 

๙.๕ ความสามารถหลัก 
 ความสามารถของกองทัพอากาศที่แตกต่างจากเหล่าทัพอ่ืน คือ 
 ๑.  การเฝ้าตรวจ ควบคุม และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ห้วงอากาศและอวกาศ 
 ๒.  การรบทางอากาศในทุกมิติ เหนือพ้ืนดิน/พ้ืนน้ า ในอากาศ/อวกาศ 
 ๓.  การเคลื่อนย้าย-ขนส่งทางอากาศทั้งในประเทศและโพ้นทะเล 
 ๔.  การเฝ้าระวังทางอวกาศ 
 ๕.  ความว่องไวอ่อนตัวในการสนับสนุนการรบให้กับก าลังรบภาคพ้ืนและภาคส่วนอ่ืน ๆ 

๙.๖ ความสามารถเ พาะ  
 ๑.  ความสามารถในการเฝ้าตรวจและติดตามความเคลื่อนไหวก าลังทางอากาศ
โดยรอบประเทศนอกเขตเฝ้าตรวจ ตลอดห้วงอากาศ/อวกาศ นับแต่ผิวพ้ืนขึ้นไปเพ่ือ
รวบรวมข่าวสารและแจ้งเตือนสถานภาพภัยคุกคาม ทั้งนี้  ให้สอดรับกับศักยภาพและ 
ขีดความสามารถ (ความเร็ว ความแม่นย า) ของภัยคุกคามที่มีพัฒนาการมากขึ้นตาม
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เทคโนโลยียุคใหม่ โดยเฝ้าตรวจทั้งกลางวันและกลางคืนเพ่ือพิสูจน์ฝ่ายให้ทราบชนิดหรือ
ประเภทอากาศยาน/วัตถุในอากาศ (อวกาศ) ที่อาจรุกล้ าเข้ามาในราชอาณาจักร 
 ๒.  การสกัดก้ันอากาศยานให้ฝ่ายตรงข้ามอยู่ภายใต้การควบคุม 
 ๓.  การท าลายอากาศยาน/อาวุธฝ่ายตรงข้ามให้ฝ่ายเรารอดจากการบุกรุกทะลุทะลวง 
 ๔.  การโจมตีทางอากาศในระดับยุทธศาสตร์ และการต่อต้านทางอากาศ ทั้งกลางวัน
และกลางคืน และ/หรือในสภาพอากาศ ด้วยการใช้อาวุธต่อเป้าหมายภาคพ้ืนและในทะเล 
ที่มีการซ่อนพลางยากต่อการพิสูจน์ทราบด้วยสายตา ใช้อาวุธระยะไกลนอกพิสัยอาวุธ 
ฝ่ายตรงข้ามประเภทอากาศ-อากาศแบบ Beyond Visual Range (BVR) ที่มุ่งเน้นการท าลาย 
และประเภทอากาศสู่-พ้ืนแบบ Stand Off Weapon (SOW) ที่มุ่งเน้นการยับยั้งขัดขวาง
มากกว่าการท าลายให้สิ้นซาก ตลอดจนใช้อาวุธได้แม่นย าในลักษณะ One Shot-One 
Target มีความอยู่รอดสูง ได้แก่ การป้องกันตนเองจากอาวุธน าวิถีด้วยเรดาร์ อินฟราเรด 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ืน ๆ รวมถึงการล่องหน (Stealth) ที่ยากต่อการตรวจจับ ตลอดจนสามารถ
เผชิญกับภาวะวิกฤติจากอิทธิพลของธรรมชาติ เช่น เมฆ หมอก และพายุฝน เป็นต้น 
สามารถท าการรบติดพันในยุทธภูมิ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดห้วงเวลาของการท าการรบ  
ด้วยการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว (Turn Around Time) 
 ๕.  การสนธิก าลังร่วมกับเหล่าทัพ กองก าลังพันธมิตรในทุกระดับของความขัดแย้ง
ในระดับภูมิภาคและสากล ทั้งนี้ เพ่ือการป้องกันประเทศ รักษาอธิปไตย บูรณภาพ 
แห่งดินแดน พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจระหว่างประเทศทั่วทุก
มุมโลก 
 ๖.  การบัญชาการและควบคุมครอบคลุมพ้ืนที่และสามารถสนธิเข้ากับกองก าลังร่วม/
ผสมในภารกิจทางทหารและพลเรือนทั้งในประเทศและโพ้นทะเล ซึ่งการบัญชาการและ
ควบคุมถือเป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิดการทวีก าลัง (Force Multiplier) จาก
ก าลังที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดมีขีดความสามารถสูงสุด 
 ๗.  การลาดตระเวนทางอากาศด้วยสายตาและเครื่องมืออุปกรณ์ (Sensor) 
 ๘.  การล าเลียงทางอากาศ โดยการยุทธ์ส่งทางอากาศ และการขนส่งทางอากาศ 
 ๙.  การเติมเชื้อเพลิงในอากาศเพ่ือท าการบิน และ/หรือปฏิบัติการระยะไกล 
 ๑๐.  การค้นหาและช่วยชีวิตทั้งทางทหารและพลเรือน 
 ๑๑.  การปฏิบัติการพิเศษทั้งทางทหารและพลเรือน 
 ๑๒.  การเดินอากาศในห้วงอากาศและอวกาศของ อากาศยาน ยานอวกาศและ
ดาวเทียม 



หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

- ๑๐๒ - 
 

๙.๗ แนวคิดและการประยุกต์ใช้ก าลังทางอากาศ 
 คุณลักษณะและขีดความสามารถของก าลังทางอากาศ ที่แตกต่างจากก าลังรบอ่ืน ๆ 
ท าให้ก าลังทางอากาศมีอ านาจ อิทธิพลมากกว่าที่จะประจักษ์มองเห็นได้ ก าลังทางอากาศ
สามารถตอบสนองได้ในเวลา (Reaction Time) ที่รวดเร็วกว่า เคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่าก าลัง
ภาคพ้ืนทั้งทางบกและทางเรือนับสิบเท่า ไปได้ทุกทิศทาง ไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคจาก 
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซึ่งก าลังภาคพ้ืนอ่ืน ๆ ไม่สามารถกระท าได้ มีอ านาจการท าลายสูง
ด้วยขนาดของอาวุธที่หลากหลายและใหญ่กว่า รุนแรงกว่า สร้างความพินาศได้หลายมิติ  
ทั้งในขณะผ่านอากาศ กระทบกระแทก หรือเจาะทะลุทะลวงฝังลึก มีความแม่นย าและ
เลือกเป้าหมายทางลึกในลักษณะเจาะจงได้ ร่วมทั้งสามารถตรวจการณ์ขณะปฏิบัติการได้ทันที 
จึงได้เปรียบกว่าก าลังรบอ่ืน ๆ ภายใต้มุมมองและข้อเปรียบเทียบในจ านวนทรัพยากร 
(รวมถึงจ านวนมนุษย์) ที่เท่ากัน จะมีจุดอ่อนก็เพียงแต่ไม่สามารถยึดครองพ้ืนที่ได้  มีราคา 
(ต่อหน่วย) แพง จ ากัดด้วยอายุการใช้งาน ซับซ้อนในการปรนนิบัติซ่อมบ ารุง และข้อจ ากัด
ด้านฐานที่ตั้ง/สิ่งอ านวยความสะดวก และระยะเวลาในการเตรียมการเท่านั้น ก าลังทาง
อากาศสามารถทวีก าลังเพ่ิมมากขึ้นได้ด้วยการน าระบบบัญชาการและควบคุม การฝ ก  
การข่าวกรองที่ดีมาใช้ อันจะก่อให้ก าลังทางอากาศมีศักยภาพสูงสุด พร้อมที่จะตอบสนองต่อ
บทบาทท้ังในกิจการทหารและพลเรือน 

 ๙.๗.๑ ก าลังรบหลักของประเทศ 
  จากภาวะภัยคุกคามภายในประเทศที่หมดลงไป การใช้ก าลังทางอากาศ
โจมตีเป้าหมายในประเทศจึงหมดลงตามไปด้วย ปัญหาการก่อการร้ายอันเกิดจากอิทธิพล
นอกประเทศ และความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ ได้กลายเป็นประเด็นส าคัญที่มีความ 
ท้าทายอย่างยิ่ง ก าลังทางอากาศมีทิศทางที่เอ้ืออ านวยต่อการเผชิญภัยคุกคาม ความท้าทาย
ในลักษณะภารกิจระหว่างประเทศ มากกว่าก าลังรบอ่ืนใด ก าลังทางอากาศต้องแผ่อิทธิพล
ให้ประเทศรอบด้าน ต้องยินยอมผ่อนปรนในการแสวงประโยชน์ร่วม การแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ การยินยอมให้ใช้เส้นทางสัญจรเข้า-ออก การไม่ละเมิดผลประโยชน์ของกัน
และกันไม่ว่าจะอยู่ในแหล่งเศรษฐกิจลงทุนหรือแม้แต่การร่วมมือในรูปแบบอ่ืน ๆ ดังนั้น 
ก าลังทางอากาศในห้วงอนาคตข้างหน้า จึงเป็นก าลังรบหลักที่จ าเป็นต้องใช้ในการพิทักษ์  
ปกป้องผลประโยชน์นอกประเทศไกลถึงโพ้นทะเล ภายใต้การตอบสนองที่รวดเร็วสูงสุด  
ทั้งในรูปแบบของการแสดงท่าทีและ/หรือแม้แต่ใช้ก าลังเพ่ือต่อต้านทางอากาศ ทางบก  
ทางทะเลก็ตาม 
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 ๙.๗.๒ ก าลังทางอากาศในเชิงป้องปรามสู่หนทางแห่งสันติ 
  เนื่องจากก าลังทางอากาศเป็นก าลังรบในเชิงตัดสิน ใช้ชี้แนวโน้มของ
สงคราม การใช้ก าลังทางอากาศมีผลทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการ และยุทธวิธีในเวลา
เดียวกัน ดังนั้น ก าลังทางอากาศท่ีเข้มแข็ง จึงเป็นที่เกรงขามหวาดหวั่นของฝ่ายตรงข้าม  
ในมุมมองที่มิอาจยั่วยุ ท้าทาย หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงใด ๆ อันอาจขยายผลสู่ความขัดแย้ง 
น ามาสู่ความเสียหายที่รุนแรงได้ ก าลังทางอากาศที่ฉลาดทันสมัยและเข้มแข็งภายใต้ 
ศักย์สงคราม และสัมพันธภาพที่ดีกับมิตรประเทศ จึงเป็นหลักประกันได้ว่าฝ่ายเราจะสามารถ
แผ่อิทธิพล มีผลให้ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งหลายต้องอยู่ร่วมกันโดยสันติ 

 ๙.๗.๓ เครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ 
  ขณะที่การเมืองระหว่างประเทศมีบทบาท และได้รับการยอมรับว่าเป็น
กลไกสากลในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่การเมืองก็หาได้เป็นเครื่องมือ 
ที่แท้จริงในการปฏิบัติไม่ การเมืองไม่มีอ านาจหรือขีดความสามารถในการบีบบังคับ ก าลังรบ
ทางทหารเท่านั้นที่ถือว่าเป็นเครื่องมือแห่งอ านาจการป้องปรามเจรจาต่อรองอย่างแท้จริง 
และภายใต้ก าลังรบทางทหารก็ต้องการเฉพาะก าลังรบที่รวดเร็วในการตอบสนอง 
(Reaction Time) ที่ยังพอที่อาจจะเผชิญความท้าทายในอนาคตได้ ดังนั้นด้วยข้อได้เปรียบ
ด้านความเร็ว ก าลังทางอากาศจึงถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคู่กับการเมืองร่วมกันสร้าง
อ านาจการป้องปราม เจรจาต่อรองและสรรค์สร้างอ านาจการแข่งขันให้กับประเทศ 
โดยแท้จริง ในขณะเดียวกันในทางทหารก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพได้
โดยตรงให้เกิดสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นภายใต้รูปแบบของการฝ ก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทัศนคติระหว่างกันอันเป็นผลแห่งการมีสัมพันธภาพที่ยอดเยี่ยม 

 ๙.๗.๔ ก าลังทางอากาศในภารกิจระหว่างประเทศ 
  จากคุณลักษณะด้านพิสัยบิน ขีดความสามารถในการล าเลียงทางอากาศ 
และการตอบสนองที่รวดเร็ว ก าลังทางอากาศจึงสามารถปฏิบัติการรบได้ทุกหนแห่งทั่วโลก 
ภายในเวลาที่รวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่ในภารกิจที่มิใช่การรบ ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นเป็นล าดับ 
อันได้แก่ การรักษาสันติภาพ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การบรรเทาสาธารณภัยจาก
อุบัติภัยและภัยพิบัติจากธรรมชาติ ก าลังทางอากาศจึงถือว่าเป็นเครื่องมือระดับนานาชาติ 
ที่จะน ามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศชาติ ในบทบาทภารกิจที่ประเทศไทยต้องเข้าไป
มีส่วนรับผิดชอบต่อประชาคมโลก 
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 ๙.๗.๕ ก าลังทางอากาศในบทบาททางพลเรือน 
  ภายใต้ความพร้อมรบในยามปกติ ก าลังทางอากาศสามารถน ามาใช้ได้
ในทางพลเรือน โดยน าขีดความสามารถด้านการล าเลียงทางอากาศ การลาดตระเวนทาง
อากาศ การสนับสนุนการรบ (การค้นหาและช่วยชีวิต การควบคุมและสั่งการในอากาศ 
ฯลฯ ) มาใช้ในกิจการพลเรือน เช่น การปฏิบัติตามโครงการพระราชด าริ (ฝนหลวง)  
การบรรเทาสาธารณภัย อาทิ อุบัติภัยและภัยพิบัติจากธรรมชาติ ซึ่งก าลังทางอากาศ 
โดยกองทัพอากาศสามารถปฏิบัติการในการบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบครบวงจร 
ตั้งแต่การเผชิญภัยในส่วนหน้า การล าเลียงทางอากาศสายแพทย์กลับมายังส่วนหลัง 
การรักษาพยาบาลในที่ตั้งปกติ (โรงพยาบาลในส่วนหลัง) เป็นต้น ทั้งนี้ยังเป็นหลักในการ 
บูรณาการก าลังทางอากาศจากการระดมสรรพก าลังจากภายในและนอกประเทศด้วยความ
เป็นมืออาชีพอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังมีขีดความสามารถในการรับส่ง-ล าเลียงคน 
คณะบุคคล พัสดุ สินค้าได้ทั้งในและนอกประเทศด้วย  

 ๙.๗.๖ การแก้ไขป ญหาส าคัญของชาติ 
  ภายใต้องค์ประกอบของก าลังทางอากาศ คือ ทรัพยากรส่วนหนึ่งที่ประจ า
ตามฐานที่ตั้ง อันได้แก่ ก าลังพล อาคารสถานที่  สิ่งอ านวยความสะดวกทั้งหลายที่
กองทัพอากาศครอบครองอยู่นั้นในยามปกติสามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหาส าคัญของชาติได้  
เช่น การแก้ไขปัญหากิจการการบินของชาติ การบินลาดตระเวนเพ่ือแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย การบินลาดตระเวนเพ่ือตรวจสอบผู้ย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การแก้ไข
ปัญหาเอดส์ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น  โดยด าเนินการในลักษณะบูรณาการ
ร่วมกับภาครัฐ และเอกชนอ่ืน ๆ ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้ระดับ 
ความพร้อมรบของกองทัพอากาศลดน้อยลง 

 ๙.๗.๗ การปฏิบัติการเพื่อความม่ันคงของรัฐ 
  ด้ วยขี ดความสามารถในการปฏิ บั ติ ก ารสงคราม อิ เล็ กทรอนิ กส์  
การลาดตระเวนทางอากาศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ อินฟราเรด เรดาร์ ภาพถ่าย ฯลฯ 
กองทัพอากาศสามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองการรักษาความมั่นคงของรัฐภายใต้กรอบ
การบูรณาการก าลังอ านาจแห่งชาติทั้ง ๕ ด้าน เช่น การติดตามตรวจสอบการลักลอบ 
ใช้คลื่นสัญญาณผิดกฎหมาย (สัญญาณรบกวนคลื่นความถี่การบิน รบกวนการสื่อสารด้านความ
มั่นคง) การต่อต้านการก่อการร้าย การรักษาความปลอดภัยสนามบิน  การบินติดตาม
อาชญากรรมในเมืองและตามแนวชายแดน  การบินส ารวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
(การบินตรวจป่า การบินโปรยเมล็ดพันธุ์ พืช) การปฏิบัติการทางอากาศเพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (การบินโปรยสารเคมี) การบินปฏิบัติการพิเศษอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

- ๑๐๕ - 
 

(การบินกระจายเสียงแจ้งเตือนภัย  การโปรยใบปลิว ) เป็นต้น  ทั้งนี้การด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าวอยู่ภายใต้ พันธกิจในการเฝ้าตรวจ /ตรวจการณ์  การควบคุมและสั่ งการ  
การเดินอากาศ (ด้วยเครือข่ายการสื่อสารที่ครอบคลุม) การบริหารจัดการห้วงอากาศของ
กองทัพอากาศอันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ในภาพรวมมักมิได้
ร้องขอใช้บริการขีดความสามารถที่มีอยู่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ดังแนวทางที่ปรากฏ  
ในยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก 

 ๙.๗.๘ การพัฒนาประเทศ 
  เนื่องจากประเทศไทยมีขนาดเล็ก มีทรัพยากรจ ากัด ชนในชาติมีวัฒนธรรม
ที่ไม่เอ้ือต่อวิถีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศจึงขาดความหลากหลาย 
ในองค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างความก้าวหน้าทางด้านการบิน
และอวกาศให้กับประเทศ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตข้างหน้าประเทศของเรายังคง
ต้องการหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบ เป็นแก่นแกนของการบูรณาการเพ่ือน าเทคโนโลยี 
ที่แปลกใหม่ ซับซ้อน ราคาแพง มาใช้ในกิจการการบิน เพ่ือแสวงผลประโยชน์ทางอ้อม 
ให้ เกิดขึ้นในชาติ  ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยมืออาชีพ ดังเช่นที่
กองทัพอากาศได้อุทิศตนอย่างสุดความสามารถตลอดมา 

 ๙.๗.๙ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
  การสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมการบิน/กิจการ
เกี่ยวเนื่องด้านการบิน (Aviation Supply Chain) ของประเทศ โดยกองทัพอากาศมี 
ขีดความสามารถในการจัดการมาตรฐาน เทียบเคียงมาตรฐาน และรับรองมาตรฐาน
ยุทโธปกรณ์ซึ่งผลิตโดยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทเอกชนที่มีศักยภาพ อันจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศโดยรวม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศทั้งในด้าน Hardware 
และ Software เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการร่วมพัฒนา
กับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ
โดยรวมให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในการผลิตยุทโธปกรณ์ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงตามความต้องการของชาติ ดังเห็นได้จากกองทัพอากาศร่วมกับภาคเอกชนในการ
ผลิตอากาศยานไร้คนขับ และร่วมกับบริษัทต่างชาติหรือบริษัท Original Equipment 
Manufacturer (OEM) ในการปรับปรุงอากาศยานหรือส่วนประกอบของอากาศยาน 
บนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเอง 
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 ๙.๗.๑๐  กิจการการบิน 
   การบินนับว่าเป็นความจ าเป็นต่อมวลมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ การบิน
เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้เดินทางสัญจร ติดต่อค้าขายไปทั่วโลก ซึ่งนับวันจะมีความต้องการ
มากขึ้นในอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ยิ่งความต้องการการบินมีสูงมาก ความต้องการ
บุคลากร วิทยาการ ห้วงอากาศ/อวกาศ ฐานที่ตั้ง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยน่านฟ้า 
จึงมีมากขึ้นตามล าดับด้วย กองทัพอากาศเป็นส่วนราชการหนึ่งที่มีศักยภาพและพร้อมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการด้านการบินนี้  โดยเฉพาะด้านมาตรฐานการบินทางทหาร 
(Military Aviation Standard) ที่ต้องพิจารณาเทียบเคียงกับมาตรฐานการบินพลเรือน 
ในทุกด้าน เฉกเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน เพ่ือพัฒนากิจการการบินโดยรวมของประเทศ 
อย่างเป็นระบบทั้งพลเรือนและทหาร 

 ๙.๗.๑๑  วิวัฒนาการด้านการบิน 
   เทคโนโลยีการบินมีความก้าวหน้าขึ้นไปตามล าดับ ณ ปัจจุบันการบินอาศัย
อากาศยานทั้งประเภทเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ แต่ต่อไปในอนาคตการบินบริการขนส่ง
ต้องการความรวดเร็วมากขึ้น ลดเวลาในการเดินทางลง ขยายเส้นทางการบินไปในห้วง
บรรยากาศด้วยอากาศยานความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic) เดินทางเกือบนอกโลก 
ที่ความสูงมาก เหล่านี้ต้องการการคุ้มครองรักษาความปลอดภัย ไม่ต่างจากการใช้อากาศยาน
เป็นพาหนะเดินทางอยู่ ณ ปัจจุบัน และไม่ต่างจากกิจการการบินดังกล่าวมากนัก การบินอ่ืน ๆ 
อาทิ การปฏิบัติการทางทหาร จะมีวิวัฒนาการภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและแม่นย า 
มากขึ้น เกือบไม่ต้องพ่ึงพาความสามารถของมนุษย์  (ซึ่งมีขีดจ ากัดอยู่มาก) อีกต่อไป 
วิวัฒนาการเหล่านี้ก าลังมุ่งสู่อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) 
หรืออากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ (Unmanned Aerial Vehicle : UCAV) หรือ Drone ซึ่ง
สามารถปฏิบัติการแบบไร้ขีดจ ากัดในพ้ืนที่ปฏิบัติการที่ขยายวงกว้างออก ไปทั้งใน
บรรยากาศของโลกและนอกชั้นบรรยากาศโลก ดังนั้นระบบบัญชาการและควบคุมใน
ลักษณะเครือข่ายบนพื้นโลก-ดาวเทียม จึงกลายเป็นสิ่งจ าเป็นสูงสุดเพ่ือใช้ในการบัญชาการ
และควบคุมการสัญจรและรักษาความปลอดภัยก าลังทางอากาศโดยกองทัพอากาศ
ตระหนักในสิ่งเหล่านี้และพร้อมจะเป็นหน่วยงานหลักในการบุกเบิกกิจการด้านการบินสู่
การบิน และการควบคุมห้วงอากาศ-อวกาศ ให้เท่าทันกับอนาคตที่ก าลังจะก้าวไปสู่ยุคแห่ง
การเดินทางนอกพิภพ 

 ๙.๗.๑๒  วิชาการ/วิทยาการการบิน 
  วิชาการใหม่ ๆ ที่ก าลังจะมีขึ้นในอนาคต อันถือเป็นรากฐานแห่งความ
เจริญก้าวหน้าในการบินนั้น มีวิวัฒนาการจากโลกแห่งยุคอนุภาคโมเลกุล ไปสู่ยุคแห่งไบโอ/
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นาโนเทคโนโลยี อันจะท าให้รูปร่างลักษณะวิธีการเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ทั้งทางด้านวิศวกรรม การแพทย์ ฯลฯ ก าลังทาง
อากาศโดยกองทัพอากาศตระหนักถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดและได้เตรียมปรับทิศทางสู่ยุคแห่ง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ รองรับอนาคตที่ก าลังจะเปลี่ยนไป 

 ๙.๗.๑๓  การบริการด้านการบิน 
  ภายใต้การปฏิบัติการด้านการบินยังมีกิจกรรมที่ส าคัญและต้องด าเนินงาน
ควบคู่กันโดยมิอาจแยกออกจากกันได้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่ องที่ต้อง
ค านึงถึงคุณภาพมาตรฐานเพ่ือให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยสูงสุดเป็นส าคัญ กิจกรรมต่อเนื่อง
ดังกล่าวได้แก่ การซ่อมบ ารุงอากาศยาน เวชศาสตร์การบิน นิรภัยการบิน มาตรวิทยาการบิน 
การควบคุมการบิน การบริหารจัดการห้วงอากาศ ฯลฯ เหล่านี้  กองทัพอากาศมีมาตรฐาน
เป็นไปตามแบบสากลเป็นที่ยอมรับของสถาบันต่าง  ๆ ทั่ วโลก ซึ่ งกองทัพอากาศ 
ได้เอ้ืออ านวยการบริการดังกล่าวให้กับประเทศในภาพรวมมาโดยตลอด เป็นที่ยอมรับและ
ไว้วางใจตลอดมา กองทัพอากาศเล็งเห็นความส าคัญแล้วว่ายังคงจะต้องด ารงตนเป็นหน่วยหลัก
ในการให้บริการอย่างเต็มความสามารถต่อไป แต่วิธีการปฏิบัติอาจจะต้องปรับเปลี่ยน 
สู่ลักษณะของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หรือรัฐวิสาหกิจตามความเหมาะสม เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการต่อไป 

 ๙.๗.๑๔  บุคลากรด้านการบิน 
   การใช้ทรัพยากรของประเทศในภาพรวมให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล
อันได้แก่ ผู้ท าการในอากาศ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการบิน เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้าน 
การบินอื่น ๆ (นักบิน ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่สนับสนุน เจ้าหน้าที่เฉพาะทาง เช่น การควบคุม
การบิน ฯลฯ) ซึ่งผลิตได้ยาก และมีต้นทุนในการผลิตสูง หลังจากการใช้ประโยชน์ทางทหาร 
ตอบสนองงานด้านความมั่นคงอย่างคุ้มค่าและพ้นระยะประจ าการแล้ว สามารถถ่ายโอน 
ไปใช้งานทางพลเรือนเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  การบริหารจัดการทรัพยากรแบบ 
ถ่ายโอนนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วโลก นอกจากนี้ หากความต้องการบุคลากรในท้องตลาด
ยังมีมากเกินกว่าก าลังผลิตในระบบถ่ายโอนปกติที่ก าลังด าเนินอยู่  กองทัพอากาศยังมี 
ขีดความสามารถในการผลิตบุคลากรให้มากขึ้นภายใต้ระบบโครงสร้างของกองทัพอากาศ 
ที่ครบวงจรป้อนบุคลากรเข้าสู่ตลาดความต้องการ โดยอาศัยกลไกการด าเนินการในลักษณะ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หรือกลไกอ่ืน ๆ ตามที่รัฐบาลก าหนดได้อีกด้วย 
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ภาพที่ ๑๕ ฐานทัพเรือสัตหีบ (๑ มิถุนายน ๒๔๘๘) ถูกโจมตีทางอากาศหลายครั้ง  
โดย เครื่องบิน B-24 ของสัมพันธมิตร ระหว่าง พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๔๘๘ 

 

 
************** 
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บทท่ี ๑๐ กองทัพอากาศ : ความท้าทายสู่อนาคต 
 
 “...วิธีการป้องกันประเทศอันเป็นหน้าที่ส าคัญของทหารเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือที่จะให้
ประเทศอยู่รอดได้ ตามหลักเดิมก็พูดถึงว่า ทหารจะเอาชีวิตเข้าแลกเพ่ือป้องกันเป็นรั้วของชาติ
แต่รั้วของชาติ แม้แต่ในสมัยก่อน ๆ นี้ก็เป็นเช่นนั้นแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น มาสมัยนี้ก็เห็น 
รั้วของชาติไม่ได้อยู่ที่ตามรั้วตามชายแดนเท่านั้นเอง มันอยู่ทั่วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่การ
เคลื่อนย้ายก าลังภาคพ้ืนดินเท่านั้นเองต้องมีการยกขึ้นไปบนฟ้า ข้ามแดนทางฟ้าทางอากาศ 
แล้วก็ยังมีการขุดมุดใต้ดินโผล่มาจากที่ไหนก็ไม่ทราบ อย่างนี้ก็มีทั้งผู้ที่เข้ามาผ่านประตูรั้ว  
ไม่ใช่ในภูเขาเท่านั้นเองแต่มาจากตามทางที่เข้าสะดวก ฉะนั้น การป้องกันประเทศให้รอดพ้น
จากอันตรายจึงเพ่ิมขึ้น และนอกจากมาทางฟ้าก็ตาม ทางพ้ืนดินก็ตาม ใต้ดินก็ตามหรือ 
ทางทะเล ก็ยังมาทางอ่ืนคล้าย ๆ ปาฏิหาริย์โผล่ขึ้นมาเฉย ๆ เหมือนว่าเข้ามาถูกต้องตาม
กฎหมายบ้านเมือง และกฎหมายบ้านเมืองไม่สามารถที่จะป้องกันคือเข้ามาทางสมอง  
ทางความคิด อาจไม่มีการเคลื่อนย้ายก าลังพลเท่าไรแต่ว่าในความคิดที่อาจเรียกว่าเป็นผีร้าย 
มันเข้ามาในสมองของคนแต่ละคนทั้งทหารทั้งคนอ่ืน ๆ ได้ ยุคนี้ที่เป็นผี ผีที่เป็นพิษนี้เข้ามา
โดยอาศัยจิตใจของทุกคน จิตใจนี้อาจชอบฟังค าเยินยอก็ตาม จิตใจนี้อาจชอบยืนสบาย 
ก็ตาม ก็อาจเป็นช่องดังกล่าวที่เห็นยาก และอันตรายที่สุด...” 

  พระบรมราโชวาทของ... 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พุทธศักราช ๒๕๒๒ 
 

 กองทัพอากาศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ผ่านช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ มากมาย 
ประสบการณ์ทั้งหลายที่ได้รับจากการรบในสมรภูมิต่าง ๆ โครงสร้างการบังคับบัญชาและ
การปฏิบัติการทางอากาศ ได้ถูกปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและ
เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเลือดเนื้อ หยาดเหงื่อ แรงกายแรงใจของบรรพบุรุษ 
ทหารอากาศทั้งหลาย ที่ได้ช่วยกันจรรโลงให้กองทัพอากาศเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้
กองทัพอากาศจ าเป็นต้องด ารงขีดความสามารถของก าลังทางอากาศเพ่ือให้เกิดความพร้อม
ในการปกป้องคุ้มครอง และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งต้องเกี่ยวพันและเชื่อมโยง
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง การที่กองทัพอากาศ
จ าเป็นต้องด ารงขีดความสามารถดังกล่าวซึ่งถูกกระตุ้นด้วยสภาวะแวดล้อม และเทคโนโลยี
ที่ เจริญรุดหน้านี้ เอง ท าให้กองทัพอากาศต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีแนวความคิด
ปฏิบัติการที่ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติภารกิจทั้งในยามปกติ และยามสงคราม 
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มีหลักนิยมที่เป็นหลักการแห่งความเชื่อที่ดีที่สุดที่กองทัพอากาศยึดถือได้น าส่งบทเรียนจาก
อดีตมาสู่ปัจจุบัน และมีความอ่อนตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคตได้ 
 การวางแผนที่รอบคอบเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน์ 
แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ และหลักนิยมนี้ จะก่อให้เกิดมุมมองที่กว้างลึกซ้ึง ท าให้
เข้าใจในความแตกต่างของข้อพิจารณาต่าง ๆ ซึ่ งหากมีการวางแผนโดยพิจารณา
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน์ แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ และหลักนิยม
จะสามารถน ามาใช้แสดงถึงแบบจ าลองในการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงกองทัพอากาศ 
ที่จะมีข้ึนในอนาคตได้ 
 การก าหนดวิสัยทัศน์เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนากองทัพอากาศตามโครงสร้าง 
การปฏิบัติงานและขีดความสามารถในการปฏิบัติที่พึงปรารถนาที่จะเกิดขึ้นในห้วงเวลา ๒๐ ปี 
ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี วิสัยทัศน์จะกล่าวถึงอนาคตของกองทัพอากาศที่ต้องการ
จะเป็นขีดความสามารถของก าลังทางอากาศที่มีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การพัฒนาก าลังพลกองทัพอากาศทั้งระบบตาม 
ทิศยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในทุกมิติและต้องมีความพร้อมรองรับ Disruptive Technology 
การวิจัยและการลงทุนทางเทคโนโลยีอากาศและอวกาศด้วยการระดมความพยายามและ
การเอาใจใส่ เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามขีดความสามารถที่ต้องการเหล่านั้น อนึ่ง 
วิสัยทัศน์กองทัพอากาศให้หลักคิดพ้ืนฐานและหลักคิดในอนาคตของเทคโนโลยี หรือ 
การปฏิบัติต่าง ๆ ที่กองทัพอากาศต้องการให้เกิดขึ้น จ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ วิถีทาง 
การตรวจสอบด้วยกระบวนการ และระบบจ าลองยุทธ์ จึงเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถชี้ให้เห็นผลนั้น
ว่าสามารถสนองต่อวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่ อีกทั้งยังสามารถน ามาเป็นข้อพิจารณา 
ปรับทบทวนต่อหลักนิยมให้มีความทันสมัย และวางแนวทางส าหรับอนาคตได้ 
  การเชื่อมโยงจากวิสัยทัศน์ไปสู่แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจเป็นการถ่ายทอด
ความต้องการในอนาคตลงไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจที่
กองทัพอากาศต้องการทั้งในเรื่องของการปฏิบัติการรบ และการปฏิบัติทางทหารที่มิใช่การรบ 
ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่ครอบคลุม มีกระบวนการวางแผนที่เป็นระบบ  
มีความเข้าใจต่อบทบาท และหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล้ าสมัย 
ไม่หยุดหย่อน จะต้องถูกน าเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
  โดยทั่วไปแล้ว แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ เป็นการพิจารณาในช่วงตั้งแต่ ๔ 
ถึง ๑๒ ปี เพ่ือก่อให้เกิดภาพจ าลองการปฏิบัติของกองทัพอากาศที่เหมาะสม และสามารถ
ตรวจสอบต่อประเด็นต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติทางอากาศ การพิจารณาสภาวะแวดล้อมในการ
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ปฏิบัติ ระบบบัญชาการและควบคุม การส่งก าลังบ ารุง และกระบวนการหรือกรรมวิธี 
การวางแผน ฯลฯ 
 แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจเป็นตัวก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ
ขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่มีอยู่ หรือสามารถคิดค้นขึ้นมาใหม่ซึ่งผ่านกระบวนการ
ทดสอบ และปรับปรุงจากการตรวจสอบด้วยการจ าลองยุทธ์แล้ว เพ่ือน าไปใช้เป็นหลักเกณฑ์
การพิจารณาต่อหลักนิยม เหตุเพราะหลักนิยมจะมุ่งเน้นประเด็นการปฏิบัติในห้วงเวลา 
อันใกล้ และจะกล่าวถึงการน าขีดความสามารถ และโครงสร้างในปัจจุบันมาใช้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักนิยมที่ดีนั้น นอกจากจะบ่งบอกถึงหลักการหรือ
ความเชื่อให้ท าสิ่งที่ดีที่สุดนั้นแล้ว จะต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการด้วยว่าท าอย่างไร  
 วิถีทางหนึ่งซึ่งท าให้หลักนิยมมีคุณค่าและเหมาะสมต่อการน ามาใช้นั้น นอกจาก 
การทดสอบผ่านระบบการจ าลองยุทธ์แล้ว  การซ้อมการปฏิบัติซึ่งเน้นถึงการฝ กปฏิบัติต่อ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ โครงสร้างการบังคับบัญชา และก าลังพลในปัจจุบันก็มีส่วนท าให้
เกิดความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง อีกท้ังยังสามารถท าให้แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจที่ได้
สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นได้รับการทดสอบ ปรับปรุง ให้สอดรับกับการปฏิบัติโดยอาศัยหลักการ
ของหลักนิยมท่ีถูกต้องได้ 

 
ภาพที่ ๑๖ แบบจ าลองความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ 

และหลักนิยมเพ่ือการเป็นกองทัพอากาศคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศ

แนวความคิด
ในการปฏิบัติ

ภารกิจ

หลักนิยม

ท าความเข้าใจสังเกต

ปฏิบัติ ตัดสินใจ
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  หากพิจารณาแบบจ าลองความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ แนวความคิดในการปฏิบัติ
ภารกิจ และหลักนิยม ตามภาพข้างต้น สามารถพิจารณาแยกส่วนส าคัญออกได้เป็น ๒ ส่วน 
โดยส่วนที่ ๑ คือ ส่วนที่เป็นหลักการ/ความเชื่อและแนวความคิด และส่วนที่  ๒ คือ  
การควบคุม ปรับปรุง และตรวจสอบ ซึ่งเมื่อน าทั้ง ๒ ส่วนมาประกอบเข้ากัน โดยมุ่งผลส าเร็จ
เพ่ือให้กองทัพอากาศมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และความแข็งแกร่ง พร้อมสนองต่อ
วัตถุประสงค์ในระดับยุทธศาสตร์ การเมือง และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติได้ 
  การประสานสอดคล้องกันของวงกลม ๓ วง ในส่วนที่ ๑ ทั้งเรื่องการก าหนด
วิสัยทัศน์ แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ และหลักนิยมที่มีคุณภาพ ซึ่งทั้ง ๓ วงมีการ
เชื่อมโยงและมีระบบงานที่ประสานสอดคล้องกัน อันจะก่อให้เกิดความแข็งแกร่งและ 
นภานุภาพที่ยิ่งใหญ่ให้แก่กองทัพอากาศ อย่างไรก็ตาม การจะได้มาซึ่งนภานุภาพดังกล่าว
อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถด ารงความแข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่ องจ าเป็นต้องมีระบบ 
การอ านวยการ และควบคุมที่ดี จึงต้องมีส่วนที่ ๒ ที่แสดงให้เห็นในลักษณะวงรอบการตัดสินใจ 
(Observe- Orient-Decide-Act: OODA Loop) เข้ามาช่วยเสริมในเรื่องการประมาณ
สถานการณ์ การตัดสินตกลงใจ การปฏิบัติ และการเฝ้าสังเกตติดตามผลซึ่งด าเนินการอย่าง
เป็นวงรอบ ซึ่งจะท าให้สามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ ความน่าเชื่อถือของส่วนที่ ๑ 
ยังผลให้กองทัพอากาศของเรานั้นมีพร้อมและมีศักยภาพอย่างถึงท่ีสุด 

๑๐.๑ วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์มีความส าคัญยิ่งในการชี้น ากองทัพ เป็นภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมี พ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน เชื่อมโยงเป้าหมาย ภารกิจ ค่านิยม  
ความเชื่อมั่นเข้าด้วยกัน อีกทั้งเป็นการสื่อเจตนาที่มีความหมายกะทัดรัด ชัดเจน และสร้าง
แรงผลักดันในการพัฒนากองทัพ 
  กองทัพอากาศได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการด ารงขีดความสามารถ เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และ
แผนการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง แผนการปกป้องอธิปไตยและ
ผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม 
ตลอดจนการเตรียมก าลังในอนาคต วิสัยทัศน์นั้นไม่สามารถจะกระท าได้ในช่วงระยะเวลา
อันใกล้ จ าเป็นที่จะต้องใช้เวลาสะสมการปฏิบัติเป็นระยะเวลานาน อีกสิ่งหนึ่งที่วิสัยทัศน์  
ได้ชี้ให้เห็นคือ การลงทุน หรือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ระบบการบัญชาการและควบคุม 
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๑๐.๒ แนวทางการปฏิบัติการ 
  ภารกิจของกองทัพอากาศ คื อ การเตรียมก าลั งและใช้ก าลั งเพ่ื อป้ องกัน
ราชอาณาจักรซึ่งก าลังในที่นี้ มิได้หมายถึง ก าลังทหารหรือก าลังทางอากาศเฉพาะก าลังรบ 
ที่มีตัวตนให้เห็นเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การป้องกันราชอาณาจักร ที่ให้ความมั่นคง 
และปลอดภัยได้ ควรต้องมองให้ลึกลงไปกว่านี้ อีก ชัยชนะของสงครามมิใช่ความปรารถนา
สุดท้ายของชาติ แต่การที่สามารถท าให้ข้าศึกยอมจ านน และท าตามในสิ่งที่เราปรารถนา  
คือ จุดหมาย หรือเป้าประสงค์สุดท้ายของสงคราม ซึ่งบางครั้งอาจกระท าได้โดยมิต้องน า
ก าลังทหารเข้าท าสงครามกัน 
 ก าลังทางอากาศเป็นพลังอ านาจทางทหารที่พวกเราชาวทหารอากาศทั้งหลาย 
ใฝ่ฝันถึง เพราะเป็นพลังที่เกิดจากการใช้ก าลังทหารทั้งในมิติทางอากาศและมิติอวกาศ  
ด้วยอากาศยาน ยานรบ หรือสิ่งที่ล่องลอยในอากาศ-อวกาศ เข้าปฏิบัติการโดยใช้ประโยชน์จาก
ห้วงอากาศ-อวกาศ เพ่ือสนับสนุนการมีศักยภาพ ในการปฏิบัติการทางทหารใด ๆ ที่สนอง 
ต่อความปรารถนา หรือวัตถุประสงค์แห่งชาติในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรบ เมื่อเกิดความ
ขัดแย้งกับประเทศคู่สงคราม หรือการสนับสนุนต่อนโยบายของรัฐ การส่งก าลังบ ารุง  
การวิจัย และพัฒนา รวมไปถึงการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน หรือปฏิบัติการ 
เพ่ือรักษาสันติภาพ เป็นต้น ตลอดจนครอบคลุมไปถึงการใช้ก าลังทหารในมิติไซเบอร์ 
ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกหนแห่งและทุกห้วงเวลา ไม่มีเขตแดนเป็นข้ดจ ากัดใด ๆ 
  การตอบสนองต่อความปรารถนาของชาติ ท าให้กองทัพอากาศต้องสามารถด ารง
ความพร้อมรบตั้งแต่ในยามปกติ เพราะหากเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงไม่สามารถ 
ตกลงกันได้ด้วยวิถีทางการเมืองแล้ว สิ่งที่ตามมาคือการใช้ก าลัง ซึ่งไม่สามารถท านายถึงระดับ
ความรุนแรงได้ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ระบบอาวุธสมัยใหม่มีอานุภาพและ
ทรงพลัง ระบบการบัญชาการและควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยลดระดับความ
รุนแรง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียได้ในระดับหนึ่ง เมื่อได้พิจารณาสภาวะ
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว 
กองทัพอากาศจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง การเตรียมก าลังทาง
อากาศ และการจัดก าลังพล  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและรองรับต่อเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวความคิดในการปฏิบัติ การยุทธ์  
ที่ต้องการมีระบบการวางแผน และการอ านวยการยุทธ์ที่เหนือกว่าฝ่ายตรงข้าม การพัฒนาระบบ
ป้องกันการโจมตีในทุกมิติจากฝ่ายตรงข้าม ความต้องการที่เหนือกว่าในเรื่องการท าสงคราม
ข้อมูลข่าวสาร และประสิทธิภาพในการส่งก าลังบ ารุงทั้งในยามปกติ และยามสงคราม 
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  เนื่องจากเทคโนโลยี เป็นปัจจัยหนึ่ งที่ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
กองทัพอากาศ ซึ่งหากได้มีการพัฒนาจนถึงจุดสูงสุดแล้ว ความสามารถในการกระท าการใด ๆ 
หรือขีดความสามารถต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ก็จะสามารถเพ่ิมโอกาสการด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ และการวางแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ได้ประมาณสถานการณ์ ตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อม และเข้าระบบการพิจารณาหาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ออกมาแล้ว 
แผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถน าเข้าระบบการทดสอบกับเทคโนโลยีด้านการจ าลองยุทธ์ 
ที่สามารถด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติที่สมจริงได้ ท าให้ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้อง 
ที่เกิดขึ้น เพ่ือน ากลับมาทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการนั้นต่อไป 
  แนวคิดปฏิบัติการที่ได้ก าหนดขึ้นมานั้น มิได้จ ากัดอยู่กับการมุ่งหวังที่จะตรวจสอบ
กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่เพียงเท่านั้น ยังสามารถน าไปใช้ตรวจสอบกับวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ เพ่ือ
ความมุ่งหวังในการพัฒนาก าลังทางอากาศให้ไปถึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้อีกด้วย วิสัยทัศน์ 
หรือกระบวนทัศน์ใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากแนวความคิดปฏิบัติการอาจบ่งชี้ต่อผลลัพธ์
หรือความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติการร่วมเหล่าทัพ ที่เป็นแนวคิดหลักในการปฏิบัติ 
รบร่วมของกองทัพไทย โดยที่มีความต้องการใช้ก าลังพลที่มีคุณภาพ ความสามารถทาง
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการวางแผนการยุทธ์ที่เป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบัติการยุทธ์ร่วม ซึ่งแนวคิดปฏิบัติการนี้ ต้องการแนวทางที่ถูกต้องร่วมกัน  
เน้นการใช้ทรัพยากร รวมทั้งคุณลักษณะและขีดความสามารถเฉพาะของแต่ละเหล่าทัพ 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์และบรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ทหารในการปฏิบัติการต่าง ๆ อีกทั้ง
ความต้องการถึงความสามารถที่จะปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองก าลังนานาชาติในระดับ
สากลได้ ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบในแบบจ าลองการยุทธ์ร่วม จะก่อให้เกิดภาพในการก าหนด
หลักนิยมร่วม แผนและโครงการต่าง ๆ ของกองทัพไทยที่ทุกเหล่าทัพต้องปฏิบัติร่วมกัน
ต่อไปในอนาคต 

๑๐.๓ ป จจัยส าคัญที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจ 
       ๑.  คุณภาพของก าลังพล  นับว่าส าคัญที่สุดที่จะก่อให้เกิดผลส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของภารกิจ สิ่งที่กองทัพอากาศต้องการ คือ คุณภาพของก าลังพลทั้งมวลในกองทัพ
มิใช่เหล่าใดเหล่าหนึ่งโดยเฉพาะ อนึ่ง ในเรื่องจ านวนของก าลังพลนั้น กองทัพอากาศ 
ไม่ต้องการก าลังพลปริมาณมากนักเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนต่ออากาศยานที่มีอยู่  
แต่ต้องการคุณภาพมากกว่า  
       ๒.  เทคโนโลยี  กองทัพอากาศถือก าเนิดและมีวิวัฒนาการควบคู่มากับเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ต่างจากกองทัพอ่ืน ดังนั้นเทคโนโลยีกับกองทัพอากาศจึงเป็นสิ่งที่แยกกัน
ไม่ออก ปัจจัยด้านเทคโนโลยีนี้เองที่เป็นเครื่องก าหนดขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
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และเป็นพ้ืนฐานของยุทธวิธี ดังนั้น กองทัพอากาศจึงต้องเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยี 
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถบนพ้ืนฐานของการพึ่งพาตนเองตามขีดความสามารถที่พึง
กระท าตามหลักการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development)   
       ๓.  ยุทธวิธี  ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศให้ส าเร็จนั้น นอกจากจะ
ต้องการคุณภาพของก าลังพลและเทคโนโลยีที่กล่าวมาแล้ว ยังต้องการยุทธวิธีที่เหมาะสม
อีกด้วย เพราะธรรมชาติของการปฏิบัติการทางอากาศ เป็นการปฏิบัติภารกิจของบุคคล
กลุ่มเล็ก ๆ ด้วยยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่ามหาศาล คือ อากาศยาน โดยที่ผลส าเร็จ หรือความล้มเหลว
ของภารกิจจะเป็นเครื่องชี้ผลของสงคราม ดังนั้นก าลังทางอากาศจึงมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะ
ต้องฝ กให้พร้อมรบอยู่ตลอดเวลา  

๑๐.๔ สาระส าคัญของหลักนิยมกองทัพอากาศ 
 สาระส าคัญของหลักนิยมกองทัพอากาศ จึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของธรรมชาติ และ
คุณลักษณะของก าลังทางอากาศ ความเชื่อมั่นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์
ซ้ าแล้วซ้ าเล่าทางประวัติศาสตร์สงครามทางอากาศ สามารถสรุปบทเรียนที่เป็นความจริง
ทางประวัติศาสตร์ โดยสังเขป ดังนี้  
  ๑.  การจัดโครงสร้างก าลังทางอากาศของรัฐชาติ ต้องมีกองทัพอากาศ แยกเป็น
อิสระจาก กองทัพบก และกองทัพเรือ เพ่ือท าสงครามทางอากาศ ไม่ว่ากองทัพบก หรือ
กองทัพเรือจะมีก าลังทางอากาศของตน เพ่ือสนับสนุนการท าสงครามทางบกและสงคราม
ทางทะเล ทั้งนี้ กองทัพอากาศต้องจัดโครงสร้างก าลังรบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีก าลังรบ 
โดยค านึงถึงอากาศยานและระบบอาวุธที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน (Commonality) 
ตลอดจนต้องวางระบบบัญชาการและควบคุมที่ยึดหลัก “รวมการควบคุมและแยก 
การปฏิบัติ” 
  ๒.  ด้วยธรรมชาติ และคุณลักษณะของก าลังทางอากาศแล้ว การใช้ก าลังทาง
อากาศ มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการใช้เชิงรุก และเกือบไม่เหมาะสมเลยในการตั้งรับ 
เว้นแต่ฝ่ายเราจะมีก าลังป้องกันทางอากาศเฉพาะพิเศษ ที่เหนือกว่าข้าศึกอย่างมากมาย
เท่านั้น 
  ๓.  ตามที่เราเคยพบเห็นจากประวัติศาสตร์สงครามของผู้ชนะ การใช้ก าลังทาง
อากาศ ต้องเป็นไปเพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมายหลักตามล าดับ ๓ ประการดังนี้ 
 - ให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งการครองอากาศ ถือเป็นความส าคัญล าดับแรก 
 - เมื่อได้มาซึ่งการครองอากาศในระดับที่พอใจแล้ว จะใช้ก าลังทางอากาศ
ขัดขวาง บั่นทอน และท าลายก าลังทหารข้าศึก และก าลังสมทบของเขา รวมถึง 
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์ 
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 - ปฏิบัติการร่วมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมของสงคราม และการรบ 
  ๔. หากปราศจากการครองอากาศแล้ว การด าเนินกลยุทธ์ด้วยก าลังภาคพ้ืน และ
ทะเลขนาดใหญ่ จะเป็นไปไม่ได้ 
  ๕. ความมั่นคงแห่งชาติด้านการป้องกันประเทศ จะได้รับการประกัน เพียงเมื่อ
ก าลังทางอากาศของชาตินั้น ชนะ และได้มาซึ่งการครองอากาศเท่านั้น หากก าลังทาง
อากาศของชาตินั้น กระท าเช่นที่กล่าวไม่ได้ ชาตินั้นไม่มีทางชนะสงครามขนาดใหญ่ได้ 
  ๖. จะหยุดยั้งก าลังทางอากาศได้ ต้องด้วยก าลังทางอากาศที่เหมาะสมเท่านั้น 
ก าลังทางอากาศกลายเป็นมาตรวัดก าลังอ านาจแห่งชาติทางทหารที่ไม่อาจละเลยได้ 
  ๗. ฐานบินบนบกยังคงได้เปรียบฐานบินลอยน้ าอยู่ต่อไป นอกจากมันจะทนทานต่อ
การถูกโจมตีมากกว่า และยังไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการส่งก าลังบ ารุงแล้ว ฐานบินบนบก 
ยังไม่จมน้ าอีกด้วย 
  ๘. รัศมีปฏิบัติการของอากาศยานรบ ย่อมเท่ากับขอบหน้าของยุทธบริเวณ และ 
ไม่มีรัฐบาลใดท างานได้อีกต่อไป เมื่อข้าศึกปฏิบัติการอย่างอิสระเหนือศีรษะของเขา ที่ซึ่ง
อากาศยานรบของฝ่ายเราไปถึงได้ คือพ้ืนที่ซึ่งฝ่ายเราสามารถหยิบยื่นความพินาศย่อยยับ
ให้แก่ข้าศึกได้ตลอดเวลา 
  ๙. การป้องกันทางอากาศเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตั้งแต่ยามปกติ  
อย่างไรก็ตาม การป้องกันทางอากาศ ด้วยระบบอาวุธต่อสู้อากาศยาน และเครื่องบินสกัดกั้น 
เป็นมาตรการเชิงรับ และเป็นการป้องกันที่ปลายเหตุเท่านั้น นอกจากจะยังไม่สมบูรณ์แล้ว 
ยังสิ้นเปลืองทรัพยากรมหาศาล เราอาจสามารถยิงอากาศยานข้าศึกให้ร่วงจากท้องฟ้าได้ 
แต่มันก็ยังคงเป็นมาตรการป้องกันที่ปลายเหตุ และยังมิได้ประกันว่า ก าลังภาคพ้ืน และ
ก าลังทางเรือของฝ่ายเรา จะปลอดภัยจากภัยคุกคามที่เป็นก าลังทางอากาศข้าศึก เนื่องเพราะ 
ขุมก าลังทางอากาศข้าศึกยังคงเหลือรอดอยู่ที่ฐานบินข้าศึก ลึกเข้าไปในดินแดนข้าศึก 
  ๑๐. การครองอากาศ จะได้จากการจู่ โจมอย่างเฉียบพลัน ต่ออะไรก็ตาม 
ที่เก่ียวข้องใกล้ชิดกับก าลังทางอากาศของข้าศึก โดยมุ่งหมายให้ข้าศึกสูญเสียความสามารถ 
ในการใช้ก าลังทางอากาศ การที่ข้าศึกสูญเสียความสามารถในการใช้ก าลังทางอากาศ  
จะท าให้ก าลังทางบก ก าลังทางเรือ และก าลังทางอากาศของฝ่ายเรามีเสรีในการปฏิบัติ 
หมายถึงสามารถท าให้ข้าศึกเป็นดั่งเช่นเราคิด และไม่เป็นอย่างที่ข้าศึกคิดได้ 
  ๑๑. ก าลังทางอากาศ จะท าการรบด้วยก าลังที่มีอยู่จริงก่อนเกิดสงครามเท่านั้น 
และมิอาจฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น หากถูกท าลาย 
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  ๑๒. ด้วยธรรมชาติ และคุณลักษณะของก าลังทางอากาศ ปัจจัยที่เป็นคุณภาพ 
มาก่อนปริมาณเสมอ ปริมาณไม่สามารถแทนที่คุณภาพได้ ทั้งในแง่ของเทคโนโลยี ยุทธวิธี 
ยุทโธปกรณ์ และคุณภาพก าลังพล 
  ๑๓. อากาศยานรบ จะต้องแผนแบบมาไม่เฉพาะภารกิจทางยุทธศาสตร์ แต่ต้อง
ถูกแผนแบบมาเพื่อทุก ๆ กิจกรรมที่ก าลังทางอากาศจะต้องปฏิบัติ 
  ๑๔. จะท าลายขวัญของข้าศึกได้ ต้องด้วยการทิ้งระเบิดท่ีแม่นย าเท่านั้น 
  ๑๕. ก าลังทางอากาศ จะต้องมีขีดความสามารถในการล าเลียง และการส่งก าลังบ ารุง
ได้ด้วยตัวของมันเอง 
  ๑๖. ผู้น าทางการเมืองอาจไม่อยากโจมตีเขตหลังของข้าศึก มีความเป็นไปได้ที่
เหตุผลทางการเมือง และยุทธศาสตร์อาจจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงการโจมตีเขตหลังของข้าศึก 
อย่างไรก็ตาม หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันที่ Operation Commander ต้องให้ความกระจ่างแก่
ผู้น าทางการเมืองว่าได้ใช้เครื่องมือทางทหารที่สมเหตุสมผลแล้วหรือยัง เป็นที่แน่นอนว่า 
การลงทุน และระยะเวลาของสงครามจะสูงลิ่วและยาวนาน หากไม่กระท าสิ่งนั้น 

๑๐.๕ บทส่งท้าย 
  หลักนิยมกองทัพอากาศก าหนดขึ้นเพ่ืออธิบายและชี้แนะการใช้ก าลังทางอากาศ 
ทั้งในระดับพ้ืนฐานและในระดับปฏิบัติด้านต่าง ๆ โดยมีลักษณะเป็นข้อแนะน าการปฏิบัติ
อย่างกว้าง ๆ ที่ยืนยง มิได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน หลักนิยมกองทัพอากาศสามารถ
น ามาใช้ เป็นหลักในการพิจารณาจัดโครงสร้างของกองทัพอากาศ การฝ กก าลังพล  
การพิจารณาจัดหาระบบอาวุธ การใช้และด ารงรักษาก าลังของกองทัพอากาศในโอกาสที่เหมาะสม 
ดังนั้น หลักนิยมกองทัพอากาศ จึงเป็นกรอบแนวคิดของการจัดการอ านาจก าลังรบ และ
การก าหนดแนวทางการวิจัยพัฒนาอ านาจก าลังรบของกองทัพอากาศ นอกจากนั้นยังใช้
เป็นเครื่องมือก ากับทิศทางของการพัฒนาหลักนิยมอ่ืน ๆ ของกองทัพอากาศ รวมไปถึง 
การก าหนดบทบาทและภารกิจต่าง ๆ ของก าลังทางอากาศอีกด้วย  
  หลักนิยมกองทัพอากาศเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการท าสงคราม เปรียบเสมือน
หัวใจการรบ เพราะเป็นศูนย์รวมแห่งชัยชนะ เป็นความเชื่อมโยงของจิตวิญญาณกับความ
เชื่อถือ ความศรัทธา ความรู้ และประสบการณ์  ในการท าสงครามหลักนิยมกองทัพอากาศ 
ที่ใช้พิจารณาในการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ยุทธภัณฑ์และปฏิบัติการยุทธ์วิธี 
ในสมรภูมิเพ่ือให้ได้รับความส าเร็จ ดังนั้น หลักนิยมที่ดีจะต้องมีวิธีการ แนวความคิดใน 
การปฏิบัติที่ดีและมีความอ่อนตัว ในทางตรงกันข้ามหลักนิยมที่ไม่ดีจะจ ากัดอยู่ในเฉพาะ
ขอบเขตของการปฏิบัติและความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ ดังนั้น  ถ้าไม่พัฒนาหลักนิยมอย่าง
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เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยให้เกิดวิธีการ แนวคิดที่คับแคบและจ ากัดมากในการ
พัฒนาหลักนิยม หลักนิยมนั้นก็ได้ข้อยุติหรือผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม  
  การสร้างหลักนิยมที่ ได้จากความคิดเห็นที่ ไม่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและ
ประสบการณ์รบของสงคราม ผลที่ได้รับจะไม่มีประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิภาพ การสร้าง
หลักนิยมท่ีดีจึงต้องประยุกต์ใช้หลักการและเหตุผลให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างชาญฉลาด 
   หลักนิยม คือ สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการท ากิจกรรมใด ๆ แม้หลักการ
ปฏิบัติของก าลังทางอากาศจะมีความแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติเชื่อมโยงกันได้  
โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพ่ือชนะสงคราม  หลักนิยมเป็นเรื่องของผลกระทบหรือ
ผลลัพธ์ ไม่ใช่เรื่องของอากาศยาน เพราะการได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ระบบอาวุธแต่เพียงอย่างเดียว แต่หลักนิยมเน้นเรื่องก าลังพลกองทัพอากาศ จะปฏิบัติ
อย่างไรจึงจะได้รับผลดีเยี่ยม มากกว่าเน้นว่าอากาศยานแบบใดที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จ 
อย่างดีเยี่ยมในการปฏิบัติภารกิจ 
   การพิจารณาใช้ประโยชน์หลักนิยม จ าเป็นต้องมีข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการ
ตัดสินใจว่าดีหรือไม่ หลักการต่าง ๆ ที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น เอกภาพการบังคับบัญชา 
วัตถุประสงค์  และการปฏิบัติการเชิ งรุก เป็นสิ่ งที่ มีความยั่ งยืนมาเป็น เวลานาน  
หลักนิยมทางอากาศเป็นสิ่งที่ได้รับการเชื่อถือ และยอมรับอย่างเป็นทางการ เป็นหลักการ
สงคราม เป็นศัพท์เฉพาะที่อธิบาย และชี้แนะการใช้ก าลังรบทางอากาศอย่างเหมาะสม 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิยมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้ กองทัพอากาศขยายความรู้
เกี่ยวกับหลักนิยม โดยให้ขอบเขตหลักนิยมเสมือนกรอบแห่งวิถีทางที่ดีที่สุดในการเตรียม
และใช้ก าลังทางอากาศ ด้วยเหตุนี้หลักนิยมจึงเป็นทิศทางในการจัดโครงสร้างหน่วยงาน  
การฝ ก การจัดสรรบุคลากร การจัดหายุทโธปกรณ์  และด ารงสภาพการรบให้กับ
กองทัพอากาศ หลักนิยมจึงเป็นการเตรียมทหารอากาศให้สามารถตัดสินตกลงใจ 
ในการปฏิบัติบนความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมในอนาคตได้ด้วยความส าเร็จ 
   การน าหลักนิยมไปประยุกต์ใช้ควรใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและวินิจฉัยที่ดี 
จะต้องไม่เพิกเฉยต่อหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับก าลังทางอากาศหรือการใช้ก าลังทางอากาศ
โดยปราศจากการค านึงถึงภารกิจและสถานการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้น และในทางตรงกันข้าม 
การปฏิบัติตามหลักนิยมทุกตัวอักษรก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์พ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้หลักนิยม 
หลักนิยมที่ดีเป็นเสมือนเจตนา หรือวัตถุประสงค์ที่ ดีของผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติ  
ในหลักนิยมจึงได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพ่ือให้ทราบว่าจะ “ท าอะไร” ในการปฏิบัติ ไม่ใช่ 
“ท าอย่างไร” 



หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

- ๑๑๙ - 
 

   หลักนิยมกองทัพอากาศ จะมิใช่เอกสารที่สมบูรณ์ถูกต้องตลอดเวลา จะต้องมี
กระบวนการปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนื่อง การอ่านหลักนิยมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้
ประสบความส าเร็จได้ ในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติการใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับที่
เกิดขึ้นจริง  แต่จะเป็นแหล่งความรู้ทั้งมวลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ประสบการณ์ และ
การศึกษาเป็นหลักซึ่ งรวมถึงประสบการณ์ จริงจากการสู้ รบ หรือจากการฝ กท า 
การรบ น ามาประมวลเป็นหลักนิยมกองทัพอากาศที่สะท้อนให้เห็นถึงเชื่อว่าเป็นหนทางที่ดี
ที่สุดในการใช้ก าลังกองทัพอากาศ 
 
 

“หลักนิยมเป็นภาษาสุดยอดที่พลเรือนมิกล้าใช้ 
เป็นสิ่งที่ตกตะกอนจาก ชีวิตและเลือดเนื้อของทหาร” 
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