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 คํานํา 
 

เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ เรื่อง หลกันิยมทางทะเลของกองทัพเรือ (อทร.๘๐๐๑) เลมนี้ ฝายวิชาการ 
สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสงู ไดเรียบเรียงมาจาก “หลกันิยมทางทะเลของกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๔๔” ซึ่งจัดทําโดย
คณะทํางานสนับสนุนแผนงาน   คณะกรรมการศึกษาปญหาระดับยุทธศาสตรและนโยบาย กองทัพเรือ ประจําป 
งบประมาณ ๒๕๔๔ 

เอกสารเลมนี้ไดอธิบายรายละเอียดตลอดจนใหความหมายเกี่ยวกับสงคราม  ยุทธศาสตรและกําลงั
อํานาจทางทะเล    การวางแผนและการควบคุม   การสงกําลงับํารุง    และทายสดุหลกันิยมทางทะเล ตลอดจน
บทบาทและหนาท่ีของกองทัพเรือไวอยางกวางๆ     แตก็มีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะใหผูท่ีไดศึกษาเขาใจในเรื่อง
ตางๆ ท่ีไดกลาวแลวได  สําหรับรายละเอียดในแตละหัวขอ   ผูสนใจจะตองศึกษาในประเด็นนั้นๆ  อีกครั้งหนึ่ง 

สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสงู หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารอางอิงของกองทัพเรือเลมนี้ จะเปนประโยชน
ท้ังในดานการศึกษา และใชอางอิงในการปฏิบัติงานในของหนวยตาง ๆ ของกองทัพเรือ หากทานใดพบขอบกพรอง
ท่ีจะปรับปรุงเอกสารนี้ใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ขอไดกรุณาสงขอคิดเห็นมายัง สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสงู 
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  จักเปนพระคุณอยางสงู 

 
 คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ 
          ดานการศึกษาช้ันสงู 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
                                       

             

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

  หนา 

คํานํา 
สารบัญ ข 

บทที่ 
  

 ๑. บทนํา  
กลาวนํา  ๑ 
ความหมายและบทบาทของหลักนิยม  ๑ 
ลักษณะและประเภทของหลกันิยม  ๑ 

  การกําหนดหลักนิยม  ๓ 
ความสําคัญของหลักนิยมในการปฏิบัติการทางทหาร ๔ 
ความสัมพันธของหลักนิยมตอการกําหนดบทบาทและหนาที่ของกองทัพเรือ ๔ 
การจัดทําหลักนิยมทางทะเลของกองทัพเรือ ๕ 

 ๒. สงครามและธรรมชาติของสงครามทางเรือ 
สงครามและธรรมชาติของสงคราม  ๗ 
ขอกฎหมายในการทําสงคราม  ๘ 
ระดับของความขัดแยง ๘ 
ระดับของสงคราม ๙ 

 ประเภทของสงคราม ๑๐ 
หลักการสงคราม ๑๑ 
ธรรมชาติของการรบทางเรือ ๑๓ 
สงครามการดําเนินกลยุทธ ๑๔ 
สงครามการดําเนินกลยุทธกบัการทําสงครามทางเรือ ๑๔ 
การริเร่ิมและการตอบโตของการทําสงครามทางเรือ ๑๕ 

๓. กําลังอํานาจทางทะเล  
ธรรมชาตขิองกําลังอํานาจทางทะเล ๑๗ 
สวนประกอบของกําลังอํานาจทางทะเล ๑๘ 

 คุณลักษณะของกําลังอํานาจทางทะเล ๑๘ 



ประวัติการพฒันาของกําลังอํานาจทางทะเล ๒๐ 
ภัยคุกคามทางทะเล ๒๒ 

๔. ยุทธศาสตรของกําลังอํานาจทางทะเล  
 ผลประโยชนของชาติทางทะเล ๒๕ 
 สภาวะแวดลอมและธรรมชาติทางทะเล ๒๖ 
 เสรีภาพในการใชทะเล ๒๗ 
 กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการในทะเล ๒๘ 
 แนวคดิการใชกําลังอํานาจทางทะเล ๒๘ 

๕. การประยกุตใชกําลังอํานาจทางทะเล  
 กลาวโดยทัว่ไป ๓๑ 
 การใชกําลังทหารในดานตาง ๆ ๓๑ 
 รูปแบบของการใชกําลังทางทหาร ๓๑ 
 ความเสี่ยงของการปฏิบัติการในทะเล ๓๒ 
 ความสําคัญของการรบทางบกตอการปฏิบัติการทางทะเล ๓๓ 
 การใชกําลังอํานาจทางทะเลในการปฏิบัติการทางทหาร ๓๓ 
 การใชกําลังอํานาจทางทะเลในทะเล ๓๔ 
 การใชกําลังอํานาจทางทะเลจากทะเล ๓๕ 
 การคุมครองการคาทางทะเล ๓๘ 

๖. การวางแผน กาํกับดูแล บังคบับัญชาและควบคุมการปฏิบัติการรบ  
 การวางแผน ๔๐ 
 หลักการสําคัญของยุทธศิลปสําหรับการวางแผน ๔๑ 
 การจัดทําแผนการยุทธ ๔๓ 
 การดําเนินการยุทธ ๔๔ 
 องคประกอบของการปฏิบัติการทางเรือ ๔๕ 
 ระดับของอํานาจการบังคับบัญชา ๔๖ 
 หลักการในการบังคับบัญชาและการควบคมุ ๔๙ 
 การขาวกรอง ๕๑ 
 การปองกัน ๕๒ 
 การใชกําลังอํานาจในการรบ ๕๓ 
 การสงกําลังบํารุง ๕๓ 

ประวัติการพฒันาของกําลังอํานาจทางทะเล ๒๐ 



ภัยคุกคามทางทะเล ๒๒ 

๔. ยุทธศาสตรของกําลังอํานาจทางทะเล  
 ผลประโยชนของชาติทางทะเล ๒๕ 
 สภาวะแวดลอมและธรรมชาติทางทะเล ๒๖ 
 เสรีภาพในการใชทะเล ๒๗ 
 กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการในทะเล ๒๘ 
 แนวคดิการใชกําลังอํานาจทางทะเล ๒๘ 

๕. การประยกุตใชกําลังอํานาจทางทะเล  
 กลาวโดยทัว่ไป ๓๑ 
 การใชกําลังทหารในดานตาง ๆ ๓๑ 
 รูปแบบของการใชกําลังทางทหาร ๓๑ 
 ความเสี่ยงของการปฏิบัติการในทะเล ๓๒ 
 ความสําคัญของการรบทางบกตอการปฏิบัติการทางทะเล ๓๓ 
 การใชกําลังอํานาจทางทะเลในการปฏิบัติการทางทหาร ๓๓ 
 การใชกําลังอํานาจทางทะเลในทะเล ๓๔ 
 การใชกําลังอํานาจทางทะเลจากทะเล ๓๕ 
 การคุมครองการคาทางทะเล ๓๘ 

๖. การวางแผน กาํกับดูแล บังคบับัญชาและควบคุมการปฏิบัติการรบ  
 การวางแผน ๔๐ 
 หลักการสําคัญของยุทธศิลปสําหรับการวางแผน ๔๑ 
 การจัดทําแผนการยุทธ ๔๓ 
 การดําเนินการยุทธ ๔๔ 
 องคประกอบของการปฏิบัติการทางเรือ ๔๕ 
 ระดับของอํานาจการบังคับบัญชา ๔๖ 
 หลักการในการบังคับบัญชาและการควบคมุ ๔๙ 
 การขาวกรอง ๕๑ 
 การปองกัน ๕๒ 
 การใชกําลังอํานาจในการรบ ๕๓ 
 การสงกําลังบํารุง ๕๓ 
 การสรางสถานการณรบที่ไดเปรียบ ๕๓ 
 การจัดหนวย ๕๔ 



 
 การปฏิบัติการทางเรือหลายชาติ ๕๕ 
 ขอดีของการปฏิบัติการทางเรือรวมกันหลายชาต ิ ๕๖ 
 กฎการปะทะ ๕๗ 
 การใชหลักนิยม ๕๗ 
 ผูนําและลักษณะผูนํา ๕๘ 
 คุณลักษณะของการเปนผูนาํ ๕๘ 
 ความเครียดและการลาจากการรบ ๖๐ 

๗. การสงกําลังบํารุงทางทะเล  
 ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสงกําลังบํารุงทางทะเล ๖๑ 
 ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและยุทธวิธี กับการสงกําลังบํารุง ๖๒ 
 ความสัมพันธระหวางยุทธวธีิกับการสงกําลังบํารุง ๖๒ 
 การระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง ๖๓ 
 การวางแผนและควบคุมการสงกําลังบํารุงทางทะเล ๖๔ 
 การวางแผนการสงกําลังบํารุงในระดับยุทธศาสตร ๖๔ 
 การวางแผนการสงกําลังบํารุงในระดับยุทธวิธี ๖๕ 
 การสงกําลังบํารุงทางทะเลกบัประเทศพันธมิตร ๖๕ 

๘. หลักนิยมทางทะเล กับบทบาทของกองทัพเรือ  
 ทะเลในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ๖๖ 
 หลักนิยมทางทะเลในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ ๖๘ 
 หลักนิยมทางทะเลในการคุมครองการคาทางทะเล ๖๘ 
 หลักนิยมของกําลังอํานาจทางทะเลในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม๖๙ 
 หลักนิยมกับบทบาทและหนาที่ของกองทัพเรือ ๗๒ 
 การเตรียมกําลังรบของกองทัพเรือ ๗๔ 
 หนวยกําลังรบและการวางกําลังรบของกองทัพเรือ ๗๖ 
 การวางกําลังรบของกองทัพเรือในยามสงบ ๗๗ 

๙. บทสรุป ๘๑ 
ภาคผนวก 
  ก. ประเทศไทย กับองคการระหวางประเทศ ๘๓ 
  ข. นโยบายปองกนัประเทศ  ๘๙ 
  ค. วัตถุประสงคทางเรือ และภารกิจกองทัพเรือ ๙๕ 



  ง. ปญหาเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบาน ๙๗ 
  จ.   นโยบายและแนวทางการพัฒนาของกองทัพเรือ ๑๐๔ 
  ฉ. นิยามศัพท  ๑๐๙ 
บรรณานุกรม                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ ๑ 

 บทนํา 

กลาวนํา 

 การดําเนินการของกองทพัเรอืทีผ่านมาในอดีต   ตองเกี่ยวของกับการปฏิบตักิารรบหลายสาขา  และ
เก่ียวของกับการปฏิบตังิานของหนวยตาง ๆ ทัง้ทหารและพลเรอืน เพื่อความรวดเรว็ในการปฏิบตังิานทีไ่ดเคยปฏิบตัมิาแลว
หรอืเพื่อใหผูทีม่ารบังานใหมไ ดทราบแนวทางการดําเนินการ  จึงมักนิยมจัดทําเอกสารแนะนําการปฏิบตัหิรอืคูมือในการ
ปฏิบตังิานขึ้น เอกสารดังกลาวน้ีอาจเรยีกไดวา “หลักนิยม”  
   การปฏิบตักิารทางทหารทีไ่ดรบัผลสําเรจ็ มีสวนสัมพันธกับการมีหลักนิยมทีด่ี หรอือาจกลาวไดวา 
หลักนิยมเปนจุดเริม่ตนของการพัฒนาแนวทางการปฏิบตักิารทางทหาร ทัง้ในสถานการณการสูรบ การรกัษาความสงบ
เรยีบรอยและการปฏิบตักิารทางทหารอื่น  ๆ หลักนิยมเปนเพียงแนวทางในการดําเนินการ ไมใชเปนคําส่ังทีจ่ะตองปฏิบตัิ
ตาม  การทีจ่ะใชหลักนิยมใหเปนประโยชนจําเปนตองมีความเขาใจ  และใหไดรับทราบกันอยางทัว่ถึง นอกจากนี้  หลักนิยม
ยังชวยทําใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบตัิ หากไมมีหลักนิยมแลว ผูบงัคับหนวยกําลังในสนามรบจะไมมีเครือ่งชวยในการ
ตดัสินใจ และจะตองคิดหาแนวทางการดําเนินการขึ้นมาใชเอง ซ่ึงอาจทําใหการตดัสินใจลาชา หรอืประสบความลมเหลวใน
การปฏิบตักิารน้ัน ๆ ก็ได 

ความหมายและบทบาทของหลักนิยม 

หลักนิยม คือ หลักการทีน่ิยมใชกัน สามารถเชื่อถือไดวาเปนหนทางปฏิบตัทิีด่ีทีสุ่ดในการทีจ่ะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคหรอืจุดมุงหมายทีต่ัง้ไวได หลักนิยม เปนการใหอํานาจในการปฏิบตัิ (Authoritative) แตไมใช คําส่ังทีต่อง
ปฏิบตัิ (Not Directive) ในการนําไปใชควรตองพิจารณาใหสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะงานนั้น  ๆ ดวย หลัก
นิยม เปนกระบวนการทางความคิดทีเ่ปนระบบ เพื่อสังเคราะหหาหนทางปฏิบตัทิีเ่ช่ือวาดีทีสุ่ดในการปฏิบตัภิารกิจใหบรรลุ
วัตถุประสงค เปนหลักการหรอืกฎเกณฑทีไ่ดจากการวิเคราะห  การรวบรวมบทเรยีนจากการรบในอดีต การฝกอบรม เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการจัดหนวยและการใชกําลัง เพื่อใหเกิดความเขาใจและมั่นใจรวมกันระหวางผูบงัคับบญัชาและ
ผูใตบงัคับบญัชา โดยอาจไมจําเปนตองออกเปนคําส่ังหรอืโอวาทใด ๆ อีก  

ความสําเร็ จของการปฏิบตักิารทางทหาร  มีผลสืบเนื่องโดยตรงจากหลักนิยมทีดี่  หลักนิยมมีจุดเริม่ตน
มาจากการพัฒนาการแกปญหา   และทางเลือกในการพิจารณากําลังรบสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ   หลักนิยม เปนพื้นฐาน
แนวความคิดซ่ึงไมใชคําส่ัง  แตเปนแนวทางในการกําหนดรปูแบบของการปฏิบตัิ  ซ่ึงเปนทีเ่ขาใจและยอมรบัปฏิบตัจิากทกุ
ฝาย  หลักนิยมจะทําใหผูบงัคับบญัชาในสนามรบมีเสรภีาพ และชวยในการตดัสินใจไดอยางถูกตอง 

ลักษณะ และประเภทของหลักนิยม 

หลักนิยมทางทหาร คือ หลักการพ้ืนฐานในการใชกําลังทหาร ซ่ึงถือวาเปนแนวความคิดเบือ้งตน  ในการ 
จัดเตรยีมและการใชกําลังทหารเขาทําสงคราม  กระบวนการกําหนดหลักนิยมมีการนํามาใชใน ๒ ลักษณะ  คือ  การนํามา
จากพื้นฐานและหลักการทีไ่ดรบัการพิสูจนและรบัรองแลววาเปนจรงิ จากบทเรยีนในอดีตทัง้ในประเทศและตางประเทศ ผาน



 
ลักษณะ และประเภทของหลักนิยม 
 หลักนิยมทางทหาร คือ หลักการพื้นฐานในการใชกําลังทหาร ซ่ึงถือวาเปนแนวความคิดเบื้องตน  
ในการจัดเตรียมและการใชกําลังทหารเขาทําสงครามกระบวนการกําหนดหลักนิยมมีการนํามาใชใน ๒ 
ลักษณะ คือ  การนํามาจากพื้นฐานและหลักการที่ไดรับการพิสูจนและรับรองแลววาเปนจริง จากบทเรียนใน
อดีตทั้งในประเทศและตางประเทศผานกระบวนการวิเคราะหหาหนทางแกไขรวมกับนโยบายของประเทศ 
ทฤษฎีทางทหารและภัยคุกคามที่คาดวาจะประสบในอนาคต  สวนอีกลักษณะหนึ่งคือการนํามาจาก
แนวความคิดใหมที่มีความสรางสรรคที่จะใชกําลังในการสูรบนอยที่สุด แตใหไดรับผลดีที่สุด  หลักนิยมที่มี
ใชกันอยูมี ๒ ลักษณะ รวม ๕ ประเภท  
ลักษณะของหลักนิยม 
    ๑. หลักนิยมทั่วไป (General Doctrine) เปนแนวทางอยางกวาง ๆ ที่กลาวถึงการดําเนินการของ 
กองทัพ ที่ใชในการปฏิบัติงานทั่วไป ทั้งในเรื่องการเตรียมกําลัง การประกอบกําลัง การวางกําลัง รวมถึงการ
ฝกกําลังพลเพื่อการปฏิบัติภารกิจโดยทั่วไป  
๒. หลักนิยมเฉพาะ (Specific Doctrine) เปนแนวทางในการปฏิบัติงานเฉพาะอยาง เชน การดเตรียมกําลัง 
การใชกําลังเพื่อการปฏิบัติการทางเรือสาขาใดสาขาหนึ่ง  ตัวอยางเชนหลักนิยมการปฏิบัติการของเรือเร็ว
โจมตี และหลักนิยมในการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก เปนตน 
ประเภทของหลักนิยม  
 หลักนิยมที่มีใชอยูอาจพิจารณาแบงไดเปน ๕ ประเภท คือ 
    ๑. หลักนิยมยุทธศาสตร (Strategic Doctrine) ใชในการกําหนดการดําเนินการของรัฐบาล เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของชาติที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ สาระสําคัญของหลักนิยมนี้จะนํามากําหนดเปน
การดําเนินการของกําลังอํานาจของชาติสาขาตาง ๆ ในรูปของเอกสารปกขาว (White Paper) ที่ออกโดย
รัฐบาล 
   ๒. หลักนิยมพื้นฐาน (Fundamental Doctrine) เปนหลักนิยมที่อธิบายและชี้แนะวิธีการอยางกวางๆ 
ในการใชกําลังกองทัพใหบรรลุภารกิจอยางมีประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงจะนํามาใชในการจัดโครงสราง การฝก
บุคลากรของหนวย การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ การใชกําลัง และการดํารงรักษาไวซ่ึงกําลังอํานาจของ
กองทัพ เชน กองทัพเรือสามารถนํามาใชในการเตรียมการ การใชและดํารงรักษาไวซ่ึง นาวิกานุภาพ หลัก
นิยมพื้นฐานนี้จะเปนแมบทในการพัฒนา หลักนิยมทางยุทธการ และ หลักนิยมทางยุทธวิธี ทั้งนี้จะตอง
สามารถใชในการชี้แจงประเด็นสําคัญ ๓ ประการไดคือ ทําไมประเทศไทยตองมีกองทัพเรือ ลักษณะของ
สงครามที่กองทัพเรืออาจตองเผชิญ และกองทัพเรือจะแสวงหาความสําเร็จในสงครามดังกลาวอยางไร  ซ่ึง
คําตอบทั้งปวง จะเปนสาระสําคัญของหลักนิยมทางทะเลของกองทัพเรือเลมนี้ 
 ๓. หลักนิยมทางยุทธการ  (Operational Doctrine)  เปนหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติภารกิจของ
หนวยในแตละกิจเฉพาะ หรือแตละ สมรภูมิ (Theater) สาระของหลักนิยมนี้จะนําไปกําหนดเปน แผน



ยุทธการหรือแผนการทัพ (Campaign Plan) ที่กองกําลังทางทหารนั้น ๆ จะใชในการเตรียมการและ
อํานวยการตอสถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยเชื่อวาเปนหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจะเอาชนะขาศึกได   
และนําไปสูการฝกปฏิบัติใหมีความพรอมรบ 
 ๔. หลักนิยมทางยุทธวิธี (Tactical Doctrine) เปนแนวทางการปฏิบัติภารกิจของหนวยที่สอดคลอง
กับหลักนิยมพื้นฐาน และหลักนิยมทางยุทธการ ซ่ึงในสาระจะกําหนดเปน ระเบียบปฏิบัติประจํา (Standard 
Operating Procedure) และบางครั้งก็เรียกวา หลักนิยมพันธกิจ (Functional Doctrine) เชน หลักนิยมการ
ปฏิบัติการของเรือเร็วโจมตี หลักนิยมการปราบเรือดําน้ํารวมระหวางเรือกับอากาศยาน หลักนิยมการ
ปฏิบัติการรวมระหวางเรือกับอากาศยาน หลักนิยมการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก เปนตน 
 ๕. หลักนิยมการยุทธรวม/ผสม (Joint/Combined Operations Doctrine) เปนบทบัญญัติของหลักการ
ทั่วไปที่ยอมรับรวมกันระหวางเหลาทัพ และ/หรือระหวางประเทศพันธมิตร ซ่ึงจะพรรณนาถึงความสัมพันธ
และการประสานการปฏิบัติการรวมกันตามที่ไดมีความตกลงกันไว 
การกําหนดหลักนิยม 
   หลักนิยมเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนายุทธศาสตรที่มีกระบวนการทางความคิดที่ใชประวัติศาสตร 
และประสบการณในอดีต รวมทั้งทฤษฎีทางทหารมาวิเคราะหรวมกับปจจัยภายนอกหรือส่ิงแวดลอม ซ่ึง
ไดแก นโยบายการเมือง สภาพภูมิศาสตร งบประมาณ โครงสรางกําลังรบ ภัยคุกคาม/ขีดความสามารถที่อาจ
เผชิญขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ธรรมชาติของหนวยกําลังรบ ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ 
ฯลฯ  เมื่อไดหลักนิยมแลวจะตองนําไปอบรมศึกษาและฝกปฏิบัติ ซ่ึงจะทําใหเกิดสิ่งใหม ความคิด
สรางสรรค หรือนวัตกรรมใหม อันจะกอใหเกิดการพัฒนาหลักนิยมที่ดีและมีความสมบูรณตอไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังแสดงการกาํหนดหลักนิยม 
ปจจัยภายนอก 

การวิเคราะห หลักนิยม
 INFORM 

ยุทธศาสตร 

INFLUENCE 

ประวัติศาสตร 

 อดีต 

- นโยบาย 
- ภูมิศาสตร 
- ทรัพยากร/งบประมาณ 
- โครงสรางกําลังรบ 

ปจจุบัน 

- ประสบการณ 
- ของตนเองและผูอ่ืน 
- ทฤษฎี 
- บันทึก 

- การทดสอบ 
- การรบ 
- การฝก 

 อนาคต 

การศึกษา 

 - ความคิดสรางสรรค/นวัตกรรม 
- เทคโนโลยี 

 



 
ความสําคัญของหลักนิยมในการปฏิบัติการทางทหาร 
 ในสถานการณที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตัดสินใจ ไมสามารถหาขอตกลงใจในการปฏิบัติภารกิจ 
ตามแนวทางของยุทธศาสตรทหารที่กําหนดหรือตามคําแนะนําทางยุทธการและการใชเทคนิคทางยุทธวิธีได 
หลักนิยมจะเปนเครื่องชวยในการพิจารณากําหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได 
และยังชวยทําใหเกิดความเขาใจถึงพื้นฐานของการจัดการภายใน รวมทั้งแนวความคิดของผูกําหนดนโยบาย
ชาติดวย ตัวอยางของการใชหลักนิยมอยางไดผลในยุคเรือใบซึ่งนายพลเรือ เนลสัน ของอังกฤษ ผูมีช่ือเสียง
ในเรื่องการสั่งการที่เขาใจงาย และนําไปใชปฏิบัติอยางไดผล การสั่งใหกําลังเขาโจมตีในระยะประชิด (Close 
Action) หมายถึงการใหผูบังคับการเรือแตละลํา นําเรือเขาตอสูกับขาศึกใหใกลมากขึ้นเพื่อผลของการทําลาย 
และประโยคคําสั่งที่วาผูบังคับการเรือใดก็ตามจะถือวาไดกระทําความผิดอยางมหันตถานําเรือแลนขนาน 
(alongside) กับเรือของขาศึก หลักนิยมทางทะเล (Maritime Doctrine) ยุทธศาสตรทางทะเล (Maritime 
Strategy) และโครงสรางกําลังรบทางทะเล (Maritime Forces Structure) มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
กลาวคือ หลักนิยมทางทะเล จัดเปนพื้นฐานในการพิจารณากําหนดยุทธศาสตรทาทะเลและกําลังทางเรือที่
จําเปนตองใชปฏิบัติตามยุทธศาสตรนั้น ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นลําดับความสําคัญของกิจที่จะตองดําเนินการ
ตามหลักนิยมทางทะเลดังกลาว ทั้งนี้การปฏิบัติงานในทะเลจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจกับสภาวะ
แวดลอมทางทะเล ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดนโยบายทางการเมืองระหวางประเทศ     การกําหนดขนาดและ
รูปรางของกําลังที่จะใชและกําลังสนับสนุนตางๆ ที่เกี่ยวของดวย 
ความสัมพันธของหลักนิยมตอการกําหนดบทบาทและหนาที่ของกองทัพเรือ 
      หลักนิยมเปนกรอบของหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติการ การฝกฝน เปนพื้นฐานในการ
ปฏิบัติการทางทหารดานตางๆ การใชกําลังจากทางทะเลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางดานการเมืองนั้น ถือ
วามีพื้นฐานมาจากหลักนิยมทางทะเลเชนกัน หลักนิยมทางทะเลจะมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธ
ศาสตรทหาร และการวางแผนทางทหารระดับยุทธวิธี  สามารถประยุกตใชไดทั้งในสถานการณขัดแยงหรือ
ในยามสงบ 

  หลักนิยมสามารถใชเปนเครื่องชวยในการกําหนดนโยบายความมั่นคงแหงชาติ  และนโยบาย
ปองกันประเทศ โดยในดานความมั่นคงแหงชาตินั้นจะใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ขอหวงใยตออัตราเสี่ยงที่จะตองเผชิญในการรักษาอํานาจอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ เชน หาก
ประเทศไทยไมสามารถดํารงไวซ่ึงการใชเสนทางคมนาคมทางทะเลไดโดยอิสรเสรี จากสถานการณขอ
ขัดแยงระหวางประเทศจนถึงขั้นทําสงครามแลว จะมีผลทําใหเศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงัก ทหารจะขาด
ยุทธปจจัยในการปองกันประเทศจนอาจถึงขั้นการสูญเสียเอกราชและอธิปไตยไดในที่สุด เปนตน 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดทําหลักนิยมทางทะเลของกองทัพเรือ 
 หลักนิยมมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร  การศึกษาคนควา การวิเคราะห และการตีความประสบการณ
ที่ผานมา ซึ่งสามารถนําไปใชสอน หรือใชปฏิบัติเพื่อที่จะกอใหเกิดจุดเริ่มตนที่เหมือนกันสําหรับแนวความคิด
และการปฏิบัติในอนาคต อยางไรก็ดี หลักนิยมควรที่จะตองมีการทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้ง เมื่อ
มีการนําความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการทหารเขามาเกี่ยวของ ซึ่งอาจมีผลทําใหรูปแบบการปฏิบัติการทาง
ทหารเปลี่ยนแปลงไปได  โดยในทางปฏิบัติ การทบทวนหลักนิยมสามารถกระทําไดเมื่อมีการปฏิบัติงานจริง
หรือการฝกประจําปและไดขอยุติหรือบทเรียนซึ่งเปนที่ยอมรับนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติครั้งตอไป  ดังนั้น หนวยที่รับผิดชอบในการกําหนดและพัฒนาหลักนิยม
จะตองติดตามและประเมินผลที่ไดรับจากการปฏิบัติเพื่อนํามาทบทวนและปรับปรุงหลักนิยมใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลา โดยหลักนิยมจะตองมีวิวัฒนาการจากการเจริญเติบโตดานพื้นฐานของการเมือง จากยุทธศาสตรใน
แงมุมของเทคโนโลยีใหม ๆ จากบทเรียนประสบการณ และจากการวิเคราะหพินิจพิจารณาเนื้อหาทางยุทธ
ศาสตรอยางถองแท  เอกสารนี้จะตองเปนเรื่องที่กอใหเกิดการถกปญหากันตอไป  ทั้งนี้หลักนิยมไมควรเปน
เหมือนโซตรวน สําหรับยึดติดกับความนึกคิดปจจุบัน แตควรจะตองเปนสื่อกลางสําหรับการกาวไปวิวัฒนาการ
ทางหลักนิยมใหม ๆ ตอไป 
  หลักนิยมทางทะเลเลมนี้ ไดดําเนินการเรียบเรียงตามขั้นตอนของการจัดทําหลักนิยมโดยมี
เนื้อหาภายใน กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของหลักนิยมทางทะเล ความขัดแยง สงคราม และหลักนิยม
ของสงคราม การวางแผนและแนวคิดทางยุทธศาสตรในการใชประโยชนของกําลังอํานาจทางทะเล รวมทั้งการ
สงกําลังบํารุงทหารเรือ ทั้งในยามสงบและยามสงคราม ตลอดจนการประยุกตใชกําลังอํานาจทางทะเลในการทํา
สงครามเพื่อใหทราบถึงบทบาทและหนาที่ในการดําเนินการของกองทัพเรือ  ซึ่งขอมูลที่เรียบเรียงในเอกสารเลม

ผังแสดงความสัมพันธของหลักนิยมทางทหารกบับทบาทของกองทัพ 

การบังคับบัญชา พื้นฐานความสําเร็จ 
ของการสูรบในการทําสงคราม 

 

การจัดหนวยและ 
การพัฒนาระบบ 

ส่ิงจําเปนในการฝก 
-ระดับการทําสงคราม 
  การส่ังการ และ 
  การควบคุม 
- ความสําคัญของ 
  การปฏิบัติทาง 
  ยุทธการ และ 
  ยุทธศิลป 
- นโยบายในการ 
  บังคับบัญชา 

สภาวะแวดลอม 
องคประกอบ: 
-การฝกการ 
 บังคับบัญชา 
-การดําเนินกลยุทธ 
-กําลังอํานาจการยิง 
 

ความตองการ: 
-การปฏิบัติการรวม/ผสม 
-เอกภาพในการสั่งการ 
-ความคลองตัว 
-การจูโจม 
-การยึดดินแดนบนบก 
-การดํารงความตอเน่ือง 
 

-การวิเคราะห 
-การพัฒนา 
-นโยบาย 
-ความตองการ: 
  มาตรฐาน 
  การใชงานไดหลายหนาที่ 
  ความงายในการใช 
  ความเช่ือถือได 
  การคาดการณ 
  ความรวดเร็วในการตอบโต 
    เพ่ือครอบคลุมขีดความ 
    สามารถที่ยังดอยอยู 
 
 
 

-มีหลักนิยมที่นํามา 
 ใชงานได 
-สามารถเผชิญภาวะ 
 กดดันและความ 
 ไมแนนอนได 
-เรียนรูจาก 
 ประสบการณ 



นี้ไดนํามาจากเอกสารหลักนิยมทางทะเลทั้งในและตางประเทศ  รวมทั้งประสบการณการดําเนินการของ
กองทัพเรือที่ไดปฏิบัติมาแลวในอดีตถึงปจจุบัน และที่จะดําเนินการตอไปในอนาคต 

บทท่ี ๒ 
สงคราม และธรรมชาติของสงครามทางเรือ 

(War and the Nature of Naval War) 
 

          การท่ีชาติหนึ่งกระทําสงครามกับอีกชาติหนึ่ง ยอมจะมีเหตุเนื่อง 
มาจากความประสงคของการบานเมืองซึ่งไดแยงชิงกัน ความประสงคของ
ชาติยอมมีตาง ๆ ตามคราวตามสมัย เพราะฉะนั้นวิธีท่ีทําสงครามก็ตองมี 
ตาง ๆ กันออกไปตามคราวตามสมัยเหมือนกัน สุดแลวแตความประสงคแล
ความมานะจะไปไดแคไหน เพราะการสงครามตองนับวาเปนปลายเหตุของ
การโตแยงแหงความประสงคท้ังสองฝาย หรือเม่ือหมด ทางพูดกันโดยความ
สามัคคีประนีประนอม เม่ือโตแยงกันดวยหนังสือไมไดแลวก็ตอง โตแยงกัน
ดวยอาวุธเพื่อใหสําเร็จความประสงคเดิมนั่นเอง จนกวาขางหนึ่งจะออนเพลีย
หรือหมดมานะที่จะสละทรัพยและชีวิตอีกตอไป  ก็ตองยอมทําหนังสือ  
สัญญาไมตรีดวย ตามความประสงคของสัตรูโดยเสียเปรียบมากหรือนอย

ตามแตน้ําหนักความเดือดรอน    ตอชีวิตของชาติท่ีขาศึกจะกดลงไดในขณะนั้น 

                                       กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์  
  ๑ เมษายน ๒๔๕๖ 

สงครามและธรรมชาติของสงคราม 

 ความแตกตางระหวางสงครามและสันติภาพอยูที่ระดับความรุนแรงของความขัดแยง การใช
สันติภาพในการแกปญหาประเทศที่เกี่ยวของจะไมพยายามใชความรุนแรงระหวางกัน แตหากมีความ
จําเปนตองใชความรุนแรงเพื่อการแกปญหาเกิดขึ้น ประเทศเหลานั้นจัดไดวากําลังตกอยูในสถานการณของ
ความขัดแยง และระดับความขัดแยงจะเปนเครื่องบงชี้ถึงระดับความรุนแรงของการสูรบ สงครามและ
สันติภาพเปนปฏิปกษตอกัน ดังนั้นเมื่อประเทศใดกําลังอยูในระหวางการสูรบที่มีจุดมุงหมายเพื่อตองการ
ดําเนินการทางการเมืองตออีกฝายหนึ่ง มีขอบเขตการตอสูและดํารงการรบตอเนื่องเปนเวลานาน สามารถ
เรียกไดวาประเทศนั้นกําลังตกอยูในสภาวะของ “สงคราม” 
 ตามขอกฎหมายระหวางประเทศ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.๑๙๐๗ กําหนดไววา ประเทศใดจะเขารวม
สงคราม จะตองทําการประกาศสงครามกับประเทศคูกรณีกอน ดังนั้นชวงเวลาการเริ่มทําสงครามจึง
หมายความถึงระยะเวลาหลังจากการประกาศสงครามไปจนถึงกอนที่การสูรบจะเกิดขึ้น อยางไรก็ตามตั้งแต



ป ค.ศ.๑๙๖๔ ไดมีการละเวนที่จะประกาศสงคราม เนื่องจากในกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา ๕๑ ไดระบุไว
วา “ไมมีขอความใดในกฎบัตรฉบับปจจุบัน อันจักริดรอนสิทธิประจําตัวในการปองกันตนเองโดยลําพังหรือ
โดยรวมกัน หากการโจมตีดวยกําลังอาวุธนั้นบังเกิดแกชาติสมาชิกของสหประชาชาติ จนกวาคณะมนตรี
ความมั่นคงจะไดดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อธํารงไวซ่ึงสันติภาพ  และความมั่นคงระหวางประเทศ 
มาตรการที่ชาติสมาชิกไดดําเนินไปในการใชสิทธิปองกันตนเองนี้  จักตองรายงานใหคณะมนตรีความมั่นคง
ทราบโดยทันที ”  ดังกรณีตัวอยางของ สงครามเวียดนาม  สงครามอิรัก-อิหราน   สงครามฟอลคแลนด   และ
สงครามอาวเปอรเซีย เปนตน 
 ประเทศไทยไดเขาไปมีสวนรวมในสงครามและความขัดแยงตาง ๆ ทั้งในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค มากกวากึ่งหนึ่งของประวัติศาสตรชาติ โดยเคยทําการสูรบและทําสงครามนับแตสมัยกรุงสุโขทัย
เร่ือยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร ในระดับนานาชาตินั้นไทยเคยสงกําลังทหารรวมรบในสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ สงครามเกาหลี  สงครามเวียดนาม  รวมท้ังปฏิบัติการรักษาสันติภาพกรณีความขัดแยงในติมอร
ตะวันออก (ผนวก ก.) 

ขอกฎหมายในการทําสงคราม   (The Legality of War) 
 ตามกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ.๑๙๔๕ หามการใชกําลังทหารในการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งดินแดน
หรือเอกราชทางการเมืองของรัฐใด ๆ แตใหดําเนินการไดถาหากการใชกําลังทหารดังกลาว ทั้งของรัฐใด ๆ 
หรือกลุมรัฐที่เปนพันธมิตรตอกันจะทําไปเพื่อการปองกันตนเอง  หรืออีกนัยหนึ่งจะพิจารณาถึงโอกาส ใน
การใชกําลังทางทหารที่ถือวาถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงในการดําเนินการเกี่ยวกับการขัดแยงดวยกําลังอาวุธ
ระหวางประเทศนั้นสวนหนึ่งนํามาจากการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดกระทําตอกันระหวางรัฐ และอีกสวน
หนึ่งนํามาจากขนบธรรมเนียมประเพณีตามกฎหมายระหวางประเทศ ที่ไดพัฒนาและใชปฏิบัติกันมาเปน
เวลานาน 
 กฎหมายสงครามหลายฉบับซึ่งรวมถึง อนุสัญญากรุงเฮก ป ค.ศ.๑๘๘๙  และ ค.ศ.๑๙๐๗ ดวยนั้นได
มีการปรับแตงความหมายและวิธีการทําสงครามอันไดแก สถานะของการสูรบ เปาหมายทางทหารที่สามารถ
โจมตีไดโดยชอบดวยกฎหมาย และประเภทของอาวุธที่สามารถใชไดโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีหลักการ
วาตองไมเปนอาวุธที่ไมจําแนกเปาหมาย และตองไมทําใหเกิดการทุกขทรมานจนเกินไป ทั้งนี้ตามมติของ 
UN Conference on Prohibitions or Restrictions of the Use of Certain Convention Weapons which may be 
deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects   นอกจากนั้นยังไดนําขอบัญญัติตาม
อนุสัญญาเจนีวา ป ค.ศ.๑๙๔๙  ซ่ึงเนนการคุมครองผูไดรับบาดเจ็บ เชลยศึกและประชาชน มาบังคับใชอีก
ดวย 

ระดับของความขัดแยง  (Spectrum of Conflicts) 
ความขัดแยงที่นําไปสูความรุนแรงโดยการใชกําลังทหารตามแบบ (Conventional Forces) นั้น 

สามารถกําหนดได ๓ ระดับคือ 



 ๑. ความขัดแยงระดับสูง (High Intensity Conflict) เปนความขัดแยงที่ทัง้สองฝายมีการเผชิญหนากนั
ดวยกําลังทางทหารจํานวนมาก และมกีารปฏิบัติการทางทหารเพื่อใหไดมาซึ่งดินแดนของฝายตรงขาม หาก
ชาติใดไดมกีารนําเอากําลังอํานาจของชาตพิันธมิตรมาสนับสนุนกําลังฝายตนแลว จะทําใหการใชกําลังทาง
ทหารตอความขัดแยงระดับสงูนี้อยูนอกเหนือกําลังอํานาจของชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะการใชกําลังทาง
ทหารนี้จึงตกอยูกับชาติที่มกีําลังอํานาจของชาติขนาดใหญหรือชาติพนัธมิตรสําคัญ ดังเชน ปฏิบัตกิารพายุ
ทะเลทรายในสงครามอาวเปอรเซีย  
 ๒. ความขัดแยงระดับกลาง (Medium Intensity Conflict) เปนความขัดแยงที่มีการดําเนินการทั้งทาง
บก ทางทะเล และทางอากาศ หรือของกองกําลังรบรวม เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคทางทหารในขอบเขต
จํากัด กําลังอํานาจที่สําคัญของชาติทั้งหมดอาจถูกนํามาใชเพื่อการขจัดความขัดแยงระดับกลางนี้ไดแตจะเปน
เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเทานั้นโดยจะดําเนินการรวมกับชาติที่มีกําลังอํานาจระดับปานกลางและระดับเล็ก 
ตัวอยางของการดําเนินการนี้ไดแก สงคราม  ฟอลคแลนด ในป พ.ศ.๒๕๒๕ ระหวางอังกฤษกับอารเจนตินา 
 ๓. ความขัดแยงระดับต่ํา (Low Intensity Conflict) การใชกําลังทางทหารเพื่อยับยั้งความขัดแยง
ระดับต่ํานี้จะเปนไปอยางจํากัด ในสถานการณความมั่นคงของชาติระดับต่ํา มีความลอแหลมตอการใชกําลัง
ทางทหาร และไมสามารถระบุตัวผูรุกรานหรือฝายตรงขามได การดําเนินการนี้สวนใหญจะเปนไปตาม
จุดมุงหมายทางการเมืองมากกวาที่จะใหไดมาซึ่งความไดเปรียบทางทหาร ตัวอยางของความขัดแยงนี้เชน 
การเผชิญหนากันระหวางมาเลเซียกับอินโดนีเซีย ในหวงป พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๐๙  ตอปญหาการแบงแยก
ดินแดนบนเกาะบอรเนียว 

ระดับของสงคราม  (Levels of War) 

ระดับของสงครามตามลักษณะของการวางแผนในการทําสงคราม แบงออกไดเปน ๔ ระดับดังนี้ 
 ๑. ระดับยุทธศาสตรชาติ (Grand Strategic Level) เปนความรวมมือและทิศทางการใชกําลังอํานาจ
ของชาติหรือกลุมประเทศ  ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของชาติหรือกลุมประเทศที่
กําหนดไว เชนดานความมั่นคง ซ่ึงเปนการตัดสินใจระดับรัฐบาลที่มุงเนนเรื่องภาพรวมในการนําชาติหรือ
กลุมประเทศเขาทําสงคราม ดังตัวอยางที่รัฐบาลอังกฤษตัดสินใจที่จะยึดหมูเกาะฟอลคแลนดคืนจาก
อารเจนตินา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 ๒. ระดับยุทธศาสตรทหาร (Military Strategic Level) เปนการใชกําลังอํานาจทางทหารเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายทางทหารซึ่งเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรชาติที่จะตัดสินใจวาจะใชกําลังอํานาจทางทหาร
อยางไร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรชาติหรือยุทธศาสตรของกลุมประเทศ การวางแผนจะเนน
เร่ืองการรบ ณ ที่ใดที่หนึ่ง หรือที่เรียกวา ยุทธบริเวณ (Theaters) ดังตัวอยางกรณีกระทรวงกลาโหมอังกฤษ
ตัดสินใจใช กองเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือดําน้ําและกองเรือเฉพาะกิจยกพลขึ้นบกเพื่อบังคับขมขูให
อารเจนตินาถอนกําลังทหารออกจากหมูเกาะฟอลคแลนดเสียกอน หากไมสําเร็จจะใชกําลังดังกลาวเขายึดหมู
เกาะฟอลคแลนดคืนมา 



 ๓. ระดับยุทธการ (Operational Level) เปนการตัดสินใจทําการยุทธและปฏิบัติการทางทหารที่
สําคัญอยางหนึ่งอยางใด ในวันเวลาและยุทธบริเวณหรือพื้นที่ปฏิบัติการแหงหนึ่ง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ทางยุทธศาสตรทหาร ดังเชนการตัดสินใจของผูบัญชาการกองกําลังอังกฤษในการวางกําลังกองเรือบรรทุก
เครื่องบินใหหางจากหมูเกาะฟอลคแลนดในระยะเทาใดและในทิศทางใด รวมทั้งการกําหนดจุดยกพลขึ้นบก
บนเกาะฟอลคแลนด ในวันเวลาใด และดวยกําลังอะไร จํานวนเทาไร ซ่ึงการดําเนินการในระดับยุทธการนี้
สามารถสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคของชาติได  
 ๔. ระดับยุทธวิธี (Tactical Level) เปนแนวทางการใชหนวยกําลังทหารในการตอสูกับขาศึก โดยมี
จุดมุงหมายในการใชกําลังรบเพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบในการดําเนินการตามเปาหมายทางยุทธการ ใน
ระดับนี้จะเกี่ยวของกับการสูรบในสนามรบโดยตรง เปนการตัดสินใจวาจะใชกําลังรบที่มีอยูใหดีที่สุด
อยางไรจึงจะบรรลุเปาหมายทางยุทธการ ดังเชนตัวอยางการตัดสินใจของผูบังคับหมวดเรือคุมกันของ
อังกฤษ ในการวางกําลังปองกันกองเรือบรรทุกเครื่องบินใหปลอดภัยจากภัยคุกคามจากเครื่องบินโจมตี เรือ
ดําน้ํา และเรือผิวน้ําของอารเจนตินา โดยการวางกําลังเรือดําน้ํา เรือผิวน้ํา เครื่องบินเตือนภัยลวงหนาใน
อากาศ และเครื่องบินขับไลสกัดกั้นเปนฉากคุมกันรอบกองเรือบรรทุกเครื่องบินสําหรับหลักนิยมทางทะเล
นั้น จะเกียวของกับการวางแผนและการปฏิบัติทั้ง ๓ ระดับ ตั้งแตระดับยุทธศาสตรทหาร  ลงมาถึงระดับ
ยุทธวิธี  ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงตองทราบ และเขาใจถึงความตองการของวัตถุประสงคของชาติ  ตลอดจน
ยุทธศาสตรชาติอยางชัดเจน   เพื่อใชในการกําหนดยุทธศาสตรทหารตอไป  กําลังอํานาจของชาติดาน
การทหารนี้จะตองดําเนินการควบคูไปกับกําลังอํานาจของชาติในดานอื่นๆ ดวย   สําหรับระดับการวางแผน
และการปฏิบัติการนั้น  ไมสามารถแยกออกจากกันอยางเดนชัด  และยังมีความเกี่ยวเนื่องกันอยางหลีกเลี่ยง
มิได  

ประเภทของสงคราม (Classes Of War)  

สงครามเปนเพียงเคร่ืองมือและไมใชจุดสิ้นสุดของความขัดแยง เพราะเปาหมายของสงครามคือ 
สันติภาพที่สมบูรณ มีสภาพการดํารงอยูของชีวิตที่สูงกวา ดีกวาที่จะปลอยใหเปนไปตามยถากรรม โดยไมใช
สงครามเปนเครื่องมือเขาตัดสิน ดังที่ แม็คเคียเเวลลี กลาวไววา “ผลสําเร็จของสงครามนั้นตองวัดจาก
ผลประโยชนทางการเมืองท่ีติดตามมา มิใชจากชัยชนะในการยุทธ” ดังนั้นการทําสงครามจึงควรกําหนดการ
ใชกําลังทางทหารตามขอบเขตและจุดมุงหมายทางการเมือง จากประวัติการทําสงครามที่ผานมาของประเทศ
ตาง ๆ สามารถกําหนดประเภทของสงครามได ๒ ลักษณะ คือ 

 ๑. สงครามทั่วไป (General War) เปนการใชกําลังทางทหารทําการสูรบระหวางประเทศคูกรณี และ
หรือกับชาติพันธมิตรของคูกรณี โดยมีจุดมุงหมายการสูรบที่การทําลายลางและยึดครองดินแดนของศัตรู
อยางสิ้นเชิง โดยการสูรบนี้อาจจะขยายวงกวางออกไปยังประเทศพันธมิตรของแตละฝายในระดับโลกได
ดวย ชาติที่มีสวนรวมในการรบจะใชกําลังอํานาจทั้งมวลที่มีอยูเพื่อใหเกิดชัยชนะและปองกันการพายแพ 
ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนของสงครามทั่วไป ไดแก สงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ อยางไรก็ตามสงคราม



ทั่วไปนี้อาจเกิดขึ้นไดในภูมิภาคหนึ่งโดยมีสมรภูมิการรบเพียงแหงเดียวก็ได เชน สงครามยิว-อาหรับ ในป 
พ.ศ.๒๔๙๑ และ ๒๕๑๔ สงครามเกาหลี ระหวางป พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๖  
 ๒. สงครามจํากัด (Limited War) เปนสงครามที่กระทําดวยวัตถุประสงคที่จํากัด เนื่องจากถูกจํากัด
ดวยขีดความสามารถทั้งสองฝาย แตอาจกระทํากันยืดเยื้อกินเวลานานนับป เชน สงครามรวมชาติเยอรมัน 
(German Unification) สงครามกลางเมืองในจีน สงครามฟอลคแลนด และสงครามอาวเปอรเซีย เปนตน  

สําหรับขอแตกตางระหวางสงครามทั่วไปกับสงครามจํากัดนั้น บางครั้งไมสามารถแยกใหเห็นได
ชัดเจน โดยบางกรณีสงครามจํากัดจะครอบคลุมระดับของความขัดแยงระหวางประเทศคอนขางกวาง ตั้งแต
การใชกําลังอาวุธเขาแทรกแซงในกิจการของประเทศอื่น จนถึงสงครามกองโจรภายในประเทศ เชนสงคราม
เกาหลี ซ่ึงมีประเทศเขารวมในการสงครามเกือบทั่วโลก มีการเกณฑทรัพยากรตาง ๆ มาใชในหวงระยะเวลา 
๒ ปของการทําสงครามเปนจํานวนมาก    รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะใชอาวุธนิวเคลียรอีกดวย และถือเปนเพียง 
สงครามจํากัดทางภูมิศาสตร แหงหนึ่งเทานั้น 

หลักการสงคราม (Principles Of War) 

ประวัติศาสตรในการทําสงครามในอดีตไดแสดงใหเห็นวา หากไดดําเนินการไปตามหลักการ
บางอยางแลว จะมีโอกาสไดรับชัยชนะมากกวาการดําเนินการตามยถากรรม ซ่ึงหลักการสําหรับใชในการ
ดําเนินการทําสงครามนี้เรียกวา “หลักการสงคราม” 
 หลักการสงคราม สามารถนํามาใชในการปฏิบัติการทางทหาร ท้ังในระดับยุทธศาสตร และระดับ
ยุทธการ หลักการสงครามนี้อาจกลาวไดวาเปนท้ังศาสตรและศิลป  การนําหลักการสงครามไปประกอบการ
พิจารณาวางแผนทางทหารเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นนั้น ผูนําทางทหารควรนําไปใชในรูปของ
การเปนสิ่งเตือนใจ มิใชเปนสิ่งชวยจํา (Check List)   เนื่องจากหลักการสงครามเปรียบไดกับการกลั่นกรอง
ประสบการณ และแนวความคิดในการดําเนินการ ท้ังแบบธรรมดาและแบบที่มีความสลับซับซอนเขาดวยกัน 
โดยมีผลลัพธเปนรูปของการปฏิบัติการทางทหาร ซ่ึงการดําเนินการในบางครั้งอาจเปนไปในทางตรงกันขาม
กับหลักการที่ไดถือปฏิบัติกันมาชานานแลวก็ได  โดยจะขึ้นอยูกับสถานการณในการรบในขณะนั้นเปนหลัก  
สําหรับหลักการสงครามทางทะเลของกองทัพเรือไทยในปจจุบันยังไมมีการบัญญัติไวเปนท่ีแนชัด แต
อยางไรก็ตาม กองทัพเรือไทยไดอางอิงหลักการสงครามของกองทัพเรืออังกฤษซึ่งกองทัพเรือของประเทศ
ตางๆ ไดใชเปนพื้นฐาน ดังนี้  
 ๑. การดํารงความมุงหมาย (Maintain the Aim) เมื่อดําเนินการรบผลที่ตองการคือชัยชนะ ซ่ึงจะ
กระทําโดยการใชกําลังทางทหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายทางการเมืองที่ตองการจาก
วัตถุประสงคของชาติ เนื่องจากบางครั้งยุทธศาสตรชาติอาจมีความสลับซับซอน  จึงมีความจําเปนที่จะตอง
กําหนดวัตถุประสงคทางทหาร และยุทธศาสตรทหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งจุดมุงหมายของการใชกําลังทหาร
ใหชัดเจน และงายตอการทําความเขาใจและสามารถปฏิบัติได  การปฏิบัติการทางทหารใด ๆ อาจมีเปาหมาย



การปฏิบัติที่แตกตางกันได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณหรือฉากการรบในขณะนั้น อยางไรก็ตามในภาพรวม
แลวจะตองดํารงไวซ่ึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายชาติที่ตองการ  
 ๒. ขวัญและกําลังใจ (Morale) การมีขวัญและกําลังใจที่ดีเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการทํา
สงครามใหไดชัยชนะ  การสรางขวัญและกําลังใจที่ดีนั้น มีองคประกอบที่สําคัญหลายประการ เชน จะตองมี
จุดมุงหมายการรบที่ชัดเจน มีการฝกอยางตอเนื่อง มีกําลังพลที่มีระเบียบวินัยและกลาหาญ มียุทโธปกรณที่
ทันสมัยและพอเพียง เปนตน   นอกจากนั้นการมีผูนําหนวยที่มีลักษณะผูนําที่ดี  เปนที่รัก เชื่อถือของทหาร 
จะสามารถทําใหหนวยทหารมีขวัญและกําลังใจที่ดี เกิดความกลาหาญ เกิดพลังในการสูรบ และมีความ
พยายามที่จะใหไดมาซึ่งชัยชนะ 
 ๓. การรุก (Offensive) เปนหนทางเดียวที่จะไดมาซึ่งชัยชนะ และเปนการขัดขวางหรือทําลาย
แผนการของขาศึก  ฝายที่ทําการรุกจะเปนฝายริเร่ิมและกระทําโดยใชจุดเขมแข็ง ของตนตอจุดดอยหรือ
ออนแอของขาศึก เพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบและใหไดชัยชนะในที่สุด ในขณะที่ฝายรับจะตองแกไข
สถานการณและปองกันมิใหเกิดความเสียเปรียบ ซ่ึงสวนมากจะมีเวลาในการพิจารณานอยหรือไมมีเลย การ
เปนฝายรุกตองอาศัยความพรอมของกองกําลังที่สูง  และถากระทําไดจะเปนการทําลายขวัญและกําลังใจของ
ฝายตรงขาม การรุกยังสามารถดัดแปลงมาใชในสถานการณการตั้งรับไดอีกดวย 
 ๔. การจูโจม (Surprise) การจูโจมถือเปนการปฏิบัติที่มีอิทธิพล และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ
รบ เพราะสามารถทําลายขวัญและกําลังใจของขาศึก และชวยเสริมสรางกําลังใจใหแกฝายเราไดเปนอยางดี 
การจูโจมสามารถกระทําไดในหลายลักษณะทั้งในระดับยุทธศาสตรและระดับยุทธวิธี การจูโจมมี
องคประกอบที่สําคัญคือ การขาว การรักษาความลับ การปกปดอําพราง  การลวง  ความงายความเปนฝาย
ริเร่ิม  ความกลา จังหวะเวลา ความเร็วของการปฏิบัติการ  และเทคโนโลยี   ทั้งนี้ฝายจูโจมควรมีการระวัง
ปองกันการถูกจูโจมดวย 
 ๕. การระวังปองกัน/การรักษาความปลอดภัย (Security) เปนการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยจากการโจมตีหรือการขัดขวางของขาศึก การระวังปองกันจะชวยใหกองกําลังมีเสรีภาพใน
การรุกและสามารถทําการเคลื่อนยายกําลังไดอยางปลอดภัย การระวังปองกันนั้นมีขอบเขตของการ
ดําเนินการที่กวาง แตมิไดหมายความวาใหระวังมากเกินไปจนไมกลาเสี่ยงอันตราย  การระวังปองกันที่ดีจะ
สามารถลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาทลงได การมีนโยบายพึ่งตนเองและการมีความรวมมือ
กับชาติพันธมิตรที่ดีจะชวยทําใหชาติเกิดความมั่นคงขึ้นได ซ่ึงอาจสามารถยับยั้งความคิดของขาศึกในการที่
จะทําการจูโจมหรือใชกําลังทหารตอฝายเรา  นอกจากนั้นการระวังปองกันยังหมายรวมถึงมาตรการตาง ๆ ใน
การทําใหเกิดความมั่นใจในการผนวกกําลังรบเขาดวยกัน  และปองกันการจูโจมจากศัตรู  การปฏิบัติการ
ตอตานการขาวกรองของขาศึกที่ตองการรูในเรื่องของ  ความตั้งใจ   ขีดความสามรถ  และจุดเปราะบางของ
พันธมิตรของฝายเรา 
 ๖. การรวมกําลัง (Concentration of Forces) หมายถึง การรวมกําลังคนและอาวุธยุทโธปกรณให
เหนือกวาขาศึก ณ ตําบลที่และเวลาที่ตองการ เปนการสรางความไดเปรียบตอขาศึกซึ่งจะชวยใหมีโอกาสได



ชัยชนะมากขึ้น การรวมกําลังมิไดหมายความถึงการนํากําลังตาง ๆ มารวมไวในที่เดียวกันเทานั้น แตหมายถึง
ความสามารถในการใหการสนับสนุนของหนวยขางเคียง ณ ตําบลที่และเวลาที่ตองการ หรือเพื่อตอตานการ
รุกของขาศึกดวย 
 ๗. การออมกําลัง (Economy of Forces) หมายถึง ความสามารถในการแบงกําลังที่มีอยูใหปฏิบัติการ
ไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงตองสามารถสนองความตองการตามหลัก การรวมกําลังและการ
ระวังปองกัน ไดดีที่สุด ทั้งนี้ไมใชเปนการใชกําลัง ใหนอย เสมอไป หรือเปนการปองกันเสียทุกแหง 
 ๘. ความคลองตัว (Mobility) คือ ขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนตางๆ ของฝายตนใหทันตอ
เหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถฉกฉวยโอกาสที่เหมาะสมไดอยูเสมอ เปนการรวมเอา
ความหมายของการเคลื่อนกําลัง (Movement) การดําเนินกลยุทธ (Maneuver) และความออนตัว (Flexibility) 
เขาดวยกัน นอกจากนั้นยังหมายความถึงตองสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ไดยาวนานและมีความตอเนื่องโดย
ไมตองอาศัยฐานทัพประจํา ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามภารกิจที่กําหนดไวลวงหนาเมื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



บทท่ี ๓ 

           กําลังอํานาจทางทะเล (Maritime Power) 

 กําลังอํานาจทางทะเล หมายถึง ความสามารถของรัฐในการนําทรัพยากรที่เกี่ยวของกับทะเลไปใชได
อยางเต็มที่ เพื่อประโยชนของรัฐโดยไมมีรัฐใดสามารถขัดขวางได และขีดความสามารถในการปองกันมิให
รัฐอื่นเขามาใชประโยชนในทะเลนั้นได ซ่ึงมีผลตอการครองอากาศและอาณาบริเวณที่ติดตอกับทะเล ดังนั้น
จึงกลาวไดวา กําลังอํานาจทางทะเลมีอิทธิพลตอการปฏิบัติการในทุกมิติ  ไดแก บนผิวน้ํา ใตน้ํา ในอากาศ
เหนือผิวน้ํา รวมทั้งพื้นดินที่ติดตอกับทะเล  

ธรรมชาติของกําลังอํานาจทางทะเล (The Nature Of Maritime Power) 

กําลังอํานาจทางทะเล ตามแนวความคิดอยางกวาง ๆ  คือความพยายามที่จะนํากําลังอํานาจทางทหาร  
การเมือง และเศรษฐกิจ มาสนับสนุนการใชทะเลเพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุประสงคแหงชาติ ซ่ึงตามปกติ กําลัง
อํานาจทางทะเลจะถูกนํามาใชในการควบคุมเสนทางคมนาคมทางทะเล เพื่อความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ หรือ
เพื่อความอยูรอดของชาติที่ตองพึ่งพาทะเล  กําลังอํานาจทางทะเลมีอิทธิพลตอการปฏิบัติการบนบก เชน การ
ปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก  และการโจมตีเปาหมายบนบก เปนตน  การแสดงกําลังอํานาจทางทะเลได
ขยายขีดความสามารถออกไปเปนอันมาก จะเห็นไดวาปจจุบันกําลังอํานาจทางทะเลมีขีดความสามารถใน
การตอสูดวยอากาศยาน และจากอาวุธที่อยูในทะเล  ซ่ึงมีปจจัยหลักในการใชเพียงอยางเดียวคือ ตองใชทะเล
เปนหลักในการปฏิบัติการนั่นเอง 

ในดานความมั่นคงหรือการปองกันประเทศ  หากเกิดการรบขึ้นประเทศหรือกลุมประเทศซึ่งอาศัย
ทะเลเปนหลัก สามารถนํากําลังอํานาจทางทะเลมาใชในการปกปองผลประโยชนของชาติ และยังสามารถ
นําไปชวยเหลือดานการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคง ดวยการปองกันความขัดแยงและการควบคุมความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นไดอีกดวยเมื่อมีการปฏิบัติการรวมกันสามเหลาทัพ ตอเปาหมายบนฝง กําลังทางเรือจะเขาถึง
พื้นที่ไดโดยใชทะเลเปนเสนทางหลัก ในขณะที่กําลังทางบกอาจเขาถึงที่หมายในลักษณะเดียวกันไดดวยการ
สงขึ้นจากเรือในการยกพลขึ้นบกเทานั้น กองกําลังทางบกอาจจะปฏิบัติการไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
หากกองกําลังทางเรือไมสามารถใหการคุมกันตอเสนทางลําเลียงยุทธปจจัยได 

เซอร จูเล่ียน คอรเบตต นักยุทธศาสตรทางเรือของอังกฤษ ไดกลาวโตแยงเกี่ยวกับขอบเขตและการ
ใชกําลังอํานาจทางทะเลไวในหลักนิยมทางเรือของอังกฤษวา “………เกือบจะเปนไปไมไดเลยท่ีจะตัดสินใจ
ทําสงครามดวยกําลังอํานาจทางเรือแตเพียงอยางเดียว กําลังทางเรือนั้นหากไมไดรับความชวยเหลือ ความ
กดดันทางเรือจะมีผลตอฝายตรงขามอยางชา ๆ ตองรอใหฝายตรงขามหมดกําลังไปเอง แตจะสรางความ
ยุงยากใหกับการคาทางทะเลของฝายเราและชาติเปนกลาง” 

 



สวนประกอบของกําลังอํานาจทางทะเล (Elements Of Maritime Power) 

 “……กําลังอํานาจทางทะเล มิไดจํากัดอยูเพียง เรือรบ อากาศยาน อาวุธ และกําลังพลที่ไดรับการฝก
เทานั้น แตยังรวมถึงสถานที่ตั้งบนบก ฐานทัพทาเรือ การพาณิชยนาวีและความไดเปรียบในการติดตอกับ 
นานาชาติโดยอาศัยทะเล ชาติท่ีมีขีดความสามารถในการใชกําลังอํานาจทางทะเล จะตองขึ้นอยูกับ
คุณลักษณะและจํานวนของพลเมือง คุณลักษณะของรัฐบาล ฐานะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพทางดาน
อุตสาหกรรม การพัฒนาระบบขนสงและการติดตอสื่อสารภายในประเทศ คุณภาพและจํานวนของทาเรือ 
ความยาวของชายฝงทะเล และตําบลท่ีตั้งของประเทศ ฐานทัพและอาณานิคมท่ีสัมพันธกับเสนทางคมนาคม
ทางทะเล”  

       อี.บี. พอตเตอร และ ซี. นิมิตซ 

   เมื่อกลาวถึงกําลังอํานาจทางทะเลและอิทธิพลที่เกี่ยวของแลวยอมมีความเกี่ยวพันกับรัพยากรธรรมชาติ
ในทะเล ผลประโยชนและรายไดหลักของประเทศมีที่มาจากการคาระหวางประเทศ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ของรายได มาจากการคาทางทะเลและมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้นทุกป   การคาทางทะเลมีความเกี่ยวของกับ
แหลงผลิตหรือแหลงอุตสาหกรรม แหลงวัตถุดิบ แหลงตลาด แหลงเงินทุน แหลงแรงงานและพลังงานตาง ๆ 
ส่ิงเหลานี้ลวนมีความจําเปนตองใชเสนทางการลําเลียงขนสงทางทะเลเปนหลักดังนั้นเสนทางคมนาคมขนสง
ทางทะเลจึงเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการคุมครองใหสามารถใชไดทั้งในยามสงบ
และยามสงครามเสนทางคมนาคมทางทะเลนอกจากจะมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจตามที่กลาวแลว  ยัง
เปนเสนทางลําเลียงยุทโธปกรณที่สําคัญของกองทัพอีกดวย  ไมมีการปฏิบัติการทางทหารใดที่สามารถ
ปฏิบัติการไดอยางตอเนื่อง เปนเวลานาน ถาปราศจากซึ่งการสงกําลังบํารุงจากทะเล กําลังอํานาจทางทะเลจึง
เกี่ยวพันกับการนําไปใชประโยชนและการปกปองผลประโยชนในคราวเดียวกัน 

คุณลักษณะของกําลังอํานาจทางทะเล  

   ความสําเร็จของปฏิบัติการทางทหารใหญ ๆ ตองอาศัยความรวมมือของกําลังทหารทั้งทางบก ทางเรือ 
และทางอากาศ กําลังอํานาจทางทะเลมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากกําลังทางทหารอื่น ๆ ไดแก 
  ๑. ความคลองตัว (Mobility) กําลังทางเรือสามารถเคลื่อนที่ไปไดหลายรอยไมลตอวัน ดวยขีด
ความสามารถนี้ทําใหกําลังทางเรือสามารถตอบโตฝายตรงขามไดในระยะไกลเกินขอบฟา ทําใหกําลังทาง
เรือเปนภัยคุกคามที่นากลัวอยางเห็นไดชัด 
 ๒. ความสามารถที่หลากหลาย (Versatility) กําลังทางเรือสามารถเปลี่ยนรูปแบบปฏิบัติการทางทหารได
งายและรวดเรว็ รวมทั้งสามารถปฏิบัติกิจไดหลายอยางในเวลาเดียวกนั จากความออนตัวในการปฏิบัติงานนี้
ทําใหกําลังทางเรือสามารถตอบสนองความตองการของหนวยเหนือไดเปนอยางดี ดวยระบบอํานวยการรบที่



ทันสมัยกําลังทางเรือสามารถควบคุมการปฏิบัติการทางทหารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในระดับยุทธศาสตร 
ยุทธการและยทุธวิธี ความสามารถในการปฏิบัติงานไดหลายอยางมีปจจัยที่สําคัญ ดังนี้ 
    ๒.๑ ความออนตัวในการโตตอบ (Flexibility in Response) เรือที่อยูในสถานะพรอมรบระดับสูง จะ
มีการจัดเจาหนาที่ประจําพรอมรับภัยคุกคามไดในทันที กําลังพลประจําเรือและระบบตาง ๆ สามารถปรับ
จากการเดินเรือในสถานีเดินเรือปกติ มาเปนสถานีรบในระดับที่สูงไดตามสถานการณที่ตองการ 
     ๒.๒ ความสามารถในการปรับเปล่ียนบทบาท (Adaptability in Roles) เรือรบขนาดตั้งแตเรือฟริ
เกตขึ้นไป จะมีขีดความสามารถในการปองกันตนเองสูงในทุกมิติ และมีขีดความสามารถทางรุกในหนึ่งถึง
สองมิติ ดังนั้นเรือประเภทนี้จึงมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการตาง ๆ ได กําลังทางเรือสามารถจัดตั้งเปน
กอง/หมวดหรือหมูเรือเฉพาะกิจได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของภารกิจที่ไดรับมอบ เมื่อนําขีดความสามารถ
ของเรือแตละลํามารวมกัน จะทําใหเกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในดานการปองกันและการรุก 
สามารถปฏิบัติงานในระดับภัยคุกคามที่สูงขึ้นจากเดิมได  
   ๓. ความตอเนื่องในการปฏิบัติการ (Sustained Reach) การที่กําลังทางเรือมีขีดความสามารถในการสง
กําลังบํารุงในทะเล รวมทั้งมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการซอมทําและการรักษาพยาบาลซึ่งเปนระบบที่มี
ความสมบูรณในตัวในระดับหนึ่งนั้น ทําใหกําลังทางเรือสามารถปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ปฏิบัติการไดเปน
เวลานาน แมวาพื้นที่นั้นจะอยูหางไกลจากสวนสนับสนุนบนฝงก็ตาม กรณีใชเรือสงกําลังบํารุง เรือน้ํามัน
และเรือกูซอมเขาชวยสนับสนุนการปฏิบัติ จะยิ่งชวยใหกําลังทางเรือสามารถอยูในพื้นที่ปฏิบัติการไดนาน
ยิ่งขึ้น  
   ๔. ความสามารถในการฟนตัวกลับสูสภาวะปกต ิ (Resilience) เรือรบไดรับการออกแบบใหสามารถรับ
ความเสียหายไดระดับหนึ่งกอนที่จะไมสามารถใชงานตอไปได ขณะไดรับความเสียหายขีดความสามารถจะ
ลดลง แตเมื่อสามารถแกไขระบบหรืออุปกรณที่เสียหายได เรือรบนั้นก็จะกลับคืนสูสภาพพรอมรบตอไปได
อีกครั้ง ปกติแลวเรือรบสมัยใหมจะไดรับการออกแบบใหสามารถปฏิบัติงานไดในพืน้ที่ที่มีการใชอาวุธ
ประเภทนิวเคลียร เคมี หรือชีวะ ซ่ึงจะมีสภาพการปนเปอนที่เปนพษิกระจายเปนบริเวณกวางโดยไมทําใหขีด
ความสามารถในการรบลดลง 
    ๕. ขีดความสามารถในการลําเลียง (Lift Capability) ความสามารถในการลําเลียงของกําลังทางเรือนั้น
เปนที่ประจักษชัดเจนอยูแลววาสามารถลําเลียงยุทธปจจัยตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติการทางทหาร
ไดเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการปฏิบัติการยกพลขึ้นบก การสนับสนุนที่ตอเนื่องหลังการยกพลขึ้นบก 
นอกจากนั้นในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือการเกิดอุทกภัย สามารถนํากําลังทางเรือไปใชในการลําเลียงเสบียง
อาหาร สัมภาระและเวชภัณฑตาง ๆ ไปชวยเหลือผูประสบภัยไดเปนอยางดี  
   ๖. การถวงดุลอํานาจทางทะเล (Poise) จากคุณลักษณะที่กําลังทางเรือสามารถปฏิบัติการอยูในพื้นที่ได
นานและในพื้นที่ที่หางไกล และขีดความสามารถดานอื่น ๆ รัฐสามารถนํากําลังทางเรือมาเปนเครื่องมือ
ตอรองในระดับการเมืองระหวางประเทศได โดยใชการปฏิบัติการทางเรือทั้งในลักษณะปกปดหรือเปด



เปดเผยเพื่อวัตถุประสงคในการปองปราม หรือบีบบังคับฝายตรงขามใหยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ฝายเรา
กําหนด อันเปนลักษณะของการถวงดุลอํานาจทางทะเลซึ่งถือเปนปฏิบัติการในเชิงการทูตอยางหนึ่ง  
   ๗. การสนับสนุนการรบทางบก (Leverage) การวางกําลังทางเรือ ณ ตําบลที่ที่เหมาะสม จะทําใหเกิด
ความไดเปรียบหรือการถวงดุลอํานาจกับเหตุการณที่เกิดขึ้นทางบกได แมวาสัดสวนของกําลังทางเรือจะนอย
เมื่อเปรียบเทียบกับกําลังทางบกที่อยูในเหตุการณก็ตาม การดําเนินการเชนนี้เปนแนวความคิดทางยุทธ
ศาสตรและยุทธการที่สามารถสงผลกระทบโดยตรงตอสถานการณทางการเมือง หรือเพื่อผลทางการทหาร 
การวางแผนที่ดีอาจมีผลในระดับยุทธศาสตรได ทําใหรูปแบบของการรบทางบกเปนไปตามที่ฝายเรา
ประสงค เปนการปองกันไมใหขาศึกรวมกําลังบริเวณแนวรบที่วิกฤติ กําลังรบยกพลขึ้นบกและกําลังทางเรือ
อ่ืนๆ อาจปฏิบัติการจากในทะเล เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ หรือดึงกําลังทางบกของขาศึกไมใหปฏิบัติตาม
แผนที่วางไวได  
    ๘. การปฏิบัติการรวม (Joint Attributes) การปฏิบัติการยกพลขึ้นบกสามารถนํากําลังทั้งสามเหลาทัพมา
ทํางานรวมกันได นอกจากนั้นการปฏิบัติการทางเรือในสาขาอื่น ๆ ก็มีลักษณะของการปฏิบัติการรวมเพราะ
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามแนวชายฝงหรือปฏิบัติการในอากาศ สามารถจัดตั้งกองบัญชาการรบอยูในทะเล
สําหรับกําลังรบรวมไดดีเพราะมีความพรอมดานการสื่อสาร ความออนตัว และมีขีดความสามารถในการ
เขาถึงพื้นที่ทําการรบไดดี ในการปฏิบัติการรบบางชวงอาจตองมีการเคลื่อนยายสวนบังคับบัญชาจากเรือสู
บกไดดวยเชนกัน  
 ๙. การปฏิบัติการรวมผสม (Combined Attributes) กําลังทางเรือของหลายชาติมักมีหลักนิยมในการ
ปฏิบัติตาง ๆ ที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน จึงสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางไมมีปญหาและไมตองมีการ
เตรียมการมากนัก เชน การลาดตระเวนรวม การฝกรวม หรือการสงกําลังทางเรือไปรวมในการรักษา
สันติภาพรวมกับ UN 
   ๑๐. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Intelligence and External Information Support) กําลังทางเรือมี
ระบบการติดตอส่ือสารและมีระบบตรวจการณที่ทันสมัยในหลายรูปแบบ สามารถประมวลขอมูลขาวสารที่
ไดรับจากแหลงตาง ๆ ไดจํานวนมากและแสดงผลไดอยางรวดเร็ว ระบบการติดตอส่ือสารและระบบการ
ตรวจการณถือเปนหัวใจสําคัญของกําลังทางเรือในการปฏิบัติการทางเรือรูปแบบตาง ๆ 
   ๑๑. ความคุมคา (Cost Effectiveness) กําลังทางเรือมีราคาในการจัดซื้อที่สูงมาก ตองมีการฝกฝนกําลัง
พล และมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนตาง ๆ ในตัวเอง เรือรบเปนฐานอาวุธที่มีความสมบูรณในตัว โดย
ไดรวมระบบคนหาและติดตามเปา ระบบอาวุธ และระบบควบคุมและสั่งการทางยุทธวิธีเขาไวดวยกัน กําลัง
ทางเรือสามารถประสานการปฏิบัติการกับกําลังรบอื่นไดโดยใชขายการสื่อสารประจําเรือ ทําใหกําลังทางเรือ
สามารถปฏิบัติการไดหลายรูปแบบ เมื่อเรือรบออกไปปฏิบัติหนาที่จะมีคาใชจายในการสงกําลังบํารุงที่ไมสูง
นัก 
   ๑๒. อายุการใชงาน (Life Cycle) กําลังทางเรือไดรับการออกแบบใหใชปฏิบัติการไดเปนเวลานาน ดวย
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว จําเปนตองทําการปรับปรุงระบบตาง ๆ ที่ติดตั้ง



บนเรือใหมีความทันสมัยเปนระยะ ๆ เชน ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจจับเปา และระบบอาวุธยุทโธปกรณที่
สําคัญตามความจําเปน เรือรบสามารถดํารงขีดความสามารถทางยุทธการในระดับสูงไวไดนานกวายานรบ
ประเภทอื่น ๆ และสามารถปรับปรุงพัฒนาระบบตาง ๆ ใหมีความทันสมัยไดตลอดเวลาโดยใชตัวเรือเดิม 

ประวัติการพัฒนาของกําลังอํานาจทางทะเล (History Of The Development of Maritime Power) 

   กําลังอํานาจทางทะเลไดถูกนําไปใชคร้ังแรกโดยชาติที่ตองการแสวงหาผลประโยชนจากพื้นที่อ่ืน ๆ 
โดยใชทะเลเปนเสนทางคมนาคมขนสง และใชขอไดเปรียบของกําลังทางเรือในเรื่องความเร็ว รัศมีทําการ 
ขีดความสามารถในการลําเลียง และการเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดดี ในการติดตอกับประเทศอื่นเพื่อทําการคา
ขายระหวางกันอยางตอเนื่อง 
 มาฮาน นักทฤษฎีดานกําลังอํานาจทางทะเล ไดกลาววา ชาติมหาอํานาจตองการเปนมหาอํานาจทาง
ทะเล เพราะกําลังอํานาจทางทะเลหมายถึงความเขมแข็งทางการคาและกิจการทหารเรือ เขาไดใหเหตุผล ๕ 
ประการที่จะทําใหชาติสามารถเปนมหาอํานาจทางทะเลไดคือ 
  เปนประเทศที่ตั้งอยูติดกับทะเล และงายตอการเขาหาเสนทางการคาขาย 
หลักของโลก 
  มีอัตราสวนของพลเมืองสูงเมื่อเทียบกับความยาวชายฝงทะเล 
  มีอัตราสวนของพลเมืองที่ใชทะเลเพื่อการยังชีพสูง 
  มีทัศนคติสนับสนุนหรือชวยเหลือการคาทางทะเลและการหาอาณานิคม 
  รัฐมีนโยบายสงเสริมการตอเรือ การพัฒนาหรือขยายตลาด 
  สนับสนุนนโยบายดานการทหารเรือ 
 มาฮาน เห็นวา นาวิกานุภาพหรือกําลังอํานาจทางเรือ (Naval  Power)เปนปจจัยสําคัญที่สุดของกําลัง
อํานาจทางทะเล (Maritime Power) หรือสมุททานุภาพ (Sea Power) เพราะเปนเครื่องมือที่ทําใหชาติสามารถ
ไดการครองทะเล 
 กําลังอํานาจทางเรือตามแนวความคิดของมาฮาน ประกอบดวยปจจัยหลัก ๓ ประการ คือ 

  ความไดเปรียบดานภูมิศาสตรทําใหประเทศนั้นสามารถใชทะเลเปนหลักในการคมนาคมขนสง
แขงขันกับชาติอ่ืน 

  ทะเลชวยใหกําลังทางเรือสามารถใชฐานการซอมบํารุงและวางกําลังไดทั่วโลก 
  กําลังทางเรือ โดยเฉพาะกองเรือ จะมีกําลังอํานาจเพียงใดขึ้นอยูกับ ขนาด ขีดความสามารถ การ

ไดรับการฝกและการเปนผูนํา 
   มาฮาน ยังมีความเห็นสอดคลองกับหลักการรบทางบก โดยใหความสําคัญของการใชกําลังทางเรือ
เขาทําการรบแบบเด็ดขาด โดยจะตองมีความพรอมที่จะใชกําลังในทางรุกและเปนผูริเร่ิมเปดฉากการรบกอน 
นอกจากนั้นการปดกั้นพื้นที่และการทําลายระบบการเดินเรือพาณิชย เปนเครื่องมือในการทําลายระบบ
เศรษฐกิจของขาศึก และเปนปจจัยชวยสนับสนุนยุทธศาสตรทางเรือ 

พล.ร.ต. อัลเฟรด เทเยอร มา



 คอรเบตต เปนนักยุทธศาสตรทานหนึ่งที่ใหความสําคัญตอการเปรียบเทียบหลักการสงครามทางบก
กับทางเรือนอยกวาคนอื่น เขาเพียงเนนความแตกตางของตัวกลางพื้นฐานทั้งสองคือแผนดินกับทะเลเทานั้น 
และไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับยุทธศาสตรทะเล (Maritime Strategy) กับยุทธศาสตรทางเรือ (Naval Strategy) 
วายุทธศาสตรทางเรือนั้นเปนสาขายอยของยุทธศาสตรทะเล ซ่ึงเกี่ยวของกับการเคลื่อนกําลังของกองเรือเมื่อ
ยุทธศาสตรทะเล ไดกําหนดบทบาทของกองเรือ ที่สัมพันธกับการรบบนบกแลว 
 มาฮานและคอรเบตต มีความเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับการครองทะเล โดยมาฮานเห็นวาการครอง
ทะเลเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการทําสงครามทางเรือ และมีผลตอผูไดการครองทะเล แตคอรเบตตกลับพบวาไม
มีความจําเปนใดเลยที่จะตองไดการครองทะเล เพราะการครองทะเลนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการใชงานซึ่ง
อาจจะทําในลักษณะถาวรหรือช่ัวคราว ทําทั่วไปหรือทําเฉพาะตําบลที่ก็ได แตคอรเบตตไดเนนการคุมกัน
การคาทางทะเล โดยการคุมกันกระบวนเรือพาณิชยและเรือลําเลียง การกําหนดเสนทางคุมกัน และการ
กําหนดพื้นที่คุมกัน 
 ยุทธศาสตรทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ตางเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรดานความมั่นคงของ
ชาติ ที่จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรทหาร กําลังอํานาจทางทะเลเพียงอยางเดียวไมอาจนํามา
ซ่ึงชัยชนะได จึงจําเปนตองมีการปฏิบัติการรวมกับกําลังอํานาจทางบกและทางอากาศดวย 

ภัยคุกคามทางทะเล (Maritime Threats) 

 ภัยคุกคามหรืออันตรายที่มีตอผลประโยชนของชาติทางทะเลที่อาจเกิดจากปญหาในทะเลนั้นมี
มากมายโดยภัยคุกคามที่จัดอยูในระดับผลประโยชนสําคัญ (Vital Interests) ของไทยคือการถูกปดกั้นหรือ
ขัดขวางเสนทางคมนาคมทางทะเล (Sea Lines of Communication: SLOC) สายหลักสายเดียวของไทยทีเ่ชือ่ม
ระหวางเมืองทาสําคัญของไทยที่ตั้งลึกเขามาในกนอาวไทยกับเมืองทาสําคัญในทะเลจีนใต มหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟก ซ่ึงอาจเปนทั้งภัยคุกคามทั่วไป (Non-Military Threat) และภัยคุกคามทางทหาร 
(Military Threat) 

ภัยคุกคามท่ัวไป (Non-Military Threat) 

 ๑. การออกกฎหมายภายในของรัฐชายฝง การจราจรในชองแคบมะละกาและชองแคบสิงคโปรนั้นมี
ความคับคั่งมาก ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุเรือโดนกันแลวเกิดไฟไหม เกยตื้น หรือเรือจม และ
สงผลใหเกิดน้ํามันร่ัวไหลลงทะเลจากเรือน้ํามันขนาดใหญที่ใชชองแคบนี้มาก รัฐชายฝงที่เกี่ยวของจึงได
ออกกฎระเบียบใหเรือที่จะผานเขาออกตองมีการแจงลวงหนา มีการกําหนดชองทางเดินเรือและการเก็บคา
ผานชองแคบ แตประเทศตางๆ และโดยเฉพาะสหรัฐฯไมเห็นดวยกับขอกําหนดของรัฐชายฝงเหลานี้ โดยอาง
วาชองแคบมะละกาเปนเสนทางเดินเรือสากล 

๒. การกระทําเยี่ยงโจรสลัด มักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนกับเรือสินคาทุกประเภท ซ่ึงกลุมบุคคล
เหลานี้จะใชเรือเล็กความเร็วสูงแลนเขาทางทายเรือสินคา ที่ตองลดความเร็วลงบริเวณชองแคบมะละกาและ



ชองแคบสิงคโปร มีการใชปนยิงใหเรือหยุดบริเวณ ฮองกง-ลูซอน-ไหหลํา การปลนแตละครั้งใชเวลา
ประมาณ ๓๐ นาที มูลคาของที่ปลนไปไดอยูระหวาง ๕,๐๐๐–๑๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ ฯ โดยมักเอาเงินสด
หรืออุปกรณไฟฟาเหตุการณลักษณะนี้เกิดขึ้นทั่วโลก และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป ในป พ.ศ.๒๕๓๗ 
เกิดขึ้น ๙๒ คร้ัง พ.ศ.๒๕๓๘ เกิดขึ้น ๑๗๐ คร้ัง โดยรอยละ ๗๕ เกิดในแถบเอเชีย-แปซิฟก คาเสียหายในแต
ละปประมาณ ๘,๐๐๐–๑๒,๐๐๐ ลานบาท แตปญหาที่นาวิตกที่สุดก็คือ ในระหวางที่โจรสลัดขึ้นไปบนเรือ
สินคา โดยเฉพาะเรือน้ํามันขนาดใหญจะไมอยูในบังคับซึ่งอาจเกิดการเฉี่ยวชนกับเรืออ่ืนหรือเกยตื้นไดงาย 
ผลที่ตามมาคือทําใหเกิดน้ํามันร่ัวไหลลงทะเลจํานวนมาก รวมทั้งเรืออาจจมขวางรองน้ําในชองแคบ ทําให
ชองแคบนั้นใชเปนทางผานไมไดหลายวันหรือหลายสัปดาห 

๓.  ภัยธรรมชาติ การระเบิดของภูเขาไฟครักคาตั๊ว (Krakatoa) บริเวณชองแคบซุนดา และ ภูเขา
ไฟพินาตูโบ (Pinatubo) ที่ฟลิปปนส โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการเกิด
แผนดินไหว และพายุไตฝุน (โดยเฉลี่ยปละ ๙ ลูก) ซ่ึงอาจทําใหเกิดคลื่นขนาดใหญ ลมแรงจัดจนเรือแตก
หรือจม ขวางชองแคบตาง ๆ ซ่ึงอาจทําใหการเดินเรือตองหยุดชะงักในชวงสั้น ๆ ได 

ภัยคุกคามทางทหาร (Military Threat) 

๑. ประเทศคูขัดแยงใชหรือคุกคามวาจะใชทุนระเบิด  ทุนระเบิดเปนภัยคุกคามรายแรงตอเสนทาง
คมนาคมทางทะเลในภูมิภาคที่มีความลึกของน้ํานอยซ่ึงเหมาะสําหรับการใชทุนระเบิดทุกประเภท ในชวง ๔ 
ปที่ผานมาประเทศที่มีขีดความสามารถในการวางทุนระเบิดไดเพิ่มจํานวนขึ้นเปน ๔๘ ประเทศ ในกรณทีีเ่กดิ
สงครามบริเวณคาบสมุทรเกาหลีและในตะวันออกกลาง คูกรณีอาจวางทุนระเบิดในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต เพื่อขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวการสงกําลังรบและอาวุธยุทโธปกรณของพันธมิตรโดยเฉพาะสหรัฐ ฯ การ
ทําลายสนามทุนระเบิดอาจใชเวลาเพียงไมกี่สัปดาห ถามิตรประเทศรวมมือกัน แตถามีเรือขนาดใหญถูกจม
ขวางรองน้ําแคบ ๆ ก็อาจใชเวลากูเรือหรือทําลายเรือนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาวไทยตอนบนซึ่งมีลักษณะ
เปนกนถุงที่มีระดับน้ําตื้น เหมาะสําหรับการวางทุนระเบิด ปดทางเขา-ออกทาเรือ และ/หรือ ปากแมน้ํา จะทํา
ใหการคมนาคมทางทะเลของประเทศหยุดชะงัก เรือสินคาไมอาจผานเขาออกไดตามปกติ สงผลใหการ
ดําเนินกิจกรรมทางทะเลตองหยุดชะงักดวยเชนกัน  หรืออาจตองมีคาใชจายสูงขึ้น และนําความเดือดรอนมา
สูประชาชนทั้งประเทศ 

 

ภาพปญหาหมูเกาะในทะเลจนีใต 
ที่อาจเปนภยัคกุคามตอการ



๒. ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตปฏิบตัิการขัดขวางการคมนาคมทางทะเล  
   ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีขีดความสามารถในการขัดขวางการเดินเรือ

ผานชองแคบตาง ๆ ไดในเกณฑต่ํา ทุกประเทศในภูมิภาคนี้ตองพึ่งการขนสงทางทะเลมากกวารอยละ ๙๐ 
ของการนําเขาและสงออกสินคาในเชิงปริมาณ จึงไมนามีเหตุผลเพียงพอที่จะขัดขวางเสนทางคมนาคมทาง
เรือ หากมีประเทศใดประเทศหนึ่งลงมือขัดขวางอาจถูกตอบโต ทั้งทางการทูต การคาและการทหาร จาก
บรรดาประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบ 
 ๓. การขัดแยงดวยกําลังระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
                การขัดแยงดวยกําลังทหาร ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาจเกิดจาก
ปญหาการแยงชิงดินแดน หรือเกาะตาง ๆ จากปญหาความไมชัดเจนของเสนแบงเขตแดนทางทะเลที่ยังตกลง
กันไมได การใชกําลังโจมตีทําลายฐานขุดเจาะน้ํามัน และกาซธรรมชาติในทะเล หรือเรือสํารวจน้ํามัน ฯลฯ 
ผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว อาจทําใหเสรีภาพและความมั่นคงของการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ทะเล รวมทั้งการคมนาคมขนสงในอาวไทย ทะเลจีนใต และทะเลอันดามัน รวมทั้งชองแคบมะละกา ไม
สามารถใชงานไดตามปกติ เหตุการณอาจลุกลามมากขึ้นไดหากประเทศที่ไดรับผลกระทบเชน สหรัฐฯ สง
กําลังรบทางเรือเขามาในทะเลจีนใตเพื่อคุมครองเสนทางเดินเรือและเกิดการปะทะกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๔ 
ยุทธศาสตรของกําลังอํานาจทางทะเล 

(Maritime Power Strategies) 

ผลประโยชนของชาติทางทะเล (National Maritime Interests) 

ผลประโยชนของชาติเปนปจจัยสําคัญที่ใชในการกําหนด “วัตถุประสงคแหงชาติ” และ “ยุทธศาสตร
ชาติ” ในสวนของกองทัพเรือ ตองนํามากําหนดเปน “วัตถุประสงคทางเรือ”   เพื่อการกําหนดภารกิจ การจัด
โครงสรางกองทัพ เพื่อการเตรียมกําลังและเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ (ตามผนวก ข.)  ดังมีรายละเอียด
ของวัตถุประสงคทางเรือและภารกิจของกองทัพเรือ ที่ผูบัญชาการทหารเรือไดใหความเห็นชอบแลว (ตาม
ผนวก ค.)  

ประเทศไทย ไดกําหนดผลประโยชนของชาติไว ๔ ประการ คือ  
 การดํารงอยูของรัฐโดยมีเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดน    
 ความเกษมสุขสมบูรณของประชาชน ความเจริญกาวหนาโดยสวนรวมของชาติทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม   

 มีสถาบันการปกครองที่อํานวยประโยชนแกประชาชน    
 ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหวางประเทศ 

ผลประโยชนของชาติเปนปจจัยสําคัญของนักการทหารและนักการทูต ที่ใชในการกําหนดยุทธศาสตร
ชาติและการพฒันากําลังอํานาจของชาติ นกัยุทธศาสตรชาวสหรัฐฯ ไดเสนอแนวความคิดในเรื่อง
ผลประโยชนของชาติไวหลายทาน เชน  

  Hans MORGENTHAU ไดแบงผลประโยชนของชาติออกเปน ๒ ระดับ คือ “ผลประโยชน
สําคัญของชาติ” (Vital Interests) ซ่ึงเกี่ยวของกับความอยูรอดของประเทศที่ไมสามารถประนีประนอมได 
และไมรีรอที่จะใชกําลังอํานาจทางทหารเขาทําการแกไขปญหา และอีกระดับหนึ่งคือ “ผลประโยชน
ระดับรองของชาติ” (Secondary Interests) ซ่ึงไมเกี่ยวของกับความอยูรอดของประเทศและสามารถ
ประนีประนอมกันได  

 Donald E. NEUCHTERLEIN ไดแบงยอยผลประโยชนของชาติจากแนวความคิดของ 
MORGENTHAU ออกเปน ๔ ระดับ ดังนี้คือ 

ผลประโยชนสําคัญของชาติ แบงเปน “ผลประโยชนเพื่อความอยูรอดของชาติ” 
(Survival Interests; Existence in Jeopardy, will fight for survival at all cost) และ “ผลประโยชนสําคัญ
ของชาติ” (Vital Interests; Serious harm likely, cannot tolerate) และแบงผลประโยชนระดับรองของชาติ 
(Secondary Interests) เปน “ผลประโยชนหลักของชาติ” (Major Interests; May be adversary affected, 
should compromise) และ “ผลประโยชนรองของชาติ” (Peripheral Interests; Not adversary affected, 



harm may be sustained) ซ่ึงโดยทั่วไปประเทศตาง ๆ มักตัดสินใจที่จะใชกําลังอํานาจทางทหารเขาทําการ
แกไขปญหาในกรณีที่ Vital Interests ตั้งแตหนึ่งอยางขึ้นไปถูกคุกคาม และสงครามมักเกิดขึ้นเมื่อ Vital 
และ/หรือ Survival Interests ตั้งแตหนึ่งอยางขึ้นไปถูกคุกคาม เมื่อมีการกลาวถึงผลประโยชนของชาติทาง
ทะเล (Maritime Interests) แลวมักหมายถึงผลประโยชนที่ไดจากทะเลในสวนของทรัพยากรธรรมชาติทั้ง
ส่ิงที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ซ่ึงสิ่งที่มีชีวิต ไดแก กุง หอย ปู ปลา เปนตน และสิ่งที่ไมมีชีวิต ไดแก แรธาตุ 
น้ํามัน กาซธรรมชาติ และแหลงพลังงานธรรมชาติอ่ืนๆ เปนตน การขุดพบกาซธรรมชาติในอาวไทยได
เพิ่มความสําคัญของทะเลไทยใหสูงยิ่งขึ้น ดังนั้นการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจึงมิได
หมายความถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเทานั้น ยังหมายรวมถึงการรักษาเอกราชและอธิปไตยตอ
นานน้ํา ชายฝง และหมูเกาะตาง ๆ ของประเทศอีกดวย ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการใชเปนเสนทางการ
คมนาคมขนสงทางทะเล การทองเที่ยว การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล ดังนั้น 
สภาความมั่นคงแหงชาติ จึงไดกําหนด ผลประโยชนของชาติทางทะเล ไว ๓ ประการ คือ 

๑)  เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดนทางทะเล 
 ๒) ความปลอดภัย ความเรียบรอยและบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพของประชาชน 
และการประกอบการทางเศรษฐกิจ 

 ๓) ผลประโยชนสูงสุดทางดานเศรษฐกิจจากทะเล ทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ 
ผลประโยชนตอเนื่องในรูปแบบอื่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

สภาวะแวดลอมและธรรมชาติทางทะเล 

สภาพทางภูมิศาสตรสมุทรศาสตร และอุตุนิยมวิทยา มีผลกระทบตอขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการทางเรือของกําลังทางเรือเปนอยางมาก เชน ผลกระทบจากสภาพคลื่น กระแสน้ํา น้ําขึ้นน้ําลง 
ลักษณะพื้นทองทะเล พายุ เมฆ หมอก และสัตวรายในทะเล โดยมีผลตอประสิทธิภาพของเรดาร โซนาร 
เครื่องควบคุมการยิง ระบบสื่อสาร การตรวจการณทางสายตาและอิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตามสภาวะ
แวดลอมทางทะเลที่เลวรายบางอยางสามารถเปนประโยชนตอการปฏิบัติการของเรือดําน้ําไดเปนอยางดี และ
ผลกระทบนี้เกิดขึ้นทั้งกับฝายเราและฝายตรงขาม ดังนั้นการจัดใหมีหนวยงานและผูเชี่ยวชาญทางดานสมุทร
ศาสตร อุตุนิยมวิทยา คอยสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติของกําลังทางเรือไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว จะชวยลดผลกระทบหรือหลีกเลี่ยงภัยทางทะเลไดเปนอยางดี 

สภาวะแวดลอมทางทะเลที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติการทางเรือ ประกอบดวย 
๑. ขอบเขต กวารอยละ ๗๐ ของพื้นผิวโลกเปนพื้นทองทะเล ดังนั้นทะเลจึงมีความสําคัญในการใช

เปนเสนทางคมนาคม ขนสง และการติดตอคาขาย ซ่ึงสามารถขนสงสินคาที่มีขนาดใหญ ในปริมาณที่มาก 
และมีคาใชจายถูกกวาการขนสงดานอื่น 

๒. ทรัพยากร ในปจจุบันไดมีการนําทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยูในทะเลมาใชมากขึ้น เชน น้ํามัน 
กาซธรรมชาติ สัตวน้ํา และแรธาตุตาง ๆ เปนตน 



 ๓. การเขาถึงพื้นท่ี ประชากรโลกมากกวารอยละ ๗๐ อาศัยอยูในรัศมี ๑๐๐ ไมลจากชายฝงทะเล ทํา
ใหทะเลกลายเปนตัวกลางในการเชื่อมตอภูมิภาคและประเทศตาง ๆ ของโลกเขาดวยกัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พื้นที่ทางทะเลที่รัฐตองปองกันและรักษาไว หมายถึงพื้นที่ทะเลอาณาเขตที่รัฐมีอํานาจอธิปไตยอยาง

เต็มที่ กับพื้นที่ เขตไหลทวีป (Continental Shelves) และ เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) 
ที่รัฐไดประกาศขอสงวนเปนเจาของทรัพยากรทั้งปวง ยกเวนในเขตที่เปน ชองแคบ (Straits) นานน้ําหมูเกาะ 
(Archipelagic Waters) ที่กําหนดใหเปนเสนทางเดินเรือระหวางประเทศ 

เสรีภาพในการใชทะเล 

ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ ระบุไววาเรือของรัฐทั้งหลายสามารถ
ใชสิทธิการผานโดยสุจริต (Innocent Passage) ในทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝงได   เมื่อการผานนั้นไมเขาไป
ในนานน้ําภายในของรัฐชายฝง หรือเมื่อพนการแวะจอดในที่ทอดสมอหรือที่ทาเรือนอกนานน้ําภายใน หรือ
เปนการเขาไปยังหรือออกมาจากนานน้ําภายในเชนวานั้นแลว การผานนั้นจะตองเปนไปอยางตอเนื่องและ
เรงรีบ และหมายรวมถึงการหยุดและทอดสมอตามปกติของการเดินเรือดวย หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมี
ภยันตราย เพื่อมุงใหการชวยเหลือบุคคลหรือเรือและอากาศยานที่ตกอยูในอันตราย การผานเชนวานั้นจะตอง
ทําโดยสอดคลองกับอนุสัญญานี้ และ หลักเกณฑอ่ืน ๆ ของกฎหมายระหวางประเทศ  

การประกาศใชกฎหมายทะเลในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐตาง ๆ ทําใหเกิดผลกระทบตอเสรีภาพ
ในการใชทะเลของรัฐอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเสรีภาพในการเดินเรือและการบิน การวางสายเคเบิลและทอใต
ทะเลตลอดจนเสรีภาพในการใชทองทะเลประการอื่นอันชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศ การผานเขาไป
ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศอื่นนั้น กลาวไดวาเรือและอากาศยานของรัฐทั้งหลายมีเสรีภาพในการ
ผานไดโดยอิสระ แตจํากัดในดานการแสวงหาทรัพยากรและการกอสรางตางๆ ในเขตดังกลาว ดังนั้น เขต

แผนที่แสดงขอบเขตทาง
ทะเลตามกฎหมายทะเล

ระหวางประเทศ/UNCLOS 



เศรษฐกิจจํา เพาะ  จึง เปนเขตที่ เกิดจากการประนีประนอมระหวาง  อํานาจของรัฐชายฝ ง เหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติ และเสรีภาพของรัฐอ่ืน ๆ ในการใชทองทะเล การเจรจาตอรองดังกลาวเปนการ
ดําเนินการในระดับรัฐบาลตามวิธีทางการทูต สวนการตรวจตราดูแลไมใหเกิดการละเมิดอธิปไตยเหนือ
นานน้ํานั้นเปนหนาที่โดยตรงของกองทัพเรือตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายระหวางประเทศที่เก่ียวของกับการปฏิบัติการในทะเล 
 กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางเรือในทะเลมีอยู ๒ ประเภท คือ กฎหมาย
ทะเล (Law Of The Sea) และ กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ (Law Of Arms Conflicts) ซ่ึง 
ผูบังคับบัญชาหนวยเรือจะตองคํานึงถึงขอกฎหมายบางประการ ไดแก 

๑. กําลังทางเรือของรัฐคูพิพาท (Belligerent) จะตองไมเขาไปปฏิบัติการทางเรือใดๆ ใน ทะเล 
อาณาเขต (Territorial Waters) และ นานน้ําหมูเกาะ (Archipelagic Waters) ของชาติเปนกลาง ซ่ึง 
ไมเกี่ยวของกับกรณีขัดแยงระหวางคูพิพาทนั้น 

๒. เรือรบ สามารถใชสิทธิ์การผานโดยสุจริตในทะเลอาณาเขตและนานน้ําหมูเกาะของชาติเปนกลาง 
แตในขณะเดินทางผานจะตองไมมีการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการใชอาวุธ หรือเครื่องมือตรวจจับใด ๆ การ
บิน (ยกเวนเพื่อการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล) แตขอจํากัดนี้มิไดมีผลในการเดินทางผาน 
ชองแคบระหวางประเทศ (International Straits) 

๓. สิทธิของรัฐชายฝง ภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงถือเปนเขตเปนกลาง ที่
ผูบังคับบัญชาหนวยเรือจะตองเคารพสิทธิในรัฐชายฝงนั้น 

๔. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ผูบังคับบัญชาหนวยเรือของ ภาคีคูพิพาท (Party To The Conflict)  ทั้ง
สองฝายจะตองคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในการปฏิบัติการทางทหารตางๆ ดวย 

แนวคิดการใชกําลังอํานาจทางทะเล (Concepts Governing the Use of Maritime Power) 

   การใชกําลังอํานาจทางทะเลโดยทั่วไปนั้นจะถูกนําไปใชใน ดานการปฏิบัติการทางทหาร (Military 
Uses/Combat Governed) ดานการรักษากฎหมาย (Constabulary/Policing) และดานการชวยเหลือ (Benign 
Uses) ในที่นี้จะเนนการนํากําลังอํานาจทางทะเลไปใชทางดานการปฏิบัติการทางทหารเปนสําคัญ ทั้งใน
ระดับยุทธศาสตร (Strategic Level) ระดับยุทธการ (Operational Level) และระดับยุทธวิธี (Tactical Level) 
ซ่ึงรวมถึงการยุทธรวม/ผสม (Joint/Combined) ในทุกระดับดวย โดยแนวคิดดังกลาวนี้สามารถจําแนกได
ดังนี้ 
 ๑. การครองทะเล (Command of the Sea) นักยุทธศาสตรหลายทาน เชน มาฮาน  โคลอมบ   
คอรเบตต  และริชมอนด มีความเห็นสอดคลองกันวาการครองทะเลเปนวัตถุประสงคหลักของ การยุทธทาง
ทะเล(Maritime Campaign) เมื่อไดการครองทะเลโดยสิ้นเชิงหรืออยางสมบูรณแลว กําลังทางเรือฝายที่ไดการ
ครองทะเลจะสามารถใชทะเลไดอยางไมมีการขัดขวางหรือทาทายจากฝายตรงขาม และเปนการปฏิเสธการ
ปฏิบัติการทางเรือใดๆ ของฝายตรงขามดวย การไดมาซึ่งการครองทะเลอยางสมบูรณนั้น สามารถกระทําได



โดยการทําลายกําลังทางเรือของขาศึกหรือการกําจัดใหหมดสิ้นไปดวย การปดลอม การดําเนินการดังกลาว
อาจมีความสิ้นเปลืองสูงมาก ถาอีกฝายมีกําลังมากและมีอาวุธยุทโธปกรณดี ในเรื่องนี้ คอรเบตต ไดกลาวไว
วาในภาวะปกติแลวจะไมมีการครองทะเล และการครองทะเลในชวงเวลาและพื้นที่ที่จํากัด เรียกวา การ
ควบคุมทะเล (Sea Control) ความแตกตางของการครองทะเล และการควบคุมทะเล ไมมีคําอธิบายที่ชัดเจน
นักแตหลักนิยมการรบทางเรือสมัยใหมถือวา การครองทะเล นั้น หมายถึงการได การควบคุมทะเลอยาง
สมบูรณ (Absolute Sea Control) 

๒. การควบคุมทะเล (Sea Control) การควบคุมทะเลเปนเงื่อนไขซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งที่
ตองการมีเสรีภาพในการใชทะเล เพื่อประโยชนของฝายตนในพื้นท่ีเฉพาะแหงและในหวงเวลาที่กําหนด และ
ในขณะเดียวกันก็เปนการปฏิเสธการใชทะเลนั้นของฝายตรงขามดวย การควบคุมทะเลสามารถปฏิบัติไดใน
ทุกระดับของความขัดแยง โดยในความขัดแยงระดับต่ํานั้นอาจเปนการใชกําลังทางเรือเพื่อใหมั่นใจวาจะมี
เสรีภาพในการเดินเรือดวยการวางกําลังทางเรือในพื้นที่ที่มีปญหาเพื่อชวยในการปองปราม ในระดับที่มี
ความขัดแยงรุนแรง อาจจําเปนตองใชกําลังทางเรือเปนจํานวนมากเพื่อกําจัดขาศึกที่มาขัดขวางการใชทะเล
ใหหมดไป ซ่ึงเปนปฏิบัติการทางเรือในพื้นที่ขนาดใหญ ความจําเปนของการควบคุมทะเลนั้นมิไดขึ้นอยูกับ
ภัยคุกคามแตเพียงอยางเดียวเทานั้นยังรวมถึงเมื่อใดที่มีความเสี่ยงตอเสรีภาพการใชทะเลเกิดขึ้นดวย  
 การกําหนดระดับของการควบคุมทะเลเปนการกําหนดขนาดของกําลังทางเรือที่ใชในการปฏิบัติการดวย
อยางหนึ่ง เพื่อการควบคุมสภาวะแวดลอมทางทะเลทั้งบนผิวน้ํา ใตน้ํา และในอากาศ ในพื้นที่ที่ตองการ
ควบคุม ซ่ึงพื้นที่ดังกลาวอาจมีการปรับลดขนาดหรือขยายออกไปอีกได  

๓. อํานาจการรบที่เหนือกวา (Battlespace Dominance) การจัดการตอพื้นที่ทําการรบคือการ 
ควบคุมสภาวะแวดลอมของยุทธบริเวณที่ทําการรบทั้งหมดในดาน สภาวะบนพื้นน้ํา ใตน้ํา พื้นทองทะเล ใน
อากาศ รวมทั้งในอวกาศ และการใชอุปกรณการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกสที่มีการแพรคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
ดวย หากสามารถทําได ก็จะชวยใหกําลังทางเรือสามารถควบคุมทะเลในพื้นที่ที่ตองการได แนวความคิดใน
การจัดการตอพื้นที่ทําการรบนี้ มีประโยชนสําหรับใชในการปฏิบัติการรวม และการปฏิบัติการชายฝง ซ่ึง
ตองการดํารงไวซ่ึงเสรีในการปฏิบัติบนฝง 

๔. การปฏิเสธการใชทะเล (Sea Denial) การปฏิเสธการใชทะเลนั้นไมแตกตางจากการควบคุมทะเล
มากนัก เพราะการปฏิเสธหรือการขัดขวางมิใหขาศึกมีเสรีภาพในการใชทะเลเปนหลักการของการควบคุม
ทะเลอยูแลว แตมักจะใชตอเมื่อไมมีการควบคุมทะเลอยางสมบูรณ การปฏิบัติในระดับยุทธการและยุทธวิธี
สามารถนําวิธีการนี้มาใชเพื่อการปองกันพื้นที่ดานนอกใหกับกําลังทางเรือหรือใชเปนเครื่องมือในการปด
ลอมกําลังฝายตรงขาม ในระดับยุทธศาสตร สามารถนําไปใชเพื่อดํารงการโจมตีตอเรือพาณิชยขาศึก เพื่อ
ปองกันการเสริมกําลังและลดขีดความสามารถของการทําสงคราม 

๕. กองเรือคงชีพ (Fleet in Being)  ชาติที่ถูกแยงชิงความไดเปรียบหรือความเหนือกวาทางทะเล 
อาจจะเลือกหรือถูกบีบบังคับใหใชยุทธศาสตรกองเรือคงชีพ ซ่ึงหมายถึงการหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับ
ขาศึกที่เหนือกวา เพื่อออมกําลังที่มีอยูนอยกวานั้นไวคอยรังควาญการปฏิบัติใดๆ ของฝายตรงขาม โดยยัง



สามารถเปนภัยคุกคามและสรางความยุงยากในการตกลงใจตอกําลังทางเรือของขาศึกมิใหทําการควบคุม
ทะเลไดอยางสมบูรณ กองเรือคงชีพ อาจสามารถผลักดันใหขาศึกถอนตัวจากการรวมกําลัง ณ จุดที่มี
ความสําคัญหรือหนวยที่มีความสําคัญ ไปยังจุดที่ทําใหขาศึกเสียเปรียบหรือเสียแผนได 
 ๖. การขยายกําลังอํานาจทางทะเลสูฝง (Maritime Power Projection)       การขยายกําลังอํานาจทางทะเล
เปนการใชกําลังอํานาจทางเรือจากทะเลสูฝง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางบกโดยใชการควบคุมทะเลเพื่อ
การเขาถึงชายฝงเพื่อสงกําลังทางทหารขึ้นบก กําลังที่ใชในการปฏิบัติการประกอบดวยกําลังรบยกพลขึ้นบก 
อากาศยานที่มากับเรือ อาวุธสําหรับโจมตีเปาหมายบนบก และหนวยปฏิบัติการพิเศษ เปนตน 
 ๗. การปองกันฝง (Coastal Defense) ความสําคัญของชายฝงทะเลไดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
ความสําคัญทางดานอุตสาหกรรม  และเมืองทาขนาดใหญเพื่อการขนถายสินคา  การคมนาคมทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ นอกจากนั้นชายฝงยังมีความสัมพันธกับปจจัยทางภูมิศาสตร ทางการเมือง 
ทางเศรษฐกิจ และทางทหาร การปองกันฝงเปนการปฏิบัติการในทางรับ ในการปองกันฝงนั้นควรจัดใหมี
กําลังสวนหนึ่งประจําที่ในจุดที่มีความสําคัญ ๆ  ภัยคุกคามตอชายฝงมีไดหลายรูปแบบ ไดแก การแทรกซึม 
การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม การทําสงครามทุนระเบิด การทําสงครามเรือดําน้ํา การโจมตีดวยกําลัง
ทางเรือหรือทางอากาศ และการยกพลขึ้นบก  
   การปฏิบัติที่สําคัญเกี่ยวกับการปองกันฝงนั้นประกอบดวย การหาขาว การปองกัน และการโตตอบ 
ซ่ึงจําเปนตองมียุทโธปกรณสนับสนุนทั้งแบบติดตั้งประจําที่และแบบเคลื่อนที่ได แบบติดตั้งประจําที่ ไดแก  
ปนใหญ ปนตอสูอากาศยาน อาวุธปลอยนําวิถีพื้น-สู-พื้น อาวุธปลอยนําวิถีพื้น-สู-อากาศ สนามทุนระเบิด
ทางรับที่ควบคุมได การเฝาตรวจประจําบนฝง ขายการสื่อสาร ระบบการปองกันใตน้ําในเมืองทาและฐานทัพ 
เครื่องกีดขวางตามชายหาด และศูนยควบคุมและปฏิบัติการ สําหรับยุทโธปกรณแบบเคล่ือนท่ีไดนั้น ไดแก 
กําลังทางเรือ กําลังทางอากาศ และกําลังทางบกที่จัดใหเปนกําลังเคลื่อนที่และเปนกําลังสํารองในการตอบโต 
ปกติแลวการปองกันฝงที่มักมีการปฏิบัติกันไดแก 
 ๗.๑ การปองกันฐานทัพ (Base Defense) มีวัตถุประสงคหลักคือ การดํารงไวซ่ึงขีด
ความสามารถในการใชฐานทัพและปองกันมิใหขาศึกใชประโยชนจากฐานทัพนั้นไดในกรณีที่ไมสามารถ
รักษาฐานทัพไวได โดยจะตองพิจารณาใชทั้งกําลังทางเรือ ทางอากาศ และทางบก ประกอบกันเพื่อผลในการ
ปองกันสูงสุด และพยายามตรวจใหพบกําลังขาศึกแตเนิ่นและทําลายเสียตั้งแตระยะไกล  

 ๗.๒ การปองกันทาเรือ (Harbour Defense) เปนการปองกันนานน้ําบริเวณชายฝงที่ใชเปนที่จอด
เรือหรือทาเรือใหพนจากภัยคุกคามจากเรือดําน้ํา ทุนระเบิด และการกอวินาศกรรม เพื่อปองกันสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนการเทียบทาและการขนถายสินคาของฝายเรา โดยการใชมาตรการตางๆ เชน 
การควบคุมการเขาออกทาเรือ การคนหาเปาใตน้ํา การตรวจการณพื้นน้ํา การวางตาขายและไมซุงในการ
ปองกันมิใหเรือผิวน้ําขาศึกหรือตอรปโดที่ยิงโดยเรือดําน้ําหรือทุนระเบิดชนิดขับเคล่ือนดวยตัวเองผานทะลุ
ทะลวงเขามาในเขตทาเรือได นอกจากนั้นยังมีปฏิบัติการวางทุนระเบิดในทางรับ การตอตานทุนระเบิด และ
การลาดตระเวนตรวจทาเรือ เปนตน 



บทท่ี ๕ 

การประยุกตใชกําลังอํานาจทางทะเล 
 
กลาวโดยทั่วไป 

   การใชกําลังอํานาจทางทะเลในสวนของกําลังทางเรือสามารถดําเนินการไดในลักษณะของการ
ปฏิบัติการทางทหาร การเปนเจาหนาที่รักษากฎหมาย รวมทั้งการชวยเหลือและบรรเทาภัยทางทะเล ใน
บางครั้งปฏิบัติการทางทหารอาจถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนมาตรการทางการทูต ในลักษณะของการบีบ
บังคับ การชักจูง หรือเปนการเตือนวาจะตองปฏิบัติตามการเจรจาทางการทูต มิฉะนั้นจะถูกตอบโตดวยกําลัง
ทางทหาร  

การใชกําลังทหารในดานตางๆ  
๑. การใชกําลังทหารเพื่อการปฏิบัติการทางทหารโดยตรง 
   การปฏิบัติการทางทหารสามารถใชกําลังทหารไดทั้งจากทะเล(From the sea) และในทะเล (At 

sea) เพื่อการขัดขวาง การโจมตี การลําเลียงทางทหาร การคุมครองเสนทางเดินเรือเพื่อการคา การ
ลาดตระเวน การตรวจการณ การปฏิบัติการทางทหารสาขาตาง ๆ โดยใชกําลังทหารในสนามรบดวยศกัยภาพ
และขีดความสามารถของกําลังรบที่มี และในทุกภารกิจมีความจําเปนตองการใชกําลังทหารทั้งสิ้น 

๒. การใชกําลังทหารในการรักษากฎหมายทะเล  
 กําลังทหารมีขีดความสามารถและมีความพรอมสูงในการปฏิบัติหนาที่รักษากฎหมายในสวนที่ 
เกี่ยวของหรือใชเปนเครื่องมือของกฎหมาย หรือกฎบัตรนานาชาติ โดยจะตองมีการกําหนดอํานาจหนาที่ไว
ใหชัดเจน ตัวอยางของการใชกําลังทหารในลักษณะนี้ เชน การสนับสนุนการรักษาสันติภาพ การปราบปราม
โจรสลัด การคุมครองเรือประมง การสกัดกั้นการขนยาเสพติดและของหนีภาษี การปองกันและปราบปราม
การนําเขาน้ํามันที่ไมผานพิธีการทางศุลกากร  
         ๓. การใชกําลังทหารในการชวยเหลือและบรรเทาภัยทางทะเล   
 กําลังทหารมีความพรอมทั้งดานกําลังพลและอุปกรณที่มีอยู สามารถปฏิบัติการเพื่อใหความ
ชวยเหลือตอผูไดรับความเดือดรอนจากภัยภิบัติตางๆ ทางทะเล เชน การคนหาและการชวยเหลือผูประสบภัย 
การกูซอม การควบคุมและกําจัดคราบน้ํามันในทะเล การถอดทําลายวัตถุระเบิด และการอพยพประชาชน
ออกจากพื้นที่อันตราย บางครั้งกําลังทางทหารอาจตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสามประการที่
กลาวมาแลวขางตนในเวลาเดียวกันได 

รูปแบบของการใชกําลังทางทหาร 

 ๑. การใชเพื่อการทําลายและการบีบบังคับ (Destruction and Coercion) กําลังทางทหารสามารถ
นําไปใชในการทําลายกําลังทางทหารของฝายตรงขาม รวมทั้งระบบการสงกําลังบํารุง และสิ่งอํานวยความ



สะดวกพื้นฐานทางทหาร โดยในบางครั้งอาจมีความจําเปนตองทําลายทรัพยากรของทางพลเรือนดวย การ
ทําลายและการบีบบังคับเปนแนวคิดพื้นฐานของการใชกําลังทางทหารและเปนองคประกอบที่มีลักษณะทั้ง
ทางกายภาพและทางจิตวิทยาที่มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน การทําลายในระดับหนึ่งอาจเปนผลในการบีบ
บังคับตอฝายตรงขามได และในทางกลับกันหากสามารถใชมาตรการบีบบังคับไดสําเร็จอาจสามารถลด
ระดับของการทําลายลางลงหรือไมใชเลยได   
 ๒. การสรางความสับสน (Disruption) เปนการใชการทําลายและการบีบบังคับรวมกัน อาจเปน
การปฏิบัติเพื่อการขัดขวางตอรูปกระบวนทางเรือ ระบบการรบ หรือปองกันการรวมกําลังของฝายตรงขาม
ไมใหประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติการทางทหารอยางใดอยางหนึ่ง การสรางความสับสนดังกลาวนั้นหมาย
รวมถึงการทําลายระบบการควบคุมและสั่งการ ระบบสื่อสาร ระบบขอมูลขาวสาร หรือการสงกําลังบํารุง 
และการกระทําที่อาจสงผลตอสภาพทางจิตใจของฝายตรงขาม  มีผลกระทบตอการตัดสินใจของ
ผูบังคับบัญชาในสั่งการ เชน การลวงและการจูโจม ซ่ึงสามารถแยกหรือปฏิบัติพรอมกันได 
 ๓. การปองปราม (Deterrence)  กําลังทหารหรืออาวุธที่มีอํานาจการทําลายสูงอาจใชเปนเครื่องมือ
ในการขมขูผูที่จะรุกรานโดยใชกําลังทหารตอฝายเราได ซ่ึงผูคิดที่จะรุกรานจะตองทบทวนความเสี่ยงของ
การปฏิบัติดวยวาจะมีความคุมคาหรืออาจตองตกเปนฝายเสียเปรียบหรือไม สําหรับการปองปรามนั้นมีอยู ๒ 
ลักษณะคือ 
   - การปองปรามดวยอาวุธนิวเคลียร  สวนใหญแลวเปนบทบาทของชาติมหาอํานาจหรือ
ประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาวุธนิวเคลียร เพื่อการปองปรามการรุกรานจากอีกฝายหนึ่งและใหเลิกลม
ความคิดนั้นไป เชนในยุคของสงครามเย็นเปนการคานอํานาจกันระหวางฝายสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซ
เวียต และในปจจุบันเชนการแขงขันกันดานการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรระหวางอินเดียและปากีสถาน เปนตน 
  - การปองปรามดวยอาวุธตามแบบ  สําหรับประเทศที่ไมมีขีดความสามารถในดานอาวุธ
นิวเคลียร ไดมีการปองปรามระหวางกันดวยอาวุธตามแบบ โดยกระทําตอเปาหมายที่มีคุณคาสูงของฝายตรง
ขาม เชนการแสดงกําลังทางเรือเพื่อแทรกแซงหรือการเสริมกําลังใกลกับพื้นที่ปฏิบัติการ และการเสริมสราง
กําลังทางทหารใหมีศักยภาพที่เหนือกวาเปนตน 
 
ความเสี่ยงของการปฏิบัติการในทะเล (Risks In Maritime Operations) 

  การเคลื่อนกําลังทางเรือในทะเลหลวงสามารถกระทําไดโดยไมตองมีการเจรจาตกลงทางการทูต
กับประเทศใดๆกอน รวมทั้งการรบในทะเลหลวงก็มิไดทําใหเสียอธิปไตยของชาติอ่ืนแตอยางใด และมิไดทํา
ใหเกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนพลเรือนของชาติที่ไมเกี่ยวของมากนัก โดย
จะไมมีสวนเกี่ยวของกับการสูรบอยางเชนการรบทางบกและทางอากาศ  

   การปฏิบัติการทางเรือมักอยูภายใตเงื่อนไขความเสี่ยงทางการเมือง เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติการทาง
เรือตองมีการเผชิญหนากันกับกําลังทางเรือของประเทศขางเคียงอยูเสมอดังนั้นโอกาสกระทบกระทั่งกันของ
ระดับหนวยกําลังในพื้นที่จึงมีความเปนไปไดสูง โดยเฉพาะในเขตเหลื่อมทับกันที่ยังไมมีความชัดเจนใน



เร่ืองของเขตแดน นอกจากนั้นกรณีเกิดความเสียหายใดๆ ตอกําลังทางเรือที่มีคุณคาทางยุทธการ เชน เรือดํา
น้ํา หรือเรือบรรทุกเครื่องบิน อาจสงผลกระทบทางดานจิตวิทยา การเมือง และดานยุทธการตามมา ดังนั้น
การปองกันความเสี่ยงทางทหารในทุกดานจึงเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงสามารถกระทําได   เชนการกําหนด “กฎการ
ปะทะ “  ใหผูบังคับหนวยกําลังทางทะเลไดใชประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติการทางทหารตามภารกจิที่
ไดรับมอบ เพื่อปองกันมิใหกระทําการใดๆ ที่เกินกวาเหตุแลวเกิดเปนความขัดแยงหรือความยุงยากทาง
การเมืองระหวางประเทศตามมาได  

ความสําคัญของการรบทางบกตอการปฏิบัติการทางทะเล 

 ๑. ในระดับยุทธศาสตรและยุทธการ  การปฏิบัติการทางทหารทั้งทางเรือและทางบก มีหลายอยางที่ตอง
ปฏิบัติการใหมีความสัมพันธและสอดคลองกัน เพื่อสนับสนุนเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน เชนขอมูลทางภูมิศาสตร
หรืออุตุนิยมวิทยาตางก็มีความจําเปนตอปฏิบัติการของทั้งสองฝาย การสงกําลังบํารุงทางทหารที่ตองมีการ
ดําเนินการที่ตอเนื่องจากบกสูทะเลแลวอาจตองกลับขึ้นบกอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงกําลังทางบกตองใหความคุมครอง
ในการลําเลียงทางบก แลวสงตอการปฏิบัตินั้นใหกับกําลังทางเรือเพื่อทําการลําเลียงทางทะเลตอไป หรือ
เหตุการณบางอยางที่เกิดขึ้นกับกําลังทางบก หนวยกําลังทางเรือตองนํามาประกอบการตัดสินใจเพื่อกําหนด
แนวความคิดในการปฏิบัติทางเรือ หรือในทางกลับกันที่หนวยกําลังทางบกจะตองนําเหตุการณบางกรณีที่
เกิดขึ้นทางทะเลไปประกอบการดําเนินการยุทธตอไป 
 ๒. ระดับยุทธวิธี  สามารถเห็นความสัมพันธระหวางกําลังทางบกและกําลังทางเรือนี้ไดอยางชัดเจน
สําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ซ่ึงทั้งสองฝายจะตองใหการสนับสนุนกันอยางเต็มที่เพื่อให
การยุทธนั้นดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การใชกําลังอาํนาจทางทะเลในการปฏิบตัิการทางทหาร  

 การใชกําลังอํานาจทางทะเลในการปฏิบัติการทางทหารนั้น เปนการ ปฏิบัติการตอกําลังขาศึก ดวย
กําลังทางเรือ ไดแก การขัดขวางกําลังขาศึก การลําเลียงทางทหาร และการคา การควบคุมทะเลเฉพาะตําบลที่ 
และตามระยะเวลาไดตามตองการ ความมุงหมายสําคัญของการควบคุมทางทะเลก็เพื่อใหฝายเรามีเสรีในการ
ใชทะเลปฏิบัติการตาง ๆ ณ ตําบลที่ และเวลาที่ฝายเราตองการในขณะเดียวกันก็ไมใหฝายขาศึกใชทะเลอยาง
เสรี ตําบลที่ทางทะเลที่สําคัญ ไดแก นานน้ําชายฝง และเสนทางคมนาคมทางทะเล ความจําเปนในการ
ควบคุมนานน้ําชายฝงก็เพื่อขัดขวางมิใหขาศึกปฏิบัติการใด ๆ จากทางทะเลได เชน ยกพลขึ้นบก หรือระดม
ยิงที่หมายบนฝง สวนการควบคุมเสนทางคมนาคมนั้น ก็เพื่อประกันวาฝายเราสามารถลําเลียงพัสดุ และ
น้ํามันเชื้อเพลิงทางทะเลจากตางประเทศมาหลอเล้ียงประเทศ สนับสนุนใหกงทัพตาง ๆ ในการทําสงคราม 
รวมทั้งเพื่อปอนโรงงานอุตสาหกรมไดตลอดเวลา การควบคุมทะเลนี้จะตองสามารถควบคุมไดทั้งบนพื้นน้ํา 
เหนือพื้นน้ํา และใตน้ํา  จะกระทําไดก็ตอเมื่อมีขีดความสามารถเหนือขาศึก การควบคุมทะเลนี้ ยังหมาย
รวมถึง การมิใหขาศึกใชทะเลได และใหฝายเราไดใชทะเลโดยเสรี การใชกําลังอํานาจทางทะเลในการ



ปฏิบัติการทางทหาร นี้  โดยสวนใหญจะเกี่ยวของ และครอบคลุมถึงการใชกําลังอํานาจในสถานการณการ
ขัดแยงตาง ๆ ตั้งแตในยามสงบไปจนถึงยามสงคราม  ซ่ึงการปฏิบัติการทางทหารดังกลาว อาจเปนการ
ปฏิบัติการรวม/ผสมกับเหลาทัพอ่ืนและ/หรือชาติพันธมิตร โดยปกติสามารถจําแนกการปฏิบัติออกไดเปน ๓ 
ประเภท คือ การใชกําลังอํานาจทางทะเลในทะเล การใชกําลังอํานาจทางทะเลจากทะเล และ การคุมครอง
การคาทางทะเล 

การใชกําลังอํานาจทางทะเลในทะเล (Maritime Power at Sea)  

๑. การควบคุมทะเล (Sea Control) การควบคุมทะเลมีความจําเปนเมื่อเสรีภาพและความปลอดภัยใน
การใชทะเลถูกทาทายหรือขัดขวางโดยกําลังทางเรือของฝายตรงขาม การปฏิบัติการทางเรือที่มีการเคลื่อนยาย
กําลังมาก ๆ เชนการยกพลขึ้นบก มีความจําเปนตองควบคุมเสนทางและพื้นที่ปฏิบัติการใหมีความปลอดภัย
จากภัยคุกคามทางทะเลดานตางๆ การสนับสนุนจากกองเรือบรรทุกเครื่องบิน และกองเรือดําน้ํา จะชวยให
การควบคุมทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     การควบคุมทะเลมีรูปแบบและลักษณะของการ
ปฏิบัติการไดหลายอยาง   
อาทิเชน 

๑.๑ การควบคุมจุดโชคพอยต (Choke Points Control) โชคพอยตเปนพื้นที่ที่มีขอจํากัดในการ
เดินเรือผานของเรือตางๆ หรืออาจเปนเสนทางเดียวที่มีอยูไมมีเสนทางเลี่ยงอื่นใด เมื่อเกิดสถานการณจึงมี
ความจําเปนที่จะตองไดการควบคุมทะเลในบริเวณพื้นที่ดังกลาวเพื่อดํารงการใชเปนเสนทางคมนาคมทาง
ทะเลตอไปไดอยางตอเนื่อง หรือสามารถกระทําเพื่อขัดขวางหรือจํากัดการใชทะเลของฝายตรงขาม  

๑.๒ การควบคุมในทะเลเปด (Open Area Control) สวนใหญแลวใชการลาดตระเวนตรวจการณ
ดวยกําลังทางเรือบางสวนและหรือรวมกับกําลังอากาศนาวี เพื่อทําการคนหาและติดตามกําลังทางเรือของฝาย
ตรงขาม เพื่อการปองกันหรือจัดกําลังเขาสกัดกั้นหรือโจมตี 

๑.๓ การควบคุมทะเลเปนพื้นท่ี (Area Control Operations) การปฏิบัติการนี้มีความคลายคลึงกับ
การควบคุมในทะเลเปด แตมีความแตกตางกันตรงพื้นที่ปฏิบัติการที่ทําการควบคุม โดยการจัดกําลังทางเรือ
ไวบางสวนและใชอากาศยานเปนหลักในการลาดตระเวรตรวจการณพื้นที่ 
  ๑.๔. การกําหนดและรักษาเขตหวงหามเฉพาะทางทะเล (Maritime Exclusion Zone:MEZ) แมวา
การประกาศพื้นที่ปฏิบัติการรบทางเรือจะไมเปนที่ยอมรับตามกฎหมายระหวางประเทศ แตการประกาศ 
ดังกลาวสามารถชวยใหการปฏิบัติการทางทหารและการดําเนินการทางการทูตมีความงายขึ้น  
 ๒. การปดอาว/การปดลอม (Blockade) เปนปฏิบัติการทางเรือเพื่อขัดขวางหรือจํากัดเสรีภาพในการ
ใชทะเลของกําลังทางเรือและเรือพาณิชยของฝายตรงขาม เพื่อการตอรองหรือบีบบังคับใหปฏิบัติตาม
ขอตกลงหรือเงื่อนไขที่เรากําหนด ฝายที่ทําการปดอาวจะตองมีกําลังอํานาจทางเรือที่เหนือกวาจึงจะสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองประกาศใหทุกชาติทราบและปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 



๓. การคุมครองเสนทางคมนาคมทางทะเล (Protection of Sea Line of Communications) เมื่อ
ปฏิบัติการทางเรือสามารถไดการควบคุมทะเลแลว รัฐยอมมีความปลอดภัยในการใชทะเล แตอันตรายอาจยัง
มีอยูเนื่องจากกําลังของฝายตรงขามอาจสามารถเล็ดลอดจากการตรวจการณเขามาทําลายเรือลําเลียงหรือเรือ
สินคาได ดังนั้นความจําเปนในการจัดกําลังทางเรือที่เหมาะสมเพื่อใหความคุมครองตอกระบวนเรือลําเลียงที่
สําคัญๆยังคงตองมีอยู 

๔. การสกัดกั้นเปนแนวหรือเปนพื้นท่ี (Area and Barrier Operations) ดวยกําลังทางเรือและอากาศ
นาวีสามารถนํามาใชในการลาดตระเวนในพื้นที่ที่กําลังทางเรือและกองเรือสงกําลังบํารุงของฝายเราจะตอง
ผาน เพื่อเฝาติดตามกําลังทางเรือของฝายตรงขาม และหรือทําการสกัดกั้น ตัดรอนทําลายกําลังขาศึก  
 ๕. การปองกันทางลึก (Defense In Depth) กอนที่กองเรือเฉพาะกิจหรือกําลังทางเรือจะเขาพื้นที่ที่มี
ภัยคุกคาม ผูบัญชาการกองกําลังทางเรืออาจจะจัดแนวปองกันทางลึกขึ้นรอบ ๆ กองเรือ ทําใหมีพื้นที่ในการ
นําเรือมากขึ้นและเพิ่มการควบคุมพื้นที่ในทะเลใหมากขึ้นเพื่อปองกันกําลังทางเรือฝายตรงขามที่จะเขาทํา
การโจมตีหนวยกําลังทางเรือที่เดินทางมาดวยกัน การปองกันทางลึก ประกอบดวย  การปองกันภัยทางอากาศ  
การสงครามปราบเรือดําน้ําและเรือผิวน้ํา  
 ๖. การรบเปนพื้นท่ี (Local Engagement) เปนปฏิบัติการทางเรือที่ใชในการคุมครองกระบวนเรือ
ลําเลียงหรือปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก โดยกองเรือคุมกันจะแบงกําลังเขาทําการรบกับขาศึกที่เขา
ขัดขวางกระบวนเรือลําเลียงของฝายเราเฉพาะที่เห็นวาเปนภัยคุกคามระดับสําคัญเทานั้น  
 ๗. การตรึงกําลังขาศึก (Containment by Distraction) การตรึงขาศึกไมใหปฏิบัติการใดๆ ทําไดโดย
ใชกําลังทางเรือแสดงทาทีเปนภัยคุกคามตอผลประโยชนที่สําคัญของฝายขาศึก ซ่ึงจะทําใหขาศึกตองตรึง
กําลังของตนเองไวเพื่อปองกันผลประโยชนนั้น ไมสามารถแบงกําลังไปปฏิบัติภารกิจอื่นมากนัก  
 ๘. การวางฉากปองกัน (Close and Distant Screening) เปนการวางกําลังอากาศนาวีและกําลังทางเรือ
เปนฉากปองกันตอเปาหมายที่มีความสําคัญ เชน กระบวนเรือลําเลียง เรือบรรทุกเครื่องบิน ใหปลอดภัยจาก
การโจมตีของเรือดําน้ํา เรือผิวน้ํา และอากาศยานของฝายตรงขาม  
  ๙. การตรวจการณทางทะเล (Maritime Surveillance) การปฏิบัติการของกําลังทางเรือตองอาศัยการ
ลาดตระเวนตรวจการณทางทะเล เพื่อใหทราบถึงความเคลื่อนไหวของภัยคุกคามที่จะมีตอกําลังทางเรือฝาย
เราโดยใชกําลังอากาศนาวีเปนเครื่องมือในการดําเนินการดังกลาวเปนหลัก 

๑๐. การสนับสนุนกําลังรบในทะเล (Support Of Combat Forces) กําลังทางเรือที่ตองอยูปฏิบัติการใน
พื้นที่เปนเวลานานมีความจําเปนตองไดรับการสงกําลังบํารุง ในทางปฏิบัติสามารถดําเนินการไดในลักษณะ
ของการสับเปลี่ยนกําลัง หรือการสงกําลังในทะเล โดยวิธีหลังเรือสงกําลังบํารุงจะตองมีความปลอดภัยใน
การเดินทางเขาสูพื้นที่ปฏิบัติการหรือจุดนัดพบ การวางแผนเพื่อการสงกําลังบํารุงจะตองดําเนินการอยาง
รอบคอบและมีความรัดกุม 

การใชกําลังอํานาจทางทะเลจากทะเล (Maritime Power from the Sea)   



การปฏิบัติการรบบนฝงสวนใหญจะตองปฏิบัติรวมกับเหลาทัพอ่ืน ดังนั้นจึงตองมีการประสานงาน
อยางมีประสิทธิภาพ และตองเขาใจอยางชัดเจนในโครงสรางการบังคับบัญชา การใหการสนับสนุนแผนการ
รบบนฝง โดยการดําเนินกลยุทธแบบตาง ๆ จากทะเล เชน การโอบลอม การเปลี่ยนแปลงเสนทางเคลื่อนที่ 
การแทรกซึม และการเขาทําการสกัดกั้น การดํารงกําลังในทะเลเอาไวใหขาศึกตรวจพบได  จะทําใหขาศึก
สับสนและตองการกระจายกําลังบางสวนออกไป เพื่อปองกันแนวชายฝง ทําใหไมสามารถปฏิบัติการอื่น ๆ 
ที่จําเปนได  การปฏิบัติการนี้จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถามีการปฏิบัติการโจมตีแบบโฉบฉวย และการลวง
รวมกับการปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดิน การใชกําลังอํานาจทางทะเลจากทะเล สามารถจําแนกการปฏิบัติการ 
ออกไดเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibious Operation) อํานาจกําลังรบในทะเล สามารถ
ปฏิบัติการตอชายฝงไดดวยการดําเนินกลยุทธจากทะเล  โดยใชเครื่องบินเขาจูโจม เรือดําน้ํา อาวุธปลอยนํา
วิถีจากเรือ การยิงสนับสนุนดวยปนเรือ (Naval Gunfire Support) กําลังรบยกพลขึ้นบก และกําลังปฏิบัติการ
พิเศษ สําหรับการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก ประกอบดวยการปฏิบัติการหลายรูปแบบ ที่สําคัญ คือ 
แบบหลักไดแก การโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibious Assault) แบบรองไดแก การโจมตีโฉบฉวย
สะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibious Raid)  การลวงสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibious Demonstrations) และ
การถอนตัวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibious Withdrawals) สวนการปฏิบัติการแบบอื่น ๆ เชน การ
ปฏิบัติการของกําลังสวนหนา (Advance Force Operations) ใชเพื่อเตรียมพื้นที่การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ํา 
สะเทินบก (Amphibious Objective Area : AOA)  รวมถึงการแทรกซึมของกําลังพลที่ลําเลียงเขาสูพื้นที่โดย 
เรือดําน้ํา หรือเครื่องบิน การเตรียมการตอตานสงครามทุนระเบิด และการระดมยิงฝงของเรือและเครื่องบิน ม ี
รายละเอียดของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ดังนี้ 

 การโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibious Assault)  การโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบกเปน
การปฏิบัติการ โดยใชกําลังรบยกพลขึ้นบกเขายึดครองพื้นที่ เพื่อการสถาปนากําลังบนฝง โดยการยึดหัวหาด 
(Beachhead) หรือ ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เชน ทาเรือ หรือสนามบิน พื้นที่ยึดครองเหลาเปนเสมือนฐาน
กําลังสําหรับการปฏิบัติการบนฝงตอไป ทั้งกําลังรบยกพลขึ้นบกและกําลังสนับสนุนที่ติดตามไป  กําลังทั้ง
สองสวนนี้หากมีการปฏิบัติที่สอดคลองประสานกันจะสามารถเพิ่มจังหวะของการปฏิบัติการไดเปนอยางดี  
การโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบกตองการ การควบคุมทะเล  (Sea Control) อยางสิ้นเชิง รอบ ๆ กองกําลังโจมตี 
และเหนือพื้นที่ทางทะเลใกล ๆ การโจมตี แตกําลังทางอากาศจะใชเทาที่จําเปน เพื่อการควบคุมนานฟาเหนือ
พื้นที่ยกพลขึ้นบก (AOA)  กําลังสวนแรกจะตองเรงสถาปนาหัวหาดเพื่อสงยุทโธปกรณและกําลังรบขึ้นฝง
โดยเร็ว  นอกจากนี้ยังตองการการสนับสนุนทางอากาศแกกําลังรบบนฝงอีกดวย 

 การโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibious Raid) เปนการยกพลขึ้นบกบนฝงทะเลของ
ขาศึก โดยการบุกอยางฉับพลัน เขาไปยังที่หมายซึ่งกําหนดไวช่ัวคราว ตอจากนั้นจึงทําการถอนตัวตามแผนที่
วางไว การเขาโจมตีโฉบฉวยกระทําเพื่อจุดประสงค คือ กอใหเกิดความสูญเสีย หรือเสียหาย เพื่อขาวสาร ทํา
ใหขาศึกไขวเขว และเพื่อยึดหรือสงกลับกําลังพลและยุทโธปกรณ 



 การแสดงลวงสะเทินน้ําสะเทินบก  (Amphibious Feints and Demonstrations) เปนการปฏิบัติการที่
กระทําเพื่อความมุงหมายในการลวงขาศึก ดวยการแสดงกําลังเพื่อหวังที่จะลวงขาศึก ใหหันเหไปในการ
ปฏิบัติการที่ไมถูกตอง ที่ไมเกื้อกูลแกฝายขาศึก หรือเพื่อบีบบังคับขาศึกใหปฏิบัติตามฝายเรา เพื่อผลทางการ
ทูต การปฏิบัติการนี้จะไมมีการปฏิบัติการของกําลังรบยกพลขึ้นบก 

 การถอนตัวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibious Withdrawal)  เปนการถอนกําลังรบตาง ๆ ทางทะเล
จากฝงของขาศึก โดยใชเรือตาง ๆ ของกําลังทางเรือ  เมื่อฝายเราสูญเสียความไดเปรียบ ในการปฏิบัติการบน
ฝง  นอกจากนี้ยังสามารถใหการอพยพประชาชน และสิ่งอุปกรณจํานวนมากจากแผนดินอีกดวย 

๒. กําลังทางเรือในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางบก หนวยบินอากาศนาวี สามารถ
ปฏิบัติการในการสนับสนุน    การโจมตีทางอากาศตอเปาหมายทางยุทธศาสตร (Strategic Air Offensive)   
การสกัดกั้นทางอากาศ การตอตานกําลังทางภาคพื้นดินของขาศึก และการสนับสนุนทางอากาศ 

๓. การโจมตีเปาหมายบนฝงโดยเรือผิวน้ําและเรือดําน้ํา เรือดําน้ําและเรือผิวน้ําสามารถใช
อาวุธปลอยนําวิถี และการยิงสนับสนุนดวยปนใหญเรือตอเปาหมายบนฝง ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกสทาง
เรือใชเพื่อการขาว และอาวุธปลอยนําวิถีพื้น-สู-อากาศในเรือเพื่อการปองกันภัยทางอากาศตอพื้นที่ชายฝง
ทะเลเปนตน 

๔. การปฏิบัติการโจมตีชายฝงสนับสนุนการควบคุมทะเล กําลังทางเรือมีอิทธิพลตอ
สถานการณบนฝง สามารถใชเปนสวนหนึ่งของแผนการควบคุมทะเล เพื่อทําลายกําลังทางเรือของฝายขาศึก 
ณ ทาเรือ ฐานบิน หรือทําลายขีดความสามารถการบังคับบัญชาและการสงกําลังบํารุงของขาศึก และยัง
สามารถใชในภารกิจระวังรักษาทางปกของกองกําลังควบคุมทะเลไดอีกดวย 

๕. การปองกันกําลังรบบนฝง กําลังทางเรือสามารถใหการสนับสนุนการปองกันกําลังบน
ฝง โดยจัดเปนฉากปองกันจากทางทะเล โดยทั่วไปแลวกําลังทางเรือเหลานี้ สามารถใชปองกันการโจมตีทาง
ปกจากทะเลของขาศึก สามารถใหการชวยเหลือการปองกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมจากฐานบินบนบก และใน
ชวงแรกของการสถาปนากําลังในพื้นที่บนฝงของกองกําลังยกพลขึ้นบก เปนตน  

๖. การอพยพประชาชน (Non-Combatant Evacuation Operations) กําลังทางเรือสามารถใช
เสริมหรือทดแทนการสนับสนุนการอพยพประชาชนทางบกและทางอากาศไดเปนอยางดีจากขีด
ความสามารถในดานการลําเลียง แตทั้งนี้จะตองมีมาตรการดานความปลอดภัยที่เพียงพอ  

๗. การใชกําลังทางเรือสนับสนุนดานการทูต (Naval Force in Support of Diplomacy) กําลัง
ทางเรือสามารถใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุนนโยบายตางประเทศไดเปนอยางดี  เพื่อบีบบังคับผูนํา
ประเทศหรือกลุมผูบริหารประเทศทั้งในยามสงบและสถานการณขัดแยงหรือสงคราม   นอกจากนี้ยัง
สามารถสนับสนุนหรือสรางความมั่นใจและสงเสริมความรวมมือทางทหารกับประเทศพันธมิตร และใชใน
การปองปรามและการบีบบังคับชาติที่คิดวาจะเปนภัยคุกคามในอนาคตได การใชกําลังทางเรือสนับสนุนดาน
การทูตสามารถใชไดในลักษณะตางๆ ดังนี้ 



 การแสดงกําลังทางเรือ  (Presence) ดวยการเยี่ยมเยียนทาเรือในตางประเทศ     การฝก
และการปฏิบัติการเปนประจําในพื้นที่ที่มีผลประโยชน อาจกลาวอยางงายๆ วาเปนการใชกําลังทางเรือใน
ขณะที่ยังไมอยูในสภาวะสงคราม เพื่อใหมีผลทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงคกวางๆ เพื่อปองปรามการ
กระทําที่จะเปนปฏิปกษตอผลประโยชนของชาติหรือประเทศพันธมิตร ซ่ึงสามารถดําเนินการไดโดย การ
วางกําลังเพื่อการปองกัน (Preventive Deployment) และ การวางกําลังเพื่อการตอบโต (Responsive 
Deployment)    

 การใชเปนสัญลักษณ (Symbolic)เปนการใชกําลังทางเรือเพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค
บางอยางหรือเพื่อใหการสนับสนุนมิตรประเทศ ไปยังรัฐบาลของอีกฝายหนึ่ง แตยังไมแสดงตนเปนภัย
คุกคาม    

 การบีบบังคับ (Coercion) เปนการใชกําลังทางเรือในการบีบบังคับใหบรรลุความ 
มุงหมายตามที่กําหนด โดยสามารถที่จะเขาโจมตีดวยกําลังอาวุธและการแสดงกําลังทางเรือที่เหนือกวา หรือ
ชักชวนพันธมิตรเขามารวมเสริมกําลังทางเรือใหเขมแข็งขึ้น 

๘. การปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนสันติภาพ (Peace Support Operation)  ไทยเปนประเทศ
สมาชิกขององคการสหประชาชาติ ดังนั้นจึงมีโอกาสในการสงกําลังทางเรือเขาไปรวมกับกองกําลังรักษา
สันติภาพสหประชาชาติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของโลกในภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคใกลเคียง ประเภทของการสนับสนุนการรักษาสันติภาพคือ 

 การปองกันการพิพาท (Conflict Prevention) กําลังทางเรือ อาจเขารวมโดยใชปฏิบัติการ
ทางการทูต เชน การแสดงกําลังทางเรือ เพื่อปองกันการพิพาท    

 การรักษาสันติภาพ (Peace Keeping) การสงกําลังเขารวมในการดูแลความสงบเรียบรอย 
การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม และการสงกลับผูบาดเจ็บจากการรบ การรักษาสันติภาพจะใชในการระงับขอ
ขัดแยงที่อาจเกิดจากประเทศพันธมิตรที่เปนคูกรณีของประเทศที่มีความขัดแยงกันอยู และการชวยเหลือทาง
ทหาร รวมทั้งการชวยเหลือ  ทางมนุษยธรรมตางๆ ดวย    

 การบังคับใหเกิดสันติภาพ (Peace Enforcement) เปนการปฏิบัติเพื่อใหเกิด 
สันติภาพขึ้นในหมูของประเทศที่เปนคูกรณีหรือเกิดความขัดแยงกันอยูซ่ึงมีทาทีที่จะทําการสูรบกันขึ้น กําลัง
ทางเรืออาจใชในการชักชวนหรือบีบบังคับใหคูกรณีเลิกการสูรบ เชน การปองกันภัยทางอากาศ การรักษา
เขตหามบิน การกวาดทุนระเบิดเพื่อเปดทางเขา-ออกทาเรือ การอพยพประชาชนและผูบาดเจ็บ การถอนกําลัง
ทางบก การใชเฮลิคอปเตอรทางธุรการ การสนับสนุนการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ การปดลอม การปฏิบัติการ
สะเทินน้ําสะเทินบก  เปนตน   

 การสรางสันติภาพ (Peace Building) การสรางสันติภาพนี้เปนบทบาทสําคัญในการ
ปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการสงครามซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอตอไป การดําเนินการประกอบดวย
การใหความชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในดานตางๆ การสรางความเปนอยูที่ดีขึ้น เชน การ



รักษาพยาบาล การใหการศึกษา การประกอบอาชีพและการพัฒนาสังคมตลอดจนชุมชนใหเจริญเพื่อไมให
เกิดปญหาการกระทบกระทั่งแยงชิงผลประโยชนกัน 

การคุมครองการคาทางทะเล (Trade Protection)    

 การคุมครองการคาทางทะเล    มีวัตถุประสงคเพื่อตองการดํารงการคมนาคมขนสงทางทะเลเอาไว
ใหไดอยางตอเนื่อง ดวยการใชมาตรการการควบคุมเรือพาณิชยตามที่กองทัพเรือไดรับมอบอํานาจจาก
รัฐบาล กรณีมีสถานการณเสี่ยงหรือมีภาวะฉุกเฉิน โดยทั้งเรือพาณิชยและกองเรือคุมกันจะตองมีความเขาใจ
ซ่ึงกันและกันอยางชัดเจน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อทั้งสองฝายมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหปฏิบัติการทางเรือที่เกี่ยวของกับการควบคุมทะเล การจัดกระบวนเรือลําเลียง การ
คุมกันระยะไกลและใกล (Distant and Close Escort) สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักการ
ควบคุมเรือพาณิชยประกอบดวย 

 การควบคุมทะเล หากภัยคุกคามที่จะมีตอกองเรือพาณิชยมีขีดความสามารถสูง การปองกันตองการ
การคุมครองโดยวิธีการควบคุมทะเล เรือพาณิชยจะไดรับการคุมครองจากแผนการควบคุมทะเล ซ่ึงกองเรือ
คุมกันจะใหการปองกันในนานน้ําตลอดระยะทางที่เรือพาณิชยผาน    

 การจัดกระบวนเรือลําเลียง (Convoying) เมื่อมีสภาวะเสี่ยงตอเรือพาณิชย การคุมกันกระบวนเรือ
ลําเลียง จะถูกนํามาใชเพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการควบคุมทะเล โดยจะตองใชพื้นที่และเวลาในการปฏิบัติ
ใหนอยที่สุด ปจจัยที่จะนํามาพิจารณาการคุมกันกระบวนเรือลําเลียง คือ ภารกิจของกําลังทางเรือของฝาย
ขาศึก และกําลังคุมกันฝายเรา  เพื่อใหการปองกันมีประสิทธิภาพมากที่สุด   

 การคุมกันระยะไกลและระยะใกล (Distant and Close Escort) หากมีความตึงเครียดในภูมิภาค หรือมี
การปฏิบัติของโจรสลัด หรือการโจมตีใดๆ ที่ไมปรากฏสัญชาติ กําลังทางเรือสามารถใชการแสดงกําลังอยูใน
ทะเลเพื่อปองกันภยัคุกคามตางๆ ขางตน  เมื่อภัยคกุคามมีความรุนแรงมากขึ้น การคุมกันระยะไกล (Distant 
Escort) และ การคุมกันระยะใกล (Close Escort) จะมีความจําเปนยิ่งขึน้  
 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๖ 

การวางแผน กํากับดูแล บังคบับัญชา และควบคุมการปฏบิัติการรบ 
(Planning Process, Conduct and Command & Control of an Operation) 

 การใชกําลังอํานาจทางทะเลเพื่อการรบสําหรับการโจมตีกําลังฝายตรงขาม รวมทั้งการปฏิบัติการ 
ทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม (Military Operations Other Than War) ใหเกิดประสิทธิภาพได
อยางสูงสุดในทุกรูปแบบของการใชกําลังทางทหาร ทั้งยามสงบและยามสงครามนั้น จําเปนที่จะตองมีการ
ดําเนินกลยุทธที่ดีดานการวางแผน การกํากับดูแลการบังคับบัญชาและการควบคุมการปฏิบัติการรบ โดย
รายละเอียดที่จะกลาวถึงในลําดับตอไปนั้น จะเปนการเนนในระดับยุทธการซึ่งเปนตัวเชื่อมสําคัญระหวาง
หลักนิยมทางยุทธการ และหลักนิยมทางยุทธวิธี  

การวางแผน  (Planning Process) 

 ในการวางแผนทางทหารนั้น หลักนิยมตาง ๆ สามารถนํามาใชเปนเครื่องชวยในการวางแผนไดเปน 
อยางดี โดยเฉพาะในขั้นตอนการคิด ซ่ึงจะชวยใหเกิดความงายในการแยกแยะและการทําความเขาใจตอ
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น “คําชี้แจงความตั้งใจในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา” ที่ชัดเจนจะชวย
ใหผูบังคับบัญชาหนวยรองสามารถนําไปกําหนดยุทธวิธีเพื่อใหการปฏิบัติสามารถบรรลุภารกิจตามที่กําหนด
ไวไดแมวาสถานการณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบางก็ตาม ในขั้นการพัฒนาแผนนั้นผูบังคับบัญชาจะตอง
วิเคราะหสถานการณของขาศึกใหเห็นจุดออนแอ รวมทั้งผลประโยชนที่สําคัญและที่เปราะบาง ตลอดจนหา
หนทางปฏิบัติที่อาจจะเปนไปไดของขาศึกที่นาจะเลือกกระทําตอฝายเรา นอกจากนั้นยังตองตรวจสอบ
สถานการณทั้งในสวนของตนเอง กําลังฝายเดียวกัน และขาศึก ซ่ึงจะตองตรวจสอบใหเห็นถึงขอจํากัดตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชกําลังกฎการปะทะ สมมติฐานตาง ๆ ส่ิงใดที่ตัดออกไปจากการวิเคราะหยังคงตองมีการ
บันทึกไวเพื่อการตรวจสอบภายหลังหรือเปนการเตือนวามิไดละเลยประเด็นตางๆ เหลานั้นไป สําหรับ
ขั้นตอนของการวิเคราะหมีกําหนดไวในแบบฟอรม “การประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชา” 
(Commander’s Estimate) ของหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ การประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชาจะ
เปนเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบและทบทวนหนทางปฏิบัติตาง ๆ ที่สามารถทําใหบรรลุภารกิจและ
ชวยเหลือในการกํากับการปฏิบัติการรบ กระบวนการตาง ๆ ยังคงมีตอไป อยางตอเนื่องเพื่อใหไดนวความคดิ
ในการปฏิบัติการรบของผูบังคับบัญชา โดยควรมีการนําจุดเขมแข็งหรือขอไดเปรียบมาใชในการปฏิบัติการ
รบใหไดอยางมีประสิทธิภาพ และตองคนหาขอจํากัดในการปฏิบัติของขาศึกอยูเสมอ เพื่อใชเปนโอกาสใน
การเขาโจมตีขาศึก ตามชวงเวลา สถานที่และรูปแบบการรบที่ฝายเราเปนผูกําหนด โดยในการกํากับแผนการ
ยุทธแตละครั้งนั้นผูบังคับบัญชาจะตองคํานึงถึงองคประกอบของการปฏิบัติการทางเรือตาง ๆ เปนสําคัญ 



 ในการวางแผนและการปฏิบัติการทางเรือ จําเปนตองทราบหลักการสําคัญของ ยุทธศิลป และ
แนวทางในการวางแผนเปนอยางดีกอน     จึงจะชวยใหสามารถนําแนวความคิดที่กําหนดไวในยุทธศิลปมา
ใชประกอบการวางแผนทางทหารไดอยางชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น 

หลักการสําคัญของยุทธศิลปสําหรับการวางแผน 

๑. จุดมุงทางยุทธศาสตรทหาร   วัตถุประสงคดานการทหาร จะปรากฏอยูใน “ยุทธศาสตรชาติ” ที่
กําหนดโดยรัฐบาล ซ่ึงในสวนของการทําสงครามจะใชเรียกวา “จุดมุงของการทําสงครามแหงชาติ” และจาก
จุดมุงดังกลาวกระทรวงกลาโหมจะเปนผูกําหนดภารกิจที่ตองปฏิบัติในระดับยุทธศาสตรทหาร และจะสั่ง
การ (Directive) ตอไปยังผูบัญชาการทหารในระดับยุทธการ ซ่ึงหมายถึงผูบัญชาการทหารสูงสุด และผู
บัญชาการรบรวม (Joint Commander) รวมทั้งผูบัญชาการในระดับรองลงไปเชน ผูบัญชาการกองกําลังรบ
รวม (Joint Force Commander) และผูบัญชาการกองกําลังทางเรือ (Maritime Component Commander) ซ่ึง
เปนผูบังคับบัญชาในยุทธบริเวณ และในการปฏิบัติการรบนั้นบางครั้งอาจจําเปนตองใช กองกําลังทางบก 
ทางเรือ และทางอากาศ รวมกันปฏิบัติการในลักษณะการรบรวม เพื่อใหบรรลุจุดมุงในยุทธศาสตรทหาร 

ในการกําหนดภารกิจของหนวยนั้นอาจไมจําเปนตองกําหนดใหเหมือนกับจุดมุงทางยุทธศาสตร
เสมอไป โดยบางครั้งอาจกําหนดภารกิจไดกวางและยอ และอาจประกอบดวยวัตถุประสงคหลายอยางตาม
จุดมุงหมายหลักและจุดมุงหมายรอง อยางไรก็ตามพึงระลึกไวเสมอวา จุดมุงหมายบางประการอาจจะไม
สอดคลองกับจุดมุงหมายทางยุทธศาสตร หรือขัดกับจุดมุงหมายอื่น ๆ ได ซ่ึงจําเปนตองปรับแกตั้งแตใน
ระดับยุทธศาสตร   แมวาการดํารงจุดมุงหมายจะเปนหลักการสงครามที่สําคัญอยางหนึ่ง  แตการปฏิบัติการ
ทางเรือบางสวน เชน การปองกัน การแจงเตือน หรือการชิงเปนฝายริเร่ิม  อาจจําเปนตองเริ่มปฏิบัติไปกอน
ทั้งที่วัตถุประสงคทางการเมือง และวัตถุประสงคทางทหารยังไมชัดเจน ดังนั้นผูบังคับบัญชาจะตองติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองที่อาจเกิดไดตลอดเวลาในระหวางการดําเนินการตามแผนการยุทธ 
และหากเกิดความเปนศัตรูกันเหตุการณตาง ๆ ที่ไมคาดคิดไวอาจจะเกิดขึ้นได และทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงคทางการเมืองได ดังนั้นการกําหนดจุดมุงและวัตถุประสงคที่เกี่ยวของ จึงมี
ขั้นตอนที่ตองทําการทบทวนอยูเสมอ ๆ เพราะผลของการปฏิบัติการและการขาวกรองที่ไดรับมาใหมนั้นจะ
ถูกนําไปใชในกระบวนการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง 

๒. เงื่อนไขแหงความสําเร็จและผลแหงการปฏิบัติ  ในการกําหนดจุดมุงนั้นจําเปนตองพิจารณาถึงสิ่ง
ที่จะทําใหเกิดความสําเร็จเปนสําคัญ แตบางกิจ เชน กิจดานการรักษากฎหมายทางทะเล เปนสิ่งที่จําเปนตอง
ปฏิบัติแตยากที่จะวัดใหเห็นถึงเงื่อนไขที่จะทําใหเกิดความสําเร็จไดอยางชัดเจน หรือกิจในดานการทูตทาง
เรือที่กระทําในลักษณะการแสดงกําลัง อาจวัดความสําเร็จในการปองปรามออกมาไดในทางลบ สวนการนํา
กําลังทหารไปใชนั้นสวนใหญสามารถวัดความสําเร็จไดจากความสามารถในการบรรลุเงื่อนไขเฉพาะที่ตั้งไว
ของหนวยกําลัง โดยในหลักนิยมทางบกจะกําหนดเงื่อนไขดังกลาวเปน ความปรารถนาในบั้นปลาย (Desired 
end-state) สําหรับการทําสงครามจะกําหนดเปน เงื่อนไขทางทหาร (Military conditions) ที่ชัดเจน  เชน การ



ควบคุมเขตแดน การควบคุมทะเล หรือการควบคุมอากาศ สําหรับการปฏิบัติการบีบบังคับนั้นจะกําหนด
เงื่อนไขการปฏิบัติการทางทหารโดยเฉพาะไดคอนขางยาก  และความสําเร็จจะวัดไดดวยการยินยอมหรือการ
นิ่งเฉยของรัฐบาลประเทศที่เปนเปาหมาย 

 
๓. จุดศูนยดุล (Center of Gravity) เปนศัพทที่ใชมากในหลักนิยมทางบกและหลักนิยมการรบรวม 

จุดศูนยดุล หมายถึง “คุณลักษณะหรือขีดความสามารถของหนวยกําลังหรือตําบลที่ซ่ึงสามารถนํามาใช
ประโยชนและทําใหเกิดเสรีในการปฏิบัติ มีความเขมแข็งทางกายภาพ หรือมีความมุงมั่นในการสูรบ” จุดศูนย
ดุลอาจจะมีทั้งในระดับยุทธศาสตร และระดับยุทธการ  โดยมีความสําเร็จอยูที่การสามารถพิสูจนทราบ 
ควบคุม หรือทําลายจุดศูนยดุลของขาศึกและในขณะเดียวกันก็สามารถปองกันจุดศูนยดุลของตนเองได ซ่ึง
หลักการดังกลาวถือเปนหัวใจของการทําสงครามเคลื่อนที่ยุคใหม แมวาหลักการนี้จะไมใชแนวความคิดใน
การทําสงครามทางเรือมากอน แตผูบังคับบัญชาของกําลังทางเรือ จะตองมีความเขาใจและสามารถนําไปใช
ในการปฏิบัติการไดอยางเหมาะสม 

๔. ปจจัยลอแหลมตอความลมเหลวในการตอสู (Critical Vulnerabilities and Systemic Disruption) 
บางครั้งสภาวะแวดลอมทางทะเลหรือปจจัยสําคัญบางอยาง อาจเปนปจจัยลอแหลมของการสูรบ โดยหาก
ปจจัยสําคัญเหลานั้นถูกทําลายหรือทําใหใชการไมได อาจมีผลนําไปสูความลมเหลวขึ้นได ซ่ึงปจจัย
ลอแหลมเหลานั้นอาจหมายถึงที่ตั้งของระบบการสงกําลังบํารุง การบังคับบัญชาและการควบคุม หรือกําลัง
รบพิเศษ ก็ได ซ่ึงความลมเหลวดังกลาวนี้อาจจะเกิดขึ้นจากผลกระทบทางกายภาพจากการถูกโจมตี และหรือ
เกิดผลทางจิตวิทยาจากการถูกบีบบังคับทางทหารบางประการ ดังนั้นในการจัดทําแผนแตละครั้ง
ผูบังคับบัญชาจําเปนตองคนหาปจจัยลอแหลมในโครงสรางกําลังรบของฝายตรงขาม  และหากเปนไปได
ควรกําหนดเปนเปาหมายสําคัญในการโจมตี และในขณะเดียวกันจะตองระมัดระวังปจจัยลอแหลมของตน
และวางมาตรการปองกันที่ดีไวดวย อยางไรก็ตามแนวความคิดนี้ไมถือเปนหลักประกันของความสําเร็จใน
การปฏิบัติการทางทหารเสมอไป 

๕.  สถานการณและจุดแตกหัก (Decisive Events and Decisive Points) บางครั้งสถานการณการสูรบ 
หรือการเผชิญหนากันระหวางหนวยกําลังทั้งสองฝาย อาจนําไปสูการสูรบในขั้นแตกหักและเกิดผลแหงการ
แพชนะขึ้นได โดยหากผูบังคับบัญชาฝายใดฝายหนึ่งสามารถวิเคราะหเห็นจุดแตกหักของอีกฝายหนึ่งได
รวมทั้งสามารถรวมกําลังที่มีอยูขณะนั้นเขาปฏิบัติการทางทหารไดสําเร็จ จะสามารถนํามาซึ่งขอไดเปรียบ
หรือชัยชนะของการรบได 

๖. การยุทธสะสม และการยุทธตอเนื่อง (Cumulative and Sequential Campaigns)  การยุทธหมายถึง
ขั้นตอนการดําเนินการตาง ๆ ของการปฏิบัติการทางทหารอยางใดอยางหนึ่ง โดยหากขั้นตอนการดําเนินการ
ในลําดับถัดไปขึ้นอยูกับผลของการยุทธที่เกิดขึ้นกอนหนา จะเรียกวา “การยุทธตอเนื่อง” และหากการยทุธใด
ที่ประกอบดวยการดําเนินการยอยหลาย ๆ อยางที่เปนอิสระตอกัน แตเมื่อนําผลการปฏิบัติยอยเหลานั้นมา
รวมกันแลวมีผลใหการยุทธในภาพรวมบรรลุผลของการปฏิบัติทางทหารไดนั้น ดั่งนี้เรียกวา ”การยุทธ



สะสม” การปฏิบัติการของเรือดําน้ําเพื่อขัดขวางการสงกําลังบํารุงของขาศึกจากทางทะเลเพื่อผลการยุทธของ
ขาศึกบนบกตอไปนั้นอาจเปนตัวอยางที่ดีสําหรับการยุทธแบบสะสมอยางหนึ่ง แตยังเปนการยากที่จะ
กําหนดชวงเวลาแหงความสําเร็จนี้ไดแนนอน และอาจมีผลกระทบตอชวงเวลาของการปฏิบัติในขั้นตอนอื่น 
ๆ ตอไปได 

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติของการยุทธตอเนื่อง (Phases of a Sequential Campaign) ในการจัดทําแผน
นั้น ผูบังคับบัญชาจะเปนผูกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ โดยละเอียดเพื่อนําไปสูความสําเร็จในบั้นปลาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติเหลานี้อาจนําไปสูสถานการณแตกหักเพื่อผลแพชนะไดดวย ดังนั้นในการจัดทํา
รายละเอียดการปฏิบัติตาง ๆ ในแตละขั้นตอน จะตองตั้งคําถามเหลานี้อยูเสมอ ๆ วา “จะเกิดอะไรขึ้น
………..ถา………….” ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความออนตัวสําหรับการปฏิบัติใหมากที่สุด และตองตั้งอยูบน
พื้นฐานของความเปนไปได รวมทั้งควรจัดทําแผนรองไวดวยกรณีมีความเปนไปไดมากกวาหนึ่งทางเลือก 
สําหรับขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ ที่จะกําหนดขึ้นมานั้นอาจมีทั้งแบบตอเนื่องกันหรือที่ตองดําเนินการแบบ
คูขนานกันไป โดยอาจกําหนดใหมีการพักการปฏิบัติการชั่วคราว (Operational Pause) เพื่อรวบรวมสิ่ง
อุปกรณในการสงกําลังบํารุง หรือการพักผอนของกําลังรบหรือการเสริมกําลังรบดวยก็ได ซ่ึงการพักการ
ปฏิบัติการชั่วคราวดังกลาวนั้นอาจถือเปนเรื่องจําเปนกรณีตองการหลีกเล่ียงการเขาถึง จุดผกผันทางการรบ 
(Culminating Point) ที่พิจารณาจากสถานการณโดยรวมแลว เห็นวาอาจจะเกิดขึ้นได 

๘. จุดผกผันทางการรบ (Culminating Point) สวนใหญแลวมักเปนปจจัยของเวลาและตําบลที่ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติการ ซ่ึงมักจะเกิดขึ้นเมื่อขีดความสามารถในการรบของฝายรุกไมไดเหนือไปกวาฝาย
ปองกันอีกตอไปแลว และเริ่มมีความเสี่ยงตอการถูกโตกลับ ทั้งนี้อาจเปนผลสืบเนื่องมาจากความสูญเสีย 
ความเหนื่อยลาจากการสูรบและการสงกําลังบํารุงที่ออนแอลง ดังนั้นความสําเร็จของการโจมตีจึงอยูที่การ
พยายามทําการรบใหบรรลุภารกิจที่ตั้งไวโดยรวดเร็ว กอนที่จะถึงจุดผกผันทางการรบดังกลาวขางตน ในทาง
กลับกันสําหรับฝายปองกันอาจจําเปนตองหนวงเวลาใหฝายรุกดําเนินการยุทธนานที่สุดจนกระทั่งถึงจุด
ผกผันทางการรบของตนเอง จากนั้นจึงคอยรุกตอบโต เนื่องจากการรบที่มีลักษณะปฏิบัติการรุกนั้น ถายิ่งเรง
รุกมากเทาใดก็ยิ่งตองการกําลังรบเพื่อเสริมการปฏิบัติในการปองกันเสนทางการสงกําลังบํารุงของตนมาก
ขึ้นเทานั้น ในขณะที่ฝายปองกันมีความไดเปรียบดานการสงกําลังบํารุง  

การจัดทําแผนการยุทธ (Mounting a Campaign) 

 ในการจัดทําแผนยุทธการเพื่อใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติการนั้น จําเปนตองพิจารณาให 
ครอบคลุมถึงปจจัยสําคัญตางๆ เหลานี้เปนองคประกอบสําคัญ เชน 

๑. การเตรียมการ (Preparation) ประกอบดวย การเตรียมการดานองควัตถุ องคยุทธวิธี และองค
บุคคล ซ่ึงจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องในทุกดานอยางพอเพียง ตั้งแตยามสงบจนกระทั่งภาวะตึงเครียด
หรือภาวะสงคราม การฝก (Training) ความชํานาญขององคบุคคลและการทํางานเปนทีม ภายใตสถานการณ
หรือกิจที่มีการประกอบกําลังเปนหมูเรือ หมวดเรือหรือกองเรือเฉพาะกิจจําเปนตองดําเนินการใหไดผลโดย



ปราศจากขอสงสัยหรือมีอุปสรรคในการปฏิบัติโดยในบางสถานการณหนวยกําลังอาจจําเปนตองมีการฝก
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษบางอยางเพื่อซักซอมความเขาใจกันในระหวางการเดินทางเขาพื้นที่ยุทธบริเวณ
เพิ่มเติม 

๒. การวางหนวยกําลังในพื้นท่ีปฏิบัติการ (Deployment to the Theater of Operations) เปนสิ่งที่มี
ความสําคัญและจําเปนตองพิจารณาถึงทุกครั้งของการปฏิบัติการทางทหาร ซ่ึงเปนขีดความสามารถในการ
เคลื่อนยายหนวยกําลังใหไดตามจํานวน ชนิดและประเภทที่ตองการไปยังตําบลที่ที่ตองการภายในหวงเวลาที่
กําหนด ซ่ึงหากดําเนินการไดอยางเหมาะสมแลวจะชวยเสริมการปฏิบัติการทางทหารใหเกิดความไดเปรียบ
และสามารถบรรลุภารกิจตามแผนที่วางไวได โดยการวางกําลังนั้นจะเกี่ยวของกับปจจัยระยะทาง เวลา และ
ความเร็วในการเคลื่อนยายของหนวยกําลังที่ใชในการปฏิบัติการนั้น ๆ เปนหลัก รวมถึงขีดความสามารถใน
ลักษณะเดียวกันของฝายตรงขามดวย 

๓. ความตอเนื่องของการปฏิบัติการในพื้นท่ี  (Sustainability) การปฏิบัติการทางทหารบางอยาง
หนวยกําลังรบจําเปนตองใชเวลาในการดําเนินการในพื้นที่คอนขางยาวนานทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติมีความ
ตอเนื่องและเกิดผลบังคับทางทหารตามที่ตองการ ดังนั้นในการประกอบกําลังจะตองคํานึงถึงความตอเนื่อง
ของการสงกําลังบํารุงใหกับหนวยกําลังรบเหลานั้นดวยวาจะดําเนินการในลักษณะใดถึงจะมีความตอเนื่อง 
ความเพียงพอ และความปลอดภัยของหนวยสนับสนุน 

การดําเนินการยุทธ (Conducting a Campaign)  

ในการวางแผนการยุทธควรพิจารณา ปจจัยตาง ๆ ที่เปนองคประกอบสําคัญดังนี้ 
๑. เอกภาพในความพยายาม (Unity of Effort) ในภารกิจหนึ่ง ๆ หนวยกําลังที่เกี่ยวของจะตองมุงการ

ปฏิบัติไปที่วัตถุประสงคหลักเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นในการนําทรัพยากรตาง ๆ ของหนวยกําลังไปใชจะตอง
เปนการใชเพื่อสนับสนุนซึ่งการบรรลุเปาหมายเปนหลัก มิใชเพื่อวัตถุประสงครองอ่ืน ๆ ที่ไมใชเปนการ
ปฏิบัติสนับสนุนวัตถุประสงคหลัก ดังนั้นในการกําหนดภารกิจและความตั้งใจของผูบังคับบัญชาจะตอง
กําหนดใหมีความชัดเจน มีเอกภาพในการบังคับบัญชาตอการปฏิบัติและการใชทรัพยากรทั้งมวล รวมทั้งการ
สงกําลังบํารุง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการปฏิบัติการรวมและผสม จะตองมีการกําหนดสายการควบคุม 
บังคับบัญชาใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน การซ้ําซอน และเปนการเพิ่มความรวมมือ
และการประสานงานที่ดีระหวางหนวยกําลังที่เกี่ยวของ 

๒. ชวงจังหวะการรบ (Tempo) เปนขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ ของหนวยกําลังที่เกี่ยวของ ที่สามารถ
ดําเนินการตามแผนที่วางไวไดอยางเปนขั้นเปนตอน และอยูในเกณฑของหวงเวลาที่กําหนด มีการตดัสนิใจที่
รวดเร็ว มีขีดความสามารถในการดํารงความเปนฝายริเร่ิมไวไดเสมอ รวมทั้งความสามารถในการแกไข
สถานการณตอส่ิงที่ไมคาดคิดไวลวงหนาไดดี และสามารถใชจุดออนของฝายขาศึกใหเปนประโยชนสําหรับ
การปฏิบัติการได อยางไรก็ตามขีดความสามารถเหลานี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการควบคุมบังคับบัญชาที่
ชัดเจน รวดเร็ว มีการประสานการปฏิบัติที่ดีตอกัน ทุกหนวยทราบบทบาทและหนาที่ที่จะตองปฏิบัติหรือ



ดําเนินการใหไดตามแผนที่กําหนดไว แตบางครั้งดวยขอจํากัดตาง ๆ ดานการสื่อสาร หรือความเขาใจใน
ภารกิจของหนวยเหนือที่ไมชัดเจน หรือการขาดความเขาใจรวมกันที่ดีในขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ อาจเปน
อุปสรรคที่ทําใหการปฏิบัติการรบนั้นเกิดการติดขัดหรือขัดของไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติที่กําหนดไว
อยางราบรื่น 

๓. การปอนปญหา (Simultaneity) เปนขีดความสามารถในการเปนฝายริเร่ิมปอนปญหาหลาย ๆ 
ปญหาพรอมกัน เชน การโจมตี หรือ สรางภัยคุกคามในการโจมตีจากหลายทิศทาง ใหฝายตรงขามตองทํา
การแกไขสถานการณ อาจเปนเครื่องชวยประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความอิ่มตัวในการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือไมสามารถจัดการกับปญหาไดทีละปญหา หรือไมสามารถจัดลําดับการตอสูกับ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมสามารถกําหนดความสัมพันธของการปฏิบัติได  

๔. การทบทวนแผนการปฏิบัติ (Iterative Planning) การทบทวนแผนการปฏิบัติเปนระยะ ๆ ตาม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปถือเปนสิ่งจําเปน ดวยแผนที่วางไวในขั้นเริ่มตนนั้นเปนแผนที่ไดจากการ
ประมาณสถานการณจากขอมูลที่มีอยูกอนการปฏิบัติ ซ่ึงเมื่อเร่ิมปฏิบัติแลวเหตุการณหรือสถานการณ
บางอยางอาจเปลี่ยนแปลงไปจากการขาวเดิมที่ไดรับ ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองทําการทบทวนแผนการปฏิบัติ
ใหมทุกครั้งที่มีขอมูลขาวสารเพิ่มเติมหรือแตกตางไปจากเดิม แลวส่ังการใหม/เพิ่มเติม เทาที่เห็นวาจําเปน 

๕. การสื่อสาร (Communications) การติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษาความลับได
ดีถือเปนปจจัยสําคัญตอการบังคับบัญชาและการควบคุมที่ตองการ ดังนั้นกรณีที่มีการปฏิบัติการรวม/ผสม
ของหนวยกําลังหลายหนวย จะตองมีการพิจารณาถึงการใชงานรวมกันไดของอุปกรณส่ือสารที่หนวยตาง ๆ 
มีใชงานอยูเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงบางครั้งบางหนวยอาจมีความจําเปนตองติดตั้งระบบสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อลด
ความยุงยากในการควบคุมการปฏิบัติตอหนวยกําลังในบังคับบัญชา อยางไรก็ตามแมวาในปจจุบันระบบการ
ส่ือสารและการสงผานขอมูลจะพัฒนาขีดความสามารถไปจนกระทั่งทําใหผูบังคับบัญชาระดับสูงสามารถ
ติดตามขาวความเคลื่อนไหวของสถานการณตาง ๆ ในพื้นที่ปฏิบัติการไดเกือบจะ Real Time เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจตอสถานการณตาง ๆ แลวก็ตาม แตการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติตาง 
ๆ ใหกับผูบังคับบัญชาหนวยกําลังในพื้นที่ก็ยังมีความจําเปนและเปนความออนตัวที่จะทําใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติการทางทหาร หรือหนวยปฏิบัติสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องกรณีการ
ติดตอส่ือสารเกิดการขัดของ ซ่ึงหมายถึงวาหนวยปฏิบัติจะตองมีความเขาใจในความตั้งใจของผูบังคับบัญชา
ช้ันสูง รวมถึงความเขาใจในนโยบายของชาติ ดานการทูต และสถานการณทางการเมืองที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติ กลาวโดยทั่วไปแลวหนวยปฏิบัติจําเปนจะตองมีความเขาใจในรายละเอียดความตองการของหนวย
เหนือรวมทั้งความตั้งใจในภาพรวมของผูบังคับบัญชาเหนือตนเองขึ้นไปอยางนอย ๒ ระดับ 

องคประกอบของการปฏิบัติการทางเรือ 

๑. การบังคับบัญชาและการควบคุม (Command and Control) การปฏิบัติการทางเรือสวนใหญจะ
เกี่ยวของกับการสั่งการและการประสานการปฏิบัติในทุกสภาวะแวดลอมของการรบ เพื่อควบคุมการปฏิบัติ



ใหสอดคลองกับสถานการณที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว นั่นคือตองมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว 
เพื่อใชโอกาสที่มีใหเปนประโยชนอยางสูงสุด  
 ๒. การบังคับบัญชา (Command) หมายถึง อํานาจหนาที่ที่มอบหมายใหผูใดผูหนึ่งสั่งการ 
ประสานงาน และควบคุมการปฏิบัติการตอหนวยกําลังทางทหาร ซ่ึงผูบังคับบัญชาที่มีหนาที่ดังกลาวจะปอน
ความปรารถนาและความตั้งใจของตนใหหนวยงานในระดับรองลงไปไดถือปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย โดยการบังคับบัญชานั้นอาจจะมีทั้งลักษณะการจัดที่เปนแบบ ตามกิจ (Task) ที่ไดรับมอบ 
หรือ ตามแบบ (Type) ของหนวยกําลังที่ใชในการปฏิบัติก็ได 
 ๓. การควบคุม (Control) เปนอํานาจหนาที่ที่ผูบังคับบัญชามีตอหนวยรองเกี่ยวกับการปฏิบัติตาง ๆ 
ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยครอบคลุมความรับผิดชอบในการออกคําสั่งและการใหคําแนะนําตาง ๆ 
ซ่ึงอํานาจหนาที่นี้สามารถมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการแทนได สําหรับการควบคุมในทางทหารนั้นปกติจะมี
ใชอยูสองลักษณะคือ การควบคุมทางยุทธการ (Operational Control: OPCON) และ การควบคุมทางยุทธวิธี 
(Tactical Control: TACON)  
 ๔. การรวมมือ (Cooperation) เปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางผูบังคับบัญชาของหนวยกําลัง
ตั้งแตสองหนวยขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกันและมีแนวทางในการดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือสอดคลองกัน ซ่ึงก็คือการทํางานรวมกันเปนทีมนั่นเอง  
 ๕. การประสานงาน (Coordination) เปนการดําเนินการที่เกี่ยวของกันในรายละเอียดของการปฏิบัติ
ระหวางหนวยตาง ๆ ในกองกําลัง ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการรวมมือที่มีใหตอกัน เพื่อใหมีความเขาใจกันใน
ระหวางการเตรียมการและการปฏิบัติ ตามปกติจะเกี่ยวของกับศูนยประสานงาน และขอมูลรายละเอียดที่
แลกเปลี่ยนระหวางหนวยตาง ๆ ในกองกําลัง 
 ในการบังคับบัญชาและการควบคุมที่ดีนั้น ยังจําเปนที่จะตองมี การกระจายอํานาจ เพื่อเปดโอกาส
ใหผูบังคับบัญชาในระดับรองลงไปสามารถตัดสินใจการปฏิบัติดวยความคิดริเร่ิมของตนเองบนพื้นฐานของ
ความเขาใจในความมุงหมายของหนวยเหนือ นอกจากนั้นแลวความพรอมและขีดความสามารถของ อุปกรณ
การสื่อสาร ระเบียบปฏิบัติการบังคับบัญชา และการเสนาธิการกิจ จะชวยเสริมขีดความสามารถในการบังคับ
บัญชาไดดียิ่งขึ้น และผูบังคับบัญชาจะตองใชคุณลักษณะของความกลาหาญ ความคิดริเร่ิม บุคลิกภาพ ขวัญ
และกําลังใจ ใชการสื่อสารที่เขาใจงาย สรางความสัมพันธในการทํางาน ความคุนเคย และความไวเนื้อเชื่อใจ
กันระหวางเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป 
 การบังคับบัญชาและการควบคุมตามลําดับชั้นของกองทัพเรือเร่ิมที่ ผูบัญชาการทหารเรือ ซ่ึงรับ
ปฏิบัติตามคําสั่งของ ผูบัญชาการทหารสูงสุด และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ในการสั่งใชกําลังทาง
ทหารนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด และผูบัญชาการเหลาทัพ
ตาง ๆ จะรวมใหขอพิจารณาและขอเสนอแนะตอ รัฐสภา และจะสั่งการออกมาในลักษณะของ พระบรมราช
โองการประกาศสงคราม แตหากมีการใชกําลังทางทหารเฉพาะกิจ หนวยกําลังจะปฏิบัติตาม กฎการปะทะ ที่
กําหนดไวโดยหนวยเหนือ  



ระดับของอํานาจการบังคับบัญชา (Degrees of Operational Authority)  
  การบังคับบัญชาและการควบคุม เปนพื้นฐานในการจัดกําลังรบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปน 
ส่ิงสําคัญที่ผูบังคับบัญชาจะกําหนดความหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบังคับบัญชาและการควบคุมไวตั้งแต 
เร่ิมแรกของการปฏิบัติการ  

 การบังคับบัญชาเต็มรูปแบบ (Full Command) เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบทาง
ทหารที่มีอํานาจสูงสุดในการออกคําสั่งไปยังหนวยรองซึ่งครอบคลุมทุกรูปแบบของการ
ปฏิบัติการทางทหารและทางธุรการ กรณีเปนการปฏิบัติการทางเรือรวมกันหลายชาติ “จะไม
มี” ผูบังคับบัญชาทหารของชาติพันธมิตร (Alliance) หรือชาติที่มาปฏิบัติการดวยกัน 
(Coalition) ใด ๆ มีอํานาจในการบังคับบัญชาเต็มรูปแบบเหนือกองกําลังทั้งหมดที่ตนไดรับ
มอบ แตละประเทศจะเปนผูกําหนดเงื่อนไข กฎระเบียบและมอบอํานาจในการบังคับบัญชา
เฉพาะเรื่องใหกับผูบัญชาการรบที่เปนคนของประเทศอื่นเอง ซ่ึงในการกําหนดเงื่อนไขนี้
จะตองคํานึงถึงปจจัยดาน วัตถุประสงคทางการเมือง ภารกิจทางทหาร ขนาดและขีด
ความสามารถของกองกําลังรบแตละหนวย ขอไดเปรียบเสียเปรียบ ความเสี่ยง คาใชจายที่
ตองใช ระยะเวลาของการปฏิบัติการ และกฎการปะทะ   

 การบังคับบัญชาทางยุทธการ (Operational Command: OPCOM) เปนอํานาจหนาที่ที่มอบให
ผูบังคับบัญชาทางทหาร กําหนดหรือมอบหมายภารกิจ การวางกําลัง การแบงมอบกําลังหรือ
การมอบกิจใหมใหแก ผูบังคับบัญชาทางทหารในระดับรองลงไป และยังสามารถคงไวหรือ
มอบหมายอํานาจในการควบคุมทางยุทธการ (Operational Control) และ/หรือ การควบคุม
ทางยุทธวิธี (Tactical Control) ไดตามความจําเปน OPCOM มิไดรวมถึงความรับผิดชอบใน
ดานธุรการ หรือ การสงกําลังบํารุง ดังนั้นความรับผิดชอบเหลานี้จะตองมีการตกลงกันให
เดนชัดทุกครั้งในกรณีที่มีการปฏิบัติการทางเรือทั้งในประเทศและการปฏิบัติการรวมกัน
หลายชาติ OPCOM ไมสามารถที่จะมอบหมายตอหรือกําหนดหนาที่ตอผูอ่ืนโดยมิไดรับ
อนุญาตเปนการเฉพาะได แตสามารถแยกการใชกําลังรบที่ไดรับมอบไปใหผูอ่ืนได แต
จะตองไมขัดกับการจัดหนวยที่กําหนดไวเดิม จนเปนผลใหตองกําหนดกิจและวางกําลังรบ
ใหม โดยทั่วไป OPCOM เหมาะสําหรับภารกิจที่มีการปฏิบัติที่ตอเนื่องยาวนาน และตองการ
เสรีในการใชกําลัง โดยใหมีขอจํากัดที่นอยหรือไมมีเลย    

 
 การควบคุมทางยุทธการ (Operational Control: OPCON)  OPCON เปนสวนยอยของ 

OPCOM เปนอํานาจที่มอบใหกับผูบังคับบัญชาทางทหาร เพื่อใชในการกํากับการปฏิบัติการ
ของกองกําลังรบแบบ วัน-ตอ-วัน ใหบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบ ซ่ึงภารกิจตาง ๆ มักจะถูก
จํากัดดวย พันธกิจ เวลา ตําบลที่ หนวยที่ไปวางกําลัง และการคงอํานาจ หรือ มอบอํานาจ
แบบ การบังคับบัญชาทางยุทธวิธี (Tactical Command: TACOM) หรือ แบบการควบคุมทาง



ยุทธวิธี (Tactical Control:TACON) ตอหนวยเหลานั้น  OPCON มิไดรวมถึงอํานาจในการ
แบงแยกกําลังรบที่ไดรับมอบ หรือ การใชหนวยกําลังหรือบางสวนของหนวยกําลัง ในการ
ปฏิบัติกิจตาง ๆ นอกเหนือจากที่ไดรับมอบ หากมีการแบงแยกหนวยตองไมไปขัดกับการจัด
หนวย  ที่กําหนดไวเดิม จนเปนผลใหตองกําหนดกิจและวางกําลังกันใหม    OPCON มิได
รวมถึงความรับผิดชอบในดานการธุรการ หรือ การสงกําลังบํารุง ความรับผิดชอบในดาน
เหลานี้จะตองมีการตกลงกันใหเดนชัดในการปฏิบัติการทางเรือทั้งในประเทศและทั้งกับการ
ปฏิบัติการรวมกับหลายชาติ   หนวยที่อยูภายใตการบังคับบัญชาแบบ OPCON 
ผูบังคับบัญชาของหนวยอาจจะไดรับประโยชนในการสนับสนุนการใชกําลังรบ ในทันที 
โดยไมตองรองขอจากหนวยเหนืออีก ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจ OPCON ตอหนวยกําลังรบ 
จะตองไมใชกําลังรบเกินขอบเขตที่ระบุไวในคําสั่งการ/คําแนะนํา ทั้งนี้การใชกําลังไมตอง
ไดรับการอนุมัติจากหนวยที่ออกคําแนะนําอีก ถาหากผูบังคับบัญชาไดรับมอบภารกิจหรือ
กิจ หรือถาไดรับมอบกําลังรบที่มีขอจํากัดในการปฏิบัติการ ผูบังคับบัญชาผูนั้นควรไดรับ
มอบอํานาจแบบ OPCON  

 หมายเหตุ:  ในการเปล่ียนการควบคุมทางยุทธการ (Change of Operational Control: CHOP) จะ
กําหนดเปนวัน–เวลา (หากเปนการปฏิบัติกับตางชาติ จะใชเวลามาตรฐานกรีนิช หรือ GMT) และจะกระทํา
เมื่อความรับผิดชอบของกองกําลังหรือหนวยกําลังที่อยูใน OPCON ตองเปลี่ยนจากขอบเขตหนึ่งไปยังอีก
ขอบเขตหนึ่ง ลักษณะของการสั่งเปลี่ยน OPCON ควรจะตองกําหนดไวในคําสั่งปฏิบัติการ ซ่ึงจะกําหนดใน
รูปเวลา  ตําบลที่และการขามเขตแดน เปนตน 

 การบังคับบัญชาทางยุทธวิธี (Tactical Command: TACOM) เปนอํานาจที่มอบหมายใหกับ
ผูบังคับบัญชา ใหสามารถกําหนดกิจใหกับกําลังรบที่อยูภายใตการบังคับบัญชาของเขา เพื่อ
ไปปฏิบัติตามภารกิจที่หนวยเหนือกําหนด คํา ๆ นี้ใชมากในการปฏิบัติการทางเรือ  TACOM 
จะมีความหมายที่แคบกวา การควบคุมทางยุทธการ (Operational Command) แต
ประกอบดวย อํานาจในการมอบอํานาจ หรือ ดํารงไวซ่ึงการควบคุมทางยุทธวิธี  นายทหาร
สัญญาบัตรอาวุโส ที่เขารับหนาที่ในการบังคับบัญชากองเรือเฉพาะกิจ เรียกวาเปน นาย
ทหารสั่งการทางยุทธวิธี (Officer in Tactical Command: OTC)      

 การควบคุมทางยุทธวิธี (Tactical Control: TACON) เปนรายละเอียดที่ปกติเกี่ยวกับ การ
ควบคุม กําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ หรือ การนําเรือ ที่จําเปนตอการปฏิบัติภารกิจหรือกิจที่
ไดรับมอบใหสําเร็จ TACON ตามปกติจะมอบหมายจาก OPCOM   OPCON  หรือ 
TACOM  ไปยังผูบังคับบัญชาหนวยรอง ในชวงเวลาสั้น ๆ สําหรับภารกิจหรือกิจเฉพาะ 
ผูบังคับบัญชาที่ไดรับอํานาจการควบคุมทางยุทธวิธีตอหนวย มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
หลักการและ การสั่งการในการใชกําลังนั้น ๆ  

     



สายการบังคับบัญชาและควบคุม 
   (Chain of Command and Control) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การกําหนด/มอบหมายงาน (Assign)  มีความหมายใน ๒ ลักษณะ คือ 
   ๑. เปนการจัดหนวยทหาร หรือ กําลังพลในองคกร ซ่ึงเปนหนวยงานที่คอนขางถาวร มีการ

ควบคุมองคกรและการบริหารงานธุรการเปนหนาท่ีหลัก หรือ เปนสวนใหญของงาน 

 ๒.  เปนการใหขอมูลรายละเอียดกับบุคคล เพื่อใหไปปฏิบัติหนาท่ีหรืองานเฉพาะอยาง ซ่ึง
หนาท่ีหรืองานนั้นเปนงานหลักหรือคอนขางถาวร 

 การสมทบ (Attach)  มีความหมายใน ๒ ลักษณะ คือ 
  ๑. เปนการจัดหนวยหรือบุคคลในองคกรไปปฏิบัติการรวมกับหนวยใหญเปนการ

ชั่วคราว เนื่องจากมีขอจํากัดท่ีกําหนดไวในคําสั่งการ  ผูบังคับบัญชาของกองเรือ หนวยหรือองคกรท่ีไดรับ
การสมทบจะบังคับบัญชาและควบคุมหนวยท่ีมาสมทบเชนเดียวกับหนวยและกําลังพลในการบังคับ
บัญชาของตน  

การบังคับบัญชาทางยุทธวิธี 
(TACOM) 

การบังคับบัญชาทางยุทธวิธี 
(TACOM) 

 
 

 

การบังคับบัญชาทางยุทธการ   
( OPCOM ) 

 

การควบคุมทางยุทธวิธ ี
(TACON) 

การควบคุมทางยุทธการ 
(OPCON) 

การควบคุมทางยุทธวิธ ี
(TACON) 

 



   ๒. เปนการใหขอมูลรายละเอียดกับบุคคลในงานหนาที่เฉพาะอยาง ซ่ึงเปนงานรองหรือเปน
งานชั่วคราว เชน การสมทบเพื่อปฏิบัติหนาที่ดานการบิน 

 การสนับสนุน (Support)  เปนการปฏิบัติของกองกําลัง หรือสวนหนึ่งของกองกําลัง ในการ
ใหความชวยเหลือ ใหการปองกัน การมอบสิ่งของ หรือการปฏิบัติเพื่อความอยูรอดของกอง
กําลังอื่น ระดับของความเรงดวน ลักษณะของการปฏิบัติ และระยะเวลาในการสนับสนุน 
ควรไดมีการกําหนดไวเฉพาะในการออกคําสั่งสนับสนุน  การสนับสนุนแบงออกเปน ๒ 
ลักษณะ คือ 
๑. การสนับสนุนโดยตรง (Direct Support)  เปนการใหความชวยเหลือที่ดําเนินการโดย

หนวย หรือกองเรือ ที่มิไดมาสมทบ หรืออยูภายใตการบังคับบัญชาของหนวยสนับสนุน
หรือกองเรือสนับสนุนจริง ๆ โดยตองใหการสนับสนุนแกหนวยหรือกระบวนเรืออ่ืนที่ 
รองขออยางเรงดวน หนวยที่ไดรับมอบกิจในการสนับสนุนโดยตรงจะทํางานภายใตการ 
ควบคุมทางยุทธวิธี (TACON) จากผูบังคับบัญชาของหนวยสนับสนุน    

๒. การสนับสนุนจากหนวยอ่ืน (Associate Support)  เปนการชวยสนับสนุนโดยกําลังรบ
หรือหนวยตอกําลังรบหรือหนวยอ่ืน ซ่ึงเปนการปฏิบัติภายใตการควบคุมอิสระ (ไมวา
จะเปนการปฏิบัติของหนวยรองตอหนวยอ่ืนก็ตาม) หนวยที่ไดรับมอบหมายยังคงอยู
ภายใตการควบคุมทางยุทธวิธีของหนวยเหนือที่มอบอํานาจมาใหซ่ึงหนวยเหนือนั้น ๆ 
จะเปนผูประสานงานเกี่ยวกับกิจที่จะปฏิบัติและการเคลื่อนยายกําลัง 

หลักการในการบังคับบัญชาและการควบคุม (C2 Principles) ประกอบดวย   
 ๑. เอกภาพในการบังคับบัญชา เอกภาพในการบังคับบัญชาเกิดจากการใหอํานาจในการ 
บังคับบัญชาและประสานงานในการปฏิบัติของกองกําลังและสิ่งอํานวยการรบสนับสนุนทางทหารทั้งมวล
แก ผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว การประกอบกําลังรบในปจจุบันมักจะเปนลักษณะของกองกําลังหลายชาติ 
(Multinational Forces) ซ่ึงมักจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการบังคับบัญชาโดยการใหอํานาจใน
ลักษณะนี้ แตอยางไรก็ตามอาจมีขอจํากัดบางในเรื่องการใชกําลังรบและสิ่งอํานวยการรบสนับสนุนของแต
ละชาติ เอกภาพในการบังคับบัญชาอาจจะมีขอจํากัดจากการปฏิบัติตาง ๆ ทางทหารของหนวยอ่ืนที่อยูภายใต
ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาคนเดียวกัน ดังนั้นในการปฏิบัติการทางเรือรวมกันหลายชาติ เอกภาพใน
การบังคับบัญชาอาจจะขาดไปบาง แตอยางไรก็ตามความสําเร็จของการปฏิบัติการจะดํารงอยูไดหากมี
เอกภาพในความพยายามที่ไปใหถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 ๒.  การรวมโครงสรางของการบังคับบัญชาและการควบคุม (Integration of C2 Structure) 
     การรวมโครงสรางของการบังคับบัญชาในการปฏิบัติการรวมกันหลายชาติ จะตองใหแนใจวา
สามารถใชขีดความสามารถของกําลังฝายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การแยกการบังคับบัญชากอง
กําลังของแตละชาติออกไปอาจมีความจําเปน เชนในกรณีกองกําลังรบรวมของชาติใดชาติหนึ่งถูกจัดใหอยู



ภายใตการควบคุมทางยุทธการของผูบัญชาการกองกําลังทางเรือหลายชาติ เมื่อมีกองกําลังรบพิเศษมา
ปฏิบัติการดวยหรือจัดเขาอยูในกองกําลังทางเรือหลายชาติ กองกําลังรบพิเศษมักจะแยกการบังคับบัญชา
ออกไป ดังนั้นในการบังคับบัญชาและควบคุมกองกําลังในการปฏิบัติการรวมกันหลายชาติ ความเขาใจถึง
ความสัมพันธของโครงสรางการบังคับบัญชาระหวางชาติตาง ๆ จึงมีความสําคัญตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติการ 

 ๓. สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) 
    การบังคับบัญชาและการควบคุม ตามปกติจะเปนไปตามลําดับชั้นจากผูบังคับบัญชาที่เหนือกวาลง
ไปยังผูบังคับบัญชาระดับรองลงไป เมื่อใดก็ตามที่เห็นวาจําเปนและเหมาะสม การสั่งการและการให
คําแนะนําแกผูบังคับบัญชาในระดับลางควรจะรวมถึง การมอบกิจ แกหนวยเฉพาะของผูบังคับบัญชาระดับ
รองนั้นดวย 

 ๔.  ความตอเนื่อง (Continuity) 
     การบังคับบัญชาและการควบคุม ควรจะตองมีความตอเนื่องตลอดการปฏิบัติการหรือการรบ 

ผูบังคับบัญชาควรจะพิจารณากําหนดกองบัญชาการสํารอง เพื่อใชเปนแผนสํารองเผชิญเหตุทางยุทธการ 

๕.  ความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาและเสรีภาพในการปฏิบัติ 
    ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาตอความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจเปนสิ่งที่แบงมอบใหผูอ่ืนไมได 
แตอาจมีการมอบอํานาจเฉพาะเรื่องได ในการมอบอํานาจผูบังคับบัญชาในทุกระดับจะตองชี้แจงความ
ตั้งใจในการปฏิบัติของตนใหชัดเจน กําหนดวัตถุประสงคที่ตองการและมอบสิ่งจําเปนรวมทั้งอํานาจ
หนาที่ที่พึงมีใหแกหนวยรองในการปฏิบัติกิจใหสําเร็จตามที่มอบหมาย อันจะทําใหเกิดเสรีภาพในการ
ปฏิบัติแกหนวยรองของตน ในขอบเขตที่กําหนดไว ซ่ึงจะชวยใหผูบังคับบัญชาหนวยรองสามารถ
ตอบสนองตอส่ิงตาง ๆ ที่ไมสามารถทราบลวงหนาไดอยางรวดเร็วหรือสามารถใชโอกาสที่อํานวยได
อยางรวดเร็ว การมอบอํานาจที่ประสบความสําเร็จจะตองมี ๒ ส่ิงตอไปนี้กอน 

      ๑.  ผูบังคับบัญชา จะตองมีภาพสถานการณทุกสถานการณในพื้นที่ปฏิบัติการของตนที่ชัดเจน
ตลอดเวลา และตองมีความเชื่อมั่นในความสามารถของหนวยรองของตน 

    ๒. ผูบังคับบัญชาหนวยรองจะตองมีความเขาใจถึงความตั้งใจในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา
เหนือตน 

การขาวกรอง    
 การขาวกรอง คือ ผลผลิตของการดําเนินกรรมวิธีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับฝายตรงขามและพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร ซ่ึงอาจรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคําสั่งการรบ ขอมูลทางยุทธวิธีจากเครื่องมือตรวจจับที่ไมใช
อุปกรณในกองกําลังของตน ไดแก  ขอมูลการเตือนภัยลวงหนา  การประเมินผลความเสียหายในการรบ 
ขอมูลที่นําไปสูความเขาใจมากขึ้นถึงขอพิพาท ความขัดแยง ในภูมิภาค และความเห็นที่ไมตรงกัน เชน ความ



ละเอียดออนทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแลวทุกชาติจะไมมีขอมูลการขาวที่ดีที่สุดในทุกดาน 
และอาจจําเปนตองขอรับการสนับสนุนภาพสถานการณรวมดานการขาวกรองจากแหลงอื่นหรือพันธมิตร 

ความสําเร็จของการรบสวนใหญจะขึ้นอยูกับการดํารงภาพสถานการณการประกอบกําลังที่ชัดเจน
อยูตลอดเวลา ซ่ึงเรียกวา “การรักษาภาพสถานการณทางเรือ” การขาวกรองเปนตัวหลักในการทีท่าํใหไดภาพ 
สถานการณเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงแรกของแผนการรบ ที่อาจตองไดรับอนุญาตทางการเมืองใน
การปฏิบัติการลาดตระเวนหาขาวและการรวบรวมขาว การขาวกรองนั้นมิใชการดําเนินการเพียงการรวบรวม
ขาวในระหวางการรบหรือการปฏิบัติการเทานั้น การขาวกรองทางยุทธศาสตร ซ่ึงมีความสําคัญในระยะยาว
กวาการขาวกรองทางยุทธการหรือขอมูลทางยุทธวิธี เปนผลงานของการวิเคราะหอยางตอเนื่องลึกซึ้ง ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง อุตสาหกรรม ลักษณะสังคม รวมทั้งขีดความสามารถทางทหาร คุณลักษณะของ
กองทัพ และผูนําทหาร การขาวกรองทางยุทธศาสตรไดจากหลายแหลงขาว ใชในการแจงหรือสนับสนุนการ
ขาวกรองทางยุทธการ ซ่ึงเนนหนักไปในทางการทหารมากกวา โดยเฉพาะในยุทธบริเวณที่ทําการรบ การขาว
กรองทางยุทธการ ตองการขอมูลทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาในการตีความหมาย สวนขอมูล
ทางยุทธวิธี บางครั้งเรียกวา ขาวกรองทางยุทธวิธี สวนใหญจะเกี่ยวของกับการดํารงภาพสถานการณในพื้นที่
ปฏิบัติการซึ่งเนนรายละเอียดทางทหารมากที่สุด การขาวกรองทางยุทธศาสตร จะมีการรวบรวมเปน
เวลานาน ผูบังคับบัญชาสามารถวางแผนการยุทธไดแมวาจะขาดขาวกรองทางยุทธการ หรือขอมูลทาง
ยุทธวิธี ทําใหผูบังคับบัญชาหนวยรองสามารถปฏิบัติการตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม แมวาภาพสถานการณของ
ตนจะไมชัดเจนก็ตาม ผูบังคับบัญชาจะตองคอยคนหาขาวกรองและขอมูลใหมากที่สุดเทาจะมากได เพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจ แตในทางกลับกัน ก็ไมควรเปนทาสของการรวบรวมขาวกรอง จนทําใหเกิดชองวาง
ตอความรูของผูบังคับบัญชา โดยเฉพาะในเรื่อง ความตั้งใจ ในการปฏิบัติของขาศึก รวมทั้งตองเตรียมที่จะ
ตัดสินใจ ในกรณีที่ไมมีการขาวกรองที่สมบูรณไวดวย ขอมูลทุกอยาง ที่มีอยูจะตองมีการวิเคราะหและพึง
ระมัดระวังถึงความโนมเอียงที่เกิดขึ้นไดในบุคคลที่จะทําใหขอมูลไปตรงกับ      แนวความคิดที่ตั้งไว 

           วงรอบของการขาวกรอง (Intelligence Cycle) คือ ลําดับของการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลนับตั้งแต การ
ไดรับขอมูล การเก็บรวบรวม การเปลี่ยนใหเปนขาวกรอง และการนําไปใช ขั้นตอนการปฏิบัติการดานการ 
ขาวกรอง ๔ ขั้น  มีดังนี้ 

๑. การวางแผนและการใหคําแนะนํา (Planning and Direction) เปนการกําหนดความเรงดวนในความ
ตองการขาวกรอง การวางแผนในการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร  การรองขอขาวสารจากตัวแทนดานการขาว 
และการตรวจสอบอยางตอเนื่องเกี่ยวกับผลผลิตขาวจากตัวแทนดานการขาว 

๒. การรวบรวมขาว (Collection) เปนการกําหนดกิจในการรวบรวมขอมูลดานการขาว ทั้งจาก
ภายในและภายนอกของกองกําลังรบเอง กรรมวิธีในการรวบรวมขอมูลจะแสดงใหเห็นวาขอมูลนั้นจะ
สามารถสนับสนุน/ไมสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติ 

๓. การดําเนินกรรมวิธีและการผลิตขาวกรอง (Processing and Production) เปนการเปลี่ยน 
ขอมูลใหเปนขาวกรอง ดวยการจัดทําใหเปนเรื่องเดียวกัน ประเมินคา วิเคราะห การรวมขาว และการแปล 



ความหมาย ความตรงตอเวลา ความถูกตอง และมีรูปแบบที่นําไปใชได เปนสิ่งจําเปนในขั้นของการดําเนิน
กรรมวิธี 

๔. การแจกจาย (Dissemination)  เปนการดําเนินการใหเกิดขาวกรองในปริมาณที่เหมาะสม ตาม
ความตองการใชงาน (ตองการใช เมื่อไร ที่ไหน อยางไร) ยิ่งการกําหนดชั้นความลับต่ําเทาไร การแจกจายยิ่ง
งายและไปไดทั่วถึงยังผูใชงานจํานวนมาก 

          การแบงปนขาวกรอง (Sharing Intelligence) ขาวกรองเปนสื่อหลักที่กองกําลังทางเรือสามารถใช
เรียนรู เกี่ยวกับเหตุการณและการปฏิบัติภายนอกกองกําลังทางเรือ ที่อาจมีผลกระทบตอขีดความสามารถ 
ภารกิจ และความอยูรอดของกองกําลังทางเรือ ขาวกรองที่สัมพันธกับเรื่องที่ปฏิบัติจะตองไดรับการแบงให
หนวยเกี่ยวของทุกหนวยไดทราบ  เพื่อเปนการ : สรางความตื่นตัวตอสถานการณในระดับสูงสุด เปนการ
สรางความคุนเคยกับขีดความสามารถของกองกําลังฝายตรงขามและความตั้งใจของเขา เปนการแสดงใหเห็น
ถึงความเกี่ยวพันและการบรรลุไดของวัตถุประสงค  และทําใหเกิดเอกภาพในความพยายาม  ขาวกรองที่
ทันเวลาและแมนยําจะชวยใหกองกําลังทางเรือมีภาพสถานการณที่เปนหนึ่งเดียว มีภาพการประมาณการ
เกี่ยวกับขาศึกที่ถูกตอง รวมทั้ง ความตั้งใจในของภัยคุกคาม การประเมินผลความเสียหาย หรือ เห็นภาพรวม
ของการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับมนุษยธรรม  อยางไรก็ตาม การรวบรวม การแจกจาย และการแบงปนขาวกรอง 
ทําใหเกิดความยากลําบากตอมาตรการการปองกันทางยุทธการและทางอิเล็กทรอนิกส ที่แตละชาตินํามาใช
ในกองกําลังของตน 

         การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (National Security Issues) เนื้อหาของขาวกรอง มักจะมีความ
ละเอียดออนนอยกวาที่มาของแหลงขาวและสัญญาที่ทําไวดานความมั่นคง ซ่ึงอาจขัดขวางไมใหมีการ 
แลกเปลี่ยนขอมูลได ส่ิงทาทายสําหรับผูบังคับบัญชาก็คือ การแบงปนขอมูลในขณะที่ตองรักษาความมั่นคง
ของชาติ  การดําเนินการจะขึ้นอยูกับภารกิจที่รับมอบ ซ่ึงอาจมีการจัดตั้งหนวยขาวกรองขึ้นในกองกําลัง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง กองกําลังหลายชาติ หรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานทางนายทหารติดตอและระบบการ
ขาว เปนการยากที่จะแสดงใหเห็นวามากนอยสักเทาใดที่จะมีความมั่นคงเพียงพอ แตกฎที่ผูบังคับบัญชาควร
จะตั้งไวเสมอคือ การลดความตองการดานการรักษาความปลอดภัยใหเหลือนอยที่สุด จะทําใหเกิดความเปน
เอกภาพในการปฏิบัติการ ทั้งนี้เพราะการกําหนดชั้นความลับและการระมัดระวังดานการขาวกรองที่มาก
เกินไป จะเปนผลทําใหเกิดความไมพอเพียง และความลาชาของขอมูล หรือใหขอมูลที่ไมถูกตองแก
ผูบังคับบัญชา อันจะนํามาซึ่งผลกระทบตอประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางยุทธการ 

การปองกัน (Protection)  
 การปองกันกําลังทางเรือ เปนหนาที่ทางยุทธการ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกับ การรักษากําลังอํานาจใน
การรบทางเรือ ซ่ึงอาจกระทําไดหลายรูปแบบ ไดแก การปองกันเปนชั้น ๆ หรือทางลึก ตอการโจมตี การคุม
กัน/เปนเกราะปองกันหนวยที่มีคุณคาทางยุทธการสูง การกําหนดเสนทางเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงขีด
ความสามารถของขาศึก  การลวงเพื่อปองกันไมใหขาศึกประสบความสําเร็จในการโจมตี หรือการทําลาย



หรือทําใหขาศึกหมดขีดความสามารถในการรบ โดยมีจุดมุงที่จะรักษากําลังของฝายเรา เพื่อสามารถนําไปใช
ในกรณีที่ไดเปรียบ หรือในเวลา หรือสถานที่ที่เราเปนผูกําหนด หลักการในการปองกันกําลังทางเรือไดกลาว
ไวแลวในบทที่ผานมา 

การใชกําลังอํานาจในการรบ (Application of Combat Power) 
 กําลังอํานาจในการรบของกําลังทางเรือเปนการรวมระบบอํานวยการรบและขีดความสามารถในการ
รบที่มี       ประสิทธิภาพเขาดวยกัน  หนวยเรือตองไดรับมอบกิจที่เหมาะสม และผูบังคับบัญชาตองไดรับ
คําแนะนําที่จําเปน เพื่อที่จะสามารถประสานงานใหเปนไปตามแนวความคิดในการปฏิบัติที่ตั้งไว หนวยตาง 
ๆ ที่อยูในสายการบังคับบัญชาเดียวกันตองมีจุดมุงหมายเดียวกัน และกําลังพลจะตองมีความมุงมั่นที่จะทํา
การรบ ดังนั้น ความเปนผูนําและขวัญ  จึงเปนองคประกอบที่สําคัญของการใชกําลังอํานาจในการรบทางเรือ 
ผูบังคับบัญชาตองพยายามทําใหกําลังรบมีขีดความสามารถสูงสุด และใชความเขมแข็งของตนเองเอาชนะ
ขาศึก  ส่ิงสําคัญตอความสําเร็จคือความสามารถในการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของขาศึก รวมทั้งการรู
ขีดความสามารถที่แทจริงของกําลังรบของตนเอง และรูวิธีที่จะใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการตอตาน
กับความออนแอของขาศึกหรือทําใหขาศึกหมดขีดความสามารถหรือทําใหระบบของขาศึกตองพังพินาศไป 

การสงกําลังบํารุง (Logistic Support)  
 การปฏิบัติงานทางยุทธการของการสงกําลังบํารุงคือ การวางแผนปฏิบัติการเคลื่อนยายและซอมบํารุง
กองกําลังทางเรือ ซ่ึงมีทั้งที่ทําไดและมีขอจํากัด การวางแผนการสงกําลังบํารุงที่ดี เปนศิลปะที่ทําได และตอง
จัดรวมอยูในแผนยุทธการ การพิจารณาดานการสงกําลังบํารุงจะเกี่ยวของกับทุกรูปแบบของการปฏิบัติการ 
นับตั้งแตการวางกําลัง การใชกําลัง ไปจนถึง การถอนกําลัง การปฏิบัติการทางยุทธการจะทําไมไดหากไมมี
การตอบสนองดานการสงกําลังบํารุงที่ดี ในระหวางการรบการสงกําลังบํารุงอาจจะมีขอจํากัดในบางลักษณะ 
ดังนั้นการกําหนดความเรงดวนในทางการสงกําลังบํารุงจะตองสนับสนุนความพยายามหลักในการรบ โดย
เนนใหทุกหนวยไดรับสิ่งอุปกรณที่เพียงพอตอการปฏิบัติ การสงกําลังบํารุงมีรายละเอียดอยูในบทตอไป 

การสรางสถานการณรบท่ีไดเปรียบ (Influence over the Battlefield) 
 ในการปฏิบัติการรบของทหารจะเกิดความเสี่ยงขึ้นจากการรบ การที่จะลดความเสี่ยงและใหแนใจวา
จะประสบความสําเร็จในการรบ จําเปนตองมีการประเมินภาพสถานการณในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อปองกัน
ไมใหขาศึกสามารถเขามาขัดขวางการปฏิบัติการของฝายเราได การสรางสถานการณรบที่ไดเปรียบหรือการ
มีอิทธิพลเหนือพื้นที่ทําการรบจะสําเร็จไดดวยการใช ขีดความสามารถรวมในการทําสงครามการบังคับ
บัญชาและการควบคุม (C2 Warfare) การควบคุม  การใชคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  การสกัดกั้นกําลังฝายขาศึก  
การตอบโตและมีรูปแบบในการรบที่รวดเร็วกวาขาศึก ดวยการใชขีดความสามารถในการดําเนินการในเรื่อง
เหลานี้ ผูบังคับบัญชาสามารถสรางเงื่อนไข ที่นําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติการ การสรางสถานการณรบ
ที่ไดเปรียบ หรือการมีอิทธิพลเหนือพื้นที่ทําการรบ สามารถใชการลวง การหันเหความสนใจ การทําลาย การ
ชิงทําการรบเสียกอน และการทําใหขอมูลตําบลที่คลาดเคลื่อน  ส่ิงเหลานี้ทําใหกําลังทางเรือสามารถโจม



ตีความเปนกลุมกอนและขีดความสามารถในการตอบโตของขาศึกได ในขณะเดียวกันฝายเราสามารถใช
จังหวะในการปฏิบัติการตอขาศึกไดโดยขาศึกไมทันตั้งตัว 

การจัดหนวย (Organization) 
 การยุทธหรือการปฏิบัติการใด ๆ ในอนาคต สวนใหญจะมีลักษณะเปน การปฏิบัติการรวม (Joint 
Operations) มากขึ้น ซ่ึงจะมีความเกี่ยวของกัน มากกวา ๑ เหลาทัพ ดังนั้น ผบ.ทหารสูงสุด จะแตงตั้ง 
ผูบัญชาการรบรวม (Joint Commander: JC) ขึ้นเพื่อการบังคับบัญชากองกําลังรบรวม ผูบัญชาการรบรวมจะ
มีอํานาจแบบ OPCOM ในการบังคับบัญชากองกําลังที่ไดรับมอบผานทางกองบัญชาการรบรวม (Joint 
Headquarters) และในยุทธบริเวณจะมีการแตงตั้งผูบัญชาการกองกําลังรบรวม (Joint Force Commander) 
โดยมีอํานาจในการบังคับบัญชาแบบ OPCON ตอผูบัญชาการกองกําลังรบรวมแตละเหลาทัพ การจัดหนวย
ในลักษณะนี้จะเอื้ออํานวยใหเกิดเอกภาพในการบังคับบัญชาที่จําเปนตองมีในระดับยุทธการ การจัดองคกร
ในลักษณะนี้จะทําใหมั่นใจไดวาอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตาง ๆ ในการปฏิบัติการจะมีความชัดเจน 
และมีการจัดผูมีความรูและประสบการณที่เหมาะสมไปปฏิบัติภารกิจ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบังคับ
บัญชาและการควบคุมตอกําลังรบที่ไดรับมอบ โครงสรางการจัดหนวยในลักษณะนี้ จําเปนตองมีฝายเสนาธิ
การทหารรวม ที่ไดรับการฝกและมีประสบการณตั้งแตหนวยงานระดับกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด ลงมาจนถึงระดับเหลาทัพ ทําหนาที่ในการบังคับบัญชาและควบคุมรวม 
 การบังคับบัญชาและการควบคุม จําเปนตองมีการชี้แนะจากสวนกลาง (Centralized Direction) โดย
กระจายอํานาจลงไปในการปฏิบัติ (Decentralized Execution) และใหอํานาจในการตัดสินใจทางยุทธวิธีกับผู
บัญชาการทหารที่อยูในยุทธบริเวณ ดังนั้นการบังคับบัญชาและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ จึงตอง 
ประกอบดวย คําแนะนํา/ช้ีแนะ หรือการกําหนดทิศทางในการดําเนินการจากหนวยเหนือที่อยูในระดับสูงสุด
ที่จะทําใหเกิดเอกภาพในการดําเนินวัตถุประสงคเดียวกัน รวมทั้งการมอบอํานาจความรับผิดชอบลงไปยัง
หนวยระดับลางในการใชทรัพยากรในการรบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่ไดตั้งไว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพแสดงการ
ปฏิบัติการรวม 

(Joint Operations) 



กําลังรบทางเรือ ตามปกติแลวจะจัดองคกรตามหนาที่หรือกิจในการปฏิบัติการ ที่เรียกวา การจัด
หนวย  เฉพาะกิจ (Task Organization) โดยจะประกอบดวยหนวยรองลงมาอีก ๔ ระดับ ไดแก กองเรือเฉพาะ
กิจ (Task Forces) หมวดเรือเฉพาะกิจ (Task Groups) หมูเรือเฉพาะกิจ (Task Units) และหนวยเรือเฉพาะกิจ 
(Task Elements) การใชระดับตาง ๆ ของหนวยเฉพาะกิจมีความออนตัว และไมมีความสัมพันธโดยตรงตอ
ระดับของการบังคับบัญชา หรือระดับของการวางแผนปกติในการปฏิบัติของกองทัพเรือไทย มักนิยมใช
ตัวเลข ๒ หลัก เชน กก.๙๘ และตามดวยจุดทศนิยม หนึ่ง สอง หรือ สามหลัก ที่มีตัวเลข ๑, ๒, ๓ ฯลฯ 
กําหนดความสัมพันธตามลําดับของสายการบังคับบัญชา ขนาดและสวนประกอบในรายละเอียดของการจัด
กําลัง/กระบวนเรือ จะขึ้นอยูกับความจําเปนในแตละการปฏิบัติการ ในหนวยเรือเฉพาะกิจอาจประกอบดวย
เรือนอยกวา ๑๐ ลําก็ได   ดูตัวอยางรูปภาพแผนผัง   การจัดกําลังทางเรือเฉพาะกิจประกอบ 

 
       ตัวอยาง  ผังการจัดหนวยแบบ Task Organization ของกองทัพเรือ 

           กองเรือเฉพาะกิจท่ี ๙๘ (กก.๙๘) 
TF 98 

 
          หมวดเรือเฉพาะกิจ           หมวดเรือเฉพาะกิจ         หมวดเรือเฉพาะกิจ       หมวดเรือเฉพาะกิจ 
    สะเทินน้ําสะเทินบกที่ ๙๘.๑  สวนลวงหนาท่ี ๙๘.๒     บรรทุก ฮ.ท่ี ๙๘.๓     เรือดําน้ําท่ี ๙๘.๔ 
  (มวก.๙๘.๑)                    (มวก.๙๘.๒)                  (มวก.๙๘.๓)              (มวก.๙๘.๔) 

TG 98.1        TG 98.2         TG 98.3          TG 98.4 
 
 
     หมูเรือยกพล      หมูเรือระบายพล   หมูเรือบรรทุก ฮ.   หมูเรือคุมกัน หมูเรือสงกําลังบํารุง 
              ที่ ๙๘.๑.๑         ที่ ๙๘.๑.๒                ที่ ๙๘.๓.๑          ที่ ๙๘.๓.๒   ที่ ๙๘.๓.๓  
              (มก.๙๘.๑.๑)      (มก.๙๘.๑.๒)            (มก.๙๘.๓.๑)        (มก.๙๘.๓.๒)   (มก.๙๘.๓.๓) 

     TU 98.1.1        TU 98.1.2      TU 98.3.1     TU 98.3.2           TU 98.3.3 
 
       หนวยเรือที่แยกออก    (DETACHED UNITS)       หนวยเรือที่แยกออก    (DETACHED UNITS) 
         TE 98.1.2.1                        TE 98.3.2.1 
         TE 98.1.2.2                        TE 98.3.2.2 
         TE 98.1.2.3                          
 
หมายเหตุ:  TF = TASK FORCE  TG = TASK GROUP  TU = TASK UNIT     TE = TASK ELEMENT 
 



การปฏิบัติการทางเรือหลายชาต ิ(Multinational Maritime Operations) 
 นอกเหนือจากการปฏิบัติการรวมตามที่กลาวไวในหัวขอการจัดหนวยแลว ในปจจุบันแนวโนมของ
การปฏิบัติการตาง ๆ จะมีรูปแบบเปนการปฏิบัติกับประเทศอื่นมากกวา ๑ ประเทศมากขึ้น ทั้งที่เปนพันธมิตร
และมิใชพันธมิตร   ดังนั้น การปฏิบัติการทางเรือจึงมีลักษณะเปนการรบรวมกับเหลาทัพตางๆ ของชาติ
เดียวกัน (Joint Operations) ตามดวยการเขามารวมของนานาประเทศที่มีผลประโยชนรวมกันหรือเพื่อกิจ
สวนรวมในดานสันติภาพในลักษณะการปฏิบัติการผสม (Combined Operations) ที่เรียกรูปแบบใหมของการ
ปฏิบัติการนี้วา การปฏิบัติการรวมกันหลายชาติ (Multinational Operations) ซ่ึงมีความซับซอนมากกวาเดิม 
เนื่องจากเกี่ยวของกับประเทศตาง ๆ ที่มีเรือ เครื่องมืออุปกรณ รวมทั้งหลักนิยมในการปฏิบัติที่แตกตางกัน 
และมักมีปญหาขอจํากัดดานการเมืองเขามาเกี่ยวของในการใชกําลังรบดวย การที่แตละประเทศมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน รวมทั้งมีความสัมพันธที่ดีในระหวางเหลาทัพ ยอมทําใหการปฏิบัติภารกิจใน
ลักษณะการปฏิบัติการรวม/ผสมรวมกันหลายชาติมีโอกาสประสบความสําเร็จไดมากขึ้น เมื่อกองกําลังทหาร
ของชาติไดถูกจัดสงไปปฏิบัติงานรวมกับประเทศอื่นหรือสหประชาชาติ จะมอบการบังคับบัญชาและการ
ควบคุมแบบ OPCOM และ OPCON ใหกับผูบัญชาการของกองกําลังใหญหรือของสหประชาชาติ จากนั้น
สายการบังคับบัญชาจะเปนไปตามลําดับของกองกําลังใหญลงมาจนถึงกองกําลังเฉพาะกิจรวม/ผสมของไทย 
(Combined Joint Task Force: CJTF) ดังเชน การจัดกําลังเขาในการปฏิบัติดานสันติภาพรวมกับองคการ
สหประชาชาติ เชน การจัดกองกําลังเฉพาะกิจรวม/ผสม ๙๗๒ ของไทยในกองกําลัง INTERFET ในติมอร
ตะวันออกที่ผานมา สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางเรือรวมกันหลายชาติ มีเอกสารที่
สามารถหาอานเพิ่มไดจากเอกสารอางอิงของสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง ในเรื่อง การปฏิบัติการทางเรือ
รวมกันหลายชาติ (Multinational Maritime Operations: MMOPs) และคูมือการใชกําลัง (Use of Force 
Manual: UFM) ที่ไดมีการจัดทําคําแปลขึ้นจากหนวยบัญชาการพัฒนาการรบทางเรือของ สหรัฐฯ (Naval 
Warfare Development Command) 

ขอดีของการปฏิบัติการทางเรือรวมกันหลายชาติ 
 ชาติตาง ๆ จัดตั้งความสัมพันธรวมกันแบบหลายชาติ ที่เรียกวา Coalition เพื่อสงเสริมใหเกิดผล
ประโยชนรวม และการปองกันรวมตอภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรือที่อาจเกิดขึ้น โดยที่เหตุผลตาง ๆ ที่ใชเพือ่สราง 
ขอตกลงที่มีเปาหมายทางทหารรวมกัน ปกติแลวจะมีการกําหนดจุดมุงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่แตละชาติ 
ไมสามารถดําเนินการไดเพียงลําพังประเทศเดียว พื้นฐานของความรวมมือทางทหารแบบหลายชาตินี้จะมี
ขอดีเพราะมีความไดเปรียบทางการเมืองและทางทหาร  ดังแสดงในตารางขางลาง 
 

 

 



ขอไดเปรียบทางการเมืองและการทหารในการปฏิบัติการรวมกันหลายชาติ 
 

ขอไดเปรียบทางการเมือง ขอไดเปรียบทางการทหาร 
  รวมกันรับผิดชอบตอความเสี่ยงทางการเมือง   ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการ

ทางทหารใหแกกองกําลังรบ ดวยเพราะขอ
แตกตางของขีดความสามารถของแตละ
ชาติ 

  แสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ การ
ทูต การเมือง แกประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค 

  ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
ทางทหารใหแกกําลังรบ ในสวนที่มีความ
เหมือนกันในบางขีดความสามารถ 

  เปนการปฏิบัติที่มีความเห็นพองและความ
ถูกตองตามกฎหมายระหวางประเทศ 

  การสงกําลังบํารุงกระทําโดยประเทศเจา
บาน 

  เปนการสงเสริมชวยเหลือดานความมั่นคงใน
ภูมิภาค 

  สามารถเขาถึง ทาเรือ สนามบิน ส่ิงอุปกรณ  
ส่ิงอํานวยความสะดวก ทะเลอาณาเขต และ
หวงอากาศ 

  ความมีศีลธรรมมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

  สามารถพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทาง
ทหารในประเทศ/ในภูมิภาค 

  ชวยพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของชาติและ
ภูมิภาค 

  รวบรวม ตรวจสอบ และแจกจายขอมูล
ขาวสาร 

  มีอิทธิพลตอความคิดเห็นของคนในชาติและทั่ว
โลก 

  ความมีมาตรฐาน มีเหตุมีผล และสามารถ
ทํางานรวมกันไดของกองกํา ลังตาง  ๆ 
รวมทั้ง ยุทโธปกรณ 

 
กฎการปะทะ (Rules of Engagement: ROE)  
 กฎการปะทะ เปนคําแนะนําที่จัดทําขึ้นโดยหนวยเหนือ ที่กําหนดขอจํากัดและภาพของสถานการณที่
กําลังรบของกองทัพจะตองใชในประกอบการปฏิบัติการใหบรรลุภารกิจ เหลาทัพตาง ๆ ใชกฎการปะทะใน
การควบคุมการใชกําลังหรือเพื่อขยายความขัดแยง และเพื่อใหแนใจวาปฏิบัติไดเหมาะสมตามนโยบายของ
ประเทศ ดังนั้นกองกําลังแตละประเทศจะมีกฎการปะทะของตนเอง แมแตในการปฏิบัติการรวมกันหลาย
ชาติซ่ึงมีขอผูกพันทางการเมืองเดียวกัน ก็ยังมีกฎการปะทะที่สําคัญแตกตางกันได ความแตกตางกันของกฎ
การปะทะมีความสําคัญพอ ๆ กับความแตกตางกันของขีดความสามารถและอาจลดประสิทธิภาพทาง
ยุทธการลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเขาใจถึงความแตกตางกันของการตีความและความตั้งใจของแตละชาติที่



เกี่ยวกับการปองกันตนเอง การกระทําอันเปนภัยคุกคาม ความตั้งใจที่เปนภัยคุกคาม กฎการปะทะยังสามารถ
ปรับปรุงไดตามความจําเปนและความตองการในการปฏิบัติ 

 ในการปฏิบัติทางยุทธการในสถานการณความขัดแยงตาง ๆ กฎการปะทะ ที่แจกจายออกไป เปน
การให    แนวทางทางการเมือง การชี้แนะและใหคําแนะนําจากผูบังคับบัญชา กฎการปะทะเปนสื่อสําหรับ
กําหนดขอจํากัดทางการเมืองในการใชกําลังทหาร โดยใชหลักการหามปฏิบัติหรืออนุญาตใหปฏิบัติ และอาจ
ใชการกําหนด “ขยายความขัดแยง” (Escalation) หรือ “ลดความขัดแยง” (De-escalation) ซ่ึงจะพิจารณาโดย
ฝายเสนาธิการในระดับยุทธการและยุทธวิธี และอนุมัติใหใชโดยระดับการเมืองและใหคําปรึกษาตอ
การทหารในระดับยุทธศาสตรทหาร กฎการปะทะจะตองมีการทบทวนตามการเปลี่ยนแปลงของการเมือง
และการทหาร กฎการปะทะที่จะนํามาใชตองเตรียมการและอนุมัติใหเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น เปนการปฏิบัติในระดับยุทธศาสตรทหารที่สําคัญมากตอการอนุญาตใหใชกําลังทหารอยางมี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่มีการปองกันตนเองอยางเหมาะสม ผูบังคับบัญชาทหารในระดับยุทธการตองมีความ
เขาใจตอกฎการปะทะเหลานี้ และนําไปปฏิบัติกับกําลังรบของตน อีกทั้งตองพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง จึงนับเปนสิ่งทาทายที่จะหาคําใหมที่ส้ันกระทัดรัดมาอธิบายสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่อาจเกิดและเหตุผลที่เหมาะสมมาใชปรับปรุงหรือกําหนดกฎการปะทะใหมเพื่อใช
แทนกฎเกา นอกจากนี้การใชกฎการปะทะตองการเวลาและการฝกในทุกระดับของการวางแผนทางทหาร 
กฎการปะทะจึงมีลักษณะเปนขอจํากัดในการวางแผน ที่อาจมีผลกระทบตอการเลือกหนทางปฏิบัติทางทหาร 

 การใชหลักนิยม (Use of Doctrine) 
 ผูบังคับบัญชาตองศึกษาหลักนิยมตาง ๆ ใหเขาใจเพื่อที่จะใชประกอบการสั่งการใชกําลังไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ ความรอบรูเกี่ยวกับหลักนิยมจะชวยใหผูบังคับบัญชาสามารถตัดสินใจไดถูกตองตรงกับความ
ตั้งใจของผูบังคับบัญชาชั้นสูง แมวาจะอยูในชวงที่ไมสามารถติดตอกันได ผูบังคับบัญชาตองใชวิจารณญาณ
ในการตัดสินใจ และไมจําเปนตองปฏิบัติตามหลักนิยมทุกตัวอักษร แตจะตองเรียนรูจากบทเรียนหรือจาก
ประสบการณ และเตรียมพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไวในหลักนิยมหากจําเปน รวมทั้งตองสามารถ
อธิบายแก ผูใตบังคับบัญชาได 
 
ผูนําและลักษณะผูนํา  (Leadership) 
     การบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับผูนําที่มีประสิทธิภาพเชนกัน ผูนําที่ดีมาตั้งแตเกิดมีนอย
มาก      แตความเปนผูนําที่ดีสามารถพัฒนาไดดวยการฝก ประสบการณ การศึกษาหลักการหรือตัวอยางของ
ผูนําในอดีต     รวมทั้งความรูถึงหลักนิยมทางทหาร ดวยเหตุนี้การพัฒนาการเปนผูนําจึงสามารถดําเนินการ
ไดตามแบบของแตละคน เพราะไมมีใครที่จะมีรูปแบบแหงการเปนผูนําที่เหมือนกันได 

คุณลักษณะของการเปนผูนํา (Qualities for Leaderships)  



 การพัฒนาความเปนผูนําจะตองประกอบดวย การศึกษาตัวอยางของผูอ่ืน โดยการเริ่มตนดวยความมี
วินัย   ในตนเองและดําเนินการใหเปนขั้นตอนอยางตอเนื่องตลอดการฝกและตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน 
เปนความรับผิดชอบที่สําคัญของผูนําที่จะตองแสดงสิ่งตางๆ เหลานี้ใหกับผูใตบังคับบัญชาทราบ 

  การสั่งสอนและการเปนตัวอยาง 
  การใหคําแนะนํา การใหการสงเสริม และการใหคําตักเตือน 
  การใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความเปนผูนําในทุกโอกาสที่อํานวยให 

ลักษณะที่โดดเดนของผูบังคับบัญชาที่ยิ่งใหญ คือ การที่ไมสะทกสะทานตอสถานการณที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงการทาทายได ผูนําที่ดีจะอาศัยเหตุการณรอบๆ ตัวในการดําเนินการเพื่อให
สําเร็จตามจุดมุงที่ตั้งไว มากกวาที่จะปรับจุดมุงของตนไปตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป คุณลักษณะ
ของบุคคลที่จะเปนผูนําที่ดี มีดังนี้ 

  มีความสามารถที่จะใชสภาวะแวดลอมรอบ ๆ ตัว ใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติเพื่อความสําเร็จของ
ตนได 
  รวดเร็วและมั่นคงในการตัดสินใจ ซ่ึงสวนใหญจะไดจากการคิดในที่เงียบ ๆ วาควรจะปฏิบัติอยางไร 
ภายใตสถานการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  มีความสงบเยือกเย็นภายใตความขัดแยง กลาที่จะตอสูกับความเครียดและความกดดันตาง ๆ และ
ปฏิเสธที่จะตองคลอยตามสิ่งหันเหตาง ๆ  
  มีความสามารถในการอธิบายที่ชัดเจนวาตองการปฏิบัติอะไร และทําไม ดังนั้นเขาจึงจะไดรับการ
สนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา 
  ความกลาหาญ : ผูนําที่ดีตองประสบความสําเร็จในการดํารงความเชื่อมั่นในตัวผูใตบังคับบัญชา 
และความสําเร็จจะไมเกิดไดจากความมีจิตใจที่ออนแอ 
  มีความพรอมที่จะยอมรับและรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ไดตลอดเวลา แตการยอมรับผิดชอบเฉย ๆ 
โดยไมไดแยกแยะและดําเนินการแกไขอะไร เปนการกระทําที่ไมเกิดประโยชน 
  มีความสามารถในการสรางความเชื่อถือ ความไววางใจ และความเคารพระหวางตนเองกับ
ผูใตบังคับบัญชา ลูกนอง หรือจากผูบังคับบัญชา 
  มีความสามารถในการชักจูงผูใตบังคับบัญชาในทุกระดับ ซ่ึงตางคนก็มีผลประโยชนของตนอยูในใจ 
ใหรูจักเปดใจใหกวางและเห็นอกเห็นใจกันตามธรรมชาติของมนุษย มีความเขาใจในความเขมแข็งและ
ออนแอของแตละบุคคล มีความพิถีพิถันและไมลําเอียงในการเขาไปเกี่ยวของกับปญหา/เร่ืองราวของ
ผูใตบังคับบัญชา 
  มีความสามารถในการฟงและเรียนรูจากผูอ่ืน และใชทักษะและความชํานาญของตนใหเต็มที่ 
  มีความเชื่อมั่นในการมอบหมายงาน โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณที่ผานมา โดยสามารถ
ช้ีแจงความตั้งใจในการปฏิบัติไดอยางชัดเจน และทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางเรียบรอย 



 ผูนําทางทหารเปนผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ในการปองกันประเทศ ดังนั้นผูนําจึงตองเปนผูที่ 
เชี่ยวชาญในการดําเนินการรบอยางแทจริง โดยตองเปนทั้งผูปฏิบัติและผูที่รูจักใชสติปญญา เพื่อทําให “งาน
ประสบความสําเร็จ” ในขณะเดียวกันตองรอบรูในศิลปะของการรบ รูจักแบงแยกและมีความเชื่อมั่นในการ 
ตัดสินใจของตนเอง ที่สําคัญตองเปนผูที่มีความเขมแข็งและอดทนตอการปฏิบัติงานที่ยากลําบากตรากตรํา 
 อาชีพการรับราชการทหารนั้นเปนอาชีพที่ตองใชสติปญญาความคิด นายทหารเรือทุกนายไดรับการ
ฝกใหเรียนรูถึงศิลปะและศาสตรของการทําสงครามในทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับยุทธวิธี ระดับยุทธการ
และระดับยุทธศาสตร โดยมีพื้นฐานความรูดานทฤษฎีทางทหาร ประวัติการทําสงครามและบทเรียนจากการ
รบทางเรือและทางบกตาง ๆ เปนองคประกอบ ผูนําจะตองมีความรับผิดชอบสูงตองานในหนาที่และ
ทรัพยากรสําหรับการรบ โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่จะตองสูญเสียในการทําสงครามคือ ชีวิตมนุษย 
 รูปแบบของการทําสงครามทางเรือนั้นตองการผูนําที่มีความเฉลียวฉลาด มีความคิดริเร่ิม องอาจ 
กลาหาญ โดยเฉพาะความองอาจกลาหาญนั้น เปนลักษณะเดนและเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
ผูบังคับบัญชาที่จะชวยกระตุนในเรื่องขวัญและกําลังใจ ในการสรางกําลังอํานาจในการรบ ความคิดริเร่ิมเปน
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งภายใตการตัดสินใจของตน เปนสิ่งที่จะทําใหเกิดความองอาจกลา
หาญตามมา แตลักษณะเดนเหลานี้หากปฏิบัติเกินเลยไปจะทําใหกลายเปนความมุทะลุ หุนหันพลันแลนไป
ได ส่ิงที่ตองระลึกไวเสมอเกี่ยวกับความผิดพลาดของผูนําที่มีประสบการณนอยที่เกิดจากการที่เขามักมีความ
องอาจกลาหาญมากเกินไป เปนสิ่งที่ผูนําระดับสูงตองเรียนรู นอกจากการที่เราจะตองสงเสริมใหผูนํามีความ
องอาจกลาหาญและมีความคิดริเร่ิมแลว ยังจะตองสงเสริมใหรูจักรับผิดชอบตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น กลาว
อีกนัยหนึ่งคือตองรูจักรับผิดชอบอยางจริงจังตอการปฏิบัติที่ผิดพลาดและการประหมาหรือความขลาดกลัว 
เปนหนาที่ของผูนําที่ดีจะตองใชความคิดริเร่ิมใหเปนไปตามสถานการณที่เกิดขึ้น 
 นอกจากนี้ ความเชื่อถือไดเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูนําทั้งหลาย ผูใตบังคับบัญชาตองเปนที่เชื่อถือของ 
ผูบังคับบัญชาในเรื่องขีดความสามารถของตน  ความเชื่อถือไดนั้นเปนผลมาจากความไววางใจและ
ความคุนเคย ความไววางใจระหวางเพื่อนรวมงานเกิดจากการแสดงใหเห็นถึงความมีประสบการณและเปน
มืออาชีพ ความคุนเคยเปนผลมาจากการแลกเปลี่ยนประสบการณและพื้นฐานอาชีพของตนกับเพื่อนรวมงาน 

ความเครียดและการลาจากการรบ 
ผูบังคับบัญชาทุกคนตองระลึกอยูเสมอวาการนํากําลังรบนั้นเปนเรื่องยากผูบังคับบัญชาไมควร

กระตุนใหทําการรบจนเกินขีดจํากัดที่ทั้งคนและยุทโธปกรณจะถูกใชจนเกินกําลังจนไมสามารถทําใหฟน
ขึ้นมาทํางานใหมไดการใชสมองจนตรึงเครียดมากเกินไปมักจะทําใหรางกายเกิดอาการหมดแรงสวนการใช
รางกายจนตรึงเครียดมากไปจะทําใหสภาพจิตใจผิดปกติความเครียดในการรบเปนสิ่งที่เกิดประจําในการรบ
แตสามารถทําใหลดลงไดโดยความเขมแข็งของรางกายและจิตใจของแตละบุคคลรวมทั้งความเชื่อมั่นใน
แผนที่มีเหตุผลและรายละเอียดที่ดีผูบังคับบัญชาจะตองมีความรูที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับอันตรายและสิ่งบอกเหตุของ
การเกิดความเครียดทางการรบความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพการควบคุมตนเองและความเชื่อมั่นในทีมงาน
เมื่อมารวมกันจะสามารถชวยจํากัดความกลัวตามธรรมชาติจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นไดผูบังคับบัญชาตอง



พิจารณาความเหนื่อยลาของตนเองดวย เพราะเปนสิ่งสําคัญที่พลังงานสภาพจิตใจ และรางกายควรที่ไดรับ
การรักษาไวใชสําหรับชวงเวลาที่สําคัญ และตองแนใจวาไดรับการพักผอนที่เพียงพอในระดับปกติ หลีกเลี่ยง
การเขาไปเกี่ยวของในรายละเอียดที่มากเกินไป ที่เปนหนาที่ของฝายเสนาธิการ และควรมอบอํานาจแก
ผูใตบังคับบัญชาใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได โดยตองสั่งการใหกะทัดรัด ชัดเจน และปลอยใหฝายเสนาธิ
การของตนพิจารณากําหนดรายละเอียด ส่ิงเหลานี้จะสรางกําลังรบที่มีความพรอมและเปนการมอบ
ประสบการณที่จําเปนใหกับผูใตบังคับบัญชาในการพัฒนาตัวของเขาเองและเปนการรักษากําลังที่สําคัญของ
ผูบังคับบัญชาไวใชเมื่อถึงเวลาที่ตองการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๗ 

การสงกําลังบาํรุงทางทะเล 
(Maritime Logistics Support) 

 
๑ เมษายน ๒๔๕๖ 

ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสงกาํลังบํารงุทางทะเล 
 การทําสงครามที่จะใหไดชัยชนะเด็ดขาดนั้นจะตองพิจารณาถึงการใชประโยชนจากปจจัยตางๆ ที่มอียู
ของชาติ ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร จิตวิทยา ตลอดจนวิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน
และส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปน กําลังอํานาจของชาติ (National Powers) ที่ตองมีการเตรียมความพรอมไวตั้งแตใน
ยามสงบ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความไดเปรียบเมื่อเร่ิมสงคราม การเตรียมความพรอมและการนํามาใชซ่ึงกําลัง
อํานาจของชาติสาขาตาง ๆ เหลานี้เปนการดําเนินการทางยุทธศาสตรที่จะนําไปสูการกําหนดแผนยุทธการ 
และยุทธวิธีตอไป 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 ในการทําสงครามจะตองนําการสงกําลังบํารุงมาเปนองคประกอบในการพิจารณาแผนควบคูกันไป 
อาจกลาวไดวายุทธศาสตรและยุทธวิธีเปนกระบวนการจัดทําแผนการเพื่อดําเนินการยุทธ สวนการสงกําลัง
บํารุงเปนกระบวนการจัดเตรียมสรรพสิ่งทั้งปวงเพื่อตอบสนองตอการยุทธนั้นตั้งเเตในยามปกติ ซ่ึงเริ่มจาก
การกําหนดความตองการ การจัดหา จนกระทั่งมีการสงมอบสิ่งสนับสนุนดังกลาวใหกับหนวยเพื่อนําไปใช
ประโยชนจนบรรลุเปาหมายในยามสงครามตอไป ซ่ึงตองพิจารณาใหสอดคลองกับเเผนการยุทธในระดับ
ตาง ๆ โดยส่ิงสนับสนุนการยุทธอาจหมายถึง การจัดสรรทรัพยากรของชาติทั้งปวง หรือการจัดสรร
ทรัพยากรเฉพาะของหนวย อันไดเเก การบริการกําลังพล วัสดุ งบประมาณ การพัฒนาฐานทัพ การจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวก การซอมบํารุงอาวุธยุทโธปกรณ และการบริการทางดานการแพทย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับ
ของการยุทธ ซ่ึงหากเปนการสงกําลังบํารุงในระดับยุทธวิธีแลวจะเปนการดําเนินการโดยฝายปฏิบัติ อันไดแก 
การจัดสงอุปกรณและยุทโธปกรณตาง ๆ ไปใหแกหนวยกําลังในยุทธบริเวณ ดังนั้นจะเห็นไดวาตัวเเปรของ

การรับการสงกําลังบํารงุในทะเล 
ระหวาง  



ระดับการสงกําลังบํารุงเหลานี้ คือ รูปเเบบและปริมาณความตองการ ซ่ึงจะตองสามารถตอบสนองตอความ
เปลี่ยนเเปลงของปจจัยเหลานี้ไดอยางเพียงพอเพื่อความตอเนื่องของการปฏิบัติ 

ความสัมพันธระหวาง ยุทธศาสตร และยทุธวิธี กับ การสงกําลังบาํรุง 

 การสงกําลังบํารุงที่ดีจะตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและยุทธวิธีอยูเสมอ โดยมี
ประเด็นที่นาสนใจดังนี้คือ 

 นักยุทธศาสตรและยุทธวิธีควรจะใหความสําคัญกับปญหาการสงกําลังบํารุงเทาเทียมกับปญหา 
การยุทธ  

 แผนยุทธการและยุทธวิธีที่กําหนดไวเกินขีดความสามารถดานการสงกําลังบํารุงจะไมสามารถ
บรรลุผลสําเร็จลงได   

 การสงกําลังบํารุงจะตองมีปริมาณที่พอเหมาะกับความตองการทางยุทธการและยุทธวิธี เพื่อลด
ความสิ้นเปลืองในเรื่องคาใชจาย    

 การสงกําลังบํารุงเปนเครื่องชวยช้ีเเนวทางการปฏิบัติทางยุทธการและยุทธวิธี 
  

ความสัมพันธระหวางยุทธวิธีกับการสงกําลังบํารุง 

 ยุทธวิธี คือ วิธีการใชกําลังทางทหารในการทําการยุทธ โดยมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไปตามการ
ยุทธนั้นๆ ในแผนยุทธศาสตรหรือแผนยุทธการจะมีการกําหนดรูปแบบของยุทธวิธีไวอยางกวาง ๆ เกี่ยวกับ
กําลังรบที่จะใชในการยุทธ หรือการปฏิบัติการทางทหารนั้นๆ วามีแนวความคิดในการปฏิบัติในรูปแบบใด 
ดังนั้นผูบังคับบัญชาหนวยทหารที่รับผิดชอบการยุทธหรือการปฏิบัติการทางทหารนั้น ๆ ควรจะตองเปนผูที่
ไดรับโอกาสใหแถลงความตองการกอนผูอ่ืน 
 แผนยุทธการและแนวความคิดทางดานยุทธการ คือ หนทางปฏิบัติที่เลือกแลวพรอมดวย
แนวความคิดที่ เกิดขึ้นและพัฒนามาเปนลําดับจากการประมาณสถานการณในการวางแผนขั้นตน 
(Preliminary  Planning) จากหนทางปฏิบัติเผ่ือเลือกในหลายหนทาง โดยแตละหนทางนั้นจะมีแนวความคิด
ทางดานยุทธการที่แตกตางกันออกไป ซ่ึงการกําหนดความตองการทางดานการสงกําลังบํารุงจะเปน
กระบวนการที่ปรากฏขึ้นในขั้นตอนดังกลาวนี้ เพื่อแสดงประเภทและปริมาณของความตองการ รวมทั้ง
รูปแบบของการสนับสนุน ขอจํากัดและขอดีขอเสีย เพื่อนําไปสูทางเลือกเปนแผนยุทธการ ในขั้นตอนตอไป 
ความตองการทางดานการสงกําลังบํารุงจะถูกใชในการสนับสนุนแผนยุทธการและแนวความคิดทางดาน
ยุทธการ ซ่ึงไดจากขอตกลงใจในการเลือกหนทางปฏิบัติ โดยไดเพิ่มเติมความละเอียดรอบคอบมากขึ้นกวา
การพิจารณาในระดับการวางแผนขั้นตน ดวยการวิเคราะหขอพิจารณาการสงกําลังบํารุงแตละสาขาการยุทธ 
และอุปกรณที่จะใชในการแยกกิจและมอบหมายกิจการสงกําลังบํารุง การวิเคราะหขอจํากัดและขอแกไข 
รวมทั้งการประสานงานตาง ๆ ในขั้นตอนนี้จะสามารถกําหนดเปนแผนการสงกําลังบํารุงเพื่อสนับสนุนแผน
ยุทธการไดอยางสมบูรณ 



การระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบาํรงุ 

 กองทัพเรือไดจัดทําแผนระดมสรรพกําลังพรอมกับการกําหนดวิธีการเกณฑกําลังพลและอาวุธ
ยุทโธปกรณ เพื่อใชในยามสงคราม ซ่ึงเปนการระดมความตองการจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 
การเรียกกองหนุน การระดมกองเรือพาณชิย และเรือประมง รวมถึงการกําหนดความตองการสิ่งอุปกรณสาย
สรรพาวุธ สายแพทย สายวทิยาศาสตร สายพลาธิการ สายชาง ซ่ึงจะทําใหทราบถึงความตองการงบประมาณ
ในการจดัหาตามปริมาณที่จําเปนสําหรับดํารงสภาพความพรอมของหนวยกําลังรบ ดังนั้นในภาวะฉกุเฉิน
เชนการประกาศกฎอัยการศกึหรือในภาวะสงคราม กองทัพเรือจึงสามารถระดมพลและพัสดุที่จําเปนสําหรับ
การรบมาใชได โดยมแีนวทางการปฏิบัติตามแผนระดมสรรพกําลัง ดังนี้ 
 ๑. การกําหนดความตองการ  เปนขั้นตอนการสงกําลังบํารุงที่จะตองกระทําในทุก ๆ ระดับ ไมวาจะ
เปนหนวยบกหรือหนวยเรือ โดยอาศัยแผนยุทธศาสตรหรือแผนยุทธการเปนมูลฐาน เพราะมีรายละเอียดของ
กําลังรบที่จะใชระยะเวลาในการยุทธ หรือลักษณะของการปฏิบัติการทางทหาร แลวกําหนดเปนความ
ตองการดานตาง ๆ ซ่ึงจะตองไมมีการเปลี่ยนแปลงเพราะสาเหตุจาการขาดทรัพยากรที่จะนํามาใชสนับสนุน 
เวนแตไดมีการเปลี่ยนแปลงภาวะที่ไดใชเปนมูลฐานในการกําหนดความตองการนั้น ๆ 
 ๒. การจัดหา เปนขั้นตอนการสงกําลังบํารุงที่ดําเนินการตอจากขั้นการกําหนดความตองการ ซ่ึงจะมี
ในทุกระดับของหนวยทั้งฝายทหารและรัฐบาล การจัดหาในยามปกติมักวิธีการที่ยุงยากและซับซอนเนือ่งจาก
มีสวนเกี่ยวของกับเศรษฐกิจฝายพลเรือน กรรมวิธีในการซื้อ การจาง การเจรจากับบริษัทผูผลิต การทําสัญญา 
การพิจารณากําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณที่ตองการ ในยามสงครามการจัดหาจะตองปฏิบัติตาม
แผนระดมสรรพกําลังที่ไดกําหนดไวแลว ซ่ึงฝายพลเรือนจะตองใหการสนับสนุนและปฏิบัติตาม 
 ๓. การแจกจาย  เปนขั้นการแจกจายวัสดุและสิ่งอุปกรณใหแกหนวยตาง ๆ ที่ไดเสนอความตองการ
ไว ถูกตองทั้งชนิดและจํานวน ทันเวลา ซ่ึงการปฏิบัติในขั้นนี้เปนหนาที่ของฝายทหารมิใชฝายพลเรือน สวน
การแจกจายที่ดําเนินการในระดับฝายปฏิบัตินั้นจะมีทั้งการสะสมกําลังพลและพัสดุไวที่หนวยสนับสนุน 
และสิ้นสุดกรรมวิธีการแจกจายเมื่อไดนําสงกําลังพลและพัสดุนั้นใหแกหนวยผูใชหรือบริโภคแลว 
 การแจกจายใหกับกองเรือขนาดใหญที่อยูหางไกลฐานทัพ มีปญหามูลฐานที่จําเปนหลายประการที่
จะตองนํามาพิจารณาเพื่อใหสามารถสนับสนุนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการไดโดยการ
จัดตั้ง 
 ๓.๑ หนวยสงกําลังบํารุงเขตหลัง หมายถึงที่ตั้งฐานสงกําลังบํารุงในประเทศหรือในประเทศ
พันธมิตร ซ่ึงจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกทั้งปวงที่จะสามารถสนับสนุนหนวยกําลังรบทางเรือได เชน ฐาน
ทัพเรือ อูเรือ สถานีทหารเรือ สถานีการบิน ศูนยสงกําลัง โรงพยาบาล ฯลฯ 
 ๓.๒ ฐานทัพหนา ซ่ึงอาจจะเปนฐานทัพช่ัวคราว มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการปฏิบตัใินยาม
สงครามของเหลาทัพ เชน สถานีการบิน คลังสงกําลัง ฯลฯ 
 ๓.๓ หมูเรือสนับสนุนเคล่ือนท่ี เปนหมูเรือที่จัดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกและใหการสนับสนุน
แกกําลังรบและหนวยปฏิบัติ สามารถเคลื่อนยายตามกําลังรบไปในยุทธบริเวณได และเพื่อใหหมูเรือนี้



สามารถอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกกําลังรบไดครบถวนเทียบเทากับฐานทัพบนบก จําเปนตองจัดหา
เรือประเภทตาง ๆ สําหรับใชใหเหมาะสมกับภารกิจ ซ่ึงไดแกเรือที่ทําหนาเปนคลังกระสุนและวัตถุระเบิด 
คลังพัสดุ เสบียงอาหาร น้ํามันเชื้อเพลิง อูลอย เรือกูซอม เรือพยาบาล ฯลฯ 

การวางแผนและควบคุมการสงกําลังบํารุงทางทะเล  

ในการสงกําลังบํารุงทางทะเลจะตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ดังนี้ 
   ๑. ความพอเพียง  หมายถึงการใหหนวยกําลังรบไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอกับความตองการ
ทั้งปริมาณ และคุณภาพ 
   ๒. การประสานงาน  การสงกําลังบํารุงนั้น มิใชงานที่ผูรับผิดชอบดานการสงกําลังบํารุง จะ
ดําเนินการใหสําเร็จลุลวงไปไดโดยลําพัง หากแตจะตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิดกับหนวยเหนือ 
หนวยรอง หนวยขางเคียง และหนวยที่ขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและความ
ตองการของหนวย 
 ๓. ความประหยัด  การจัดหาและแจกจายพัสดุ ตลอดจนการบริการตาง ๆ ตองคํานึงถึงความ
ประหยัด เพื่อใหสามารถใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหไดประโยชนอยางเต็มที่ 
 ๔. ความงาย   การดําเนินงานการสงกําลังบํารุง จะตองไมยุงยากซับซอน เพื่อไมใหเสียเวลา หรือเกิด
ความลาชา ความงายนั้นจะตองสอดคลองกับความประหยัดดวย มิใชงายเพื่อใหรวดเร็ว แตส้ินเปลืองมากเกนิ
ความจําเปน 
 ๕. ความออนตัว  สถานการณตาง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงไปจนอาจทําใหระบบที่วางไวเดิม ไมบรรลุ
ความตองการของหนวยกําลังรบได ดังนั้นงานการสงกําลังบํารุงจะตองมีความออนตัว สามารถปรับให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได 
 ๖. การสนับสนุนจากเขตหลังไปเขตหนา  หมายถึง การดําเนินการสนับสนุนหนวยรบใหมากที่สุด 
เพื่อไมใหหนวยรบ ตองมีภาระในการแสวงหาพัสดุที่จําเปนสําหรับการรบดวยตนเอง อันจะทําใหเสียผลทาง
ยุทธการ 
 ๗. จังหวะเวลา  ยุทโธปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่หนวยกําลังรบตองการ จะตองไป
ถึงที่หมายไดทันตามกําหนด มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงได 

การวางแผนการสงกําลังบํารงุในระดับยุทธศาสตร 

 เปนการวางแผนกําหนดแนวทางในการนําสรรพกําลังที่มีอยูสงไปใหถึงหนวยรบ ซ่ึงการวาง
แผนการสงกําลังบํารุงนั้นจะตองมีความสอดคลองกับ แผนการยุทธ (Campaign Plan) ซ่ีงเปนแผนปฏิบัติการ
ทางทหารที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงครวมกันไดภายในชวงเวลาที่กําหนด แผนการยุทธ
จะไดจากการประมาณสถานการณทางยุทธศาสตรระยะยาว ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะไดขอตกลงใจและแนวทาง
การปฏิบัติที่ตองดําเนินการ ในแผนการยุทธจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการสงกําลังบํารุงมากกวา



ขอพิจารณาอื่น ๆ ในการปฏิบัติการรบจริง นอกจากนั้นแผนการยุทธยังใชเปนตัวกําหนดมูลฐานการแบงมอบ
ผลผลิตของชาติอันเปนสวนหนึ่งของการวางแผนสงกําลังบํารุงของแตละเหลาทัพ 
 แผนการสงกําลังบํารุงเปนสวนสําคัญของ โครงรางแผนการยุทธ (Outline Campaign Plan) ซึ่งจะ
กลาวถึงภารกิจ แนวความคิดในการปฏิบัติการไวอยางกวาง ๆ และกลาวถึง กําลัง (Forces) ที่ใชทั้ง กองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และอุปกรณในการสงกําลังบํารุงที่ตองการ  

การวางแผนการสงกําลังบํารุงในระดับยุทธวิธ ี

 จากขอตกลงใจของผูบังคับบัญชา หนวยรองจะจัดทําแผนสนับสนุนเพื่อใหบรรลุภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย ซึ่งผูวางแผนสงกําลังบํารุงในระดับยุทธวิธีจะตองพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 ๑. ขอมูลเกี่ยวกับหนวยกําลังที่จะตองใหการสนับสนุน 
 ๒. แผนทั่วไปของหนวยกําลังที่จะรับการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง    ซึ่งในแผนทั่วไปนี้จะรวม
ขาวสารเกี่ยวกับบทบาทของฐานทัพตางๆ การสงกําลังบํารุงสํารองและความออนตัวในการสงกําลังบํารุง 
 ๓. มาตรการตาง ๆ ที่เปนขอพิจารณาทั่วไป เพื่อประกันวาผูบังคับบัญชาหนวยรองดานการสงกําลัง
บํารุงทั้งหลายมีความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
     ๓.๑  ความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงของหนวยตน 
     ๓.๒ ความรบัผิดชอบในการสงกําลังบํารุงของบรรดาผูบังคับบัญชาหนวยรอง  รวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน  
     ๓.๓  การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงโดยหนวยสงกําลังบํารุงที่จัดใหมีขึ้น 
 ๔. แผนการดําเนินการสงกําลังบํารุง (Logistic Function) ในการกําหนดแผนการสงกําลังบํารุงนั้น
ขึ้นอยูกับระดับความยากและความซับซอนของการปฏิบัติการ รวมทั้งแผนการที่เกี่ยวของกับหนาที่ตาง ๆ เชน 
นโยบาย ความรับผิดชอบ กิจที่มีการกําหนดสิ่งอุปกรณที่มีอยู และวิธีการที่จะไดรับพัสดุ หรือการบริการ 

การสงกําลังบํารุงทางทหารกับประเทศพันธมิตร 

 หนวยกําลังทางเรือบางครั้งมีความจําเปนตองขอรับการสนับสนุนดานสงกําลังบํารุงที่สําคัญและจําเปน 
ซึ่งบางครั้งหนวยเกี่ยวของอาจสนับสนุนไดไมเพียงพอตอความตองการ การวางแผนสงกําลังบํารุงรวมทางทหาร
กับประเทศพันธมิตรจึงมีความจําเปน เพื่อใหหนวยเรือสามารถรับการสนับสนุนและปฏิบัติภารกิจสําคัญนั้นได
ตอไป 
 กระทรวงกลาโหมไดเห็นถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดแตงตั้งผูแทนจาก กองบัญชาการทหารสูงสุดและ
เหลาทัพรวมเปนคณะกรรมการแสวงหาแหลงสงกําลังบํารุงรวมกับประเทศพันธมิตร เรียกชื่อวา 
“คณะกรรมการสงกําลังบํารุงกับกระทรวงกลาโหมประเทศพันธมิตร”    เพ่ือทําหนาท่ีแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ดานการสงกําลังบํารุง และจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการสงกําลังบํารุงกับประเทศพันธมิตร โดยอาศัย
หลักการตางตอบแทนในการสงกําลังบํารุงของกองทัพไทยและกองทัพประเทศพันธมิตร ท่ีไดลงนามรวมกัน
เพ่ือขยายขอบเขตและเพิ่มความสัมพันธระหวางหนวยงานการสงกําลังบํารุงระดับกองทัพ   



 

บทท่ี ๘ 

หลักนิยมทางทะเล กับบทบาทของกองทพัเรือ 
(Maritime Doctrine and Roles Of  Royal Thai Navy) 

 
ทะเลในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ 

  
ประเทศไทย มีลักษณะทางภูมิศาสตร
เปนผืนแผนดินที่ทอดยาวจากเหนือ
ลงใต ปดลอมดวยทะเลสองดาน ทาง
ฝงทะเลตะวันออกติดทะเลอาวไทย มี
ความยาวฝ งทะเลตั้ งแตชายแดน
ประเทศกัมพูชาถึงมาเลเซียทั้งสิ้น ๑,
๘๔๐กิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๕๐๐ 
ไมลทะเล   ครอบคลุมพื้นที่ทะเล
ประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ ตร.กม. ความ

            ลึกของน้ําทะเลในอาวไทยเฉลี่ย ๕๐ 
เมตร  สวนลึกที่สุดมีความลึกของน้ําประมาณ ๘๕ เมตร   ภาคใตฝงตะวันตก ติดทะเลอันดามัน ลักษณะเปน
ทะเลเปด ระดับน้ําลึกประมาณ ๒๐๐ เมตร ชายฝงทะเลยาวตั้งแตชายแดนประเทศพมา จรดประเทศ    
มาเลเซีย ประมาณ ๗๔๐ กม.มีพื้นที่ทะเลประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ ตร.กม.  สภาพทางภูมิศาสตรของประเทศ ซ่ึง
ตั้งอยูในตําบลที่เชนนี้ ถือวาเปน ทะเลปด หรือ ก่ึงปด (Enclosed or Semi-Enclosed Sea) กลาวคือ ทางดาน
อาวไทย ซ่ึงมีความกวางเพียง ๓๐๐ ไมลทะเล (จากชายฝงตะวันตกของอาวไทยถึงปลายแหลมกาเมาประเทศ
เวียตนาม) ยังมีประเทศอื่นที่มีเขตติดตอกับอาวไทยรวมกันอีก ๓ ประเทศ ไดแก ประเทศมาเลเซีย กัมพูชา 
และเวียตนาม  สวนทางดานทะเลอันดามัน ซ่ึงมีความกวางเพียง ๓๓๐ ไมลทะเล (วัดจากชายฝงดานทะเลอัน
ดามันถึงหมูเกาะนิโคบาของประเทศอินเดีย) ก็มีประเทศที่มีเขตติดตอกับทะเลอันดามัน รวมถึง๕ ประเทศ  
ไดแก ไทย พมา อินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย   ดังนั้น เมื่อใชหลักการเสนมัธยะ (The Principle of 
Equidistant) ในการแบงเขตแดนทางทะเลแลวบรรดาประเทศรอบอาวไทยและทะเลอันดามันจะไมสามารถ
ขยายเขตเศรษฐกิจจําเพาะของตนเองไดเต็มที่ถึง ๒๐๐ ไมลทะเล ตามสิทธิในบทบัญญัติแหงกฎหมายทะเล
ระหวางประเทศของสหประชาชาติ พ.ศ.๒๕๒๕ (United Nation Convention on Law of the Sea 1982 - 
UNCLOS 1982)  โดยเขตเศรษฐกิจจําเพาะในสวนของไทยทางดานอาวไทย สามารถขยายไดเพียง ๑๒๐ ไมล
ทะเล และในสวนกวางที่สุดทางดานทะเลอันดามันขยายได ๑๖๓ ไมลทะเล  

แผนที่แสดงอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย  
               ตาม UNCLOS 1982 



 
 
ก็จะประชิดกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศเพื่อนบานแลว  ลักษณะเชนนี้ถือวาเปน ลักษณะดอยทาง
ทะเลของประเทศ  เนื่องจากทําใหประเทศไทย   ถูกปดลอมไปดวยเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศเพื่อน
บาน สงผลกระทบใหเกิดปญหาเขตแดนทางทะเลระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานอยูอยางตอเนื่อง 
รายละเอียดตามผนวก ง. ปญหาเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบาน 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยมีชายฝงทะเลสองดาน ทั้งทางดานอาวไทยและทางดานทะเลอัน
ดามัน ลักษณะเชนนี้แมวาจะเปนลักษณะดอยเพราะเปนทะเลปด หรือ ก่ึงปด ที่ทําใหประเทศไทยตองแบง
กําลังในการปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลออกไปกระจายอยูทั้งสองฝงทะเลก็ตาม แตใน

ขณะเดียวกันยังถือวาเปนลักษณะเดน ที่ทําใหประเทศไทยเปนจุดเชื่อมตอของเสนทางคมนาคมและการ
คาขายทางทะเล ระหวางมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก อีกดวย สภาวการณเหลานี้มีผลทําใหการ
ดําเนินกิจกรรมทางทะเลตาง ๆ จําเปนที่จะตองระมัดระวังในเรื่องการกระทบกระทั่ง หรือเกิดการลวงลํ้า
อาณาเขตทางทะเลกับประเทศเพื่อนบานตางๆ เหลานั้น รวมทั้งการขยายฐานการดําเนินการดานการขนสง
ทางทะเลเชื่อมตอระหวางมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต และมหาสมุทรแปซิฟกไปยังบริเวณทางตอนใต
ของประเทศ สงผลใหสภาวะแวดลอมทางทะเลดังกลาวมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของประเทศยิ่งขึ้น 
 จากการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ๒๐๐ ไมลทะเลของรัฐชายฝงเพื่อนบาน ตามสิทธิแหง
กฎหมายทะเล  ดังกลาวแลว ทําใหเกิดการกระทบกระทั่งถึงเสรีภาพในการใชทะเลของไทย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเสรีภาพในการเดินเรือ     เสรีภาพในการบิน การวางสายเคเบิลและทอใตทะเล  ตลอดจน เสรีภาพในการ
ใชทองทะเลประการอื่นอันชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศ  เนื่องจากการผานเขาไปในเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของประเทศเพื่อนบาน เหลานั้น แมวาเรือและอากาศยานของไทยจะมีเสรีภาพในการผานไดโดย
อิสระก็ตาม แตยังจําเปนตองแจงใหประเทศเพื่อนบาน บางประเทศ ทราบตามบทบัญญัติแหงกฎหมายทะเล
ภายในของประเทศนั้นๆ รวมทั้งยังจํากัดในดานการแสวงหาทรัพยากร และการกอสรางตางๆ ในเขตทะเล

แผนที่แสดงเสนทางคมนาคมทางทะเล
ในอาวไทย เพื่อออกสูทะเลจีนใต 

และมหาสมุทรอินเดีย 



ของไทยอีกดวย  ดังนั้น เขตเศรษฐกิจจําเพาะ    จึงเปนเขตที่เกิดจากการประนีประนอมระหวาง อํานาจของ
รัฐชายฝงเหนือทรัพยากรธรรมชาติ และ เสรีภาพของรัฐอ่ืน ๆ ในการใชทองทะเล  และการเจรจาตอรองเพื่อ
ผลประโยชนของประเทศไทย กับรัฐชายฝง เพื่อนบาน ยังจําเปนตองดําเนินการตอไปในระดับรัฐบาลตามวิธี
ทางการทูต สวนการตรวจตราดูแลไมใหเกิดการละเมิดอธิปไตยเหนือนานน้ํานั้นเปนหนาท่ีโดยตรงของ
กองทัพเรือตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อยางปฎิเสธไมได 
 

หลักนิยมทางทะเลในการปฏิบัติการทางทหารของกองทพัเรือ 

               การกําหนด ยุทธศาสตรทางเรือ (Naval Strategy) ของกองทัพเรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนด นั้น  กองทัพเรือตระหนักดีวามีขอจํากัดดานทรัพยากรอยูมาก ในขณะที่ความอยูรอดของชาติ และ
ความกินดีอยูดีของ  ประชากรในชาติขึ้นอยูกับทะเลเปนสําคัญ การประยุกตใชหลักนิยมทางทะเลให
สอดคลองกับยุทธศาสตรทางเรือ จึงมีความละเอียดออนมาก  เพราะนอกจาก จะตองตอบสนองดานความ
มั่นคงตามยุทธศาสตรทหารแลว  ยังจําเปนตองใหสอดคลองกับสถานภาพทางเศรษฐกิจที่กําหนดเปน
ภาพรวมในยุทธศาสตรชาติอีกดวย ดังนั้น การพิจารณาใชหลักนิยม ทางทะเลของกองทัพเรือ ใหเปนไปตาม
แนวทางการปฏิบัติเดียวกันของกําลังทางเรือที่วางกําลังไวตามกองเรือภาคตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ชาติ
ตองการ ถือวาเปนการยอมรับและใชไดอยางเหมาะสมคือ การปองปราม การควบคุมทะเล/การปฏิเสธการใช
ทะเลของฝายตรงขามในลักษณะ กองเรือคงชีพ โดยมีแนวความคิดในการดําเนินการดังนี้  

การปองปราม (Deterrence) จะดํารง การแสดงกําลัง (Presence) ในพื้นที่ที่มีแนวโนมวา 
ผลประโยชนของชาติ และ/หรืออธิปไตยของชาติจะถูกคุกคาม เพื่อใหผูมีเจตนาจะคุกคามหยุดยั้งหรือยกเลิก
ความคิดในการคุกคาม 

การควบคุมทะเล (Sea Control) การปฏิเสธการใชทะเลของฝายตรงขาม (Sea Denial) และหรือ จัด
กําลังกองเรือคงชีพ (Fleet In-Being) กองทัพเรือจะปฏิบัติการโดยแบงพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือภาค 
ตาง ๆ ใหไดตั้งแตยามปกติ และกําหนดระดับการดําเนินการที่เหมาะสมใหมีเสรีภาพในการปฏิบัติอยาง
เพียงพอภายใตความเสี่ยง    ที่สามารถยอมรับได ในกรณีที่เกิดวิกฤติการณที่มีขอพิพาททางทหารระดับต่ํา
และมีกําลังเหนือกวาหรือใกลเคียงกับ ฝายตรงขาม แนวความคิดการควบคุมทะเล/การปฏิเสธการใชทะเล
ของฝายตรงขามนาจะมีความเหมาะสมในการนํามาปฏิบัติ และหากมีกําลังนอยกวาฝายตรงขาม จะ
ดําเนินการปฏิบัติในรูปแบบของกองเรือคงชีพ ทั้งนี้โดยใชกําลังทางเรือ  ที่สามารถเชื่อถือไดในระดับต่ําสุดที่
เพียงพอในการผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติงาน กําลังทางเรือสวนนี้จะตองมีขีดความสามารถในการแสดงกําลังและ
ใชกําลัง รวมทั้งการดํารงสภาพอยูไดตลอดชวงเวลาการปฏิบัติการ  
 
 



หลักนิยมทางทะเลในการคุมครองการคาทางทะเล (Trade Protection) 
  ประเทศไทยมีเสนทางคมนาคมทางทะเล ซ่ึงติดตอกับโลกภายนอกได ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญตอการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศใหมีพื้นฐานมั่นคงตอไป  จึงเปนหนาที่ที่กองทัพเรือจะตองดํารงการ
คมนาคมทางทะเลเอาไวใหได ซ่ึงมีแนวความคิดในการปฏิบัติดังนี้ 

การควบคุมเรือพาณิชย เมื่อมีสถานการณเสี่ยงหรือในสภาวะฉุกเฉิน รัฐบาลจะตองใหอํานาจแก 
กองทัพเรือในการปองกันเรือพาณิชย ซ่ึงจะตองไดรับการยินยอมจากเจาของเรือดวย ทั้งเรือพาณิชยและกอง
เรือคุมกันจะตองมีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางชัดเจน ในสภาพภูมิศาสตรและเสนทางเดินเรือ โดยมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันตลอดเวลา  หลักการคุมครองเรือพาณิชย สามารถจําแนกออกตาม
จุดประสงคเพื่อการปองปรามและปองกันกระบวนเรือได ดังนี้ 

   การควบคุมทะเล  หากภัยคุกคามที่จะมีตอกองเรือพาณชิยมีขีดความสามารถสูง      การปองกัน 
 ตองการการคุมครองโดยวิธีการควบคุมทะเล เรือพาณิชยจะไดรับการคุมครองจากแผนการควบคุม
ทะเล ซ่ึงกองเรือคุมกันจะใหการปองกันในนานน้ําตลอดระยะทางที่เรือพาณิชยผาน หรือมีการปฏิบัติการคุม
กันพิเศษ หากขาศึกมีการใชกองเรือปฏิบัติการในทะเล แนวความคิดทั้งสองอยางจะขึ้นอยูกับขนาดของกําลัง
กองเรือที่ฝายเรามีอยู   

 การจัดกระบวนเรือลําเลียง (Convoying) เมื่อมีสภาวะเสี่ยงตอเรือพาณิชย การคุมกัน กระบวน
เรือลําเลียง จะถูกนํามาใชเพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการควบคุมทะเล ในการคุมกันกระบวนเรือลําเลียง
จําเปนจะตองใชพื้นที่และเวลาในการปฏิบัติใหนอยที่สุด ปจจัยที่จะนํามาพิจารณาในการคุมกันกระบวนเรือ
ลําเลียง คือ ภารกิจของกําลังทางเรือของฝายขาศึก และกําลังคุมกันฝายเราเพื่อใหการปองกันมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด   

 การคุมกันระยะไกลและระยะใกล   (Distant and Close Escort)     หากมีความตึงเครียดใน 
ภูมิภาค หรือมีการปฏิบัติของโจรสลัด หรือการโจมตีใดๆ ที่ไมปรากฏสัญชาติ กําลังทางเรือสามารถใชการ
แสดงกําลังอยูในทะเลเพื่อปองกันการปฏิบัติตางๆ ขางตน  เมื่อภัยคุกคามมีความรุนแรงมากขึ้น การคุมกัน
ระยะไกล (Distant Escort) และ การคุมกันระยะใกล (Close Escort) จะมีความจําเปนยิ่งขึ้น กําลังทางเรือ
สามารถทําการลาดตระเวนติดตามความเคลื่อนไหวของฝายตรงขาม และวางตัวใหอยูในตําแหนงที่ใกล
พอที่จะคุมกันตอกองเรือพาณิชยแบบระยะไกล หรือสามารถเขาคุมกันโดยตรงตอเรือพาณิชยระยะใกลก็ได    

หลักนิยมของกําลังอํานาจทางทะเลในการปฏิบตัิการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม  (The 
Application of Maritime Power in Military Operation Other Than War)  

         การใชกําลังทางเรือในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม เปนการปฏิบัติการ  ทาง
ทหาร  อีกสาขาหนึ่ง ที่กองทัพเรือประเทศตาง ๆ กําลังใหความสนใจ   ซ่ึงกองทัพเรือไทยไดมี  การ



ดําเนินการตอเนื่องมาเปนเวลานานแลว สามารถแบงการดําเนินการออกไดเปน ๒ ประการ   ไดแก  การใช
กําลังทางเรือรักษากฎหมายในทะเล (Constabulary)  และ การใชกําลังทางเรือเพื่อ  ภารกิจชวยเหลือ (Benign) 
 ๑.  หลักนิยมทางทะเลในการรักษากฎหมายในทะเล ไดแก การดําเนินการในดานตางๆดังนี้ 

 การกีดกันทางเศรษฐกิจและการกักดาน (Economic Sanctions and Quarantine)  
      กองทัพเรือจะตองปฏิบัติตามกฎหมายระหวางประเทศ ตามกฎบัตรองคการสหประชาชาติในฐานะ
ที่ประเทศไทยเปนสมาชิกองคการ     สหประชาชาติ จึงตองดําเนินการตามกฎหมายระหวางประเทศอยาง
เครงครัด เพื่อใหแนใจวาการปองกันของกองกําลังทางเรือรักษากฎหมายในทะเลสามารถปฏิบัติการไดอยาง
มีประสิทธิภาพการควบคุมทะเลเฉพาะตําบลที่จึงมีความจําเปน การใชกําลังทางเรือในการปฏิบัติการนี้ไดแก
การกีดกันทางเศรษฐกิจ การกักดาน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การรักษาสันติภาพ (Peace Operations)  หากประเทศไทยจะตองสงกองกําลังรักษาสันติภาพจะ
ใชใน ภารกิจการสังเกตการณ หรือภารกิจในการเปนสวนหนึ่งของกองกําลังสหประชาชาติ ทั้งสองภารกิจ
จะตองไดรับความ ยินยอมจากฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนคูสงครามเสียกอน การรักษาสันติภาพจะบรรลุผลไดจะตอง
ดํารงไวซ่ึงความเที่ยงธรรมแกทุกๆฝาย   ลักษณะของการใชกองกําลังทางเรือในการรักษาสันติภาพ ไดแก 
การตรวจตราดูแลเสนปกปนเขตแดน    ในทะเลและแมน้ํา ดูแลการหยุดยิงในทะเลและเขตกันชน สําหรับ
กําลังนาวิกโยธินและกําลังพลทหารเรืออ่ืนๆก็สามารถใชในสวนของกองกําลังรักษาสันติภาพทางบกไดดวย 
 

 การปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัดและการกระทําผิดทางทะเล   

การใชกําลังอาํนาจทางทะเลในการปฏบิัติการ 
ทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม 

การใชกําลังทางเรือรักษา 
กฎหมายในทะเล 

การใชกําลังทางเรือเพื่อ 
ภารกจิการชวยเหลอื 

๑. การกีดกันทางเศรษฐกิจและการกักดาน 
๒. การรักษาสันติภาพ 
๓. การปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัดและการ 
กระทําผิดทางทะเล 

๔. การคุมครองฐานขุดเจาะกาซธรรมชาติในอาวไทย 

๑. การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๒. การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล 
๓. การชวยเหลือตางประเทศ 
๔. การปฏิบัติการรวมกับชาติพันธมิตร 
๕. การพัฒนาประเทศ 



    การกระทําอันเปนโจรสลัดหรือการปลนทรัพยในทะเล มักจะเกิดแกเรือประมงไทยในอาวไทย 
อยูเสมอ โดยเฉพาะจะเกิดในบริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจจําเพาะที่ ไทย และกัมพูชา ประกาศเหลื่อมทับกัน 
สําหรับเรือสินคามักจะเกิดบริเวณชองแคบมะละกา การปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัดนี้ ตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปรามปราม  การกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดใหอํานาจทหารเรือไว
สําหรับความผิดบางอยางทางทะเล เมื่อกองทัพเรือ   จัดกําลังทางเรือ และกําลังอากาศนาวี ลาดตระเวนใน
พื้นที่รับผิดชอบทั้งทางฝงอาวไทย และทะเลอันดามัน โดยผลัดเปลี่ยนกันออกปฏิบัติการอยางตอเนื่องตาม
แผนลาดตระเวน  หากพบผูกระทําผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติก็มีอํานาจที่จะดําเนินการจับกุม เชน การ
ลักลอบเขามาทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย การลักลอบขนสงสินคาหนีภาษี การ
ลักลอบขนน้ํามันในทะเล และการกระทําอันเปนโจรสลัด เปนตน   

 การคุมครองฐานขุดเจาะกาซธรรมชาติในอาวไทย กองทัพเรือจัดเรือและเครื่องบินลาดตระเวน
ทางทะเลทําการลาดตระเวนเพื่อใหการคุมครองฐานขุดเจาะตางๆ ในอาวไทยอยางตอเนื่อง โดยไดจัดทําแผน
ปองกันและปราบปรามการยึดฐานขุดเจาะขึ้น และทั้งยังไดทําการฝกซอมอยูเสมอ 
 

 ๒. หลักนิยมทางทะเลในภารกิจการชวยเหลือ ไดแกการใชกําลังทางเรือในการดําเนินการตาง ๆ 
ดังนี ้

 การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลและบรรเทาสาธารณภัย         กฎหมายระหวางประเทศ
ไดออกขอกําหนดใหเรือทุกลําในทะเลมีขายเฝาฟงทางวิทยุและเขาทําการชวยเหลือตอเรือที่ประสบภัยและ
รองขอความชวยเหลือ การชวยเหลือ  ผูประสบภัยจึงเปนหนาที่ประจําที่กองทัพเรือถือปฏิบัติอยูแลว ภัยใน
ทะเลนี้นอกจากจะเปนภัยธรรมชาติแลว  ยังหมายรวมถึงภัยอ่ืนๆที่เกิดขึ้นทั้งปวงดวย เชน เกิดไฟไหมบนเรือ 
เรือชํารุด เรืออับปางจากการโดนกัน หรือ เกยหินอับปาง เปนตน เมื่อการขยายตัวของการคาทางทะเลมากขึ้น 
โอกาสที่เรือพาณิชยจะเกิดอุบัติภัยยอมมีมากขึ้นและหากอุบัติภัยนี้เกิดในทะเลลึกหางไกลจากฝงมาก 
กองทัพเรือเทานั้น ที่จะมีโอกาสเขาถึงเหตุการณ และใหความชวยเหลือได ดวยมีทั้งอากาศยาน และเรือใหญ
ที่มีรัศมีปฏิบัติการไกล และมีความคงทนทะเลสูง ตัวอยางเชนเมื่อคร้ังเกิดภัยธรรมชาติจาก  พายุใตฝุนเกย 
การปฏิบัติการของเรือและอากาศนาวีมีสวนใหความชวยเหลือไดมาก  อยางไรก็ตาม จากการขยายตัวของ
การคาทางทะเลดังกลาว กองทัพเรือจะตองขยายขีดความสามารถ และบทบาทในการชวยเหลือผูประสบภัย
ในทะเลใหสูงขึ้นตามไปดวย นอกจากนั้น ในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยแกแหลง  อุตสาหกรรม
ชายฝงทะเล ทั้งภาคตะวันออก ภาคใต หรือแหลงอุตสาหกรรมทองเที่ยว กองทัพเรือก็มีขีดความสามารถที่จะ
ใหการสนับสนุนไดดวย  

 การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล    จากความเจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ของประเทศไทยในระยะที่ผานมา ทําใหมีการนําทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดิน ปาไม แหลง
น้ํา ประมง และแรธาตุ  มาใชในอัตราที่สูง ประกอบกับการขาดประสิทธิภาพในการบริหารการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ผานมา เปนสาเหตุสําคัญซ้ําเติมใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง



อยางรวดเร็ว กองทัพเรือไดใชมาตรการตรวจตรา เพื่อควบคุม เรือประมงมิใหใชเครื่องมือประมงผิด
ไ ป จ า ก ที่ ท า ง ก า ร กํ า ห น ด  เ พื่ อ ป อ ง กั น ก า ร ทํ า ล า ย ท รั พ ย า ก ร 
สัตวน้ําและแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา เชน การทําทุนผูกเรือแทนการใหเรือทิ้งสมอเพราะจะเปน
การทําลายปะการังที่พื้นทองทะเล หามการใชอวนที่มีขนาดตาเล็กกวาที่กําหนด และหามการใช
ระเบิดในการจับปลา เปนตน 
 การชวยเหลือตางประเทศ     ในอดีตกองทัพเรือไทย ไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม และการชวยเหลือผูประสบภัยในตางประเทศหลายครั้งดวยกัน จากความ
คลองตัวของกําลังทางทะเลและความอิสระในการสงกําลังบํารุง กําลังทางเรือสามารถเปนฐานใน
การสงกําลังบํารุงนอกฝง สําหรับปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมในการสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อ
สันติภาพขององคการสหประชาชาติ และกําลังอากาศนาวี เชน เฮลิคอปเตอรสามารถใหการ
สนับสนุนดวยการขนสงหลายภารกิจ ตัวอยางเชน ใน พ.ศ.๒๕๓๔ กองทัพเรือไทยไดจัดเรือนํา
อาหาร ยารักษาโรค และอุปกรณที่จําเปนไปชวยเหลือบังกลาเทศ และฟลิปปนสที่ประสบวาตภัย  
จัดเรือนําขาวสาร และอาหารแหงไปชวยเหลือประเทศโซมาเลียที่เกิดการขาดแคลนเนื่องจากการสู
รบ  
 การปฏิบัติการรวมกับชาติพันธมิตร    เปนการปฏิบัติการรวมทางทหารในดานตาง ๆ   เชนการ
ฝกการศึกษา และการพัฒนา ซ่ึงในปจจุบันไดมีการปฏิบัติการรวมกับชาติพันธมิตรหลาย
ประเทศ ในหลาย ๆ สาขาการปฏิบัติการ   ไดแก ไทยและมาเลเซียไดมีการจัดกําลังทางเรือ 
ลาดตระเวนรวมในบริเวณพื้นที่พัฒนารวม ซ่ึงเปนพื้นที่เหล่ือมทับกันทางทะเลอยางสม่ําเสมอ 
นอกจากนี้ยังมีการฝกรวมเปนประจําระหวางชาติพันธมิตร เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
ญ่ีปุน มาเลเซีย เปนตน การดําเนินการเชนนี้จะเปนการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน 
และลดปญหาความตึงเครียดได นอกจากนี้กําลังมีการริเร่ิมที่จะจัดใหมีการลาดตระเวนรวม เพื่อ
แกไขปญหาทางทะเลที่เกิดขึ้น  

 การพัฒนาประเทศ     เปนการใชกําลังอํานาจของกองทัพดวยกําลังพล และยุทโธปกรณที่มีอยู 
ใหการสนับสนุนการดําเนินการตามที่รัฐบาลรองขอ เชน การกอสรางสาธารณูปโภคใหแก
ชุมชนที่อยูหางไกลความเจริญ การชวยเหลือ และฟนฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติ การคนหาและกูภัย การ
ใหความรูแกประชาชนในการประกอบอาชีพ ในดานที่เกี่ยวของกับการซอมบํารุง เครื่องจักร 
เครื่องยนต และอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  รวมทั้งการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริ เปนตน 

หลักนิยมกับบทบาทและหนาท่ีของกองทัพเรือ (Roles & Functions) 

       บทบาท (Role)  เปนความมุงประสงคอยางกวางๆ ที่แสดงออกดวยการปฏิบัติตามภาระหนาที่ที่
หนวยไดรับมอบหมาย คําวา "บทบาท" นี้  บอยครั้งในทางทหารจะใชคําวา ภารกิจ (Mission) แทน  สวนคํา
วา หนาท่ี (Function) หมายถึง ความรับผิดชอบเฉพาะ ที่เหลาทัพไดรับมอบจากรัฐบาลหรือสภาความมั่นคง



แหงชาติ เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามบทบาทไดโดยสมบูรณ ในสวนของกองทัพเรือ ตามพระราชบัญญัติ การ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๑๕ กําหนดวา กองทัพเรือมีหนาท่ีเตรียมกําลัง
กองทัพเรือและปองกันราชอาณาจักร    ซ่ึงหนาที่ หรือความรับผิดชอบเฉพาะที่กองทัพเรือไดรับมอบตาม
พระราชบัญญัติฯ นี้ ในทางปฏิบัติแลว จะสามารถแสดงออกเปนบทบาทของกองทัพเรือนั่นเอง  
   สําหรับแนวคิดในการใชกําลังทางเรือของกองทัพเรือเพื่อใชในการปองกันประเทศ รักษาอธิปไตย
และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ตลอดจนการคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และชวยเหลือ
ประชาชน สามารถกําหนดไดในลักษณะของ หลักนิยมทางทะเล ไดดังนี้ 
 “ดํารงการคมนาคมทางทะเล คุมครองและปองกันการแสวงประโยชนจากแหลงทรัพยากรธรรทชาติ
ท่ีสําคัญ    ในอาวไทยและทะเลอันดามัน รวมทั้งพื้นท่ีสําคัญทางทหารและเศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลหรือ
พื้นท่ีท่ีไดรับมอบ ปฏิบัติการเชิงรุกในดินแดนขาศึกดวยกําลังทางเรือสนับสนุนดวยกําลังทางอากาศเพื่อชิง
ความไดเปรียบของสงครามทางเรือในอันท่ีจะไดมาซึ่งการควบคุมทะเลเฉพาะตําบลที่และเวลาที่ตองการ  
รวมท้ังขัดขวางมิใหกําลังทางเรือของขาศึกใชทะเลไดอยางเสรี สนับสนุนการปฏิบัติการของกําลังทางบกดวย
การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกและอื่นๆ ตามขีดความสามารถ ปองกันการแทรกซึมของขาศึกตลอด
แนวชายฝงของประเทศในอาวไทยและทะเลอันดามัน ” 
 
      จากแนวคิดขางตนจะเห็นไดวา   กําลังอํานาจทางเรือสนองตอบยุทธศาสตรทางเรือพื้นฐานดวยการใช 
หลักนิยม  ในการควบคุมทะเลและการแสดงตัวเพื่อการปองปราม แตมิไดหมายถึงวากําลังอํานาจทางเรือ จะ
ถูกจํากัดใหปฏิบัติการเฉพาะเมื่อ เกิดขอขัดแยงระหวางประเทศเทานั้น   แทจริงแลวสามารถใชประโยชนได 
ทั้งในยามสงครามและยามสงบ  ซ่ึงสามารถแบงบทบาทที่สําคัญของกองทัพเรือไดเปน ๓ ประการ คือ 
 
         บทบาทที่ ๑  การใชทางทหาร  (MILITARY) ในหนาท่ีปองกันประเทศ  จะเปนการใชกําลังเพื่อปฏิบัติ
ในทางทหารโดยตรง ไดแก 
 การใชกําลังจากทะเล (FROM  THE  SEA) ไดแก 

 การปฏิบัติการรบตอกําลังบนฝง จะใชกําลังทางเรือ  อากาศยาน เรือดําน้ํา อาวุธนําวิถี ปนใหญ    
กําลังรบยกพลขึ้นบกและหนวยปฏิบัติการพิเศษ   

 การปฏิบัติการรบในการปองกันกําลังบนฝง    
 การปฏิบัติการอพยพ    
 การใชกําลังทางเรือสนับสนุนการทูตในการสนับสนุนนโยบายตางประเทศ ไดแก การแสดง
กําลังทางเรือ  การใชกําลังทางเรือเปนสัญลักษณ และ การใชกําลังทางเรือเพื่อบีบบังคับ  

 การใชกําลังในทะเล (AT  SEA) ไดแก 
   การใชกําลังทางเรือเพื่อปฏิบัติภารกิจตอกําลังของขาศึก ไดแก 

-  การขัดขวางกําลังทางเรือ  การเคลื่อนยายทางทะเลและการคาทางทะเลของขาศึก 



-  การปดลอม( BLOCKADE)  
-  การลาดตระเวนตรวจการณ 
-  การปฏิบัติการในสาขาปฏิบัติการทางเรือตาง ๆ  

   การคุมครองการคาทางทะเล (Trade Protection) ไดแก การควบคุมเรือพาณิชย (NAVAL 
CONTROL OF SHIPPING) 

 
  บทบาทที่ ๒ การใชกําลังทางเรือในการรักษากฎหมายในทะเล(CONSTABULARY) จะเปนการใชกําลัง
ทางเรือ ในการปฏิบัติเปนเจาหนาที่รักษากฎหมายทั้งนานน้ําภายในทะเลอาณาเขตที่เขตตอเนื่องและเขต
เศรษฐกิจจําเพาะในทะเลบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ ไดแก 

 การกีดกันทางเศรษฐกิจและการกักดาน (Economic Sanctions and Quarantine)   
 การรักษาสันติภาพ (Peace Operations) เปนการปฏิบัติเพื่อรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 

(Peace Support Operation) ไดแก การปองกันการพิพาท (Conflict Prevention) การรักษา
สันติภาพ (Peace Keeping) การบังคับใหเกิดสันติภาพ (Peace Enforcement)          และการ
สรางสันติภาพ (Peace Building)    

 การปราบปรามโจรสลัด  (ANTI – PIRACY OPERATION)   
 การคุมครองเรือประมง (FISHERY  PROTECTION)   
 การสกัดกั้นการขนยาเสพติด (DRUG    INTERDICTION)   
 การปฏิบัติเปนเจาหนาที่รักษากฏหมายตาม พ.ร.บ.ฉบับตางๆที่ใหอํานาจทหารเรือปราบปราม
การกระทําผิดทางทะเล  

 การคุมครองผลประโยชนของชาติ ไดแก การดูแลแหลงทรัพยากรในทะเลในพืน้ที่เขต
เศรษฐกิจจําเพาะ  

 การคุมครองแทนขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ (OIL& GAS FIELD PATROL) 
           
 บทบาทท่ี ๓  การใชกําลังทางเรือเพื่อภารกิจการชวยเหลือ (BENIGN) จะเปนการใชกําลังทางเรือในการ      
ชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลและพื้นที่รับผิดชอบตามขอผูกพันและภารกิจที่ไดรับมอบ รวมทั้งภารกิจใน
การชวยเหลือและสนับสนุนอื่นๆ ซ่ึงไดแก 

 การคันหาและชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลและชายฝงและการบรรเทาสาธารณภัย   
 การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล   
 การอพยพประชาชนและผูประสบภัย  
 การกูซอมเรือในทะเล  
 การถอดทําลายและคนหาวัตถุระเบิด  
 การควบคุมและขจัดคราบน้ํามันในทะเล  



 การสํารวจสมุทรศาสตรและการทําแผนที่ทางทะเล เพื่อชวยในการเดินเรือ  
 การชวยเหลือตางประเทศ  
 การพัฒนาประเทศ  
 การปฏิบัติการรวมกับชาติสัมพันธมิตร  

 
การเตรียมกําลังรบของกองทัพเรือ      

      ประเทศชาติจําเปนตองดํารงกําลังอํานาจทางทหารไวเพื่อใหรัฐบาลสามารถใชเปนเครื่องมือ
สนองตอบนโยบายแหงชาติ  และเปนสิ่งปองกันชาติจากการถูกอํานาจจากภายนอกประเทศบีบบังคับ  
กองทัพอาจถูกใชเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และการปกปองเอกราช อธิปไตย 
รวมทั้งบูรณภาพแหงดินแดนได หากการเจรจาโดยสันติวิธีกับประเทศคูกรณีไมเปนผล  ดังนั้นการที่จะ
กําหนดขอบเขตของวัตถุประสงคที่ตองการบรรลุโดยใชกําลังอํานาจ  จึงขึ้นอยูกับปริมาณของกองกําลังที่มี
ประสิทธิภาพ  และสามารถนํามาใชประโยชนไดทันทีภายในเวลาที่กําหนด 
      สําหรับเปาหมายในการเสริมสรางกําลังทางเรือของไทยนั้น โดยรวมอยูบนพื้นฐานการดํารงกําลัง
ปองกันใหเพียงพอตอการรักษาเอกราชและอธิปไตยทางทะเล ปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทาง
ทะเลที่สําคัญ และมุงหวังที่จะใหประเทศเพื่อนบานและพันธมิตรมีความมั่นใจวาโครงสรางกําลังของไทย มี
วัตถุประสงคที่เดนชัด  และสอดคลองกับยุทธศาสตรที่มุงเนนการปองกันตนเอง โดยเปนกําลังที่เพียงพอทีจ่ะ
รับมือกับขอพิพาททางการทหารในระดับต่ําไดตลอดเวลา อยางไรก็ตามยังคงขีดความสามารถในการเพิ่ม
กําลังอํานาจไดโดยเร็ว หากผลประโยชนของชาติดานอื่น ๆ  ถูกคุกคามเพื่อใหกองทัพเรือมีกําลังที่พรอม
ปฏิบัติการตามบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และตามยุทธศาสตรทางเรือที่กําหนดขึ้นกับใหพรอมรับ
สถานการณในกรณีเกิดวิกฤติการณตั้งแตขั้นขอพิพาททางทหารในระดับต่ําไปจนถึงสงคราม  การเตรียม
ความพรอมตองมีองคประกอบสําคัญในการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติการ  ๔ ประการ คือ 

 ความพรอมรบ หมายถึงความสามารถของกําลังรบหนวยหนึ่งที่พรอมเขาประกอบกําลังไป
ปฏิบัติงานตามภารกิจ และหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ภายในเวลาที่กําหนดและภายใตสภาวะแวดลอมที่ระบุ
ไวอยางชัดเจน  ความพรอมนี้  รวมถึง ดานบุคลากร  ยุทโธปกรณที่มีอยู  การฝก  (ทั้งสวนบุคคลและการฝก
รวมหนวย)  การสนับสนุนจากสวนสนับสนุนทั้งหมด การบังคับบัญชา การควบคุม การสื่อสารและการขาว
กรอง 
          ความพรอมในการปฏิบัติการของกําลังรบหนวยหนึ่ง จะขึ้นอยูกับคุณภาพของกําลังพล ความเชื่อถือ
ได และความพรอมในการบํารุงรักษายุทโธปกรณ  ระบบอาวุธและระบบอํานวยการรบทั้งปวง  ในการนี้
กองทัพเรือไดกําหนดระดับความพรอมรบของหนวยกําลังรบไวระดับสูงสุดเทาที่สถานะงบประมาณจะ
เอื้ออํานวย  โดยจะตองดํารงขีดความสามารถในการฝกหัดศึกษาของกําลังพล และการบํารุงรักษา
ยุทโธปกรณใหพรอมที่จะตอบรับตอวิกฤติการณที่มี      ขอพิพาททางทหารระดับต่ําที่อาจเกิดขึ้นโดยมี
สัญญาณแจงเตือนลวงหนาในชวงระยะเวลาอันสั้นได 



ความคลองตัว หมายถึง   ความสามารถของกําลังรบที่จะถูกขนยาย/เคลื่อนยายไปยังสมรภูมิ/เขตการ
รบไดภายในเวลาที่แนนอน  ทั้งนี้กอนที่จะตัดสินใจในการวางกําลัง ตองมีเรือหรือกําลังรบที่มีจํานวน
เพียงพอ สามารถรองรับ ความตองการในการปฏิบัติการตามที่ประมาณสถานการณไวได และจะตองมีการ
จัดเตรียมระบบการสนับสนุนกําลังรบที่มีความออนตัวและเขากันไดกับสวนกําลังรบเปนอยางดีไวเปนการ
ลวงหนา  ซ่ึงจะทําใหการวางกําลังในพื้นที่ที่มีความไดเปรียบเหนือฝายตรงขามมีความสมบูรณและรวดเร็ว 
          ในการนี้กองทัพเรือไดจัดกําลังทางเรือพรอมปฏิบัติการไวตลอดเวลา    โดยไดจัดเตรียมระบบการ
สนับสนุนกําลังรบ  สําหรับการวางกําลังไวครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ  ประกอบดวย  ฐานสงกําลังบํารุง
ประจําที่ ในอาวไทยและ ในทะเลอันดามัน รวมทั้งมีเรือสงกําลังบํารุงเคลื่อนที่ทั้งของกองทัพเรือเองและของ
เอกชนที่จะไดจากการระดม     สรรพกําลัง   อยางไรก็ดี การพัฒนางานดานการสงกําลังบํารุง ยังคงตอง
ดําเนินการตอไป เพื่อสนับสนุนการสงกําลังบํารุงใหกับกําลังรบที่ไปวางกําลังสวนหนาไดอยางตอเนื่อง 

 ความสามารถในการปฏิบัติการในระยะไกล และดํารงการปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง หมายถึง 
ความสามารถที่จะเดินทางไปปฏิบัติการไดไกลจากฐานทัพหรือฐานสงกําลังบํารุง และสามารถทําการ
สนับสนุนกําลังรบตลอดชวงระยะเวลาของการปฏิบัติการในวิกฤติการณหนึ่ง ดวยกองกําลังของตนเอง โดย
มีส่ิงอุปกรณในอัตราสํารองสงครามอยางเพียงพอ และสามารถลําเลียงเขาสูสมรภูมิ/เขตสงครามไดอยาง
ตอเนื่อง โดยไมตองกลับมารับการสงกําลังบํารุงที่ฐานทัพอีก 
          ในการปฏิบัติการทั่วไป การวางกําลังไปจนถึงขั้นเกิดขอพิพาททางทหาร จําเปนตองใชระบบสง
กําลังบํารุงขนาดใหญ ที่มีความเพียงพอ  เพราะจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงสภาพของกําลังรบ  โดยเฉพาะเรือ
รบที่ปฏิบัติการอยูในพื้นที่หางไกล    ดวยเหตุนี้จึงไดมีการศึกษาอยางจริงจังที่จะนําเอาทรัพยากรที่มีอยูทั้ง
ของภาครัฐและเอกชนมาใชผสมผสานกันอยางมีแผน  เพื่อการปองปราม  ปองกันและตอบโตการปฏิบัติการ
ของฝายตรงขาม   รวมทั้งดานการสงกําลังบํารุงหรือที่เรียกวา “ยุทธศาสตรตอสูเบ็ดเสร็จ” โดยไดกําหนด
แผนรองรับเพื่อการนี้ไวเรียบรอยแลว 

การทําใหเกิดอํานาจการรบสูงสุดในยุทธบริเวณ หมายถึง ความสามารถของกําลังรบในสมรภูมิ ที่จะ
ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดอํานาจการรบสูงสุด  ในอันที่จะบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ในการนี้มีปจจัยที่
เกี่ยวของดังนี้ 
          ๑. ความสามารถของกําลังพลในการใชเรือและยุทโธปกรณในการสูรบ โดยคํานึงถึงปจจัยดานขวัญ 
กําลังใจ ภาวะผูนํา การบริหาร การปลุกเรา และการยึดมั่นในภารกิจ 
          ๒. ขีดความสามารถของระบบอาวุธ ระบบตรวจจับ และระบบอํานวยการรบที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ใช
อยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสรางสรรคอํานาจการยิงสูงสุด 
          ๓. ความสามารถในการประยุกตใชหลักนิยมและยุทธวิธี เพื่อใหสามารถใชเรือและยุทโธปกรณ
อ่ืนๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
          ๔. ความสามารถของเรือ หมูเรือเฉพาะกิจ หรือกําลังรบอื่น ๆ โดยรวม ที่จะพยายามไปใหถึงระดับ
ของการปฏิบัติการที่คาดหวังไว และสามารถดํารงสมรรถนะไวไดตลอดหวงเวลาของการปฏิบัติการ 



ทั้งนี้ แมองควัตถุจะมีความเพียบพรอมและทันสมัยเพียงใดก็ตาม หากองคบุคคลไมไดรับการพัฒนา
ทั้งทางดานความรู ความชํานาญ ทางดานจิตใจและภาวะผูนําแลว องควัตถุนั้นก็จะไมสามารถใชไดอยางเต็ม 
ประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้กองทัพเรือจึงไดมุงเนนในการพัฒนาดานองคบุคคลใหสามารถกาวทันการพัฒนา
ดานหลักนิยม ยุทธวิธี และเทคโนโลยีของระบบอาวุธที่ทันสมัย พรอมกับไดใหความสําคัญในการฝก เพื่อ
ความพรอมรบ โดยยึดถือปฏิบัติตาม  คํากลาวที่วา รบอยางไร ใหฝกอยางนั้น เสมอมา 

ใน ๔ หัวขอขางตน กองทัพเรือจําเปนตองประเมินคาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยูเสมอ เชน ใน
ดานการปฏิบัติงานและการฝก  สามารถทําการประเมินคาและจัดลําดับขีดความสามารถได  การปรับระดับ
ความถี่ของการปฏิบัติการ และการฝกตามสภาพ งป.ที่ไดรับ จะชี้ใหเห็นถึงระดับความพรอมในการ
ปฏิบัติการของกําลังทางเรือ  ซ่ึงผูบังคับบัญชาหนวยเหนือและรัฐบาลสมควรรับทราบ  เพื่อเปนพื้นฐานใน
การกําหนดนโยบายระหวางประเทศ และยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากระดับความพรอมในการ
ปฏิบัติการที่ยังไมสมบูรณ 

หนวยกําลังรบและการวางกําลังรบของกองทัพเรือ 
หนวยกําลังรบ กําลังรบหลักของกองทัพเรือ ประกอบดวย 
๑. กองเรือยุทธการ เปนหนวยกําลังรบหลัก ประกอบดวยเรือรบ และเรือชวยรบประเภทตางๆ

ประมาณ   ๑๕๐ ลํา เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร และหนวยสงครามพิเศษทางเรือข้ึนการบังคับบัญชาอยูดวย      
มีกําลังพลทั้งสิ้นประมาณ ๑๕,๐๐๐นาย  กองบัญชาการตั้งอยูที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

๒. หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน   เปนกําลังรบหลักอีกหนวยหนึ่งของกองทัพเรือ ใชในการ
ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก  และรักษาความปลอดภัยพื้นที่บนบกมีกําลังพลประมาณ ๒๐,๐๐๐ นาย 
กองบัญชาการตั้งอยูที่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
   ๓. หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง   มีหนาที่ปองกันภัยทางอากาศใหแก ฐานทัพ  
ทาเรือ และสถานที่สําคัญทางทหารตางๆรวมทั้งการปองกันการยกพลขึ้นบก    และการแทรกซึมทางทะเล
ของขาศึกกองบัญชาการ  ตั้งอยูที่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
   ๔. กองเรือปองกันฝง  มีภารกิจ ลาดตระเวน คนหา  จับกุมและดําเนินการตอผูกระทําผิดกฎหมายใน
ทะเล ตามกฎหมายที่ไดรับมอบอํานาจ กองบัญชาการตั้งอยูที่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
    ในยามสงคราม กําลังรบของกองทัพเรือ จะประกอบกําลังใหมเปนหนวยกําลังเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติ 
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายตางๆเชน กองเรือเฉพาะกิจยกพลขึ้นบก จะประกอบไปดวยกําลังรบเกือบทุก
ประเภททั้งเรือรบ เรือชวยรบ  เครื่องบิน  นาวิกโยธิน  และหนวยสงครามพิเศษ เปนตน  

การวางกําลังรบของกองทัพเรือในยามสงบ 

 ในยามสงบกองทัพเรือมีภารกิจที่จะตองดูแลรักษาผลประโยชนของประเทศทางทะเล ลาดตระเวน
หาขาว    ชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลและตามชายฝง  ตองรับผิดชอบตามนโยบายและพันธกิจจากหนวย



เหนือในพื้นที ่ปฏิบัติการประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และในบางกรณีอาจตองจัดกําลังไป
ปฏิบัติการนอกนานน้ําไทยเมื่อมีความจําเปน    รายละเอียดตาม ผนวก ข. และ ผนวก ค. 

   ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานทั้งดานการรักษาความมั่นคง และการรักษาผลประโยชนของชาติทาง
ทะเล    ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง ตั้งแตยามสงบจนถึงยามที่เกิดวิกฤติการณตึง
เครียดโดยเฉพาะอยางยิ่งตองใหการปฏิบัติงานทั้งปวง มีเอกภาพในการบังคับบัญชา  กองทัพเรือจึงได
กําหนดหลักนิยมและแนวความคิดในการใชกําลังในลักษณะ AREA CONCEPT (การแบงพื้นที่
รับผิดชอบ) โดยจัดตั้งกําลังปฏิบัติการทางเรือเปน กองเรือภาค กองเรือปองกันฝง และหนวยกําลังเฉพาะ
กิจ รับผิดชอบ ๓ พื้นที่ ครอบคลุมนานน้ําไทยในอาวไทยและทะเลอันดามัน  รวมทั้งบริเวณหัวเมือง
ชายทะเลบางแหงตามที่ไดรับมอบหมายดังนี้ 

กองเรือภาคท่ี ๑ รับผิดชอบพื้นที่อาวไทยตอนบน รวมทั้งชายแดนไทย-กัมพูชาดานตะวันออกของ 
อาวไทย  เวนทะเลอาณาเขตของประเทศอื่น มีกองบัญชาการอยูที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

กองเรือภาคท่ี ๒  รับผิดชอบพื้นที่อาวไทยตอนลางและอาวไทยฝงตะวันออกจนถึงทะเลจีนใต เวน
ทะเล อาณาเขตประเทศอื่น  มีกองบัญชาการอยูที่ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

กองเรือภาคท่ี๓  รับผิดชอบพื้นที่ทะเลดานอันดามัน เวนทะเลอาณาเขตประเทศอื่นมีกองบัญชาการ
อยูที่อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองเรือภาคจะประกอบกําลังดวยเรือผิวน้าํและกําลังอากาศนาว ีประเภทตางๆ ท่ีจัดจากกองเรือตาม
ประเภท และกองการบินทหารเรือจํานวนตามความเหมาะสม และกําลังจากหนวยสงครามพิเศษทางเรือ 

แผนที่แสดงการแบงพื้นที ่
รับผิดชอบของกองเรือ
ภาค 

กภ.๑ กร 

กภ.๒ กร กภ.๓ กร 



 

 

 

 

 
 

กองเรือปองกันฝง  เปนหนวยงานหลักในการปองกัน และปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายในทะเล       
การชวยเหลือ ประชาชน ตลอดจนการดําเนินงานดานกิจการพลเรือน แบงเขตความรับผิดชอบพื้นท่ี
ปฏิบัติการออกเปน ๓ เขต ประกอบดวย 
                  กองเรือปองกันฝงเขต ๑    รับผิดชอบพื้นท่ีอาวไทยตอนบน  
  กองเรือปองกันฝงเขต ๒    รับผิดชอบพื้นท่ีอาวไทยตอนลาง  

  กองเรือปองกันฝงเขต ๓    รับผิดชอบพื้นท่ีฝงทะเลอันดามัน กองกําลังปองกันชายแดน 
จันทบุรี-ตราด (กปช.จต.)  เปนหนวยเฉพาะกิจของกองทัพเรือมีหนาที่รับผิดชอบปองกันชายแดนดาน
ตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ทั้งทางบกและทางทะเล และใหความคุมครองปองกันเรือและ
ชาวประมงไทยจากการถูกกอกวน จับกุม หรือถูกทําราย กองบัญชาการ ตั้งอยูที่ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต (ฉก.นย.ภต.)  มีภารกิจในการตอสูเพื่อเอาชนะการกอการรายทุกรูปแบบ 
ดวยการใชมาตรการรุกทางการเมืองเปนหลัก เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด
นราธิวาส 
 
หนวยปฏิบัติตามลําน้ําโขง (นปข.)  

หนวยปฏิบัติการตามลําแมน้ําโขง ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ เพื่อ
สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนคอมมิวนิสตของ กอ.รมน. ตอมาสถานการณได
เปลี่ยนแปลงไป กองบัญชาการทหารสูงสุด จึงไดส่ังการใหปรับ นปข. เขาอยูในแผนปองกันประเทศ ขึ้น
ควบคุมทางยุทธการกับกองทัพบกตั้งแต วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๓๑ เปนตนมา 
 หนวยปฏิบัติการตามลําแมน้ําโขง มีภารกิจในการปองกันพื้นที่ตามลําแมน้ําโขงและสกัดกั้นการ
แทรกซึมของฝายตรงขามในพื้นที่รับผิดชอบ คุมครอง และรักษาเสนทางคมนาคมในลําแมน้ําโขง ตลอดจน
ลาดตระเวนหาขาว เพื่อสนับสนุนกําลังทางบกในการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน 



 อยางไรก็ตามเนื่องจากสถานการณปจจุบันภัยคุกคามทาง
ทหารตาง ๆ แทบไมปรากฏใหเห็น การปฏิบัติของ นปข. จึงเปน
กิจในการรักษาผลประโยชนของชาติ การรักษาความปลอดภัยทาง
น้ํา และชวยเหลือประชาชน ซ่ึงถือเปนภารกิจสําคัญที่ปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง ดังนี้  
 - ปองกันสิทธิและรักษาผลประโยชนของชาติในพื้นที่
รับผิดชอบ  
 - คุมครองและชวยเหลือประชาชนจากภัยคกุคามและอุบตัิภัยตาง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 - เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชน หนวยราชการตาง ๆ ใน 
พื้นที่ตลอดจนกับประเทศเพือ่นบาน 
 - คนหาและชวยเหลือผูประสบภัยในลําแมน้ําโขง 
 - ปองกันการอพยพ/หลบหนเีขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด การ
ศุลกากร และกฎหมายอืน่ ๆ ที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือ 
 - ปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 - กิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจาก กองทัพเรือ กองทพัภาคที ่๒ และกองทัพภาคที่  ๓  
 
หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน  มีภารกิจหลักในการปองกันการรุกลํ้านานน้ําและการแทรกซึมจากฝายตรง
ขาม     คุมครอง ปองกันและสนับสนุนกําลังทางบกของกองกําลังจันทบุรี-ตราด และกําลังอื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนการปองกันประเทศและการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ  และมีภารกิจรองในการ
ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางทะเล คุมครอง ปองกันและชวยเหลือเรือประมงไทยจากการถูกยิง 
ยึดครา จับกุมเรือประมงบริเวณชายแดนจังหวัดตราดที่ติดตอกับประเทศกัมพูชา  

ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล  (ศรชล.) เปนศูนยกลางในการ
ประสานงานกับหนวยตางๆ (ประกอบดวย กองทัพเรือ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมปาไม กรมสรรพสามิต กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี กรมศิลปากร 
สํานักงานเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน รวมทั้งสวนราชการอื่นๆที่มีหนาที่เกี่ยวของกับงานดานทะเล)  
ในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายในทะเล ตลอดจนกิจกรรมทางทะเลในสวนที่เกี่ยวของ 
ทุกๆดาน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล   โดย ศรชล. มี
กองบัญชาการตั้งอยู ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม อําเภอ   บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 
และแบงเขตความรับผิดชอบการปฏิบัติการในทะเล เปน ๓ เขต ไดแก 



ศรชล.เขต ๑ มีพื้นที่รับผิดชอบในอาวไทยตอนบน จากอาวไทยรูปตัว ก. ลงมาถึงเสนรอยตอ
ระหวางจังหวัดชุมพร กับจังหวัดสุราษฎรธานี  กองบังคับการตั้งอยู ณ กองเรือภาคที่ ๑ อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี 
 ศรชล.เขต ๒ มีพื้นที่รับผิดชอบอาวไทยตอนลาง จากแนว ศรชล.เขต ๑ ถึงชายแดนทางทะเล ติดตอ
กับประเทศมาเลเซีย  กองบังคับการ ตั้งอยู ณ กองเรือภาคที่ ๒ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 ศรชล.เขต ๓ มีพื้นที่รับผิดชอบดานทะเลอันดามันทั้งหมด กองบังคับการตั้งอยูที่ กองเรือภาคที่ 
๓ แหลมพันวา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 

 ระบบควบคุมและสั่งการของ ทร. 

กําลังของกองทัพเรือทั้งหมด ซึ่งไดแก กองเรือภาค  กองเรือปองกันฝง  กองกําลังปองกันตนเอง
ชายแดน จันทบุรี – ตราด  หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต  หนวยปฏิบัติการลําแมน้ําโขง  หมวดเรือ
ลาดตระเวนชายแดน  ตลอดจนหนวยเฉพาะกิจทางเรือ และนาวิกโยธินตางๆ  รวมทั้งศูนยประสานการ
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล  จะขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับ “ศูนยปฏิบัติการ
กองทัพเรือ” โดยผานระบบการควบคุม สั่งการ และสื่อสารอัตโนมัติ หรือที่เรียกวา “ระบบ C3I” ตลอด 
๒๔ ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๙  

บทสรุป 

 ประเทศไทย ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติการทางทหารในสงครามและความขัดแยงตาง ๆ ทั้งใน
ระดับโลกและระดับภูมิภาคมานับศตวรรษ ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสงครามสมัยใหม อาทิเชน การสงกําลังทหารเขารวมรบในสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ สงคราม
เกาหลี สงครามเวียดนาม รวมทั้งการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในติมอรตะวันออก ซ่ึงการใชกําลังทหารเขา
ปฏิบัติการดังกลาว เปนการเลือกใชกําลังอํานาจสวนหนึ่งของประเทศเขาปฏิบัติการเทานั้น  แตหากประเทศ
ไทย ตองเปนสมรภูมิรบในลักษณะของสงครามทั่วไป หรือสงครามจํากัดทั้งประเทศแลว จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองระดมสรรพกําลังอํานาจของชาติทุกดานเขารวมปฏิบัติการอยางเต็มรูปแบบ ทั้งกําลังอํานาจทาง
การเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ การสังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี อยางหลีกเลี่ยงไมได 
 กําลังอํานาจทางทะเลเปนสวนหนึ่งของกําลังอํานาจของชาติที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
ทั้ง ๓ มิติ   ทั้งบนผิวน้ําและบนฝง  ในอากาศ และใตผิวน้ํา กําลังหลักของกําลังอํานาจทางทะเลของประเทศ
ไทย คือกําลังทางเรือของ กองทัพเรือ ซ่ึงไดแก เรือรบ  อากาศนาวี กําลังนาวิกโยธิน และกําลังตอสูอากาศยาน
และรักษาฝง  กําลังทางเรือเหลานี้ มีคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถปฏิบัติงานไดทุกสภาวะแวดลอม สามารถ
เขาถึงพื้นที่ที่เกิดความขัดแยงไดเกือบทุกแหงหน โดยเฉพาะในพื้นที่ผลประโยชนทางยุทธศาสตรของ
ประเทศ รวมทั้งมีความคลองตัวในการเคลื่อนยายกําลังไดตลอดเวลา สามารถเคลื่อนที่ไดเร็วกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับกําลังทางบก กับสามารถปฏิบัติการไดในระยะไกลและตอเนื่องเปนเวลานานมากกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับกําลังทางอากาศ ทั้งนี้เพราะกําลังทางเรือมีความสมบูรณในตัวเองดวยความสามารถในการ
บรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิง เสบียงอาหารอมภัณฑ อะไหล และชางซอมเครื่องมือตาง ๆ จํานวนมาก ไประหวาง
การปฏิบัติการรบในทะเล อีกทั้งยังสามารถรับการสงกําลังบํารุงเพิ่มเติม ในขณะที่กําลังเคลื่อนที่อยูในทะเล  
ไดตลอดเวลา โดยไมตองกลับเขาทาเรือ   
 ดวยเหตุที่กําลังทางเรือตองปฏิบัติงานไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน จึงจําเปนตองปรับบทบาท
ตัวเองใหสามารถวางกําลังบริเวณใกลเคียงกับที่เกิดเหตุในลักษณะพรอมที่จะเขาปฏิบัติการ ดวยการติดตั้ง
เครื่องมือคนหาและอาวุธทําลายเปาหมายทั้ง ๓ มิติ รวมทั้งยังมีอาวุธปองกันตัวเองไดเปนจํานวนมาก และ
ภายใต การวางแผน การกํากับ  ดูแล การบังคับบัญชาและควบคุม อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพของศูนย
ยุทธการอัตโนมัติ (C3I) ของเรือ ดวยแลว ยอมสามารถที่จะควบคุมสั่งการรบของเรือผิวน้ํา เรือดําน้ํา 
เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร และกําลังรบยกพลขึ้นบกในพื้นที่ปฏิบัติการอันกวางไกลและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด สนองตอยุทธศาสตรทะเล  ยุทธศาสตรทหาร และยุทธศาสตรชาติที่กําหนดไว นั่นหมายถึงการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของชาติโดยตรง  
   ทั้งนี้ การประยุกตใชหลักนิยมทางเรือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรทางเรือและยุทธศาสตรทะเล นั้น 
ควรตองตอบสนองยุทธศาสตรทหาร ที่กําหนดเปนภาพรวมในยุทธศาสตรชาติ ตามลําดับ และการพิจารณา



ใชหลักนิยมทางเรือของกองทัพเรือ ใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติเดียวกันของกําลังทางเรือที่วางกําลังไว
ตามกองเรือภาคตางๆเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ชาติตองการ ถือวาเปนการยอมรับและใชไดอยางเหมาะสม 
อยางไรก็ตาม หลักนิยมการใชกําลังอํานาจทางเรือ มิไดถูกใชเฉพาะเมื่อเกิดขอขัดแยงระหวางประเทศเทานั้น  
แตสามารถใชประโยชนได ทั้งในยามสงครามและยามสงบ    ตามบทบาทหลักของกองทัพเรือ ๓ ประการ 
ดวยกัน คือ บทบาทที่ ๑ การใชทางทหารในหนาท่ีปองกันประเทศ จะเปนการใชกําลังเพื่อปฏิบัติในทางทหาร
โดยตรง ไดแก การใชกําลังจากทะเล คือ การปฏิบัติการรบตอกําลังบนฝง จะใชกําลังทางเรือ  อากาศยาน เรือ
ดําน้ํา อาวุธนําวิถี ปนใหญ และกําลังรบยกพลขึ้นบก และ การใชกําลังในทะเล ไดแก การขัดขวางกําลังทางเรือ  
การเคลื่อนยายทางทะเลและการคาทางทะเลของขาศึก รวมทั้ง การปดลอม การลาดตระเวนตรวจการณ และ 
การคุมครองการคาทางทะเล บทบาทที่ ๒ การใชกําลังทางเรือในการรักษากฎหมายในทะเล จะเปนการใช
กําลังทางเรือในการปฏิบัติเปนเจาหนาที่รักษากฎหมายทั้งนานน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต  เขตตอเนื่องและเขต
เศรษฐกิจจําเพาะในทะเลบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เชน การปราบปรามโจรสลัด เปนตน 
บทบาทที่ ๓  การใชกําลังทางเรือเพื่อภารกิจการชวยเหลือ เปนการใชกําลังทางเรือในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยในทะเลและพื้นที่ รับผิดชอบตามขอผูกพันและภารกิจที่ไดรับมอบ รวมทั้งภารกิจ ในการ
อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล 

หลักนิยม ของแตละกองทัพที่เหมาะสม  จะเปนเครื่องมือชวยในการกําหนดความตองการของกําลัง
รบตามความเปนจริง เมื่อสถานการณในดานตางๆเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อใหประเทศชาติสามารถดํารงการ
ปฏิบัติการของกําลังทางทะเลในดานตางๆให บรรลุวัตถุประสงคแหงชาติ ตาม ผลประโยชนของชาติ ที่ได
กําหนดเอาไว อยางคุมคาที่สุดนั่นเอง และแมวาหลักนิยมเปนเพียง หลักการที่นิยมใชกันเปนสิ่งท่ีคนเชื่อถือ
หรือเล่ือมใส วาเปนหนทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคหรือจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว 
ก็ตาม แต หลักนิยม ถือวาเปนการใหอํานาจในการปฏิบัติ และหลักนิยมทางทหาร ถือไดวาเปนกรอบ หรือ
แนวทางในการบังคับบัญชา การเอาชนะในการทําการรบ การพัฒนากําลังรบในดานตาง ๆ และการฝก 
ตลอดจนการอบรมกําลังพลของกองทัพ ดวยเหตุนี้ หลักนิยมทางทะเลของกองทัพเรือ จึงเปนเอกสารสําคัญ
ของกองทัพเรือที่ใชในการจัดการบังคับบัญชา และการดําเนินการเพื่อเอาชนะในการ  ทําการรบทางทะเล 
และการปฏิบัติตามบทบาทตาง ๆ ของกองทัพเรือ รวมทั้งยังชวยในการพัฒนากองทัพทั้งองคบุคคล องควัตถุ 
และองคยุทธวิธีในการทําการรบ ดังนั้นเอกสารหลักนิยมทางทะเลของกองทัพเรือเลมนี้ ควรที่จะไดรับการ
สนับสนุนและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามระยะเวลาที่เหมาะสม ควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สภาวะแวดลอมดานความมั่นคง และเทคโนโลยีทางการทหาร  เพื่อที่จะเปนหลักประกันวากําลังอํานาจทาง
ทะเลของประเทศและกําลังทางเรือของกองทัพเรือจะสามารถทําหนาที่ปกปองเอกราชและอธิปไตยทางทะเล
รวมทั้งปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลของประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ผนวก ก. 

ประเทศไทยกับองคการระหวางประเทศ 

กลาวนํา 
   สถานการณโลกหลังการสิ้นสุดสงครามเย็นเปนหวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่มีการ 
เผชิญหนากันเนื่องจากความแตกตางทางอุดมการณมาเปนการแขงขันทางเศรษฐกิจ การสิ้นสุดสงครามเย็น
ทําใหประเทศตาง ๆ  หันมาสนใจผลประโยชนแหงชาติของตนมากขึ้น ความรูสึกในเรื่องชาตินิยมและการ
คํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติที่เปนรูปธรรมของประเทศตาง ๆ อันไดแกผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจจึง
เขามาแทนที่การตอสูทางดานอุดมการณ ทําใหแนวโนมของการแขงขันทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศจะ
ทวีความเขมขนมากขึ้น การรวมกันของประเทศในยุโรปเปนสหภาพยุโรป  (EUROPEAN UNION – EU)  
และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ เชน เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ  (NORTH  AMERICA  
FREE  TRADE  AREA - NAFTA)  และความพยายามสรางกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 
– แปซิฟก (ASIA – PACIFIC ECONOMIC  COOPERATION – APEC)  ลวนเปนภาพสะทอนของความ
พยายามในการปกปองและพิทักษผลประโยชนทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ โดยอาศัยการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจในแตละภูมิภาคเปนสําคัญ  ปรากฏการณเชนนี้ช้ีใหเห็นถึงแนวโนมที่โลกซ่ึงเดิมอยูในลักษณะของ
การเปน “คายการเมือง” เชนในยุคสงครามเย็นจะเปลี่ยนแปลงเปนโลกที่อยูรวมกันเปน “คายทางเศรษฐกิจ” 
ซ่ึงจะสงผลใหความขัดแยงและภัยคุกคามทางเศรษฐกิจเขามามีบทบาทเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
สถานการณ ทางทหารในโลกไดพัฒนาไปสูความมีเสถียรภาพและลดความตึงเครียดลง  เนื่องจาก
องคประกอบหลายประการไดแก การไมมีนโยบายการเผชิญหนาของมหาอํานาจ การลดอาวุธ การลดความ
เสี่ยงจากสงครามนิวเคลียรและการลดปริมาณของสงครามตัวแทนในภูมิภาค อยางไรก็ตามการแพรกระจาย
ของอาวุธที่มีอํานวยการทําลายสูง เชน อาวุธนิวเคลียรยังมีอยู อาวุธหลายชนิดยังคงมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ดังนั้นจึงยังไมอาจกลาวไดวาสถานการณความมั่นคงของโลกปจจุบันมีความมั่นคงแนนอน 
   ในระยะยาว ประเทศไทยจําเปนอยางยิ่งที่ตองปรับตัวขนานใหญทั้งดานการศึกษา  เศรษฐกิจ  การทหาร 
เพื่อความอยูรอดและความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนทามกลางแรงกดดันและการแสวงหา
ประโยชนของประเทศมหาอํานาจและประเทศที่เขมแข็งกวา ตลอดจนความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเงิน 
และทุนระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม แมวาในชวงระยะ  ๑๐  ป ภัยคุกคามทางทหารจนถึงขั้นใชกําลังขนาด
ใหญไมนาจะเกิดขึ้น แตปญหาความสงบเรียบรอยบริเวณชายแดน  และปญหาการกระทบกระทั่งในเขต
นานน้ําระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานจะยังคงมีอยู  โดยที่ระดับของความรุนแรงจะขึ้นอยูกับสถานการณ
ดานการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานเปนสําคัญ   สวนปญหาขัดแยงเรื่องผลประโยชนและการ
แยงชิงทรัพยากรธรรมชาติในนานน้ําที่เปนเขตทับซอนหรือบริเวณที่ยังตกลงกันไมได จะมีกลไกตาง ๆ มาก
ขึ้นที่ชวยใหการแกไขความขัดแยงเปนไปโดยสันติวิธี  อยางไรก็ดีประเทศไทยยังจําเปนตองเตรียมรับ



สถานการณที่ไมคาดฝน  เนื่องจากดุลยอํานาจทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง
ไปในลักษณะที่ประเทศรอบบานของไทยจะมีศักยภาพสูงขึ้น 
 
ประเทศไทยกับความสัมพันธในองคการระหวางประเทศองคการสหประชาชาติ 
    องคการสหประชาชาติเปนองคการระหวางประเทศที่นานาประเทศไดรวมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ.
๑๙๔๕ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงรวมกัน สงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และกฎหมาย  โดยยึดถือหลักความเสมอภาคระหวางรัฐสมาชิกการรักษา
สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศเปนจุดมุงหมายสําคัญที่สุดขององคการสหประชาชาติ เมื่อมีขอ
ขัดแยงระหวางกันเกิดขึ้น องคการสหประชาชาติสามารถปองกันหรือระวังไมใหคูกรณีใชกําลังตัดสินปญหา
ไดหลายวิธี คือ โดยสันติวิธี โดยการใชวิธีบีบบังคับ และโดยการสงเสริมการลดอาวุธและควบคุมอาวุธ ทั้งนี้
ในอดีตที่ผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ภายหลังจากที่ยุคสงครามเย็นสิ้นสุดลง องคการสหประชาชาติไดเขาไปมี
บทบาทในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกมากขึ้น  ดวยการสงกองกําลังรักษาสันติภาพเขาไป
ปฏิบัติการในประเทศตาง ๆ  ที่มีปญหา ซ่ึงการปฏิบัติการดังกลาว มีทั้งที่ประสบผลสําเร็จและไมประสบ
ผลสําเร็จ  ทั้งนี้การที่การปฏิบัติการของกองกําลังรักษาสันติภาพไมไดผลดีเทาที่ควร  ก็เปนผลสืบ
เนื่องมาจากปญหาอุปสรรคหลายประการ  ประกอบกับปจจุบันไดมีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องกองกําลัง
สํารองของสหประชาชาติ อันเปนขอเรียกรองของเลขาธิการสหประชาชาติ  จึงนําไปสูแนวความคิดในการ
จัดตั้งศูนยการรักษาสันติภาพขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการฝกอบรมกําลังพลใหมีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติการของกองกําลังรักษาสันติภาพซึ่งจะทําใหเกิดความพรอมในการเขารวมปฏิบัติการ ดังนั้น
แนวความคิดในการจัดตั้งศูนยการรักษาสันติภาพจึงเปนผลสืบเนื่องมาจากความตองการในการแกไขปญหา
อุปสรรคที่ทําใหการปฏิบัติการของกองกําลังรักษาสันติภาพขาดประสิทธิภาพและการจัดตั้งกองกําลังสํารอง
ขององคการสหประชาชาติ 
   การจัดตั้งศูนยการรักษาสันติภาพนอกจากจะเปนการตอบสนองตอแนวความคิดในการจัดตั้งกองกําลัง
สํารองของสหประชาชาติแลว ยังมีสวนชวยเหลือใหการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของกองกําลังรักษา
สันติภาพสหประชาชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดตั้งศูนยการรักษา
สันติภาพระดับภูมิภาค  จึงมีประโยชนอยางยิ่งในเรื่องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจอันดี
รวมกันของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค ซ่ึงจะมีสวนสําคัญในการเขาแกปญหาความขัดแยงในภูมิภาคและ
องคการสหประชาชาติก็ไดใหความสําคัญตอองคการในระดับภูมิภาคดวย  ที่ผานมาไดมีการจัดตั้งศูนยการ
รักษาสันติภาพขึ้นในหลายประเทศ แตคงเปนศูนยการรักษาสันติภาพของประเทศนั้น ๆ เทานั้น มิไดเปน
ศูนยการรักษาสันติภาพในระดับภูมิภาคแตอยางใด   อยางไรก็ตามปจจุบันมาเลเซียไดมีการเสนอ
แนวความคิดที่จะจัดตั้งศูนยการรักษาสันติภาพระดับภูมิภาคขึ้นที่มาเลเซีย  แตยังไมไดรับการตอบรับจาก
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค  
   ประเทศไทยไดสมัครเขาเปนสมาชิกของสหประชาชาติตั้งแตวันที่  ๑๕  ธันวาคม ค.ศ.๑๙๔๖  และ
ไดรับอนุมัติใหเปนสมาชิกในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๔๖  นับเปนรัฐสมาชิกของสหประชาชาติลําดับที่ 



๕๕ โดยรัฐบาลไทยในขณะนั้นไดใหเหตุผลวา เพื่อความมั่นคงของไทยเนื่องจากบางประเทศตะวันตกยัง
ยืนยันเสมอวาประเทศไทยเปนฝายแพ ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ นอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นภัยที่จะมาจาก
คอมมิวนิสต จึงมีความจําเปนจะตองเขารวมสมาชิกของ สหประชาชาติ   

 เพื่อแสดงใหโลกเห็นวาประเทศไทยเปนเอกราชที่เกาแกมาชานาน 
 ประเทศไทยหวังความชวยเหลือจากสหประชาชาติ  ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
 เพื่อแสดงใหโลกเห็นวาประเทศไทยยังตองการรวมมือในการสรางสันติภาพและความมั่นคง
ของโลก  อยางแทจริง 

    ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององคการสหประชาชาติ  ไดมีสวนรวมในการสงทหารไทยเขารวมกับ 
กองกําลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติหลายครั้งสรุปที่สําคัญ  ไดแก 

 รวมกับกองกําลังสหประชาชาติในสงครามเกาหลี           
 รวมกับกองกําลังสังเกตการณแหงสหประชาชาติประจําชายแดนอิรัก – คูเวต (UN IRAQ- 

KUWAIT  OBSERVATION  MISSION)       
 รวมกับองคการบริหารชั่วคราวแหงสหประชาชาติในกัมพูชา (UN TRANSITIONAL  

AUTHORITY  IN CAMBODIA)         
 รวมกับกองกําลังสหประชาชาติในติมอรตะวันออก (INTERNATIONAL FORCE IN EAST   

TIMOR  - INTERFET) 

    จะเห็นไดวาประเทศไทยไดมีสวนรวมในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในฐานะ
สมาชิก    การสงทหารเขารวมกับกองกําลังรักษาสันติภาพ นับวาเปนบทบาทของกองทัพอันจะนํามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจของประเทศและกองทัพ  อันจะแสดงใหเห็นถึงศักดิ์ศรีของทหารไทยที่ไดแสดงถึง
ความสามารถทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ พรอมทั้งยังสงผลดีในสายตาของชาวโลก  ในดานการธํารงรักษา
สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 
   ในอนาคตมีแนวโนมวาองคการสหประชาชาติจะมีบทบาทในการรักษาสันติภาพเพิ่มมากขึ้นสภาพ
ความขัดแยงของโลกไดเปลี่ยนแปลงไปจากการขัดแยงทางอุดมการณทางการเมืองระหวางฝายคอมมิวนิสต
และฝายเสรีประชาธิปไตยมาเปนความขัดแยงระหวางรัฐเล็ก ๆ เกี่ยวกับเรื่องเขตแดนชาตินิยมและ
ผลประโยชนระหวางรัฐ    ดังจะเห็นไดจากสภาวะแวดลอมของประเทศรอบบานของไทยรวมทั้งประเทศ
ไทยดวย ไดแก การเรียกรองแบงแยกดินแดนของแนวรวมปลดปลอยมุสลิมในฟลิปปนส การเรียกรอง
แบงแยกดินแดนในอาเจหในอินโดนีเซียและชนกลุมนอยในพมา หรือแมกระทั่งการเรียกรองการแบงแยก 
ดินแดนของ  ๔ จังหวัดในภาคใตของไทย ซ่ึงเหตุการณในติมอรตะวันออกทําใหเกิดแรงกระตุนให
ขบวนการแบงแยกดินแดนในประเทศตาง ๆ เหลานี้  รวมทั้งประเทศไทยเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอก
ราชกันมากยิ่งขึ้น 
 



   ประเทศไทยเปนประเทศเล็ก ๆ มีความสามารถปองกันตนเองไดอยางจํากัด  ตองพึ่งพาองคกรของ
โลก เชน องคการสหประชาชาติ  และ  ASEAN  การที่จะพึ่งพาองคกรเหลานั้นไดก็จะตองมีการสนองตอบ
โดยใหความรวมมือในสิ่งที่สามารถกระทําได เชน  การรักษาสันติภาพ  ประกอบกับรัฐบาลในปจจุบันมี
ความยึดมั่นในพันธกรณีที่มีตอสหประชาชาติและการใหความรวมมือกับนานาชาติเพื่อเสริมสราง
สถานการณของประเทศไทยใหมีบทบาทและเปนที่รูจักตอชาวโลกมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนของชาติใน
อนาคต  จึงมีนโยบายที่จะจัดสงกองกําลังเขารวมกับสหประชาชาติซ่ึงมีความเปนไปไดคอนขางสูงที่ประเทศ
ไทยจะมีโอกาสในการสงทหารเขารวมกับกองกําลังรักษาสันติภาพที่จะมีขึ้นในอนาคตขางหนา  และมีความ
จําเปนที่ประเทศไทยจะไดพิจารณาจัดเตรียมความพรอมในเรื่องนี้    

องคการสนธิสัญญาเอเซียอาคเนย (องคการซีโต) 
 ในป  ค.ศ.๑๙๕๔   สหรัฐ ฯ  อังกฤษ  ฝร่ังเศส  ปากีสถาน  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  ฟลิปปนส  และ
ประเทศไทยไดกอตั้งองคการสนธิสัญญาเอเซียอาคเนยหรือองคการซีโต (SOUTHEAST  ASIA  TREATY  
ORGANIZATION :  SEATO)  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลักในการปองกันรวมกัน  และเพื่อรักษาสันติภาพ
และความมั่นคงระหวางประเทศ ตลอดจนยึดถือหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตองคการซีโต
ไมประสบผลสําเร็จมากนัก เนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากประเทศผูกอตั้งอยางจริงจัง รวมทั้งเปน
องคการเพื่อสนองผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจ  อาทิ  สหรัฐ ฯ  และอังกฤษ  มีเจตนาที่ใชองคการนี้
ยับยั้งการขยายตัวของคอมมิวนิสตในเอเซียและฝรั่งเศสใชองคการนี้รักษาผลประโยชนของตนในอินโดจีน  
เปนตน  อยางไรก็ตาม แมวาองคการซีโตจะประสบความลมเหลวในเวลาตอมา แตองคการนี้มีสวนผลักดัน
ทําใหประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตตื่นตัวและสนใจที่จะหันมาสรางเสริมความรวมมือในภูมิภาค
มากขึ้นโดยเฉพาะความรวมมือดานความมั่นคง 
  สมาคมประชาชาติเอเซียตะวนัออกเฉียงใต   (สมาคมอาเซียน / ASEAN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข. 

นโยบายปองกันประเทศ 

นโยบายดานความมั่นคงของหนวยเหนือ 
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐  มาตรา  ๗๒  กําหนดวา “รัฐตองจัดใหมีกําลังทหาร
ไวเพื่อพิทักษรักษาเอกราช  ความมั่นคงของรัฐ  สถาบันพระมหากษัตริย  ผลประโยชนแหงชาติ  และการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และเพื่อการพัฒนาประเทศ” 
 ๒. พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  พ.ศ. ๒๕๐๓   
 มาตรา  ๔  กําหนดวา “กระทรวงกลาโหมมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและรักษาความ 
มั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศโดยจัดใหมีกําลังทหารไวเพื่อการรบ
หรือการสงครามเพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพื่อชวยการ
พัฒนาประเทศ  และเพื่อรักษาประโยชนของชาติในประการอื่น  ตามที่กฎหมายกําหนด” 
 มาตรา  ๑๕  กําหนดวา “กองทัพเรือ  มีหนาท่ีเตรียมกําลังกองทัพเรือและปองกันราชอาณาจักร” 
 ๓. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ    
 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ  ดานปองกันประเทศ  ในปจจุบันไดแก 

- พัฒนาและเสริมสรางกําลังปองกันประเทศใหมีโครงสรางกําลังกองทัพที่เหมาะสมมีความพรอมรบ             
มีขีดความสามารถที่จะทําการรบไดอยางตอเนื่อง  และมีความทันสมัย 
  - ใชระบบการผนึกกําลังในการปองกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบรอยภายในและคุมครอง     
ผลประโยชนของชาติ 
 - สงเสริมใหกองทัพมีบทบาทในการชวยพัฒนาประเทศ  และเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ  
รวมทั้งสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม  และสนับสนุนภารกิจของกองทัพในการรักษาความมั่นคง
แหงชาติ 
 - พัฒนาความรวมมือทางทหารกับมิตรประเทศ  และเสริมสรางความสัมพันธทางทหารกับประเทศ  
เพื่อนบานอยางใกลชิดในทุกระดับ  บนพื้นฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยรวมกันรวมทั้งปองกันมิ
ใหกลุมตอตานรัฐบาลประเทศเพื่อนบาน  ใชประโยชนจากดินแดนไทยในการตอตานรัฐบาลของตน  
 - สนับสนุนและใหความรวมมือกับองคการสหประชาชาติ  ในการปฏิบัติภารกิจดานกองกําลังรักษา  
สันติภาพ และสนับสนุนใหความรวมมือกับหนวยงานและองคกรระหวางประเทศ ในการแกไขปญหาการ 
กอการรายสากล 
 
 
 
 ๔. นโยบายของคณะรัฐมนตรีดานความมั่นคง 



 นโยบายของคณะรัฐมนตรีดานความมั่นคง ไดประกาศไวเมื่อ ๒๐ พ.ย.๒๕๔๐ ประกอบดวย 
 - สงเสริมและสนับสนุนบทบาทของกองทัพ ในการปฏิบัติภารกิจที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญให
สมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวมเสริมสรางความสัมพันธและความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบานและ 
มิตรประเทศโดยใชศักยภาพของกองทัพที่มีอยู    
 - สงเสริมและสนับสนุนใหกองทัพปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางกองทัพใหกะทัดรัดแตทันสมัย มี
การพัฒนาหลักนิยม การเตรียมกําลังกองทัพ การจัดระบบกําลังสํารอง การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและ
บํารุงรักษายุทโธปกรณ  ทั้งนี้ เพื่อใหกองทัพมีความพรอมและสามารถในการปฏิบัติภารกิจอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 - สงเสริมและสนับสนุนใหกองทัพพัฒนาระบบสวัสดิการและศักยภาพอื่น ๆ แก ทหารผานศึก
และ ครอบครัว  ในดานอนามัย  การกีฬา  การฝกอาชีพ  เพื่อใหมีสถานะ  เกียรติยศศักดิ์ศรี  และสามารถ
กระทําภารกิจอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 - สงเสริมและสนับสนุนใหกองทัพพัฒนากําลังพลทุกระดับ  เพื่อนําความรูและทักษะ  โดยเฉพาะ
ดานวิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การแพทย  การพยาบาล  และความมีระเบียบวินัย  มาใช
ในการพัฒนากองทัพและมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนากองทัพ  และการมีสวนรวมในการแกปญหา
และพัฒนาเศรษฐกิจ  การผลิตบุคคลกรสาขาที่ขาดแคลน  การใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน  การรักษา
ระเบียบวินัยในสังคม การบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  การแกไขปญหาสภาวะแวดลอม  การรวมมือกับเอกชนในเรื่องอื่น ๆ 
 ๕. นโยบายการทหารกระทรวงกลาโหม    

 นโยบายการทหารของกระทรวงกลาโหม ในสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับกองทัพเรือมีดังนี้ 
 วัตถุประสงคทางทหารโดยทั่วไป 

 - เพื่อปองปราม  ปองกัน  และตอสูเอาชนะภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ 
  - เพื่อรักษาความมั่นคงภายในประเทศ  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย ทรงเปนพระประมุข 
 - เพื่อปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบภายในประเทศ 
 - เพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 
  - เพื่อสนับสนุนและรวมในการพัฒนาประเทศ การชวยเหลือประชาชน และการบรรเทา 
สาธารณภัย 
 - เพื่อคุมครองและรักษาผลประโยชนของชาติ 
  - เพื่อรวมมือกับมิตรประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  ในการรักษาสันติภาพ  และการปองกัน
รวม 
 นโยบายการใชกําลังทหาร 



 - การปองกันประเทศจากภัยคุกคามภายนอก  ใชหลักการมูลฐานควบคูกันไป ๔ ประการ คือ การ    
ปองปราม การปองกันรวม การปองกันในเขตหนาและการผนึกกําลังในการปองกันประเทศ 
 - กําลังทางเรือเปนกําลังหลักในการปองกันภัยทางทะเลและพื้นที่ทางบกที่ไดรับมอบหมาย ตองมี 
ขีดความสามารถในการคุมครองเสนทางคมนาคม การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล การปฏิบัติการ 
ยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก รวมทั้งสามารถควบคุมทะเลในตําบลที่และเวลาที่ตองการ 
 นโยบายการจัดเตรียมและพัฒนากําลังทหาร 
 - พัฒนาเสริมสรางและปรับปรุงกําลังรบใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือ การ 
ปองกันฝง การยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก รวมทั้งสนับสนุนการรบทางบกและทางอากาศ 
 ๖. นโยบายความมั่นคงแหงชาติทางทะเล   (พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๖) 
 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๖) ประกอบดวยผลประโยชน ๔  ประการ  
วัตถุประสงค  ๗  ขอ และนโยบาย  ๒๖ ขอ  สรุปไดดังนี้   
 ผลประโยชนของชาติทางทะเล สรุป ไดดังนี้ 
 - เอกราชอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยทางทะเล   
 - ความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในทะเล 
 - ความเจริญรุงเรืองและความสมบูรณมั่งคั่งยั่งยืนจากทะเล 
 - เกียรติและศักดิ์ศรีของชาติทางทะเล 

 วัตถุประสงคและนโยบาย  สรุปไดดังนี้  
  - การธํารงรักษาอํานาจอธิปไตย และสิทธิอธิปไตยของชาติทางทะเล  นโยบายไดกําหนดไวใน
เร่ือง   การพัฒนาขีดความสามารถกําลังทางเรือ การเสริมสรางความสัมพันธ ความเขาใจและความไวเนื้อเชื่อ
ใจกับประเทศเพื่อนบาน  และการเรงรัดแกไขปญหาเสนเขตแดนใหบรรลุผล 
  - เสนทางลําเลียงขนสงทางทะเล  ไดกําหนดนโยบายไวในเรื่องการคุมครองและสราง
หลักประกันการใชประโยชนเสนทางลําเลียงขนสงทางทะเลใหใชไดตลอดเวลา ทั้งโดยการพัฒนาขีด
ความสามารถกําลังทางเรือและการมีบทบาททางการเมืองที่เหมาะสมตอปญหาความขัดแยงในพื้นที่สําคัญ  
และการสรางทางเลือกในการออกสูทะเลดานอันดามัน 
  - การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในทะเล  นโยบายในเรื่องนี้  ไดแก  การ
พัฒนา  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
(ศรชล.)  การเรงรัดพิจารณาการใหสัตยาบันอนุสัญญาตาง ๆ ที่ เกี่ยวกับทะเล  รวมทั้งการมีกฎหมายภายใน 
การมีบุคลากรดานกฎหมายระหวางประเทศในดานตาง ๆ รองรับอยางเพียงพอ  การพัฒนาระบบการเดินเรือ  
การแจงเตือนภัย  และการปองกันและบรรเทาอุบัติภัยทางทะเล  และมีความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคใน
การสรางบรรยากาศที่เกื้อกูลตอการดําเนินการในทะเล   
 - การแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรมีชีวิตและไมมีชีวิตในทะเล ไดแก ทรัพยากรสัตวน้ํา  
ไดเนนในเรื่องการควบคุมใชประโยชนใหสมดุลยกับกําลังการผลิตชดเชยของทรัพยากรสัตวน้ํา  สงเสริม



การอนุรักษและฟนฟู  และการแบงปนผลประโยชนระหวางกลุมตาง ๆ ซ่ึงถือเปนเรื่องหนึ่งในนโยบายใหม 
ๆ ในทะเลหลวง  
  - กิจการพาณิชยนาวี นโยบายไดใหความสําคัญเรื่องการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี รวมทั้งการ
พัฒนาทาเรือ อูตอเรือและซอมเรือ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และการมีมาตรการจูงใจอื่น ๆ ในการ 
สงเสริมและสนับสนุนการใชทาเรือของไทย 
  - การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเลนโยบายไดกําหนดใหมีการวาง
แผนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางทะเลอยางเปนระบบ  การจัดการกับปญหามลภาวะ
ทางทะเลอยางจริงจัง  รวมทั้งการเฝาระวังและเตรียมพรอมในการเผชิญกับปญหามลภาวะที่กอความเสียหาย
อยางฉับพลัน 
 -    จิตสํานึกและการตระหนักถึงความสําคัญทางทะเลนโยบายในเรื่องนี้ไดเนนย้ํา  ในเรื่องการให
การศึกษาและประชาสัมพันธใหประชาชนและตระหนักถึงความสําคัญทางทะเลมีสวนในการใชประโยชน    
และมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู 
 ๗. นโยบายพัฒนาการประมงแหงชาติ 
  นโยบายพัฒนาการประมงแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๓๐ พ.ย.๓๖  กําหนดให
กองทัพเรือเปน หนวยงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ 
 - กําหนดระเบียบและแผนปฏิบัติในการควบคุมเสนทางเดินเรือประมง 
          - ปรับปรุงขยายหนวยตรวจการประมง  ใหสามารถปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ทําการประมง
อยางมี   ประสิทธิภาพ 
 - เรงรัดจัดทําแผนการใชประโยชนและจัดสรางแหลงที่อยูอาศัยสัตวทะเล 
         -  สนับสนุนและจัดทําแผนฝกอบรมชาวประมง  รวมทั้งการฝกอบรมหลักสูตร  ทสปช. 
 - ปรับปรุงและจัดสรางเครื่องหมายการเดินเรือ เชน  กระโจมไฟ และทุนไฟ เปนตน 
 - กําหนดมาตรฐานของเรือประมงขนาดใหญเพื่อใหมีความปลอดภัยทางทะเล 
         - พัฒนากองเรือประมงนอกนานน้ํา  โดยกําหนดรูปแบบกองเรือประมง เรือลําเลียงสัตวน้ําและ
การจัดกองเรือที่ทันสมัย 
 - กําหนดมาตรการ  และวิธีการเพื่อคุมครองการเดินเรือผานนานน้ําตางประเทศ 
 - พัฒนาความรูและประสบการณของชาวประมงเกี่ยวกับการทําการประมงนอกนานน้ํา 
         - คุมครองลูกเรือประมง  โดยเฉพาะในกรณีประสบปญหาถูกตางประเทศจับกุม  รวมทั้งการ
จายคาจางหรือตอบแทนตาง ๆ ในการทําประมง 
          - สงเสริมใหมีการทําการประมงรวมนอกนานน้ํา (JOINT  VENTURE) 
 ๘. กฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือ 



  ๘.๑ พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.
๒๔๙๐    แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๓๔  กําหนดใหทหารเรือ   มีอํานาจเพิ่มเติมตามกฎหมายที่
เกี่ยวของดังนี้ 
  ๘.๑.๑  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน  พ.ศ.
๒๔๘๘ 
  ๘.๑.๒ พระราชบัญญัติการสงออกไปนอก และการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา  พ.ศ.
๒๕๒๒ 
  ๘.๑.๓ พระราชบัญญัติสํารวจและหามกักกันขาว พ.ศ.๒๔๘๙ 
  ๘.๑.๔ พระราชบัญญัติแร พ.ศ.๒๕๑๐ 
  ๘.๑.๕ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
         ๘.๑.๖ กฎหมายเกี่ยวกับการประมง 
   ๑) พระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ.๒๔๙๐ 
   ๒) พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย  พ.ศ.๒๔๘๒ 
         ๘.๑.๗ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
    ๑) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ แกไขเพิ่มเติม 
โดย   พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 
    ๒) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.๒๕๒๒ 
    ๓) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๘ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๕ 
    ๔) พระราชบัญญัติปองกันการใชสารระเหย  พ.ศ.๒๕๓๓ 
    ๕) พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.
๒๕๓๔ 
 ๘.๒ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  พ.ศ.๒๔๕๖ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๘.๓ พระราชบัญญัติเรือไทย  พ.ศ.๒๔๘๑ 
 ๘.๔ พระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.๒๔๖๙ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๐ 
                ๘.๕ กฎหมายเกี่ยวกับปาไม 
  ๘.๕.๑ พระราชบัญญัติปาไม  พ .ศ.๒๔๘๔ 
   ๘.๕.๒ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๐๔ 
   ๘.๕.๓ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๐๗ 
 ๘.๖ กฎหมายแรงงาน 
   ๘.๖.๑ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ 
   ๘.๖.๒ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
   ๘.๖.๓ พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๒๑ 



   ๘.๖.๔ พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว ปร.๑๐๓ ลง ๑๖ มี.ค. ๑๕ 
   ๘.๖.๕ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ 
 ๘.๗ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔   แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๘.๘  พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑ 
 ๘.๙  พระราชบัญญัติควบคุมสินคาตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔ 

๘.๑๐ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล  พ.ศ.๒๕๓๐ 
๘.๑๑ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔ 
๘.๑๒ กฎอัยการศึก  พ.ศ.๒๔๕๗ 
๘.๑๓ พระราชบัญญัติผูอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอยในประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙  

 
๙. นโยบายตามมติคณะรัฐมนตรีและที่หนวยเหนือมอบหมาย 
 รัฐบาลและกองบัญชาการทหารสูงสุดไดมอบหมายหนาที่เพิ่มเติมใหกองทัพเรือ ดังนี้ 
  - มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ  ๕  เม.ย.๓๑  ใหกองทัพเรือ  รับผิดชอบในการปองกันภัยทางอากาศ
ใหกับพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 
 - มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ  ๔  มิ.ย.๓๔ ใหกองทัพเรือ ใหการสนับสนุนในการปฏิบัติแนวทาง 
การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลดานปาชายเลน  และการปฏิบัติการเพื่อการปองกัน และควบคุมการบุกรุก
ทําลายปาชายเลนตลอดแนวนานน้ําไทย 

- รับผิดชอบเปาหมายในการปองกันภัยทางอากาศ  ที่ไดรับมอบจากกองบัญชาการทหารสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค. 

วัตถุประสงคทางเรือ และภารกิจกองทัพเรือ (ตามที ่ผบ.ทร.เห็นชอบเมื่อ ๒๑ ก.พ.๔๔) 

วัตถุประสงคมูลฐานทางเรือ   จํานวน ๘ ขอ ไดแก 
๑. เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล 
๒. เพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 
๓. เพื่อคุมครองและรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล  
๔. เพื่อดํารงการคมนาคมทางทะเลใหไดอยางตอเนื่องในทกุสภาวะการณ 
๕. เพื่อปองกันพืน้ที่ทางบก และลําน้ําที่เปนเสนแบงเขตแดนตามที่ไดรับมอบหมาย 
๖. เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ และความสงบเรียบรอยในทะเลและชายฝง 
๗. เพื่อสนับสนุนและรวมในการพัฒนาประเทศ ชวยเหลือประชาชน และบรรเทาสาธารณภยั 
๘. เพื่อสนับสนุนใหเกดิสันตภิาพและเสถียรภาพในภูมิภาค 

วัตถุประสงคเฉพาะทางเรือ    จํานวน ๑๗ ขอ ดังนี ้
 ๑. ดํารงศักยภาพกําลังทางเรือ เพื่อการปองปราม 
 ๒. สนับสนุนการเสริมสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน 
 ๓. ดํารงขีดความสามารถและเทคโนโลยีของกําลังทางเรือในระดับที่ทัดเทียมกับประเทศเพื่อน
บาน 
 ๔. สามารถปฏิบัติการรวมกับเหลาทัพและสวนราชการอื่นในการปองกนัประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ๕. ปกปองและเทดิพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย 
 ๖. ดํารงความเปนเครื่องมือของรัฐที่มีศักยภาพในการสนับสนุนดานการเจรจา 
 ๗. คุมครองและปกปองสิทธิในการใชและแสวงประโยชนทางทะเลโดยชอบดวยกฎหมายใน
พื้นที่เหล่ือมทบัทางทะเล กบัปองกันรักษาผลประโยชนทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 
 ๘. เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในระดับเหลาทัพ  
 ๙. รักษาเสนทางคมนาคมทางทะเลดานอาวไทย และทะเลอันดามัน  
 ๑๐. ดํารงการใชทาเรือในการขนสงทางทะเลไดอยางตอเนื่อง ทั้งดานอาวไทยและทะเลอนัดา
มัน  
 ๑๑. ปองกันพื้นทีท่างบก และลําน้ําที่เปนเสนแบงเขตแดนตามที่ไดรับมอบหมายในปจจุบัน 
 ๑๒. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในประเทศและความสงบเรียบรอยในทะเล และชายฝง
ดานการปฏิบัติตามกฎหมายที่ไดรับมอบ โดยเนนดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การกระทําอัน
เปนโจรสลัด และการตอตานการกอการรายสากล 



 ๑๓. สามารถใชขีดความสามารถของกําลังรบตามหนาที่หลัก เพื่อชวยเหลือประชาชนจาก
อุบัติภัยและภัย ธรรมชาติในทะเลและชายฝง 
 ๑๔. สนับสนุนในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชดําริ และการอนุรักษฟนฟูสภาวะ
แวดลอมตามขีดความสามารถ 
 ๑๕. ใหมีขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจในการรักษาสันติภาพ โดยมุงเนนการ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรม 
 ๑๖. สนับสนุนการเสริมสรางเสถียรภาพในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 

ภารกิจของกองทัพเรือ 

ภารกิจในยามสงครามหรือเมื่อมีความขัดแยงรุนแรง ไดแก 
  การปองกันประเทศทางทะเล 
  ดํารงการคมนาคมเขาสูอาวไทยและทาเรือดานทะเลอันดามัน  
  ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก 
  สนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพบกบริเวณชายฝงและในพืน้ที่รับผิดชอบ 
  ปองกันภยัทางอากาศในพืน้ที่ที่ไดรับมอบหมาย 
  สนับสนุนการลําเลียงทางทะเล 

 ภารกิจในยามสงบ ไดแก 
  เตรียมกําลังใหพรอมเพื่อการปองปรามและปองกัน 
  ปฏิบัติหนาที่ในการรักษากฎหมายในทะเล 
  เขารวมในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 
  การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลและชายฝง 
  ใหการคุมครองเรือประมงที่ประกอบอาชพีโดยสุจริตในอาณาเขตทางทะเลของไทยและพืน้ที่
เหล่ือมทับ 
  อนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมรวมทั้งขจัดมลภาวะในทะเล 
  การสํารวจทางสมุทรศาสตรและอุทกศาสตร รวมทั้งการจัดสรางแผนทีแ่ละที่หมายในการเดินเรือ 
สนับสนุนการลําเลียงขนสงทางทะเล 
 
 
 
 

 
 



ผนวก ง. 

ปญหาเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบาน 

 ในอดีตการใชทะเลอันกวางใหญไพศาลเปนไปอยางเสรี  พื้นที่ในทะเลที่ถือเปนนานน้ําอาณาเขตของ  
รัฐชายฝงอยูหางจากชายฝงเพียง ๓ ไมลทะเล  นอกนั้นถือเปนทะเลหลวงตอมามนุษยไดเห็นคุณคาของทะเล
มากขึ้นจึงหาทางขยายอาณาเขตทางทะเลออกมาเรื่อย ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชนใหมากที่สุด ปจจุบันทะเล
อาณาเขต   ถูกขยายออกไปจนถึง ๑๒ ไมลทะเลจากฝงและบางประเทศยังประกาศเขตตอเนื่องออกไปเปน 
๒๔ ไมลทะเลจากฝง นอกจากนั้นรัฐชายฝงยังไดขยายพื้นที่ออกไปเปนเขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะเพื่อแสดงความเปนเจาของผลประโยชนที่จะเก็บเกี่ยวไดจากทะเล      

อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย 

 ประเทศไทยไดประกาศอาณาเขตทางทะเลตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 
 ประกาศอาวประวัติศาสตร (อาวไทยตอนใน) ในป พ.ศ.๒๕๐๒ โดยประกาศให อาวไทยตอน
ใน เปนอาวประวัติศาสตรและนานน้ําภายใน ตามแนวขนานละติจูด ๑๒ องศา ๓๕ ลิปดา ๔๕ 
ฟลิบดา (แหลมบานชองแสมสาร – เหนือหัวหิน) 

 ประกาศกําหนดความกวางของทะเลอาณาเขต ในป พ.ศ.๒๕๐๙ ไดประกาศกําหนดความกวาง
ของทะเลอาณาเขตเปนระยะ ๑๒ ไมลทะเล จากเสนฐาน 

 ประกาศเสนฐานตรงและนานน้ําภายใน บริเวณที่ ๑-๓  ในป พ.ศ.๒๕๑๓  ไดประกาศเสนฐาน
ตรงและนานน้ํา ภายใน ๓ บริเวณ ไดแก 
  บริเวณที่ ๑  อาวไทยฝงตะวันออก ตั้งแตแหลมลิง โอบรอบนอกของเกาะตางๆ เชน เกาะ

ชาง  เกาะกูด    เขาบรรจบฝงที่หลักเขตแดนไทย-กัมพูชา ที่ ๗๓ บริเวณบานหาดเล็ก จว.
ตราด 

  บริเวณที่ ๒  อาวไทยฝงตะวันตก ตั้งแตแหลมใหญ โอบรอบนอกของเกาะตาง ๆ เชน  
เกาะสมุย  เกาะพงัน เขาบรรจบฝงที่แหลมหนาถํ้า จว.สุราษฎรธานี 

  บริเวณที่ ๓  ทะเลอันดามัน  ตั้งแต เกาะภูเก็ต โอบรอบนอกของเกาะตางๆ ตามแนวชายฝง
เขาบรรจบฝงที่หลักเขตแดน ไทย-มาเลเซีย ที่ ๑ บริเวณบานผาขาว จว.สตูล 

 ประกาศเขตไหลทวีปดานอาวไทย  ในป พ.ศ.๒๕๑๖ โดยไดกําหนดพิกัดภูมิศาสตรของจุดโยง
ยึดแนวเขตไหลทวีปไวดวยตั้งแตจุดที่ ๑–๑๘ 

 ประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ  ในป พ.ศ.๒๕๒๔ และ พ.ศ.๒๕๓๑  โดยกําหนดความกวางของ
เขตเศรษฐกิจจําเพาะดานอาวไทยและทะเลอันดามันตามลําดับ เปนระยะ ๒๐๐ ไมลทะเล จาก 
เสนฐาน 

 



 ประกาศเสนฐานตรงและนานน้ําภายใน บริเวณที่ ๔    ในป พ.ศ.๒๕๓๕ โดยกําหนดเสนฐาน
ตรง   และนานน้ําภายในบริเวณที่ ๔ อาวไทยฝงตะวันตกตั้งแต   เกาะกงออก   เกาะกระ  
เกาะโลซิน เขาบรรจบฝงที่  หลักเขตแดน ไทย-มาเลเซีย บริเวณปากน้ําสุไหงโกลก จว.
นราธิวาส 

ประเทศกัมพูชา 
   ประเทศกัมพูชาไดประกาศอาณาเขตทางทะเลแสดงสิทธิบนไหลทวีปในอาวไทยที่มี
ความสําคัญ ๒ ฉบับดังนี้ 
 ๑.  ประกาศเขตสัมปทานขุดคนแสวงหาปโตรเลียมในอาวไทย ในป ค.ศ.๑๙๗๐ 
 ๒.  กฤษฎีกาประกาศทะเลอาณาเขตและเขตไหลทวีป ในป ค.ศ.๑๙๗๒ และ ในป ค.ศ.๑๙๗๘  สมัย
นายพอลพตเปนนายกรัฐมนตรีไดประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ กําหนดความกวาง ๒๐๐ ไมลทะเล จากเสน
ฐาน 

ประเทศเวียดนาม 
    ประเทศเวียดนามไดประกาศเขตไหลทวีปครั้งแรก ในป ค.ศ.๑๙๖๗  แตยังมิไดมีการกําหนด
พิกัดแนนอนในประกาศฉบับนั้น  ในป ค.ศ.๑๙๗๐  ประเทศเวียดนามไดประกาศพระราชบัญญัติปโตรเลียม
ขึ้น  และในปตอมา  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้เอง ไดประกาศกําหนดเขตไหลทวีปเพื่อเปนเขต
สัมปทานขุดคนและแสวงหาผลประโยชนจากปโตรเลียมในไหลทวีป โดยมีคาพิกัดที่แนนอน ในป ค.ศ.
๑๙๗๗ ประเทศเวียดนามไดประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ  กําหนดความกวาง ๒๐๐ ไมลทะเล  จากเสนฐาน 

 ประเทศมาเลเซีย 
      ในป พ.ศ.๒๕๑๒  ประเทศมาเลเซีย ไดประกาศความกวางทะเลอาณาเขตเปนระยะ ๑๒ ไมล
ทะเล และในป พ.ศ.๒๕๒๓  ประเทศมาเลเซีย ไดประกาศกําหนดเขตประมงออกไปเปนระยะ ๒๐๐ ไมล
ทะเล และในปเดียวกันนั้นเองประเทศมาเลเซียไดประกาศกําหนดเขตเศรษฐกิจจําเพาะออกไปเปนระยะ 
๒๐๐ ไมลทะเลจากเสนฐาน 

ผลจากการประกาศเสนเขตแดนทางทะเลของประเทศไทย, กัมพูชา และเวียดนาม 
 จากการที่ทั้งสามประเทศไดประกาศอาณาเขตทางทะเลออกไปนั้น ทําใหพื้นที่บริเวณกลางอาวไทย 
เหล่ือมทับกัน  โดยพื้นที่เหล่ือมทับกันระหวางไทยกับกัมพูชามีเนื้อที่ถึง ๙,๙๒๒.๗๔๖ ตารางไมลทะเล  
และพื้นที่เหล่ือมทับกันระหวางระหวาง  ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม  มีเนื้อที่ถึง ๔,๐๙๐.๐๕๖ ตารางไมลทะเล 

ปญหาดานกัมพูชา 
   ปญหาการตีความในสนธิสัญญาปกปนเขตแดนระหวางสยามและฝรั่งเศส พ.ศ.๒๔๕๐ทําใหกัมพชูา
ประกาศเสนเขตไหลทวีปโดยลากจากหลกัเขตที่ ๗๓ ซ่ึงเปนหลักเขตแดนทางบกสุดทายบริเวณบานหาดเลก็ 
อําเภอคลองใหญจังหวัดตราดไปผานเกาะกูดซึ่งเปนของไทยแลวลากตอออกไปกลางอาวไทยโดยไมคํานึงถึง



หลักการแบงเขตทางทะเลที่กําหนดไวในกฎหมายทะเลป ๑๙๘๒ ในขณะที่ประเทศไทยไดประกาศเขตไหล
ทวีปโดยเริ่มตนจากหลักเขตสุดทายของเสนแบงเขตแดนทางบกเชนเดยีวกัน แตลากไปในทิศทาง ๒๑๑ 
องศาไปตอกับเสนทะเลอาณาเขต ในอาวไทย  ทําใหมีพื้นที่ทะเลอาณาเขตและเขตไหลทวีปเหลื่อมทับกัน
เปนเนื้อที่ถึง ๓๔,๐๓๔ ตารางกิโลเมตร ซ่ึงพื้นที่ที่มีปญหาดังกลาวนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณดานตะวันตก
และดานใตของเกาะกูด ความไมชัดเจนของอาณาเขตทางทะเล  ยังอาจสงผลทําใหบริเวณดังกลาวมีความตึง
เครียด เกดิการเผชิญหนาระหวางกําลังเรอืของสองประเทศ อาจเกิดการกระทบกระทั่งกันไดซ่ึงอาจสงผล
กระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศได นอกจากนัน้บริเวณชายแดนไทย-กัมพชูา ในปจจุบนัไดมีการ
ตรวจพบวามีการสรางทาเทียบเรือที่มีลักษณะเปนเขื่อนดนิหางจากหลักเขตที่ ๗๓ เพยีงเล็กนอยและไดลํ้าเขา
มาในเขตไหลทวีปที่ไทยประกาศ  อันอาจสงผลกระทบตอการกาํหนดเขตทางทะเลบริเวณดงักลาวใน
อนาคตไดและขณะนี้สวนราชการที่เกี่ยวของก็กําลังดําเนนิการแกปญหาอยู 

ผลจากการประกาศเสนเขตแดนทางทะเลของประเทศไทยและมาเลเซีย 
   จากจุดรวม ไทย-เวียดนาม-มาเลเซีย  กลางอาวไทย ทําใหมีพื้นที่เหล่ือมทับกันระหวางไทยกับมาเลเซีย   
ประมาณ ๒,๑๐๗.๑๗  ตารางไมลทะเล ในป พ.ศ.๒๕๒๒  ไทยและ มาเลเซีย จึงไดตกลงใน  บันทึกความ
เขาใจเชียงใหม  ใหพื้นที่ที่เหล่ือมทับกันเปนเขตพัฒนารวม  เปนระยะเวลา ๕๐ ป  (Joint  Development  
Area-JDA) และในป พ.ศ.๒๕๓๔  ประเทศทั้งสองไดแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารความตกลงวาดวยธรรมนูญ
และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองคกรรวม ไทย-มาเลเซีย  

ดานทะเลอันดามัน 

เสนเขตทางทะเลระหวางไทยและสหภาพพมา (เมียนมา ) 
 ทางดานเหนือของทะเลอันดามันเขตทางทะเลของไทยประชิดกับพมา  เสนเขตทางทะเลนี้เร่ิมตน
จากขอบนอกของทะเลอาณาเขตของสองประเทศตอไปทางทิศตะวันตกทั้งสิ้นมีความยาวประมาณ๑๓๘ไมล
ทะเลอาณาเขตของทั้งสองประเทศยังมีปญหาที่ยังไมไดตกลงเกี่ยวกับเสนเขตแดนในทะเลอาณาเขต
โดยเฉพาะอยางยิ่งการอางสิทธิเหล่ือมทับกันบนเกาะหลาม เกาะคัน และเกาะขี้นก  ปญหานี้ถือไดวาเปน
อันตรายอยางมากในทางการเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศที่ควรพึงระวัง   โดยอาณาเขตทางทะเล
ที่ไทยกับพมายังไมสามารถตกลงกันไดมี ๒  พื้นที่คือ  การอางสิทธิ์เหนือเกาะหลาม  เกาะคันและเกาะขี้นก 
ซ่ึงเปนเกาะเล็ก ๆ ไมมีผูอยูอาศัยนอกฝงจังหวัดระนองซึ่งเปนปญหาที่ตกลงกันไดยากและคงไมมี ฝายใด
ยอมกันไดงาย ๆ เนื่องจากเปนเรื่องของการสูญเสียดินแดน  ปจจุบันจึงปลอยเกาะทั้ง ๓ เกาะนี้อยูในสถานะที่
รกราง  กําลังของกองทัพเรือก็เฝาดูอยูหาง ๆ ไมใหอีกฝายหนึ่งขึ้นไปสรางหลักฐานใด ๆ ได 
 อีกพื้นที่หนึ่งเปนทะเลอาณาเขตที่อยูต่ําลงมาทางใตของเกาะ ๓ เกาะดังกลาวเรื่อยลงมาจนถึงบริเวณ
เหนือหมูเกาะสุรินทรซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของเสนแบงเขตเศรษฐกิจจําเพาะระหวางไทยกับพมา  มีความยาว
ประมาณ ๘๐ กิโลเมตรและมีสวนที่กวางที่สุดระหวางชายฝงของไทยกับหมูเกาะของพมาที่อยูตรงขามเพียง 



๑๗ ไมลทะเลเทานั้น   บริเวณนี้ยังไมไดเจรจาตกลงแบงอาณาเขตทางทะเลกันอยางแนนอน  พื้นที่นี้จึง
คอนขางลอแหลมตอการเกิดกระทบกระทั่งกันเปนอยางยิ่ง 
 ประเด็นแรก คือ เมื่อสองประเทศตางฝายตางยึดถือทะเลอาณาเขตระยะ ๑๒ ไมลทะเลจากฝง ถาหาก
เรือรบ ๒ ประเทศบังเอิญลาดตระเวนมาเจอกันบริเวณนั้น  อาจมีการเผชิญหนากันหรืออาจมีการประทวง
เร่ืองการล้ําเขตแดนกันซึ่งในอดีตเกิดขึ้นมาแลวหลายครั้ง 
   ประเด็นที่สอง คือ บริเวณนีเ้ปนชองทางเดนิเรือระหวางจังหวดัระนองกับทะเลเปด ซ่ึงมีเรือประมง
กวา ๒,๐๐๐ ลํา เดินทางเขา-ออก  ชาวประมงยึดถือเขต ๑๒ ไมลทะเลที่ไทยประกาศ  แลวเขาไปทําประมง  ก็
อาจถูกจับหรือไมก็ถูกไลลาติดตามจากเขตพมา  แลวพยายามวิ่งหนีเขาฝงไทย แตบงัเอิญถูกจับตรงบริเวณ
เขตทางทะเลทีม่ีปญหาพอดีและมีเรือของกองทัพเรือลาดตระเวนอยูในบริเวณนั้นพอดี  อาจเกิดการปะทะกนั
ไดซ่ึงอาจสงผลตอปญหาระหวางประเทศ แตถาหากเรอืของ ทร.ไมเขาไปใหการชวยเหลือเพราะไมแนใจ
เร่ืองเขตแดนกจ็ะถูกชาวประมงรองเรียนหาวาไมใหความชวยเหลืออาจขยายผลไปเปนปญหาทางการเมือง
เหตุการณในลกัษณะนีไ้ดเคยเกิดขึน้มาแลวในอดีต 

บทสรุป 
 ประเทศไทยและประเทศเพือ่นบานไดมกีารประกาศเขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจาํเพาะของแต
ละประเทศเกดิทับซอนกัน โดยในอดตีประเทศไทยมปีญหาในการประกาศเขตทางทะเลกับทุกประเทศรอบ
บานไมวาจะเปนกัมพูชา เวยีดนาม มาเลเซีย  อินโดนีเซยี  อินเดยีและพมา 

ปญหาเขตแดนทางทะเลดานอาวไทย    
   ปจจุบันสามารถคลี่คลายปญหาเขตทางทะเลไดหลายดานแลวคืออินเดียอินโดนีเซียและมาเลเซียโดย
เขตทางทะเลดานอาวไทยกับมาเลเซียนั้นไดจัดทําเปนพืน้ที่พัฒนารวม แสวงประโยชนเปนเวลา ๕๐ ป 
สําหรับการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย, กัมพูชา และเวยีตนาม โดยถือความกวาง ๒๐๐ ไมลทะเล 
เปนเพยีงประกาศ Maximum Claims เทานั้นทั้ง๓ประเทศมิไดมเีจตนารมณที่จะอางสิทธิความกวางในอาว
ไทยตามประกาศนั้นจริงในปจจุบันประเทศไทยกับเวยีตนามไดมีการเจรจาเกี่ยวกับพื้นที่คาบเกี่ยวในอาวไทย
แตยังไมสามารถตกลงกันได  อยางไรกต็ามในสวนของทร.ของทั้งสองประเทศลาสุดเมื่อปพ.ศ.๒๕๔๑ไดมี
การลงนามเพือ่การดําเนินกจิการรวมกนัคอืการลาดตระเวนและการกําหนดขายสื่อสารรวมกันของเรือรบ
ของทั้งสองประเทศในทะเลรวมทั้งการทําขอตกลงเพื่อสนับสนุนการบริการบริเวณทาเรือใหแกเรือของ ทร. 
อีกฝายหนึ่งที่เขาเทียบทา  จงึเหลือพื้นที่ทีย่ังมีปญหาอยู ๒ ดาน คือ ดานกัมพูชา และดานพมา โดยในสวน
ของกัมพูชายังไมเปดเผยทาทีเกี่ยวกับสิทธบิริเวณในอาวไทย ทั้งดานประชิดและดานตรงกันขาม 
   ปญหาเขตทางทะเลทับซอนกันนี้  ไดกอใหเกิดปญหาที่ติดตามมาหลายประการ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ปญหาการแสวงประโยชนจากทรัพยากรใตดินในทะเลก็ไมสามารถกระทําได และปญหาการทําประมงใน
เขตทับซอนกันของเขตเศรษฐกิจจําเพาะ   มีบอยครั้งที่รุนแรงถึงขั้นเกิดการปะทะกันของกําลังทางเรือทั้งสอง
ฝาย โดยดานกัมพูชามีปญหาการตีความในสนธิสัญญาปกปนเขตแดนระหวางสยามและฝรั่งเศส พ.ศ. 



๒๔๕๐ ทําใหทั้งสองประเทศ คือ กัมพูชาและไทย ประกาศเสนเขตไหลทวีปและพื้นที่ทางทะเลมาเหลื่อม
ทับกันเปนพื้นที่ถึง ๓๔,๐๓๔ ตารางกิโลเมตร  นอกจากนั้นยังมีปญหาบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  ปจจุบัน
ไดมีการตรวจพบวามีการสรางทาเทียบเรือที่มีลักษณะเปนเขื่อนดินรุกลํ้าเขามาในเขตไหลทวีปของอีก
ประเทศหนึ่ง อันอาจสงผลกระทบตอการกําหนดเขตทางทะเลบริเวณดังกลาวในอนาคตได ในขณะนี้สวน
ราชการที่เกี่ยวของกําลังดําเนินการแกปญหาอยู 

ปญหาเขตแดนทางทะเลดานทะเลอันดามัน   
  อาณาเขตทางทะเลที่ประเทศไทยกับพมายังไมสามารถตกลงกันไดมี   ๒ พื้นที่        พื้นที่หนึ่ง คือ 
 เกาะเล็ก ๆ  ๒-๓ เกาะ ซ่ึงไมมีผูคนอาศัยอยู บริเวณแนวชายแดนนอกฝงจังหวัดระนอง ซ่ึงเปนปญหาที่
ตกลงกันไดยาก  ปจจุบันเกาะดังกลาวจึงมีสภาพรกราง  หามมิใหฝายใดฝายหนึ่งเขาใชประโยชนไดแตอยาง
ใด   อีกพื้นที่หนึ่งเปนทะเลอาณาเขตที่อยูต่ําลงมาทางใตของเกาะดังกลาวเรื่อยลงมาจนถึงบริเวณเหนือหมู
เกาะสุรินทรซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของเสนแบงเขตเศรษฐกิจจําเพาะระหวางไทยกับพมามีความยาวประมาณ ๘๐ 
กิโลเมตร และมีสวนกวางที่สุดระหวางชายฝงของไทยกับพมาที่อยูตรงขามเพียง ๑๗ ไมลทะเล บริเวณนี้ยัง
ไมไดมีการเจรจาแบงอาณาเขตทางทะเลกันอยางแนนอน จึงเปนปญหาที่คอนขางลอแหลมมีโอกาสเกิดการ 
กระทบกระทั่งกันไดงาย เชน การเผชิญหนากันของเรือรบทั้งสองฝายที่ลาดตระเวนมาพบกันหรือการเดิน
ทางผานเขา-ออกของเรือประมงกวา ๒,๐๐๐ ลํา ผานพื้นที่ดังกลาว ซ่ึงเปนชองทางเดินเรือระหวางจังหวัด
ระนองกับทะเลเปดอาจถูกกลาวหาวาลํ้าเขตแดน เปนตน  

ปญหาดานการทําประมงของประเทศไทย 
   ปญหาประมงของไทยมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่ทรัพยากรสัตวน้ําในนานน้ําไทยถูกใชไปโดยขาดการ
ฟนฟูอยางเปนระบบและมีปริมาณสัตวน้ําไมเพียงพอกับกองเรือประมงไทยทีมีอยูกวา ๓๕,๐๐๐ ลํา ในขณะ
ที่นานน้ําของประเทศเพื่อนบานยังมีปลาชุกชุมและไมมีความชํานาญในการทําการประมงเรือประมงไทยจึง
ขยายขอบเขตเขาไปทําการประมงในนานน้ําของประเทศเพื่อนบานทั้งในแบบที่ถูกตองตามกฎหมายและ
บางสวนที่ลักลอบเขาไปทําการประมง ปญหาประมงเปนปญหาที่สะสมมายาวนานไมอาจแกไขดวยเวลา
อันรวดเร็ว แตตองดําเนินการแบบคอยเปนคอยไปอยางเปนระบบและครบทุกวงจรในทุก ๆ ดานซึ่ง
หนวยงานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกําลังดําเนินการอยู สําหรับกองทัพเรือนั้นทหารเรือถือวาชาวประมง
เปรียบเสมือนญาติสนิทเพราะทํางานอยูในทะเลดวยกัน กองทัพเรือจะใหความชวยเหลือทุกอยางเทาที่ขีด
ความสามารถกระทําได ตั้งแตการใหความรูเร่ืองดานการเดินเรือและกฎหมายทะเลผานทางการอบรมไทย
อาสาปองกันชาติทางทะเล ใหความชวยเหลือเมื่อเรือประมงขัดของในทะเล ลูกเรือไดรับบาดเจ็บ เจ็บปวย
หรือเรืออับปาง สําหรับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเรือประมงไทยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 ประเทศไทยและเวียดนาม เดิมเคยมีปญหาขัดแยงกันในเรื่องการแบงเขตทางทะเล และปญหา
การละเมิดนานน้ํา การลักลอบทําการประมงในนานน้ําระหวางกัน ในป ๒๕๓๗ ประเทศ
ไทยไดเร่ิมมีการตกลงในหลักการที่จะจัดตั้งคณะกรรมการรวมระดับสูงไทย-เวียดนามวาดวย



การประมงและการจัดระเบียบทางทะเล  และเมื่อ ๑๐ พ.ย .๓๗ ไดมีการลงนามจัดตั้ง
คณะกรรมการ ฯ ขึ้น พรอมทั้งไดมีการจัดการประชุมและไดมีการยกระดับคณะกรรมการ ฯ 
ขึ้นเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมาธิการรวมไทย-เวียดนาม วาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
แบงความรับผิดชอบเปน  ๒  สวน  คือ  กรมประมงรับผิดชอบการทําประมงรวมและ
อุตสาหกรรมตอเนื่องกองทัพเรือรับผิดชอบการจัดระเบียบทางทะเลดังนั้นกองทัพเรือไทย      
และ กห.เวียดนามจึงไดจัดตั้งคณะ ทํางานรวมไทย-เวียดนาม และไดมีการประชุมรวม ซ่ึงมี
สาระสําคัญ คือ   
  จัดใหมีการลาดตระเวนรวมทางทะเลในบริเวณเขตเหลื่อมทับของทั้งสองประเทศ 
   จัดใหมีสํานักงานประสานการลาดตระเวนรวมในแตละประเทศ  

  จัดใหมีการติดตอส่ือสาร ๓ ระดับ คือ ระดบักองทัพ ระดบักองบัญชาการในพื้นที่
และระดับหนวยปฏิบัติรวมจัดทําระเบยีบปฏิบัติประจําในการลาดตระเวน 

 ปญหาการกระทําอันเปนโจรสลัด   ปญหานี้ที่เกิดขึ้นในหวงเวลาที่ผานมาคือเรือประมงไทย 
มักจะถูกผูกระทําเยี่ยงโจรสลัดซึ่งใชเรือไฟเบอรเปนพาหนะเขามาทําการปลนบริเวณนานน้ํา
ชายฝงเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน โดยปลนเอาเครื่องมือส่ือสารและเครื่องหยั่งน้ํา 
บางครั้งถึงกับยึดเรือเพื่อนําไปเรียกคาไถ ซ่ึงการปราบปรามจําเปนตองขอความรวมมือ
ประเทศเพื่อนบานชวยดูแลปราบปรามกลุมโจรดังกลาวที่มักหลบซอนอยูในพื้นที่ของ
ประเทศนั้น ๆ ดวย     

 ปญหาการประมงในนานน้ํากัมพูชา อันเนื่องมาจากการตกลงการใหสิทธิเขาไปทําการประมง 
อยางไมเปนทางการ ระหวางขาราชการกัมพูชาบางกลุมกับเรือประมงไทยบางสวน ทําใหเกิด
ความสับสนระหวางเรือประมงที่ไดรับสิทธิกับเรือประมงที่ไมมีสิทธิ กับการถูกเจาหนาที่ของ
กัมพูชาที่ไมทราบเรื่องจับกุม  เปนปญหากระทบกระทั่งระหวางเรือประมงและเจาหนาที่ของ
ทั้งสองประเทศ     

 ปญหาประมงในนานน้ํามาเลเซีย   มาเลเซียประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ๒๐๐ ไมลทะเลเมื่อ
ป ๒๕๒๓ และดําเนินมาตรการทางกฎหมายอยางเขมงวดตอผูที่ลวงลํ้านานน้ําและลักลอบทํา
การประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของมาเลเซีย ทําใหมีปญหากับเรือประมงตางชาติที่เดิน
ทางผานนานน้ําโดยสุจริต โดยมาเลเซียตองการใหเรือที่ตองการผานบริเวณดังกลาวตองแจง
การเดินทางผานใหทราบทุกครั้ง ทําใหเปนปญหากับเรือประมงไทยที่เดินทางผานเขา-ออกอาว
ไทย และไมเปนไปตามหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยการใชทะเล      

 ปญหาการทําประมงในพมา เนื่องจากการตกลงเรื่องเสนเขตแดนยังไมชัดเจนและมีการ
ประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะเหลื่อมทับกัน ทําใหเรือประมงไทยถูกทางการพมาจับกุมใน



ขอหาลวงลํ้าเขตนานน้ําอยูเสมอ อยางไรก็ตามปญหาประมงดานพมานี้หนวยงานที่เกี่ยวของ
กําลังหาทางแกไขปญหาอยูในขณะนี้ไมวาจะเปนการเจรจาขอสัมประทานการประมงกับพมา
และการจัดตั้งศูนยประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทยพมาซึ่งมี กองทัพเรือเปนหนวย
หลักรวมมือกับหนวยราชการอื่นๆหาหนทางแกไขจัดระเบียบใหมตอไป      

 ประเทศไทยกับอินโดนีเซีย ไมมีปญหาขัดแยงตอกัน แตเนื่องจากนานน้ําอินโดนีเซียเปน
แหลงทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ ทําใหมีเรือประมงไทยเขาไปทําการประมงล้ําเขตอยู
เสมอ ๆ นอกจากนี้เรือประมงบางสวนที่ไดรับอนุญาตแลวทําการประมงนอกเขตที่กําหนดจึง
ถูก ทร.อินโดนีเซียจับกุม ปจจุบันรัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซียไดสนใจในการลงทุนเพือ่ทาํการ
ประมง และอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํารวมกับเอกชนไทยมากขึ้น ซ่ึงเรือประมงไทยสวน
ใหญไดเขารวมดวย โดยมีการจดทะเบียนที่ถูกตองตามกฎหมายของอินโดนีเซียผานบริษัท
ไทยที่รวมลงทุนกับอินโดนีเซีย ทําใหแนวโนมที่เรือประมงไทยจะถูกจับกุมลดลงดวย   

 
ปญหาการรักษากฎหมายในทะเล 
 รัฐบาลไดมอบหมายใหกองทัพเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมทางทะเลโดยไดมอบอํานาจใหเจาหนาที่ทหารเรือเปนพนักงานตามกฎหมายตาง ๆ รวมทั้งสิ้น ๒๘ ฉบับ 
ซ่ึงครอบคลุมการทําผิดกฎหมายทางทะเลในลําน้ําและบริเวณชายฝงเกือบทั้งหมด  อาทิ การปราบปรามการ
ลักลอบขนสินคาหนีภาษี  การลักลอบการคายาเสพติดทางทะเล   การเขาเมืองผิดกฎหมาย  การทําประมงผิด
กฎหมาย  การกระทําผิดเกี่ยวกับการเดินเรือในทะเลดานสิ่งแวดลอมเปนตน การรักษากฎหมายในทะเลที่กําลัง
เปนที่สนใจมีอยูดวยกัน ๒ ประการ คือ ปญหาโจรสลัด  และปญหาลักลอบคาน้ํามันเถื่อนทางทะเล 
 ปญหาน้ํามันเถื่อนที่ยากตอการปราบปรามก็เนื่องมาจากมีขอจํากัดทางดานกฎหมาย กลาวคือ 
หนวยงานของรัฐไมสามารถจับกุมเรือบรรทุกน้ํามันเถื่อนที่ไมใชเรือไทยลอยลําอยูนอกเขตตอเนื่อง ๒๔ 
ไมลทะเลได เรือน้ํามันเถื่อนขนาดใหญที่ขนน้ํามันมาจากตางประเทศจะลอยลําอยูนอกเขต  รอเวลาที่ไมมเีรือ
ของหนวยงานของรัฐไปตรวจสอบก็จะถายน้ํามันลงเรือเล็กนําขึ้นฝง  รัฐบาลไดมอบหมายใหกองทัพเรือเปน
หนวยหลักในภารกิจนี้โดยมีการจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปราบปรามน้ํามันเถื่อนทางทะเล  ขึ้นตั้งแตป 
๒๕๓๘ มี ตํารวจน้ํา ศุลกากร เจาทา กรมสรรพสามิตและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  
เขารวมประสานการปฏิบัติงานในภารกิจนี้ใหประสบความสําเร็จเปนลําดับ 
 
 
 
 
 
 



ผนวก จ. 

นโยบายและแนวทางการพฒันากองทัพเรือ 
(พล.ร.อ.ประเสริฐ   บุญทรง  ผบ.ทร.) 

กลาวนํา 
 ผบ.ทร. ไดเรียนชี้แจงตอคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ กลุมงานทั่วไปเฉพาะกรณีถึง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนากองทัพเรือ ดังนี้ 

  สถานการณทางเศรษฐกิจ  และขอจํากัดในการบริหาร ทร. 
  นโยบายของกองทัพเรือและแนวทางในการพัฒนากองทพัเรือ 

สถานการณทางเศรษฐกิจ และขอจํากัดในการบริหาร ทร. 
 จากการที่ประเทศไทยตองประสบกับวิกฤติการณทางเศรษฐกิจตั้งแตในชวง ปลายป ๒๕๔๐  ที่ผาน
มา   ทําใหกองทัพเรือไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลงจากเดิมเปนอันมาก ลาสุดในป ๒๕๔๔ นี้ 
กองทัพเรือไดรับจัดสรรงบประมาณเพยีง ๑๕,๔๓๙ ลานบาทเศษ ลดลงจากที่เคยไดรับเมื่อป ๒๕๔๓ เล็กนอย  
แตลดลงจาก งป.ที่เคยไดรับเมื่อ งป.๔๐ ประมาณรอยละ ๒๓.๑๕ จะเหน็ไดวานับตั้งแตป ๒๕๔๑ เปนตนมา 
สัดสวนงบประมาณของกระทรวงกลาโหมมีแนวโนมลดลงมาโดยตลอด แตงบประมาณในสัดสวนของ
เงินเดือนและคาจางประจําเพิ่มขึ้นเปนลําดับ จากรอยละ ๒๒.๙๔ ในป งป.๓๒ เปนรอยละ ๕๑.๖๑ ในป งป.
๔๔  และจะเปนรอยละ ๕๙.๑๑ ในป งป.๔๙  และจากการประมาณการณของ สปช.ทร. คาดวางบประมาณ
ในภาพรวมของ ทร.  ตั้งแต ป งป.๔๕  เปนตนไปจะเพิม่ขึ้นเพียงรอยละ ๐.๓ เทานั้น  ดังนั้นจึงมผีลกระทบ
โดยตรงตอการพัฒนาและการดํารงสภาพของ ทร.  ซ่ึงงบประมาณในการซอมบํารุงโดยปกตไิดรับต่ํากวา
ความตองการอยูแลว  แมวาในป งป.๔๔ นี้ จะไดรับเพิ่มขึ้นจากปงป.๔๓ประมาณ๒๘๐ลานบาทก็ตามแต
ยังคงนอยกวาความตองการมากและยุทโธปกรณทั้งหมดเมื่อใชงานนานขึ้น ก็ตองใช งป.ในการซอมบํารุง
เพิ่มขึ้น ในอนาคตจึงคาดวาจะสามารถทําไดเพียงการดํารงสภาพยุทโธปกรณเทานัน้ 
 ขณะเดียวกันคาเงินบาทลดลงอยางมาก ทําใหกองทัพเรือตองใชจายเงินงบประมาณเพื่อชําระเงิน
ตามโครงการที่ทําสัญญาเปนเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว และผลกระทบทางออมจากปญหาทาง
เศรษฐกิจคือ ราคาวัสดุ ส่ิงของ น้ํามันเชื้อเพลิงตลอดจนคาใชบริการสาธารณูปโภคตางๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ทําใหเกิดขอจํากัดทั้งในดานการปฏิบัติงาน การฝก และการดํารงสภาพยุทโธปกรณที่มีอยูใหสามารถใชงาน
ได  รวมทั้งทําใหกองทัพเรือไมสามารถพัฒนาใหเปนไปตามเปาหมายตามที่ไดวางแผนไวดวยดังนั้นเมื่อเกิด
เหตุการณเชนนี้ จึงตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น  เพื่อใหสามารถ
ดํารงไวซ่ึงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ที่กองทัพเรือไดรับมอบหมายใหได   



 
 

นโยบายของกองทัพเรือและแนวทางในการพัฒนากองทัพเรือ 
 การกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนากองทัพเรือ  มีพื้นฐานมาจากการประเมินยุทธศาสตร  
ซ่ึงปจจุบันยังคงใชผลการประเมินยุทธศาสตรกองทัพเรือ ฉบับ สิงหาคม ๒๕๔๑  รวมทั้งจากนโยบาย
กองทัพเรือในชวง ๕ ป ตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๔ (ฉบับปรับปรุง มีนาคม ๔๒)  ขณะนี้คณะทํางาน
ประเมินยุทธศาสตร ทร.กําลังดําเนินการทบทวนยุทธศาสตรระยะปานกลางใหมใหสอดคลองกับ
สถานการณและสภาวะแวดลอมและความเปนไปไดจริงดานงบประมาณ และกําลังจะจัดทํานโยบาย
กองทัพเรือชวง๕ปตั้งแตพ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙ตอไป 
 นอกจากนั้นแลว เพื่อใหมีการกําหนดเปาหมายและแนวทางในการพัฒนาในบางเรื่องใหบังเกิดผล 
โดยเร็ว  จึงมีการออกนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายผูบัญชาการทหารเรือ  สําหรับปงบประมาณ 
๒๕๔๔  เพื่อใหหนวยตาง ๆ ในกองทัพเรือนําไปปฏิบัติ  ซ่ึงสาระของนโยบายของผูบัญชาการทหารเรือในป
นี้  กลาวโดยสรุป  คือ ภายใตสภาวะการณทางเศรษฐกิจของไทยในปจจุบันและในอนาคต ไมเอื้ออํานวยตอ
การพัฒนากําลังปองกันประเทศไดมากนัก แตสถานการณทั้งในระดับโลกและภูมิภาคยังไมเปนที่นา
ไววางใจ จําเปนที่กองทัพเรือตองมีเปาหมายและแนวทางการบริหารจัดการ  การพัฒนาและการปรับปรุงใน
ดานตาง ๆ ที่เหมาะสม  สามารถปฏิบัติไดจริงในการที่จะใหกองทัพเรือมีความพรอมสําหรับการปองกัน
ราชอาณาจักรรวมทั้งเปนเครื่องมือสําคัญของประเทศในการดําเนินการตอโครงการพระราชดําริ การ
ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติตาง  ๆ  การปองกันและปราบปรามยาเสพติด  การอนุ รักษ
สภาพแวดลอมและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ โดยไดกําหนดนโยบายไว ๓ ดาน  คือ 

ดานองคบุคคล 
 พัฒนาคุณภาพชีวิต  ขวัญ และกําลังใจของกําลังพล  ดวยการสงเสริมการจัดหาที่อยูอาศัยเปน
ของตนเอง  และการสวัสดิการในดานตาง ๆ    

 ดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ ทั้งภายในหนวยทหารและพืน้ที่รับผิดชอบของ
กองทพัเรืออยางเด็ดขาด     

 ปลูกฝงจิตสํานึกของกําลังพลใหมีความคดิริเร่ิม ขยันหมั่นเพียร ซ่ือสัตยสุจริต และรับผิดชอบ
ตอหนาที่รวมทั้งใหมีความสามัคคีรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงเพื่อดํารง
ไวซ่ึงเกยีรติยศและศักดิ์ศรีของกองทัพเรือ    

 ดํารงการฝกเพือ่ความพรอมของกําลังรบและพัฒนาการศึกษาของกําลังพลในทุกระดับชั้นอยาง 
ตอเนื่อง 

ดานองควัตถ ุ



 เตรียมกําลังรบทางเรือใหมคีวามพรอมทีจ่ะแกปญหาความขัดแยงในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อดํารง
ไวซ่ึงเอกราชอธิปไตยผลประโยชนของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

 พัฒนาเสริมสรางและบํารุงรักษายุทโธปกรณใหมีความทนัสมัยและพอเพียงตอการปฏบิัติงาน
ตามภารกิจทีไ่ดรับมอบโดยพิจารณาปรับแตงใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
และสภาวะของงบประมาณที่จะเอื้ออํานวย 

 
ดานการบริหารจัดการ 

 พัฒนาการปฏบิัติงานของหนวยตาง ๆในกองทัพเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมและสั่งการ 
ใหมีความรวดเร็ว  มีความออนตัว สามารถตอบสนองภารกิจที่กองทพัเรือไดรับในปจจุบันและ
ที่จะไดรับในอนาคต รวมทั้งใหมีการกระจายอํานาจลงไปตามลําดับชั้นตามสายงานอยางเปน
ระบบ    

 จัดทรัพยากรทีก่องทัพเรือมีอยูเขาชวยในการพัฒนาประเทศและใหภาคเอกชนเขามามีสวน
รวมกับกองทพัเรือเพื่อสนับสนุนการพัฒนากองทัพ และประเทศ    

 สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดําริ การชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบตัติาง ๆ และ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

   พรอมกันนี้ไดกําหนดแนวทางการปฏิบตัิตามนโยบาย ฯ ไวดวย โดยมุงเนนแนวทางปฏิบัติที่
สามารถกระทําไดอยางเปนรูปธรรมและมองเห็นความสาํเร็จ และไดกาํหนดเวลางานเสร็จไวดวย รวมทั้งได
กําหนดหนวยรับผิดชอบในการกํากับดแูลและจัดทํารายงานกับหนวยปฏิบัติไวอยางชัดเจน ซ่ึงมีแนวทางการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ฯ รวม ๖ ดาน คือ ดานกําลังพล ดานการขาว ดานยุทธการ ดานการสงกําลงับํารุง ดาน
การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส และดานกจิการพลเรือนและการประชาสัมพันธ  เพื่อใหหนวยที่เกี่ยวของ
สามารถนําไปใชในการกําหนดเปาหมายและแผนงานของหนวยไดงายยิ่งขึ้น ที่สําคัญ อาทิ 

 ปรับปรุงสวัสดิการของขาราชการชั้นผูนอยในเรื่องตาง ๆ ใหดีขึ้น    
 ปรับปรุงใหบริการดานการรักษาพยาบาล และการฟนฟสุูขภาพของขาราชการชั้นผูนอยรวมทั้ง 
ผูที่เกษียณอายรุาชการใหสะดวกและรวดเร็ว และปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในเรือ สถานที่
ทํางาน และบริเวณที่พกัอาศยัของ ทร. ใหถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น   

 กําหนดแนวทางการปรับปรุงงานดานการขาวใหเปนโครงขายรวมของทร.และจัดตัง้ศูนยขาว
กรอง ทร. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินการดานการขาว และเตรียมระบบงานดาน
การขาวกรองของ ทร. สําหรับตอเชื่อมเขากับศูนยขาวกรองรวมบก.ทหารสูงสุดและเหลาทัพ
อ่ืน    

 ทบทวนบัญชกีําลังรบที่จําเปนในเกณฑต่าํสุดในระยะ ๕ ป  โดยยังดาํรงขีดความสามารถ ตาม
แนวความคิดทางยุทธศาสตรของ ทร. และการปฏิบัติการในยามปกติของ ทร.ได    



 จัดทําแผนการซอมบํารุงเรือ/อากาศ (ระยะเวลาของแผนป งป.๔๔-๔๗) ใหสอดคลองกับบัญชี
กําลังรบสําหรับการพัฒนา ทร. เพื่อปฏิบัติภารกิจหลักนัน้ จะพัฒนาทัง้ดานองควัตถุ องคบุคคล 
และองคยุทธวธีิ ควบคูไปพรอม ๆ กัน ที่สําคัญไดแก 

องควัตถ ุ
 ๑. จัดหาเรือ ตกก.จํานวน ๒ ลํา ซ่ึงมีคุณลักษณะเฉพาะตามความตองการของฝายเสนาธิการ 
(Staff  Requirements : SR)  คือ ระวางขับน้ําเต็มที่ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ตัน  ความเร็วสูงสุดตอเนื่องไมต่ํากวา 
๒๕ นอต  ระยะปฏิบัติการไมนอยกวา ๓,๕๐๐ ไมล ดวยความเรว็เดนิทางไมต่ํากวา ๑๕ นอต ปฏิบัติงานใน
ทะเลตอเนื่องไดไมนอยกวา ๒๐ วัน โดยไมตองรับการสงกําลังบํารุง มีดาดฟา ฮ.ที่สามารถรับ ฮ. ขนาด
ประมาณ ๗ ตันได  และระบบอํานวยการรบแบบรวมการซึ่งประกอบดวยระบบอาวธุมีปนหลักเปนปน ๗๖/
๖๒ และปนรองขนาด ๔๐ มม. หรือ ๓๐ มม. หรือ ๒๐ มม.  ระบบเดินเรือ ระบบสื่อสาร และระบบตรวจ
การณ 
 ๒. จัดหา ฮ. ประจําเรือฟริเกต  เพื่อใชประจําเรือฟริเกตโดยตรง เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจ  การ
บินลาดตระเวนตรวจการณ พิสูจนทราบเปาหมายในทะเล การชี้เปาเพื่อใชอาวุธระยะไกลการปราบเรือดําน้ํา 
และการชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล 
 ๓.  จัดหาเครือ่งฝกจําลองยทุธของ กร. ใหสอดคลองกับระดับการฝกที่ กร. รับผิดชอบ คือ ใหมี 
ขีดความสามารถตอบสนองการฝกระดับยทุธการ – ยุทธวิธี  และทีมศนูยยุทธการ 
 ๔.   จัดหาเครือ่งฝกยิงปนเรอืจําลองทดแทนของเดิมที่ใชราชการมานานและเสื่อมสภาพ 

องคบุคคล 
 อบรมและใหการศึกษาแกกําลังพลใหมีความพรอมและทันกับเทคโนโลยี โดยที่ผานมาไดมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของทุกระดับ ใหมีความสอดคลองกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีตาง ๆ สําหรับกําลังพลชั้นผูนอยและทหารกองประจําการ กองทัพเรือก็ไดมีการสงเสริมใหไดรับ
การศึกษาสูงขึ้น    โดยเฉพาะอยางยิ่งทหารกองประจําการนั้น   ไดดําเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
แกทหารกองประจําการที่จบการศึกษาระดับประถมปที่ ๖ ใหศึกษาตอจนจบมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) 
นอกจากนั้นแลวเพื่อเปนการพัฒนาใหทหารกองประจําการมีวิชาชีพสามารถนําไปประกอบอาชีพไดหลังการ
ปลดประจําการแลว โดยจัดทําโครงการพัฒนาทหารกองประจําการขึ้น เพื่อฝกอบรมหลักสูตรอาชีพใหกับ
ทหารกอง ชางปูน ชางเครื่องยนต พลขับรถ และนายทายเรือ เปนตน 

องคยุทธวิธี 
 ๑.  การฝก (Exercise) การใชยุทโธปกรณและอุปกรณเพื่อการปฏิบัติการจริง โดยยดึหลัก  รบ
อยางไร ฝกอยางนัน้  ทั้งนี้หากงบประมาณไมเอื้ออํานวย ก็จะตองนําเครื่องชวยการฝก เชน เครื่องฝกจําลอง
ยุทธ และ Simulator  ของยุทโธปกรณตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด 



 ๒. กําลังรบของกองทัพเรือในปจจุบันมีคาใชจายในการปฏิบัติการ และการซอมบํารุงที่สูงมาก  
ดังนั้นการออกเรือไปปฏิบัติการหรือการสงเครื่องบินขึ้นบินจะตองใหไดผลคุมคา  สามารถวัดผลการปฏิบัติ
เพื่อนํามาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได รวมไปถึงการแบงมอบหนาที่กันใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นไมให
มีการปฏิบัติงานที่ซํ้าซอนกัน และถาเปนไปไดการออกไปปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่ง ก็ควรจะใหเกิด
ประโยชนในภารกิจอื่นดวยถากระทําได เชน ดําเนินการฝกองคบุคคลควบคูไปกับการออกปฏิบัติภารกิจ 
 

 
บทสรุป 

 
 ภายใตสถานการณดานงบประมาณที่เปนอยูในปจจุบัน ยอมเปนการยากที่จะทําใหการพัฒนาตาง ๆ 
ที่ วางแผนไวบรรลุเปาหมายได ในชวงทีท่รัพยากรขาดแคลนเชนนี้มแีนวทางทีจ่ะดาํเนินการ คือ การ
จัดลําดับความสําคัญของงาน ตัด/ปรับลด/ทบทวน การใชจายที่ไมจําเปนหรือมีความจําเปนนอย รวมทั้งลด
คาใชจายประจํา  โดยการปรับระบบงานและวิธีปฏิบัติงาน ในการดําเนนิการดังกลาว ในป งป.๔๓ ที่ผานมา 
กองทัพเรือไดดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไปแลว  และบางเรื่องจะมีการดาํเนินการในป งป.๔๔ นี้   ซ่ึงกรมฝาย
อํานวยการตาง ๆ จะไดเรียนใหทราบในชวงตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ฉ. 

นิยามศัพท 

การครองทะเล (Command of the Sea)   
หมายถึง การมีเสรีภาพในการใชทะเลเพื่อประโยชนของตนเอง และขัดขวางหรือปฏิเสธมิใหขาศึก

ใชทะเล  การไดการครองทะเลโดยสิ้นเชิงหรืออยางสมบูรณ เปนลักษณะที่กําลังทางเรือสามารถใชทะเลได
อยางไมมีการขัดขวางหรือทาทายจากขาศึก ในขณะที่ขาศึกเองก็ไมสามารถปฏิบัติการทางเรือใด ๆ ไดเลย  

การควบคุมทะเล (Sea Control)   
   หมายถึง การครองทะเลในชวงเวลาและพื้นที่จํากัด ดังนั้น การครองทะเล หมายถึง การได การ
ควบคุมทะเลอยางสมบูรณ (Absolute Sea Control) 

การใชกําลังทหารในลักษณะเจาหนาท่ีผูรักษากฎหมาย (Constabulary )  
   หมายถึง การใชกําลังทหารในการรักษากฎหมายหรือเปนเครื่องมือที่ใชในการจัดตั้งกฎหมายหรือ
กฎบัตรของนานาชาติโดยสวนใหญแลวกําลังทหารจะถูกใชในลักษณะการปองกันตนเองหรือเปนเครื่องมือ
อันสุดทายที่จะใชในการรักษากฎหมาย 

การใชกําลังทหารในภารกิจการชวยเหลือ  (Benign )  
หมายถึง การใชกําลังทหารเพื่อการชวยเหลือประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัย การคนหาและ

การชวยเหลือผูประสบภัย การกูซอม การควบคุมและกําจัดคราบน้ํามันในทะเล หรือการถอดทําลายวัตถุ
ระเบิด  

การใชกําลังทางเรือสนับสนุนการทูต (Naval Force in Support of Diplomacy)  
   หมายถึง การใชกําลังทางเรือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายตางประเทศ ดวยการ 
เกลี้ยกลอมดวยกําลังรบ โดยกําลังทางเรือสามารถใชบีบบังคับผูนําประเทศหรือกลุมผูบริหารประเทศทั้งใน
ยามสงบและตลอดระยะเวลาของความขัดแยงหรือการทําสงคราม  

การทําลายและการบีบบังคับ (Destruction and Coercion)  
   หมายถึง การใชกําลังทหารเพื่อการทําลายกําลังทหารของฝายตรงขาม ระบบการสงกําลังบํารุง ส่ิง
อํานวยความสะดวกพื้นฐานทางทหาร และบางครั้งก็จําเปนตองทําลายทรัพยากรที่ไมไดเปนของทหารดวย 
เพื่อใหฝายตรงขามเลิกลมวัตถุประสงคที่จะกระทําตอฝายเรา 

การบังคับใหเกิดสันติภาพ (Peace Enforcement)  
  หมายถึง การปฏิบัติเพื่อใหเกิดสันติภาพขึ้นในหมูของประเทศที่เปนคูกรณีหรือเกิดความขัดแยงกัน
อยูซ่ึง 



มีทาทีที่จะทําการสูรบกัน กําลังทางเรืออาจใชในการชักชวนหรือบีบบังคับใหคูกรณีเลิกการสูรบ  รวมทั้งใช
เพื่อการสนับสนุนการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ การปดลอม และการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก   

การบังคับบัญชาเต็มรูปแบบ (Full Command)  
   หมายถึง อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบทางทหารของนายทหารที่มีอํานาจสูงสุดในการออกคําสั่งไป
ยังหนวยรอง ซ่ึงครอบคลุมทุกรูปแบบของการปฏิบัติการทางทหารและทางธุรการ และจะใชไดระหวาง
กองทัพของประเทศใดประเทศหนึ่งเทานั้น และนั่นหมายถึงหากเปนการปฏิบัติการทางเรือรวมกันหลายชาติ 
จะไมมีผูบังคับบัญชาทหารของชาติพันธมิตร (Alliance) หรือชาติที่มาปฏิบัติการดวยกัน (Coalition) ใด ๆ มี
อํานาจในการบังคับบัญชาเต็มรูปแบบเหนือกองกําลังทั้งหมดที่ตนไดรับมอบ แตละประเทศจะกําหนด
เงื่อนไข กฎระเบียบ และมอบอํานาจในการบังคับบัญชาเฉพาะเรื่องใหกับผูบัญชาการรบที่เปนคนของ
ประเทศอื่นเอง  

การบังคับบัญชาทางยุทธการ (Operational Command: OPCOM)  
OPCOM เปนอํานาจที่มอบใหผูบังคับบัญชาทหาร ในการกําหนดหรือมอบหมายภารกิจ การวาง

กําลัง       การมอบหมายกําลังใหม หรือ การมอบกิจใหม ใหแก ผูบังคับบัญชาทหารในระดับรอง และยัง
สามารถคงไว หรือ    มอบหมายอํานาจในการ ควบคุมทางยุทธการ (Operational Control:OPCON) และ/
หรือ การควบคุมทางยุทธวิธี (Tactical Control:TACON) ไดตามความจําเปน OPCOM มิไดรวมถึงความ
รับผิดชอบในดานการธุรการหรือการสงกําลังบํารุง ความรับผิดชอบในดานเหลานี้จะตองมีการตกลงกันให
เดนชัดในการปฏิบัติการทางเรือทั้งในประเทศและทั้งกับการปฏิบัติการรวมกับหลายชาติ OPCOM อาจ
นําไปใชเปนหลักในการกําหนดกําลังรบใหกับผูบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาที่ไดรับการมอบหมาย 
OPCOM แลว ไมสามารถที่จะนําอํานาจนี้ไปมอบหมายตอหรือกําหนดหนาที่ตอผูอ่ืนโดยมิไดรับอนญุาตเปน
การเฉพาะได  

การปฏิเสธการใชทะเล (Sea Denial)  
หมายถึง การที่ฝายหนึ่งตองการปฏิเสธไมใหอีกฝายหนึ่งสามารถควบคุมพื้นที่ในทะเลไดโดยที่

ตัวเองก็ไมสามารถควบคุมพื้นที่นั้นได 

การปฏิบัติการทางทหาร (Military Operation)   
หมายถึง การใชกําลังทหารในสนามรบดวยขีดความสามารถของกําลังรบในทุก ๆ ภารกิจที่มีความ

ตองการใชกําลังทหารเพื่อปฏิบัติการรบ ซ่ึงรวมถึงการใชการปฏิบัติการทางทหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ทางการทูต ในลักษณะที่ใชกําลังไปในการบีบบังคับ ชักจูงหรือใชเพื่อเปนสัญญาณวาจะตองปฏิบัติตามการ
เจรจาทางการทูต มิฉะนั้นจะถูกตอบโตดวย การกดดันทางทหาร 

การปดอาว (Blockade)  



   หมายถึง การปฏิบัติการรบเพื่อปองกันกําลังทางเรือและเรือพาณิชยทั้งปวง ไมใหเขาหรือออกจาก
ชายฝงและนานน้ําของขาศึก โดยใชวิธีการควบคุมทะเลและการปฏิเสธการใชทะเล อาจใชวิธีการบีบบังคับ
ทางเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาที่เปนศัตรูกัน การปองกันไมใหมีการเสริมกําลัง การสงกําลังบํารุง การคาทาง
ทะเล รวมทั้งการขนสงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ เปนสิ่งที่จะตองดํารงการปฏิบัติไวตลอดระยะเวลาที่มี
การปดลอม  

การปองปราม (Deterrence)  
   หมายถึง การใชกําลังทหารหรืออาวุธที่มีความรุนแรงสูง เพื่อการขมขูผูรุกรานที่ตั้งใจจะใชกําลัง
ทหารเขาปฏิบัติตอฝายเรา ใหกลับมาคิดทบทวนใหมดูวาหากปฏิบัติไปแลวจะมีความคุมคา หรืออาจตองตก
เปนฝายเสียเปรียบหรือไม หากไดรับการตอบโตจากฝายเรา การปองปรามในโลกปจจุบันมีอยู ๒ แบบ 
ดวยกันคือ การปองปรามดวยอาวุธนิวเคลียร  และการปองปรามดวยอาวุธตามแบบ 

การปอนปญหาพรอม ๆ กัน  (Simultaneity)  
   เปนการดําเนินการเพื่อชวยทําลายขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาของขาศึก ดวยการปอน
ปญหาใหเปนจํานวนมากพรอม ๆ กัน เชน การโจมตี หรือ สรางภัยคุกคามในการโจมตีจากหลายทิศทาง เพื่อ 
ไมใหผูบังคับบัญชาของขาศึกสามารถจัดการกับปญหาไดที่ละปญหา หรือสามารถจัดลําดับการตอสูกับ
เปาหมายได หากสามารถดําเนินการได จะทําใหการตัดสินใจของขาศึกตองชาลงหรือไมสัมพันธกัน ทําให
ฝายเราเปนฝายริเร่ิมในการปฏิบัติการได 

การแผกําลังอํานาจทางทะเล (Maritime Power Projection)  
   เปนการใชกําลังอํานาจทางเรือจากทะเลใหมีอิทธิพลตอการปฏิบัติบนบก เปนการใชการควบคุม
ทะเลเพื่อใหไดมาซึ่งการเขาถึงชายฝงและสามารถสงกําลังรบขึ้นบก โดยใชกําลังรบยกพลขึ้นบก อากาศยาน
ที่มากับเรือ อาวุธสําหรับโจมตีเปาหมายบนบก และหนวยปฏิบัติการพิเศษ ชวยในการปฏิบัติ 

การรบตามตําบลที่ (Local Engagement) 
   หมายถึง วิธีการปฏิบัติการควบคุมทะเลอยางหนึ่ง เพื่อใชทะเลในการลําเลียงยุทธปจจัย หรือเพื่อใช
ทะเลในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกขึ้นยาตรากําลัง (Movement)  
 
การสรางสันติภาพ (Peace Building)  
   หมายถึง การดําเนินการใด ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติใน
ดานตาง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการสรางความเปนอยูที่ดีขึ้น เชน การรักษาพยาบาล การใหการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และการพัฒนาสังคมตลอดจนชุมชนใหเจริญ เพื่อไมใหเกิดปญหาการกระทบกระทั่งแยงชิง
ผลประโยชนกัน 
 



การสรางความสับสน (Disruption)  
   หมายถึง การปฏิบัติตามแนวคิดที่ใชการทําลาย(กายภาพ)และบีบบังคับ (ทางจิตวิทยา) โดยกําลังทาง
ทหารมาผสมผสานกัน การขัดขวางตอรูปขบวนทางทหารหรือระบบการรบ จะเปนการปองกันการรวมกําลัง
ของฝายตรงขามในการปฏิบัติการรบใหประสบผลสําเร็จได  การสรางความสับสนอาจกระทําตอสภาพทาง
กายภาพโดยการทําลายระบบควบคุมสั่งการ ระบบสื่อสาร ระบบขอมูลขาวสาร หรือการสงกําลังบํารุง และ
สามารถกระทําตอสภาพทางจิตวิทยาของฝายตรงขาม  ใหมีผลตอการตัดสินใจของการบังคับบัญชาสั่งการ 

การสนับสนุน (Support)   
หมายถึง การปฏิบัติของกองกําลัง หรือสวนหนึ่งของกําลัง ในการใหความชวยเหลือ  ใหการปองกัน 

การมอบสิ่งของ หรือการปฏิบัติเพื่อความอยูรอดของกองกําลังอื่น หากผูบังคับบัญชาสามารถบรรลุภารกิจที่
กําหนดไวโดยไมตองใชการมอบอํานาจในการบังคับบัญชาของหนวยเหนือ 

การสนับสนุนโดยตรง (Direct Support)  
   หมายถึง การใหความชวยเหลือที่ดําเนินการโดยหนวยหรือกระบวนเรือที่มิไดมาสมทบ หรืออยู
ภายใตการบังคับบัญชาของหนวยสนับสนุนหรือกระบวนเรือสนับสนุนจริง ๆ โดยตองใหการสนับสนุนแก
หนวยหรือกระบวนเรืออ่ืนที่รองขออยางเรงดวน หนวยที่ไดรับมอบกิจในการสนับสนุนโดยตรง จะทํางาน
ภายใตการควบคุมทางยุทธวิธี (TACON) จากผูบังคับบัญชาของหนวยสนับสนุน 

การสนับสนุนจากหนวยอ่ืน (Associate Support)  
   หมายถึง การชวยสนับสนุนโดยกําลังรบหรือหนวย ตอกําลังรบหรือหนวยอ่ืน ซ่ึงเปนการปฏิบัติ
ภายใตการควบคุมอิสระ (ไมวาจะเปนการปฏิบัติของหนวยรองตอหนวยอ่ืนก็ตาม) หนวยที่ไดรับมอบหมาย
ยังคงอยูภายใตการควบคุมทางยุทธวิธีของหนวยเหนือที่มอบอํานาจมาให ซ่ึงหนวยเหนือนั้น ๆ จะเปนผู
ประสานงานเกี่ยวกับกิจที่จะปฏิบัติและการเคลื่อนยายกําลังตามดวยการเขามารวมของนานาประเทศที่มี
ผลประโยชนรวมกันหรือเพื่อกิจสวนรวมในดานสันติภาพในลักษณะการปฏิบัติการผสม (Combined 
Operations)  
 
การแสดงกําลังทางเรือ  (Presence)     
   หมายถึง การนําเรือ/หมูเรือ/กองเรือไปเยี่ยมเยียนทาเรือในตางประเทศ  การฝกและการปฏิบัติการ
เปนประจําในพื้นที่ที่มีผลประโยชน เปนการใชกําลังทางเรือในขณะที่ยังไมอยูในสภาวะสงครามเพื่อใหมีผล
ทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงคกวาง ๆ กลาวคือ เพื่อปองปรามการกระทําที่จะเปนปฏิปกษตอผลประโยชน
ของชาติ หรือประเทศพันธมิตร  รวมทั้งเพื่อกระตุนการกระทําที่เกิดผลประโยชนตอชาติและพันธมิตร  ซ่ึง
การปฏิบัติใหสําเร็จตามวัตถุประสงคนี้อาจทําไดสองทาง คือ การวางกําลังเพื่อการปองกัน (Preventive 
Deployment) และ การวางกําลังเพื่อการตอบโต (Responsive Deployment) 

การยุทธแบบสะสมและการยุทธแบบตอเนื่อง (Cumulative and Sequential Campaigns)   



   การดําเนินการยุทธที่สามารถกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติได โดยแตละขั้นตอนจะเปนความคืบหนา
ของการยุทธตามลําดับ การปฏิบัติในแตละขั้นตอนจึงขึ้นกับผลของขั้นตอนที่ตองปฏิบัติกอน การยุทธแบบนี้
เรียกวา  การยุทธแบบตอเนื่อง สวนการยุทธแบบสะสม คือ การยุทธที่ประกอบดวย การปฏิบัติยอยทั้งหมด
สําหรับการยุทธนั้นรวมกัน โดยแตละปฏิบัติการยอยจะเปนอิสระตอกัน และผลของแตละปฏิบัติการยอย
รวมกัน จะสงผลตอภาพรวมของการยุทธ   
 
กองเรือคงชีพ (Fleet in Being)  หรือ ยุทธศาสตรของกองเรือคงชีพ  
          หมายถึง การใชกองเรือเพื่อปฏิบัติการในทะเล โดยการหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับขาศึกที่เหนือกวา 
เพื่อออมกําลังที่มีอยูนอยกวา แตก็สามารถแสดงตนเปนภัยคุกคามตอกําลังทางเรือของขาศึกไดตอไป ซ่ึงจะมี
ผลทําใหขาศึกตองยุงยากในการตกลงใจ 

กฎการปะทะ (Rules of Engagement: ROE)  
   หมายถึง  คําแนะนําที่จัดทําขึ้นโดยหนวยเหนือ ที่กําหนดขอจํากัดและสถานภาพของสถานการณที่
กําลังรบของกองทัพจะตองใชในประกอบการปฏิบัติการใหบรรลุภารกิจ เหลาทัพตาง ๆ ใชกฎการปะทะใน
การควบคุมการใชกําลัง   

กําลังอํานาจทางทะเล (Maritime Power)    
   หมายถึง ความสามารถของรัฐในการนําทรัพยากรที่เกี่ยวของกับทะเลไปใชอยางเต็มที่ เพื่อ
ประโยชนของรัฐนั้น โดยไมมีรัฐใดสามารถขัดขวางและเพื่อปองกันมิใหรัฐอื่นใชประโยชนในทะเลนั้นอีก
ดวย ทั้งนี้ยังมีผลกระทบโดยตรงตอการครองอากาศและพื้นดินที่ติดตอกับทะเล ดังนั้นจึงกลาวไดวา กําลัง
อํานาจทางทะเลมีอิทธิพลตอการปฏิบัติการในทุกมิติ  ไดแก บนผิวน้ํา ใตน้ํา ในอากาศเหนือผิวน้ํารวมทั้ง
อากาศและพื้นดินที่ติดตอกับทะเล 

จุดศูนยดุล (Center of Gravity)  
   หมายถึง  คุณลักษณะ ขีดความสามารถ หรือ ตําบลที่  ซ่ึงขาศึกหรือกําลังฝายเดียวกันสามารถ
นํามาใชประโยชน  ทําใหเกิดเสรีในการปฏิบัติ ความเขมแข็งทางกายภาพ หรือความมุงมั่นในการสูรบ 

จังหวะในการรบ (Tempo)  
   Tempo หมายถึง อัตราที่เปนแรงขับเหตุการณตาง ๆ กองกําลังที่สามารถรักษาอัตราการปฏิบัติการไว
สูง ๆ ได  มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ก็จะสามารถดํารงความเปนฝายริเร่ิม ดํารงความไดเปรียบในการตอบโต
ส่ิงที่ไมแนนอน  และใชจุดออนของฝายขาศึกใหเปนประโยชนได   

แผนยุทธการและแนวความคิดทางดานยุทธการ  
   หมายถึง หนทางปฏิบัติที่เลือกแลวพรอมดวยแนวความคิด ที่เกิดขึ้นและพัฒนาตามลําดับตั้งแตการ
ประมาณสถานการณในการวางแผนขั้นตน (Preliminary  Planning) 



ยุทธวิธี (TACTICS)   
   คือ วิธีการใชกําลังทหารในการยุทธ โดยมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไปตามการยุทธนั้น ๆ ยุทธวิธี 
ไดกําหนดไวอยางกวาง ๆ ในแผนยุทธศาสตรหรือแผนยุทธการ  ซ่ึงแผนนี้จะบอกใหทราบถึงกําลังรบทีจ่ะใช
ในการยุทธ หรือการปฏิบัติการทางทหารนั้นวาจะกระทําในรูปแบบใด 

สงครามทั่วไป (General War)  
   หมายถึง การใชกําลังทางทหารทําการสูรบกันระหวางชาติคูกรณี และหรือกับชาติพันธมิตรของ
คูกรณี โดยมีจุดมุงหมายของการสูรบอยูที่การทําลายลางศัตรู และยึดครองดินแดนของศัตรูอยางสิ้นเชิง 
สงครามทั่วไป เปนการสูรบที่ใชกําลังอํานาจทั้งมวลที่มีอยู และขยายวงกวางออกไปยังประเทศพันธมิตรของ
แตละฝายในระดับโลกดวย ทั้งนี้ชาติที่มีสวนรวมในการรบประเภทนี้จะตองใชกําลังอํานาจทั้งมวลที่มีอยู
เพื่อใหเกิดชัยชนะและปองกันการพายแพ  

สงครามจํากัด (Limited War)  
   หมายถึง การสงครามที่กระทําดวยวัตถุประสงคจํากัด โดยในการทําสงครามจะมีรูปแบบหรือพื้นที่
จํากัดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับขีดความสามารถของฝายเราและของศัตรู สงครามจํากัดเปนการเนนวัตถุประสงค 
แตระยะเวลาของสงคราม อาจกระทํากันยืดเยื้อกินเวลานานนับป  

สงครามทําลายลาง (Attrition Warfare)  
   หมายถึง การดําเนินการตอศัตรู โดยใชวิธีการคนหาและทําลายกําลังขาศึก โดยอาศัยอํานาจการรบที่
เหนือกวา  

สงครามการดําเนินกลยุทธ (Maneuver Warfare)  
   หมายถึง การทําลายขีดความสามารถ ขวัญและกําลังใจของขาศึก ขัดขวางการใชระบบอํานวยการรบ 
ดวยการใชกําลังที่อาจนอยกวา (แตโดยทั่วไปจะเนนการใชกําลังที่เหนือกวา) ตอหนวยกําลัง/ระบบอาวุธที่
สําคัญ และทําลายขวัญของขาศึก อันจะทําใหขีดความสามารถโดยรวมของขาศึกลดลง  

หลักนิยม (Doctrine)  
   คือ หลักการที่นิยมใชกัน เปนสิ่งที่คนเชื่อถือหรือเล่ือมใส วาเปนหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในการที่จะ
ทําใหบรรลุวัตถุประสงค (Objective) หรือจุดหมายปลายทาง (End State) ที่ตั้งไว   หลักนิยมเปนการให
อํานาจในการปฏิบัติ (Authoritative) แตไมใชคําสั่งที่ตองปฏิบัติ (Not Directive) และตองมีการตีความ
ประยุกตใช (Subject to Interpretation) 

เหตุการณแตกหัก และจุดแตกหัก  (Decisive Events and Decisive Points)   
   หมายถึง เหตุการณทางทหาร เชน การสูรบหรือการเผชิญหนาที่จะนําไปสูเหตุการณอ่ืน ซ่ึงในการ 
วางแผนทางทหารนั้น ก็เพื่อใหไดมาซึ่งความคิดริเร่ิม  ผูบังคับบัญชาทหารจะตองพยายามพิสูจนทราบ และ



นําเหตุการณแตกหักมาใชประโยชน เมื่อสามารถพิสูจนทราบเหตุการณแตกหักไดแลว จะตองรวมกําลังรบ
เขาจัดการใหสําเร็จ 

เอกภาพในความพยายาม (Unity of Effort)  
   หมายถึง การนําทรัพยากรทางทหาร ไปใชเพื่อสนับสนุนใหบรรลุภารกิจโดยไมควรไปเนนที่
วัตถุประสงครอง การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจําเปนจะตองมีการกําหนดภารกิจและความตั้งใจของ
ผูบังคับบัญชาที่ชัดเจน บางครั้งอาจจําเปนตองกําหนดใหมีการปฏิบัติการอยางอื่นเพิ่มเติมในแผนการรบ เพื่อ
ความประหยัดในการใชกําลังหรือหนวงร้ังการปฏิบัติการใหชาลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


