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คํานํา 
 
 เอกสาร “การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ” ฉบับนี้   จัดทําขึ้นโดยคณะทํางานแปล
และ    เรียบเรียงเอกสาร MULTINATIONAL MARITIME OPERATIONS (MMOPs)    ตามคําสั่งสถาบัน
วิชาการ      ทหารเรือช้ันสูง  ที่ ๑๖/๒๕๔๒ และ คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารการปฏิบัติการทาง
เรือรวมกันหลายชาติ MMOPs ตามคําสั่งสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูงที่ ๑๕๐/๒๕๔๒ โดยไดถอดความ
มาจากเอกสาร MULTINATIONAL MARITIME OPERATIONS (MMOPs) ฉบับ SEPTEMBER 1996 ของ 
NAVAL DOCTRINE COMMAND แหงกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา   เอกสารดังกลาวไดกลาวถึงประเด็น
สําคัญของการ    ปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ อันไดแก ขอพิจารณาสําหรับการปฏิบัติการทาง
เรือของกองกําลังนานาชาติ  ขอบเขต และคุณลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติการ ทางเรือของกองกําลัง
นานาชาติ  สายการบังคับบัญชาและการ    ควบคุม ความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน หลักการในการ
วางแผน การสงกําลังบํารุง และ การสิ้นสุดการ     ปฏิบัติการ ทั้งนี้เอกสารดังกลาวเปนเพียงการรวบรวม
หลักการสําคัญ  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการทางเรือ   ของกองกําลังนานาชาติสําหรับผูบัญชาการ 
ตลอดจนฝายเสนาธิการหรือฝายอํานวยการและผูบังคับหนวยยอยตาง ๆ เทานั้น  ซ่ึงในสถานการณเฉพาะที่
แตกตางกันหรือแปรเปลี่ยนไป  จําเปนที่จะตองประยุกตใชใหเขากับสถานการณ    นั้น ๆ ดวย  

คณะทํางานหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสาร “การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ” ฉบับนี้ 
จะเปนประโยชนตอการศึกษาในหมวดวิชาปฏิบัติการทางทหารของนักศึกษา และนายทหารนักเรียนใน
หลักสูตรตาง ๆ ของสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง  ตลอดจนผูสนใจโดยทั่วไป     อยางไรก็ตามเอกสาร 
“การปฏิบัติการทางเรือของ     กองกําลังนานาชาติ” ฉบับนี้อาจจะยังมีขอบกพรองอยูบาง   ซ่ึงคณะทํางานขอ
นอมรับขอผิดพลาดดังกลาวไว  และ  หากผูอานทานใดมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหเอกสารฉบับนี้
สามารถใชเปนประโยชนไดมากยิ่งขึ้นแลว คณะทํางานก็ขอนอมรับขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงตาม
ความเหมาะสมตอไป 

 
             นาวาเอก 

           (บงสุช   สิงหณรงค) 
     หัวหนาคณะทาํงานพิจารณาและจัดทําเอกสาร MMOPs  

    และ ผอ. กศย.ศยร.สรส. 
          สิงหาคม ๒๕๔๓  

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

คําสั่งสถาบันวิชาการทหารเรอืช้ันสูง 
ที่ ๑๖ / ๒๕๔๒ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานแปลและเรียบเรียงเอกสาร 
------------------------------ 

 เพื่อใหการดําเนินการจดัทําเอกสาร Multinational Maritime Operations (MMOPs) และ Use of 
Force Manual (UFM) เปนภาษาไทยเปนไปดวยความเรยีบรอย จึงแตงตั้งคณะทํางานตาง ๆ ดังนี้ 
 คณะทํางานแปลและเรียบเรยีงเอกสาร Multinational Maritime Operations (MMOPs) 
 ๑. น.อ.คํารณ พิสณฑยุทธการ หน.คณะทํางาน 
 ๒. น.อ.เสนิส ทังสุบุตร คณะทํางาน 
 ๓. น.ท.หญิง สุณสิา วัลยะเพ็ชร คณะทํางาน 
 ๔. น.ท.วันชยั ทรงเมตตา คณะทํางาน 
 ๕. น.ท.สุรพล ทองอ่ํา คณะทํางาน 
 ๖. น.ท.สุขสวัสดิ์ สบายใจ คณะทํางาน 
 ๗. น.ท.กฤษฎางค สุทัศน ณ อยุธยา คณะทํางานและเลขานุการ 

 คณะทํางานมหีนาที่ในการดําเนินการแปลและเรียบเรียงเอกสาร  MMOPs และ UFM เปน
ภาษาไทย เรียบเรียงใหสมบรูณ โดยใหเสร็จสิ้นในโอกาสแรกในป งป.๔๒ หรือตามที่หัวหนาคณะทํางาน
พิจารณาและจดัทําเอกสารอางอิงของ ทร. ดานการศึกษาชั้นสูง  จะมอบหมาย 
   
  ส่ัง ณ วันที่  ๙  กุมภาพนัธ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
          พล.ร.ท.   วิชล  ภูษา 
                    ( วชิล  ภูษา ) 
                       ผบ.สรส. 
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บทคัดยอ 
การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ 

(EXECUTIVE SUMMARY OF MULTINATIONAL MARITIME OPERATIONS) 

บทที่ ๑ 
ขอพิจารณาสําหรับการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ 

         (CONSIDERATIONS FOR MULTINATIONAL OPERATIONS) 

๑. ในชวงหลายปที่ผานมา แนวโนมของความขัดแยงในระดับภูมิภาคไดเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ ทําให
หลาย ๆ ประเทศไดเร่ิมมองเห็นความสําคัญของการปฏิบัติการทางเรือระหวางหลายๆ ชาติเพิ่มมากขึ้นบรรณ
สารการปฏิบัติในระดับยุทธการเลมนี้ไดแสดงใหเห็นถึงหลักนิยมในการปฏิบัติการ สําหรับผูบังคับหนวย
กําลังในระดับชาติและนานาชาติที่ยังไมเคยกลาวถึง รวมทั้งการจัดโครงสรางกองกําลังประเทศพันธมิตรที่จะ
ปฏิบัติการรวมกัน โดยไดบรรจุการรวบรวมหลักการพื้นฐานมาจากประสบการณที่ไดรับโดยมีความมุงหวัง
ที่จะใชเปนหลักแนวทางในการปฏิบัติ แตถึงอยางไรก็ตามยังคงตองพิจารณาปรับปรุงใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นเปนสําคัญดวย 

๒. ความรวมมือกันของกองกําลังนานาชาติ 
ความรวมมือกันของกองกําลังนานาชาติเปนการเปดโอกาสใหชาติตาง ๆ และบรรดาพันธมิตรมี

ความไดเปรียบในเรื่องของการเมือง การทหารในการที่จะพิทักษผลประโยชนของตน ดังนั้นบรรดาความ
รวมมือตาง ๆ ที่แตละชาติจะตองคํานึงถึงคือการใหความรวมมืออยางเต็มรูปแบบทุกวิถีทาง มิใชเฉพาะขีด
ความสามารถของกําลังทหารที่จะสงเขารวมปฏิบัติการเพียงอยางเดียว การปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ
ยอมจะเกิดปญหาที่ทาทาย และตองการการแกไขใหสามารถปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอตกลงตาง 
ๆ รวมทั้งการจัดองคกรในการปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง    จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบครอบ และ
จะตองมีการประสานงานหาขอยุติที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากแตละชาติตางก็มีความแตกตางกันในเรื่องของ
การจัดหนวย หลักนิยม อาวุธยุทโธปกรณ และขีดความสามารถของกําลังทหาร และเพื่อลดขอแตกตางที่
กลาวแลว ชาติตาง ๆ สามารถที่จะเตรียมการเพื่อสรางพื้นฐานความเขาใจซึ่งกันและกันในสิ่งเหลานี้ไดก็โดย
การดําเนินการทางการเมือง การฝกรวมกัน การฝกจําลองยุทธ การฝกแลกเปลี่ยน การแวะเยี่ยมเมืองทา 
การศึกษาวัฒนธรรม ขอกฎหมาย การฝกภาษา และการจัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานยุทโธปกรณของ
ประเทศรวมกัน โดยดําเนินการตั้งแตยามปกติเพื่อหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงหรือปญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิด
เหตุการณตองปฏิบัติการรวมกันจริง 



 

 

๓. หลักการของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ 
หลักการที่สําคัญของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติคือการมีความเขาใจอันดีระหวาง

กัน รวมถึงการมีวัตถุประสงครวมกันเปนอยางดี ทุกหนวยจะตองอุทิศความพยายามรวมกันอยางเปนหนึ่ง
เดียว เพื่อผลแหงความสําเร็จของภารกิจ  ส่ิงที่สําคัญอีกประการก็คือการดําเนินการในการประชาสัมพันธให
ขาวสารสาธารณชนเปนองคประกอบสําคัญตอความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ ๒ 
ขอบเขตและคุณลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาต ิ

(THE SCOPE AND CHARACTERISTICS OF MULTINATIONAL MARITIME OPERATIONS) 

๔. คุณลักษณะ   

คุณลักษณะเฉพาะที่สําคัญของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ ก็คือ ความพรอม ความ
ออนตัว ความคลองตัว และความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้เปนคุณสมบัติที่มีอยูในตัว
ของกําลังทางเรือ จะเห็นไดวากําลังทางเรือสามารถปฏิบัติการไดในพื้นที่หางไกลและสามารถปฏิบัติการ
หรือเดินทางผานนานน้ําอาณาเขตของรัฐชายฝงอื่น ๆ ที่มิใชคูสงครามไดดวยสิทธิการผานโดยสุจริตอยูแลว  
การรุกลํ้าอาณาเขตของชาติอ่ืนจะอยูที่กําลังทางบก และทางอากาศมากกวา 

๕. ขอบเขต  
กองกําลังทางเรือมีขอบเขตการปฏิบัติแยกออกเปน ๒ สวนคือ ในยามสงบการปฏิบัติการจะเปนรูป

ของการแสดงกําลัง การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ การปฏิบัติการชวยเหลือเมื่อมีการลวงลํ้าละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การคุมครองและพิทักษสิทธิในการเดินเรือโดยเสรี การควบคุมการเขา-ออกเมืองทา รวมทั้งการ
ปฏิบัติการอพยพขนยายพลเมือง ในยามสงคราม   การปฏิบัติการทางเรือจะมุงปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งการ
ควบคุมทะเลเพื่อเปนหลักประกันความปลอดภัยของกองกําลัง รวมทั้งการดํารงรักษาเสนทางคมนาคมทาง
ทะเล   ในกรณีนี้จะเปนการปฏิบัติการในรูปของการปฏิบัติการรวม/ผสมของกองกําลังทั้งทางบก ทางเรือ 
และทางอากาศมากขึ้น โดยกําลังทางเรือจะตองครอบคลุมการปฏิบัติการตามสาขาปฏิบัติการดังนี้ 

- การปองกันภัยทางอากาศ 
- การปฏิบัติการปราบเรือด้ําน้ํา 
- การปฏิบัติการผิวน้ํา 
- การปฏิบัติการโจมตี 
- การปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก 
- การปฏิบัติการพิเศษ 
- การสงครามทุนระเบิด 

 

 

 



 

 

บทที่ ๓ 
การจัดองคการบังคับบัญชาและการควบคุม 

(COMMAND AND CONTROL ORGANIZATION) 

๖. การจัดหนวยเปนหัวใจสําคัญของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ จะเปนตัวบงชี้วา
กําลังทางเรือจะมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับกองกําลังอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอยางไร  การควบคุมและบังคับ
บัญชาจะตองไดรับการยอมรับและเขาใจจากทุกหนวย กอนที่จะจัดสายการบังคับบัญชาใหสอดคลองเพื่อ
ครอบคลุมความตองการในเรื่องของการเมือง  ขอจํากัดและวัตถุประสงครวมกันของทุกฝาย สายการบังคับ
บัญชาอาจจัดไดอยางหลวมหรือกระชับขึ้นอยูกับการจัดหนวยของแตละชาติ โดยมีพื้นฐานการจัด ๓ 
ประการ ไดแก 
 ๑. การจัดแบบคูขนาน ซ่ึงการจัดในลักษณะนี้กองกําลังของแตละชาติจะอยูภายใตการบังคับ
บัญชาของตน แตมีการปฏิบัติที่สอดคลองเพื่อวัตถุประสงครวมกัน 
 ๒. การจัดแบบกําหนดใหชาติใดชาติหนึ่งเปนผูนํา การจัดในลักษณะนี้จะกําหนดใหชาติใดชาติ
หนึ่งรับผิดชอบเปนผูบังคับบัญชารวม โดยกองกําลังชาติอ่ืน ๆ ปฏิบัติหนาที่ภายใตแนวความคิดและการชี้นํา
ของชาติที่กําหนด และอาจจัดชาติอ่ืนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันก็ได 
 ๓. การจัดแบบผสม การจัดในลักษณะนี้จะมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว ชาติอ่ืนๆ ที่เขารวมจะจัด
ผูแทนทําหนาที่เปนฝายอํานวยการรวม 

๗. การจัดผูบังคับบัญชากองกําลัง   
การจัดในลักษณะที่ ๒ และ ๓ ผูบังคับบัญชาจะถูกกําหนดใหผูใดผูหนึ่งทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชา

โดยอํานาจหนาที่ของเขาจะถูกกําหนดรวมกันโดยชาติตาง ๆ  ที่เขารวมปฏิบัติการ ซ่ึงอํานาจหนาที่นี้จะ
เปนไปในลักษณะที่คอนขางจํากัด  แตในทางปฏิบัติมักจะรองขอใหแตละชาติจัดนายทหารติดตอเปนผูแทน
เขารวมใหขอคิดในการตัดสินใจ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ ๔ 
ความสามารถในการปฏิบัติการรวมกนั 

(INTEROPERABILITY) 

๘. การจัดหนวยตามที่ไดกลาวแลวในบทที่ ๓  ตองการความสามารถในการปฏิบัติรวมกันเปนอยาง
มาก ซ่ึงความสามารถในการปฏิบัติการรวมกันมีองคประกอบที่เปนปจจัยหลายประการ  ไดแก 

 การใชหลักนิยมและบรรณสารรวมกัน   
ความสําเร็จของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติจะขึ้นอยูกับการมี การใชหลักนิยมและบรรณ
สารรวมกัน บรรณสารที่ไดจัดทํานี้เปนบรรณสารในระดับยุทธวิธีเรียกวา "1000 series extacs (experimental 
tactics)" ซ่ึงกําลังอยูในระหวางการปรับปรุงหลักนิยม เพื่อใชในการปฏิบัติการทางเรือและเปนแนวทางใน
การฝก 

ภาษา 
 เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญมากที่จะตองมีการหาขอยุติในการใชภาษาที่เปนมาตรฐานรวมกัน 
รวมทั้งการกําหนดคําจํากัดความของศัพทเทคนิคเฉพาะรวมกัน 

นายทหารตดิตอ   
 นายทหารติดตอมีความจําเปนในการปฏิบัติการรวมกัน โดยจะทําหนาที่เปรียบเสมือนสะพาน
เชื่อมโยงความเขาใจระหวางประเทศ วัฒนธรรม ภาษา หลักนิยม ของชาติตาง ๆ 

การแลกเปล่ียนขาวสาร   

 การแลกเปลี่ยนขาวสารเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง   การปฏิบัติการรวมของกําลังนานาชาติ
มีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกหนวยจะตองไดรับขอมูลเพื่อใหไดภาพสถานการณอยางเดียวกัน รูขอมูลเทากัน 
เพื่อใหการปฏิบัติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การขาวกรองก็เปนเครื่องมือที่สําคัญ สําหรับ ผบ.กองกําลังที่
จะตองทราบความเปนไปตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติการของกองกําลัง นอกจากนี้แลวทุกหนวยที่
เขารวมปฏิบัติการยังตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับการประกอบกําลัง ตําบลที่ การเคลื่อนที่ของกําลังฝาย
เดียวกัน กําลังของฝายเปนกลาง กําลังของขาศึก ขอมูลดานสมุทรศาสตร และลักษณะอุตุนิยมวิทยา ดังนั้น
การสื่อสารจึงเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนขาวสาร   ในขณะเดียวกันการรักษาความลับ
ก็ตองไมมากจนทําใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติการ และความเขาใจอันดีตอกัน 

การประสานงานระหวางกองกําลัง   
 ในเรื่องของมาตรการระวังปองกันในสวนของการใชอาวุธ มาตรการในการหลีกเลี่ยงเรือโดนกัน 
การจัดการในเรื่องของการใชพื้นน้ํา หวงอากาศที่จะตองมีการบริหารที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการเขาใจผิด       



 

 

รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดการใชอาวุธตอฝายเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติการทางอากาศของกอง
กําลังนานาชาติเปนการปฏิบัติการที่สําคัญ ซ่ึงอาจเกิดความสับสนในการปฏิบัติไดงาย    ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ควรจะมีผูบังคับบัญชารวมในสวนของการปฏิบัติการทางอากาศเพียงผูเดียว 

กฎการปะทะ 
 กฎการปะทะจะเปนตัวกําหนดการปฏิบัติ  และขอจํากัดในการปฏิบัติ ซ่ึงกองกําลังทุกหนวยจะตอง
ปฏิบัติเพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ  การมีกฎการปะทะที่แตกตางกันของกองกําลังแตละชาติที่มา
ปฏิบัติการรวมกัน จะทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติการลดลง ดังนั้นจึงควรจะไดมีการหาขอยุติที่
เหมาะสมและเปนไปในแนวทางเดียวกันกอนที่จะเริ่มปฏิบัติการ แตละหนวยจะตองรูและเขาใจตอหลักนิยม
การปฏิบัติของกําลังที่เขารวมปฏิบัติการเปนอยางดี 

อ่ืน ๆ 
 ความสามารถในการรับ-สงสิ่งของทางทะเล การปฏิบัติการสนับสนุนของเฮลิคอปเตอร การ
ปฏิบัติการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลเหลานี้ลวนเปนสิ่งสําคัญที่หนวยกําลังจะตองเขาใจ ทั้งนี้
เพื่อความสําเร็จในการปฏิบัติรวมกันของกองกําลังนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ ๕ 
หลักการในการวางแผน 

(PLANNING PRINCIPLES) 

๙. การวางแผน 

ส่ิงสําคัญในการวางแผนของการปฏิบัติการรวมกันของกองกําลังนานาชาติ คือ การพัฒนาและการ
ผสมผสานขีดความสามารถของกองกําลังทุก ๆ หนวยที่ปฏิบัติการรวมกัน โดยนโยบายหรือคําสั่งในการ
ปฏิบัติการจะมาจาก ผบ.กองกําลังที่ไดรับมอบอํานาจในภารกิจนั้น ๆ ผูบังคับหนวยกําลังและฝายอํานวยการ
จะตองทําการศึกษา วิเคราะหภารกิจ และประมาณสถานการณ ศึกษาหนทางปฏิบัติทั้งฝายเราและฝายขาศึก   
เมื่อเปรียบเทียบจนไดหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแลว จึงกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติ ซ่ึงฝายอํานวยการ จะ
ไดดําเนินการจัดทําคําสั่งยุทธการเพื่อใหหนวยตาง ๆ ไดถือปฏิบัติและดําเนินการตามคําสั่งตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ ๖ 
การสงกําลังบํารุง 

(LOGISTICS) 

๑๐. การสงกําลังบาํรุง   

การสงกําลังบํารุงจะเปนปจจัยในการประเมินขีดความสามารถของกองกําลังวาจะดํารงการปฏิบัติ
ไปไดนาน   เทาใด และจะเปนเครื่องชี้ถึงระดับของการปฏิบัติ รวมถึงสามารถที่จะคาดเดาผลที่จะไดรับใน
การปฏิบัติการได การสงกําลังบํารุงหมายรวมถึงการสนับสนุน การซอมบํารุง การขนสง การสนับสนุนใน
ดานธุรการและการกําลังพล ฯลฯ ดังนั้น ฐานทัพทาเรือ รวมถึงเรือสงกําลังบํารุงในทะเลจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง 
แผนการสงกําลังบํารุงที่ดีจะตองเปนแผนที่สอดคลอง และสามารถตอบสนองกับแผนยุทธการไดเปนอยางดี 
แผนการสงกําลังบํารุงจะตองการศึกษาและแกปญหาในเรื่องความแตกตางกันของหลักนิยม และขีด
ความสามารถที่แตกตางกันของแตละชาติที่เขารวมปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ ๗ 
การสิ้นสุดการปฏิบตัิการ 

(CONCLUDING OPERATIONS) 

๑๑. การยุติหรือเสร็จสิ้นการปฏบิัติการ 

ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ จะขึ้นอยูกับขั้น
การวางแผนกอนการปฏิบัติการเปนสําคัญ ความมุงหมายและสิ่งที่ตองการในแตละขั้นของการปฏิบัติ (END-
STATE) จะตองชัดเจนและเปนที่ยอมรับของทุกหนวยทุกชาติที่เขารวมปฏิบัติการ ความสําเร็จที่ตองการใน
แตละขั้นจะตองมีความชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการยุติการปฏิบัติการกอนที่จะถึงเวลาหรือหลังจากเวลาอันควร 
เนื่องจากแตละชาติอาจตัดสินใจที่จะยุติการปฏิบัติการในสวนของตน หรือตองการถอนกําลังของตนออก
จากการปฏิบัติการกอนที่การปฏิบัติการนั้น ๆ ยังไมส้ินสุด ซ่ึงในการปฏิบัติการดังกลาวชาติที่ตองการยุตหิรือ
ถอนกําลังของตนออกจากการปฏิบัติการตองแจงความตั้งใจของตนใหกับกองกําลังชาติอ่ืนๆ ที่รวมปฏิบัติ
ทราบดวย และในแทที่สุดบทเรียนที่ไดรับจากการปฏิบัติการ แตละครั้งจะตองมีการบันทึกไวเพื่อใชเปน
แนวทางในการแกไขในสวนของมิตรภาพ ความเขาใจ ความสัมพันธอันดีที่เกิดขึ้นระหวางกองกําลังชาติตาง 
ๆ ที่ปฏิบัติการรวมกันตองดํารงรักษาไว  เพื่อผลในความรวมมือที่ดีตอไปในการปฏิบัติการทางเรือที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต 

---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ ๑ 
ขอพิจารณาสําหรับการปฏิบัติการรวมนานาชาต ิ

(CONSIDERATIONS FOR MULTINATIONAL OPERATIONS) 

“ในสงครามคงจะคาดหวังใหทุกสิ่งทุกอยางเปนไปอยางที่คิดไมไดเสมอไป ในการทํางานรวมกับ
พันธมิตร บางครั้งอาจจะกอใหเกดิการพัฒนาความคิดลําพังจากตวัเองขึ้นได” 

   คํากลาวของ Sir Winston Churchill 

๑๐๐ ในหลายปที่ผานมานี้ ความขัดแยงในภูมิภาคมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ไดแก ความไรเสถียรภาพทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม  ขอพิพาทตามชายแดน ความตึงเครียดทางดานเชื้อชาติ ศาสนาและการแขงขัน
กันแสวงหาทรัพยากร  แรงกดดันทางดานนิเวศวิทยาและประชากร   การแยงชิงอํานาจระหวางประเทศ และ 
ลัทธิกอการราย ปญหาเหลานี้ไดผสมผสานกันขึ้นในหลายภูมิภาคจากการสะสมอาวุธแบบธรรมดาและการ
แพรขยายของอาวุธที่มีอํานาจการทําลายสูงและวิธีการขนยายอาวุธเหลานี้ แมวาความขัดแยงในภูมิภาคแตละ
เร่ืองอาจจะสงผลกระทบโดยตรงตอบางประเทศ  แตผลประโยชนโดยรวมของเราก็คือการปกปกรักษา
สันติภาพและเสถียรภาพของโลก ดังนั้นประเทศตาง ๆ  จึงมีสวนในการแกไขปญหาทางการเมืองตอ
วิกฤติการณ และการปองกันหรือการยุติความขัดแยงในภูมิภาค ซ่ึงไดแกการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ ส่ิงอํานวย
ความสะดวก การสงเสริมความสามารถทางการทหารในการปฏิบัติการรวมนานาชาติ 

๑๐๑ ปจจุบันเราไดเขาสูยุคที่ประเทศตาง ๆ ดูเหมือนจะยอมรับการปฏิบัติการทางทหารรวมหลายชาติ
มากกวาการปฏิบัติการทางทหารฝายเดียว ซ่ึงบอยครั้งไดเขารวมกันอยางไมเปนทางการเปนกรณีพิเศษ เพื่อ
จัดการตอสถานการณประเทศที่เขารวมมีผลประโยชนรวมกัน การปฏิบัติการดังกลาวสวนใหญจะถูก
ดําเนินการภายใตการอุปถัมภขององคการระหวางประเทศที่ดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกตองตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ กองทัพเรือตางๆ ซ่ึงมีสวนรวมกันทางดานขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบสากลของ
ชาวเรือ ก็ตองเผชิญกับความทาทายจากการปฏิบัติรวมนานาชาติที่เพิ่มมากขึ้น 

๑๐๒ ประโยชนในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ ชาติตาง ๆ ไดกําหนดรูปแบบการรวม
กําลังกันเมื่อตระหนักถึงโอกาสที่จะสนับสนุนผลประโยชนรวมกัน หรือมองหาแนวทางการปองกันตอภัย
คุกคามทั้งที่เปนจริงและอาจเปนไปได    ขณะที่เหตุผลตาง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการกําหนด
เปาหมายทางทหารรวมกัน   โดยปกติจะเปนเปาหมายที่ชาติหนึ่งชาติใดไมสามารถดําเนินการไดเพียงฝาย
เดียว จุดมุงหมายที่แตกตางกันในการปฏิบัติการรวมทางทหารหลายฝายสามารถจะจัดแยกประเภทไดตาม
ประโยชนทางการเมือง หรือทางทหาร (ตารางที่ ๑ - ๑) การสนับสนุนของชาติตาง ๆ อาจจะพิจารณาไดจาก
ขอบเขตที่แทจริงของผลประโยชนทางการเมืองและการทหารที่พวกเขาจะนําไปสูการรวมกําลัง และไม
พิจารณาเพียงเรื่องขีดความสามารถของกองกําลังทหารที่เตรียมไวแตเพียงอยางเดียว     ในบางครั้งเหตุผล



 

 

ประการแรกในการจัดตั้งกองกําลังรวมนานาชาติอาจจะเปนเรื่องของความถูกตองตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ    เพื่อทําการปฏิบัติการมากกวาเรื่องขีดความสามารถของชาติใดชาติหนึ่ง ไมวาจุดมุงหมายใดก็ตาม 
ทุกชาติจะเขารวมอยางมีเหตุผลและการเห็นความจําเปนจากรัฐบาล 

๑๐๓ อํานาจบังคับบัญชาในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ   เมื่อมีชาติตั้งแตสองชาติขึ้นไป
มาปฏิบัติงานรวมกัน อาจผสมกันในอํานาจการบังคับบัญชา มักจะเกิดขึ้น    ดังนั้นจึงตองมีการจัดทํา
ขอตกลงและจัดตั้งองคการที่สามารถจะทําใหกองกําลังปฏิบัติงานรวมกันไดทั้งในระดับยุทธศาสตร ยุทธการ 
และยุทธวิธี ในการรวมกําลังกันเปนกรณีพิเศษ องคการระหวางประเทศมักจะทําหนาที่บังคับบัญชาหลักใน
การรวมกําลังเขาดวยกันในระดับยุทธศาสตร องคการ สหประชาชาติและองคการระดับภูมิภาคตาง ๆ อาจจะ
กําหนดอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบสําหรับการปฏิบัติการ (เชน ผานทางมติของคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ) ที่ถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตามเหตุผลในการรวมกําลังกันของกองกําลังรวม
นานาชาติ ๑ การรวมกําลังกันตามระยะเวลา ตามระเบียบปฏิบัติประจํา หรือ ตามกรณีพิเศษของบรรดาผูนํา
ทางการเมืองของชาติตางๆ อาจนํามาใชในจุดมุงหมายเดียวกัน องคการเหลานี้ยังอาจจะกําหนดแนวทาง
ทางการเมืองและนโยบายที่ตอเนื่องในการดําเนินการ เพื่อการปฏิบัติการรวมนานาชาติ 

                                          
๑   ในหมวดที่ ๘ แหงกฎบัตรสหประชาชาติบัญญัติไววา "ไมมีขอความใดในกฎบัตรสหประชาชาติฉบับปจจุบันท่ีกีดกัน
การมีขอตกลงสวนภูมิภาคหรือทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาค... สมาชิกของสหประชาชาติท่ีเขารวมในขอตกลงเชนวาน้ัน 
หรือ ประกอบขึ้นเปนทบวงการ ตัวแทนเชนวาน้ันจะตองพยายามทุกวิถีทางที่จะบรรลุถึงการระงับกรณีพิพาทแหงทองถิ่น
โดยสันติ โดยอาศัยชอตกลงสวนภูมิภาคหรือโดยทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาคเชนวาน้ีกอนท่ีจะเสนอขอพิพาทเหลาน้ัน
ไปยังคณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีความม่ันคงจะตองสนับสนุนพัฒนาการเกี่ยวกับการระงับกรณีพิพาทแหง
ทองถิ่นโดยสันติ โดยอาศัยขอตกลงสวนภูมิภาคหรือทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาคเชนวาน้ัน ไมวาจะเปนการริเริ่มของรัฐ
ท่ีเกี่ยวของหรือโดยการเสนอเรื่องมาจากคณะมนตรีความม่ันคงเม่ือเห็นเหมาะสม คณะมนตรีความมั่นคงจะตองใช
ประโยชนจากขอตกลงสวนภูมิภาคหรือทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาคเชนวาน้ัน เพื่อการดําเนินการบังคับภายใตอํานาจ
ของตน แตจะมีการดําเนินการตามขอตกลงสวนภูมิภาคหรือโดยทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาค โดยปราศจากการมอบ
อํานาจของคณะมนตรีความม่ันคงไมได...จนกวาจะถึงเวลาที่องคการฯ อาจเขารับผิดชอบ  เพื่อปองกันการรุกรานตอไป
โดยรัฐศัตรูเชนวาตามคํารองของรัฐบาลที่เกี่ยวของคณะมนตรีความม่ันคงจะตองไดรับแจงโดยครบถวนตลอดเวลาถึง
กิจกรรมที่ไดกระทําไป  หรืออยูในความดําริตามขอตกลงสวนภูมิภาคหรือโดยทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาค เพื่อการ
ธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 
 
 
 
 
 



 

 

ดานการเมือง ดานการทหาร 
- กระจายความเสี่ยงทางการเมือง 
- แสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ  
    การทูต และ การเมืองตอรัฐอื่น ๆ ในภูมิภาค 
- จิตสํานึกและความถูกตองตามกฎหมาย

ระหวางประเทศ 
-  การสนับสนุนตอเสถียรภาพในภูมิภาค 
- ดําเนินการตามอํานาจที่ชอบธรรมตอการ

กระทําที่ผิดกฎหมาย 
-  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชาติ /
ภูมิภาค 
-  การสงเสริมความมีเกียรติและอิทธิพลของ
ชาติ 
- การสรางอิทธิพลตอแนวความคิดของชาติ

และของโลก 
 

- การจัดเตรียมกองกําลังใหมีความพรอมเต็มที่ใน
การปฏิบัติการ (พรอมดวยขีดความสามารถที่
หลากหลายกวา ที่จะจัดเตรียมโดยสมาชิกอื่น ๆ 
ของกองกําลัง – เพิ่มความกวางใหกองกําลัง) 

- การจัดเตรียมกองกําลังเสริมในการปฏิบัติการ 
(พรอมดวยความสามารถที่คลายคลึงกันกับการ
จัดเตรียมโดยสมาชิกอื่น ๆ ของกองกําลัง – เพิ่ม
ความลึกใหกองกําลัง) 

-  การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงชาติเจาภาพ 
- การเขาถึงทาเรือ สนามบิน พัสดุ การอบรมและสิ่ง

อํ านวยความสะดวกอื่น  ๆ  ทะ เลอาณา เขต 
หวงอากาศ เปนตน 

-  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางทหารของชาติ/
ภูมิภาค 
-  การรวบรวม ตรวจสอบ และเผยแพรขาวสาร 
- การจัดกองกําลังและยุทโธปกรณอยางมีเหตุผล   มี

มาตรฐานและมีความสามารถในการปฏิบัติการ
รวมกัน 

ตารางที่ ๑ - ๑ 
ผลประโยชนทางการเมืองและการทหารในการปฏิบัติการรวมนานาชาติ 

๑๐๔ อํานาจบังคับบัญชาของชาติตางๆ แตละชาติจะตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติการและความพรอม
ทางดานองควัตถุของกําลังทางเรือของตน แตละชาติจะมีเฉพาะตนหรือองคการที่ตั้งขึ้นเปนที่มาแหลงเดิม
ของอํานาจบังคับบัญชาและที่มาแหลงอื่นของกําลังอํานาจแหงชาติ แหลงที่มาของอํานาจของชาตินี้จะ
กําหนดนโยบายของชาติ จัดโครงสรางของกองกําลังและกําหนดภารกิจ กําลังทางเรือของชาติแตละชาติเปน
สวนประกอบหนึ่งของโครงสรางทางดานความมั่นคงของชาติ ขณะที่สวนประกอบอื่นอาจรวมถึงการทูต 
เศรษฐกิจ ความมั่นคงภายใน การขาวกรอง ขาวสาร กฎหมาย และวัฒนธรรม สวนประกอบอื่นเหลานี้มักจะ
ชวยกําหนดถึงโครงสรางของกําลังทางเรือหรือการปฏิบัติการทางทหาร ดังนั้น กองกําลังของทุกชาติจะตอง
มีผูบังคับบัญชาของตนเองพรอมทั้งสายการติดตอส่ือสารโดยตรงในการบังคับบัญชากองกําลังของตน โดย
ไมคํานึงถึงขั้นและระดับของการรวมกําลังกองกําลังรวมนานาชาติ ที่มาแหลงเดิมของอํานาจบังคับบัญชา
กองกําลังทหาร ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางการทหารกับสวนอื่น ๆ ในเรื่องความมั่นคงแหงชาติและ
องคการและการรวมกําลังของกองกําลังทหารจะแตกตางกันไปจากชาติหนึ่งสูอีกชาติหนึ่ง ดวยเหตุนี้



 

 

ขอพิจารณาที่สําคัญในการทําใหกองกําลังรวมนานาชาติสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดดี ก็คือ การทําให
โครงสรางทางดานความมั่นคงแหงชาติท่ีแตกตางกันเหลานี้มีความกลมกลืนกัน 

๑๐๕  โครงสรางดานความมั่นคงระหวางประเทศ  โดยปกติชาติตาง ๆ จะเตรียมการสําหรับการปฏิบัติการ
ทางเรือของกองกําลังนานาชาติตามโครงรางขอตกลงพันธมิตรทางทหารและความสัมพันธในเรื่องความ
รวมมือทางทหารอื่น ๆ โครงรางขอตกลงพันธมิตรทางทหารมักจะเปนไปในระยะยาว  พรอมทั้งมีหนวยงาน
ในการกําหนดนโยบายระดับสูงและกองกําลังทหารที่รวมกําลังกันแลว มีโครงสรางการบังคับบัญชา ระบบ
สนับสนุนที่ลงตัวและการใชคําเรียก หลักนิยม และระเบียบปฏิบัติที่ไดมาตรฐาน ขอตกลงพันธมิตรทาง
ทหารยังอาจจะมีการเตรียมการและปฏิบัติตามแผนการทหารที่ไดรับการปรับปรุงแกไขและพัฒนาแลวอยาง
ถูกตอง  ความสัมพันธในเรื่องความรวมมือทางทหารอื่น ๆ จะชวยใหชาติตาง ๆ มีประสบการณในการ
ปฏิบัติการรวมกัน ความสัมพันธเหลานี้ซ่ึงมักจะอยูในรูปแบบของขอตกลงทางทหารแบบทวิภาคีหรือพหุ
ภาคี ซ่ึงจะทําใหชาติตาง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปฏิบัติการรวมกับฝายอื่นและพัฒนาระเบียบ
ปฏิบัติรวมกัน อยางไรก็ตามขอตกลงนี้อาจจะจํากัดประโยชนเมื่อมุงไปสูจุดมุงหมายอื่นมากกวาสิ่งที่ได
วางแผนไว การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติจํานวนมากไดถูกกระทําขึ้น โดยการรวมกําลังแบบ
พิเศษจากชาติตาง ๆ ดวยผลประโยชนโดยตรงในกรณีพิเศษ หรือตอบรับตอวิกฤติการณฉุกเฉิน เมื่อมีการ
ละเลยตอโครงรางขอตกลง     พันธมิตรที่กําหนดไว การรวมกําลังมักจะขาดการประสานงานกันในระดับ
ยุทธศาสตรและยุทธการ และยังอาจจะขาดระเบียบปฏิบัติระดับยุทธวิธีรวมกันอีกดวย   ดังนั้นจึงตองจัดทํา
ขอตกลงและตั้งองคการขึ้นเพื่อยอมใหกองกําลังสามารถทํางานรวมกันได การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย 
ขอพิจารณาในการปฏิบัติการและสวนอื่น ๆ อาจจะถูกกระทําโดยขอตกลงระหวางชาติที่มีสวนเกี่ยวของทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ อํานาจบังคับบัญชาในการประสานงานอาจมีหลายระดับ ไดแก 
 ก. ระดับทางการเมือง/ยุทธศาสตร กลุมทางการเมือง การทหาร และ/หรือ การทูตระดับสูง (รวมถึง
องคการระหวางประเทศที่มีอยูที่สามารถจะทําได) จะจัดใหมีการใหอํานาจและ/หรือแนวทางทางการเมือง
และการกําหนดนโยบายตอบรรดาผูบังคับบัญชาทางทหารในการปฏิบัติการ 
 ข. ระดับยุทธการ สวนบังคับบัญชาที่รวมตัวกันหรือประสานงานกัน จะกําหนดแผนและควบคุมการ
ปฏิบัติการรวมนานาชาติ 
 ค. ระดับยุทธวิธี หนวยปฏิบัติจะประสานงานโดยตรงกับสวนอื่น ๆ 

๑๐๖  โครงสรางกองกําลัง โครงสรางตาง ๆ ของกองกําลังตองเปนที่รับรูกันเปนอยางดี เมื่อมีการกําหนด
รูปแบบของกองกําลังรวมนานาชาติขึ้น  หนวยและระดับของการรวมกําลังกันของกองกําลังทหารจะมีความ
แตกตางกันในระหวางชาติตาง ๆ หนวยเหลานี้อาจจะยังไมถึงระดับของการรวมกําลังที่สมบูรณ  ซ่ึงกอง
กําลังทหารทั้งหมดจะถูกรวมกันเขาในโครงสรางรวมกันเพียงโครงสรางเดียว เพื่อความสมบูรณในตัวเอง ซ่ึง
กองกําลังในทะเลจะประกอบขึ้นเปนหนวยเดียวกันกับกองกําลังปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก และกอง



 

 

กําลังปฏิบัติการทางอากาศหลาย ๆ ประเทศมีการประกอบกําลังกันของสองกองกําลัง ซ่ึงรับผิดชอบในเรื่อง
การปองกันทางทะเลจะกระจายไปในระหวางหลาย ๆ หนวย  

๑๐๗ ความเสี่ยง ความแตกตางในเรื่องขีดความสามารถและระเบียบปฏิบัติของกองกําลังทําใหเกิดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพของกองกําลังนานาชาติ ความเสี่ยงเหลานี้จะมีผลกระทบตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติการ    กองกําลังทางเรือและอาจไมจําเปนที่จะตองรักษาการมีมาตรฐานในทุกระบบ 
แตควรที่จะกลารับการถูกวิจารณการปฏิบัติการและขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ  เพื่อทําใหความแตกตางกัน
หมดไป ความเสี่ยงบางประการที่กองกําลังนานาชาติควรตองพิจารณา  ไดแก 
 ก. การหลงภารกิจ  การหลงภารกิจจากการปฏิบัติภารกิจที่มีมากหรือที่เปลี่ยนไปโดยหนึ่งหรือหลาย
ชาติ การหลงภารกิจเกิดจากวัตถุประสงคของชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร และความพยายามที่แตกตางกัน
ออกไป วัตถุประสงคของนโยบายของชาติที่แตกตางกัน และการไมปฏิบัติตามขอผูกมัดทางการเมือง 
สามารถจะนําไปสูความลมเหลวของกองกําลังไดในที่สุด๒ 
 ข. ขอบกพรองเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติการ ความ
แตกตางกันทางดานเทคนิค ความเขาใจตอสถานการณและการประมาณสถานการณ สามารถจะนําไปสูการ
ตายหรือบาดเจ็บและความแตกแยกในกองกําลังรวมนานาชาติโดยไมจําเปน ขอบกพรองเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบัติการรวมกันอาจไดแก 
 ๑) ความแตกตางทางระเบียบปฏิบัติ และยุทธวิธีที่ปรากฏแกกองกําลังพรอมทั้งสถานการณ ซ่ึงมี
หนวยที่แตกตางกันอาจจะทําใหไมสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิผล 
 ๒) ความแตกตางทางดานภาษา ซ่ึงเปนปญหาในการติดตอส่ือสารที่อาจสงผลใหเกิดความเขาใจที่
แตกตางกันในเรื่องภารกิจ หรือกิจที่ไดรับมอบ 
 ๓) การขาดแคลนความเปนมาตรฐานของระบบตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการติดตอส่ือสาร 
ซ่ึงสามารถจะสงผลใหเกิดความยากลําบากในการปฏิบัติการรวมกัน 
 ๔) การขาดแคลนความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบตาง ๆ ที่สามารถทําใหเกิดการแทรกแซงซึ่ง
กันและกัน และทําใหประสิทธิผลในการปฏิบัติงานลดลง 2. อางถึงขอ ๗๐๓ ซ่ึงไดใหรายละเอียดมากกวา  
 ๕) การขาดความสามารถในการแลกเปลี่ยนขาวกรอง ขอมูลทางยุทธวิธีหรือการติดตอส่ือสารซึ่ง
อาจเปนผลมาจากทั้งความแตกตางทางดานเทคนิคและพิธีการตาง ๆ เกี่ยวกับความมั่นคง 
 ๖) การขาดความสามารถในการใชการสนับสนุนการเพิ่มเติมยุทโธปกรณ และการซอมบํารุงจาก
แหลงเดียวกัน ซ่ึงทําใหความรวมมือในการสงกําลังบํารุงไมไดผล 
 ค. กฎการปะทะ (Rule of Engagement - ROE) ของชาติตาง ๆ รวมทั้งวิธีการในการปรับปรุงและมีสวน

รวมใน ROE ที่แตกตางกันทําใหกองกําลังตองพบกับปญหาความยุงยากในการปฏิบัติการ 

                                          
๒ อางถึงยอหนาท่ี ๗๐๓ สําหรับการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติม 



 

 

 ง. การสนับสนุนดานการเงิน ความแตกตางกันดานเงินสนับสนุนจากชาติตาง ๆ อาจจะกอใหเกิดความ
ตึงเครียดตอ (Multinational Maritime Force – MMF) ได หากพวกเขามองเห็นวาเปนเรื่องที่ไม
ยุติธรรม 

๑๐๘ การลดความเสี่ยง ชาติตาง ๆ สามารถจะจัดเตรียมกองกําลังของตน เพื่อการปฏิบัติการทางเรือของ
กองกําลังนานาชาติที่อาจเกิดขึ้นไดโดยรวมมือและดําเนินการรวมกับชาติอ่ืน ๆ ในแนวทางตาง ๆ ส่ิงเหลานี้
จะนําไปใชตอจุดมุงหมายทางการเมืองหรือการทหารในยามปกติ แตยังชวยลดระดับของความเสี่ยงสําหรับ
กองกําลังนานาชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติการในชวงวิกฤติการณหรือยามสงคราม 

  ก. การปฏิบัติการรวมกันทางการเมือง-การทหาร การเจรจากันทางดานยุทธศาตร การเจรจากันของฝาย
เสนาธิการระหวางกองทัพเรือตอกองทัพเรือ การเยี่ยมเยือนกันระหวางเจาหนาที่อาวุโส การประชุมอภิปราย 
การประชุมปรึกษาหารือ และการประชุมพิจารณา ณ สถาบันตาง ๆ เปนโอกาสที่ดีสําหรับผูนําระดับสูงของ
กองทัพที่จะถกแถลงกันเกี่ยวกับเปาหมายและวัตถุประสงค รวมทั้งสรางความเขาใจตอกัน ส่ิงเหลานี้จะสราง
ความสัมพันธสวนบุคคลที่เสริมตอการพัฒนายุทธศาสตรในระยะยาวสําหรับความรวมมือและเปนสิ่งที่มีคา
มากในยามเกิดวิกฤติการณหรือยามสงคราม 

  ข. การฝก   การฝกเปนสิ่งสําคัญที่ชาติตาง ๆ ตองเตรียมการและฝกอบรมกองกําลังทางเรือของตน 
สําหรับการปฏิบัติการ  การฝกจะชวยในการแยกแยะขอบเขตของปญหาที่อาจเกิดขึ้นและสนับสนุนความ
รวมมือของกองกําลังตาง ๆ การฝกควรมุงเนนขอบเขตของปญหาที่นาจะเกิดขึ้นจริงระหวางชาติตาง ๆ 
รวมถึงการกําหนดการบังคับบัญชา ความสามารถในการปฏิบัติการรวมกันทางดานการสงกําลังบํารุง การ
ติดตอส่ือสาร และระเบียบปฏิบัติทางยุทธวิธี 

  ๑)  การฝกในทะเลอาจจะเปนการงายเชนเดียวกับการฝกโดยใชเรือลําเดียวหรืออาจจะเปนการฝก
หลายหนวยและหลายภารกิจที่วางแผนไวอยางดีโดยมีผูเขารวมจํานวนมาก ชาติตาง ๆ ที่ไมมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานรวมกันสามารถที่จะเริ่มตนดวยเรื่องงาย ๆ กอนและคอย ๆ เพิ่มไปสูความสลับซับซอนมาก
ยิ่งขึ้นและไปสูการฝกที่เหมือนจริง การฝกเชนนี้สามารถจะสรางขีดความสามารถทางการทหารที่จะ
สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ แมจะไมมีขอผูกมัดทางการเมืองในปจจุบัน คูมือ
การปฏิบัติจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของการปฏิบัติการที่มีความเหมาะสม   พรอมทั้งแนวทาง ตาราง
คําสั่ง และระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติ 

  ๒) การฝกแกไขปญหาที่บังคับการของผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการและการจัดเตรียมวิธีการ
ในทางเศรษฐกิจในการทดสอบการเตรียมการบังคับบัญชาและ "ความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน"                            

  ๓) การฝกจําลองยุทธจะเกี่ยวของโดยตรงกับผูบังคับบัญชาระดับสูงและฝายเสนาธิการ และใช
หนวยตาง ๆ ของชาติในการฝก   การฝกจําลองยุทธจะเปนประโยชนในการสรางความคุนเคยใหกับบรรดา
ผูบังคับบัญชาของกองกําลังของชาติที่อาจเขารวมกับผูที่อยูระดับเดียวกันจากชาติอ่ืน ๆ ทําใหสามารถจะ
จัดเตรียมแนวทางที่งาย ๆ ในการปฏิบัติงานรวมกันเชนเดียวกับความเขาใจที่ลึกซึ้งในการปฏิบัติการที่เปน



 

 

จริงซึ่งสําคัญที่สุด    รวมทั้งจะสามารถแนะนํา ROE ที่คาดหวังไดในภายภาคหนาในการถกแถลงกันอยางไม
เปนทางการและรับเอาการตอบสนองจากชาติที่เขารวมมาเปนขอพิจารณา 

  ค. การแลกเปลี่ยนเจาหนาที่และเจาหนาที่ติดตอประสานงาน การติดตอระดับเจาหนาที่ ความรวมมือ
ทางวิชาชีพและทางดานวัฒนธรรม การสรางความคุนเคยในระดับ deck place ของการปฏิบัติการทางเรือจะ
ถูกจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มความเขาใจตอกันระหวางชาติตาง ๆ เจาหนาที่อาจจะไดรับมอบหนาที่ในกองกําลัง
นานาชาติ หนวยสนับสนุนหรือหนวยฝกอบรมของชาติอ่ืน เจาหนาที่เหลานี้จะเรียนรูเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ
ของชาติเจาภาพ ขณะเดียวกันก็ชวยใหชาติเจาภาพเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับกองกําลังของชาติตน การ
แลกเปลี่ยนดังกลาวและเจาหนาที่ติดตอประสานงานจะไดรับประสบการณที่มีคาอยางมากตอการติดตอ
ประสานงานหรือบทบาทที่คลายคลึงกันในระหวางการปฏิบัติการจริง การฝกบนเรือของนักเรียนนายเรือ
และเจาหนาที่ที่มีอาวุโสนอยจะกอใหเกิดความเปนมิตรและการติดตอสัมพันธกัน   ซ่ึงจะมีตลอดการ
ประกอบอาชีพของพวกเขาการเยี่ยมเยือนเพื่อแนะนํา  ซ่ึงประกอบดวยการสังเกตการณฝก  การเยี่ยมเยียน
การบังคับบัญชา  การฝกงาน   และกรณีทางดานสังคมจะเปดโอกาสใหเจาหนาที่จากตางประเทศรับทราบถึง
ส่ิงอํานวยความสะดวก   และเจาหนาที่ของ กองทัพเรืออ่ืนในระหวางการฝกหรือการปฏิบัติการ   จะเปน
โอกาสตอการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่เรือของหนวยกําลัง ในชวงเวลานั้น ๆ ในโอกาสที่เปนไปได 

       ง. การใชส่ิงอํานวยความสะดวก ขอบเขตของการฝกอบรม เสนทางหรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ซอมบํารุงและการซอมทํา จะชวยใหผูเขารวมมีประสบการณในการปฏิบัติการและการสนับสนุนใน
สภาพแวดลอมที่หลากหลาย  การเยี่ยมทาเรือเปนรูปแบบที่สําคัญของการเขาถึงสิ่งที่สามารถจะกอใหเกิด
ความสัมพันธสวนบุคคลที่เปนประโยชน เกิดความเขาใจทางดานวัฒนธรรมที่ดีขึ้นเกิดเปนเครื่องผูกพัน
ระหวางกองทัพเรือกับกองทัพเรือที่เขมแข็ง รวมทั้งบรรลุวัตถุประสงคทางการเมืองของชาติ 

       จ. ขอตกลงการตั้งทาเรือในประเทศและการตั้งฐานทัพในตางประเทศ ขอตกลงเหลานี้อนุญาตใหชาติที่
ทําสัญญาสามารถติดตั้งอุปกรณสนับสนุนตอเรือ เครื่องบิน เจาหนาที่ การติดตอส่ือสาร และการเดินเรือใน
ประเทศเจาภาพ ซ่ึงเปนการเสริมสรางความสัมพันธทางการทหารระหวางกัน 

  ฉ.  การแลกเปลี่ยนขอตกลงและบันทึกความเขาใจซึ่งกันและกัน ขอตกลงเหลานี้อนุญาตใหมีการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับขอมูลขาวสารทางเทคนิค เครื่องมือ และการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง 
ไดแก  ขอตกลงแลกเปลี่ยนเชื้อเพลิงสําหรับชาติตาง ๆ สําหรับเชื้อเพลิงของเรือและเครื่องบินซึ่งกันและกัน 
โดยเสียคาใชจายตามประเภทหรือเปนเงินสด รวมทั้งขอตกลงเกี่ยวกับขอมูลขาวสารทางการทหารและทาง
เทคนิค ซ่ึงสิ่งตาง ๆ ที่จําแนกแยกแยะไปแลวจะถูกแบงปนและรักษาความปลอดภัยโดยผูเขารวมทั้งหมด 

  ช. การฝกอบรมทางดานวัฒนธรรม   ส่ิงนี้นับเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการเตรียมการสําหรับการ
ปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ   ผูมีความชํานาญพิเศษที่ไดรับการคัดเลือกแลวควรจะไดรับการ
พัฒนาใหเปนผูเชี่ยวชาญทางดานวัฒนธรรมหรือดานภูมิภาค   ซ่ึงเขาใจในเรื่องสําคัญที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่ที่
พวกเขาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ พวกเขาเปนทรัพยากรที่มีประโยชนอยางมากตอผูบังคับบัญชาที่เขา
รวมนั้น ๆ  



 

 

  ซ. การฝกอบรมทางดานกฎหมาย ส่ิงนี้จะทําใหเจาหนาที่ปฏิบัติการรับทราบเรื่องตาง ๆ ทางกฎหมายที่
สงผลใหปฏิบัติการรวมกันได ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายจะทําการกําหนดมติขอตกลง และบันทึกความ
เขาใจที่   สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของแตละชาติ การฝกอบรมผูเชี่ยวชาญ
ทางดานกฎหมายจะทําใหพวกเขาสามารถจะคาดการณและแกไขความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นได และสงผลใหมี
การ      ตีความหมายของขอตกลงระหวางประเทศที่แตกตางกันไป รวมทั้งสงผลใหมีทัศนะที่แตกตางกัน
เกี่ยวกับกฎหมายทะเลโดยทั่วไปและการปฏิบัติการทางเรือ 

  ฌ. การฝกอบรมทางดานภาษา ชาติตาง ๆ ควรกําหนดวาภาษาใดจะเปนประโยชนที่สุดตอการทํางาน
รวมกัน   การนําผูเชี่ยวชาญดานภาษามารวมกันจะทําใหเปนเครื่องมือที่มีประโยชนมากขึ้นอยางหนึ่งที่ชาติ
หนึ่ง ๆ สามารถจัดใหมีในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ 

  ญ. การชวยเหลือทางดานความมั่นคง    การชวยเหลือทางดานความมั่นคงอาจมีหลายรูปแบบ เชน  
ขอตกลงความชวยเหลือทางการทหาร  ขอตกลงความชวยเหลือในการปองกันซึ่งกันและกัน ภารกิจทาง
การทหาร    (สําหรับการฝกอบรมหรือสําหรับการกูภัยและเคลื่อนยายเรือที่อับปาง)  การเปลี่ยนถายเรือและ
อุปกรณ   และการขายสินคาทางการทหารจากตางประเทศจากการที่ชาติหนึ่งไดชวยเหลืออีกชาติหนึ่ง ทําให
ทั้งสองชาติมีความคุนเคยกันมากขึ้น และทําการพัฒนาระเบียบปฏิบัติกับยุทธวิธีที่คลายคลึงกันและบางทอีาจ
ใชเครื่องมือที่คลายคลึงกัน 

  ฎ. โครงการปรับปรุงยุทโธปกรณใหไดมาตรฐาน   โครงการปรับปรุงมาตรฐานควรมุงที่จะจัดใหมี
ระบบที่สามารถปฏิบัติรวมกัน เพื่อที่จะทําใหระบบที่แตกตางกันสองระบบสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและทํางาน      รวมกันได นอกจากนี้ชาติตาง ๆ ยังสามารถรวมกันพัฒนายุทโธปกรณไดดวย เชน 
เครื่องบิน เรือ และระบบการสูรบภาคพื้นดิน   ชาติตาง ๆ ยังสามารถพัฒนายุทโธปกรณรวมกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนขาวกรองและขอมูลขาวสารดานยุทธวิธี   พรอมกันนั้นชาติตาง ๆ สามารถพัฒนายุทโธปกรณที่มี
มาตรฐานซึ่งใชสวนผสมของเชื้อเพลิงและระบบการขนสงเชื้อเพลิงที่คลายคลึงกันหรือรวมกัน    ชาติตาง ๆ 
สามารถพัฒนาระบบการสงกําลังบํารุงรวมกับอื่น ๆ ไดดวย โครงการปรับปรุงใหไดมาตรฐานตามรูปแบบ
สามารถดําเนินการได ๔ ขั้นตอน คือ  
 (๑) การเขากันได   การเขากันไดจะแสดงใหเห็นถึงระบบที่จะไมไปรบกวนระบบอื่น ๆ  

  (๒) การสามารถทํางานรวมกันได การสามารถทํางานรวมกันไดจะแสดงใหเห็นถึงระบบที่สามารถ
จําทํางานรวมกับระบบอื่น ๆ ได 

  (๓) การสับเปลี่ยนซึ่งกันและกันได การสับเปลี่ยนซึ่งกันและกันไดจะแสดงใหเห็นถึงระบบที่
คลายคลึงกันมากพอที่กองกําลังรวมนานาชาติจะไมรูสึกถึงความแตกตางระหวางกัน 

  (๔) ความเหมือนกัน ความเหมือนกันจะแสดงใหเห็นถึงระบบที่ถูกกําหนดใหมีรายละเอียด
เหมือนกันตามลําดับในการปฏิบัติการ   โครงการปรับปรุงใหไดมาตรฐานสามารถที่จะกําหนดระดับตาง ๆ  
ของการปรับปรุงไดรวมทั้งในเรื่องความเหมือนกันในชวงระหวางการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลัง



 

 

นานาชาติ ควรจะใชกองกําลังที่อยางนอยมีระบบที่สามารถทํางานรวมกันได๓ ในหลายพื้นที่ของโลก 
ขอตกลงแบบพหุภาคีเกี่ยวกับการปรับปรุงใหไดมาตรฐานระหวางสมาชิกที่เปนภาคีอาจมีความสําคัญกวา
รูปแบบของการเขารวมกัน อยางไรก็ตามในการเขารวมกันสวนใหญแลวผูเขารวมบางสวนจะรูสึกคุนเคยตอ
ขอตกลงดังกลาวในทันที ผูบังคับบัญชากองกําลังทางเรือนานาชาติตองยึดมั่นตอระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว
แนชัด และคําสั่งที่ไมสลับซับซอนซึ่งเขียนไวชัดเจน 

       ฏ. การวิจัยและพัฒนารวมนานาชาติ ส่ิงนี้เกี่ยวของกับชาติสองชาติหรือมากกวาขึ้นไปที่ทํางานรวมกัน
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา การดําเนินการเหลานี้ ไดแก ระบบการพัฒนารวมกันและการกอประโยชนใน
การสูรบรวมกัน การวิจัยดานสมุทรศาสตร ขอตกลงเกี่ยวกับแผนที่ และการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร 

       ฐ.  เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับการเงินของชาติ มีความจําเปนที่จะกําจัดความแตกตางเกี่ยวกับกฎหมายภายใน 
เพื่อใหแนใจวาทรัพยากรตาง ๆ จะถูกนํามาใชเปนประโยชนตอทุกชาติที่เขารวม 

๑๐๙.  หลักการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ จากที่หลาย ๆ ชาติไดกล่ันกรองประสบการณ
ของตนเพื่อกําหนดเปนหลักการขึ้น โดยสามารถนําไปใชในการวางแผนและปฏิบัติการทางทหารซึ่งเปนที่
รับรูกันเชน "หลักการสงคราม" ขณะที่ถอยคําเฉพาะของหลักการเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปจากชาติหนึ่งสู
ชาติหนึ่ง แนวความคิดที่กอใหเกิดหลักการขึ้นไดแสดงใหเห็นถึงความคงทนถาวร มันเปนแนวทางที่สําคัญ
ตอผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติตามแบบและการเลือกวิธีในการปฏิบัติ หลักสําคัญสองประการสําหรับการ
ปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ ไดแก 

  ก. การกําหนดและการคงไวซ่ึงวัตถุประสงค การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติจําเปนตอง
ปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวชัดเจนและเปนที่เขาใจรวมกันซึ่งจะนําไปสูการบรรลุผลตามเปาหมายที่
กําหนดไวทันที ที่วัตถุประสงคไดถูกกําหนดขึ้น การดําเนินการทั้งปวงก็ตองเปนไปตามแนวทางนั้นเพื่อให
บรรลุผล  จะตองพิจารณาใหม เปนระยะ ๆ จนกระทั่งสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปจําเปนตองมีการ
ประมาณการณใหม รวมทั้งวัตถุประสงคใหม  หากเปนไปไดจะตองมีการพิจารณาคําถามสําคัญสี่ประการ
กอนที่การปฏิบัติการจะเริ่มขึ้นเพื่อกําหนดวัตถุประสงค คือ  
                      (๑)  ภารกิจคืออะไร 
                      (๒)  เกณฑในการบรรลุภารกิจคืออะไร 
                      (๓)  เกณฑในการนํากําลังออกไปคืออะไร 
                      (๔)  ใครจะเปนผูประกาศความสําเร็จหรือชัยชนะ และสั่งใหถอนกําลัง 

  ข. เอกภาพในการปฏิบัติ เอกภาพในการปฏิบัติซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องเอกภาพในการบังคับบัญชาอาจจะไมสามารถมีขึ้นไดในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลัง
นานาชาติ  ขอตกลงที่กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคผูบังคับบัญชาทุกชาติที่เขารวมตองยอมตกลงในสวนที่
                                          
๓ ตัวอยางของโครงการที่ไดมาตรฐานที่มีความสําคัญกอนการปฏิบัติการ ไดแก Western Pacific Naval Symposium 
Interoperability Compendium และ Military Agency for Standardization ของ NATO 



 

 

สําคัญของแผนปฏิบัติการการเพื่อใหสามารถทําไดสําเร็จ   และรับประกันวา การปฏิบัติของแตละชาติจะ
สนับสนุนตอแผนปฏิบัติการนั้นเอกภาพในการปฏิบัติสวนใหญแลวจะขึ้นอยูกับความสัมพันธสวนตัวของ
ผูบังคับบัญชาระดับอาวุโส 

๑๑๐.  หลักการอื่น ท่ีควรรับทราบไดแก 
  ก. ความรวมมือ หลักการนี้เปนสิ่งสําคัญของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ

และตองการการประสานกันของการปฏิบัติทั้งปวงเพื่อใหบรรลุผลในการปฏิบัติผสมอยางมากที่สุด ความ
รวมมือภายในและระหวางผูเขารวมเปนสิ่งจําเปนในทุกระดับของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลัง
นานาชาติทางทะเล ส่ิงสําคัญของความรวมมือ ไดแกไมตรีจิต เปาหมายรวม การแบงมอบความรับผิดชอบที่
ชัดเจน รวมทั้งความเขาใจเกี่ยวกับขีดความสามารถและขอจํากัดของชาติอ่ืน ๆ 

  ข. การบริหารงาน    การวางแผนการบริหารงานตองอยูในสวนของกระบวนการวางแผนการ
ปฏิบัติการ   นับตั้งแตแรก ซ่ึงจะตองประกอบดวยการเตรียมการดานการบริหารทั้งปวงที่จําเปนตอการ
ดําเนินการที่ประสบความสําเร็จตามยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติการ การสงกําลังบํารุงสนับสนุน
เจาหนาที่ของกองกําลังหนึ่ง ๆ แมวาการบริหารงานจะเปนการบริการตอการปฏิบัติการก็ตาม   แตก็เปน
ปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจตอความเปนไปไดของการปฏิบัติการหรือการปฏิบัติไดจริงของแผน องคการ
บริหารงานที่ไมสลับซับซอนและมีความออนตัวจะทําใหผูบังคับบัญชามีอิสระในการปฏิบัติงานมากที่สุด
เพื่อใหบรรลุตามแผนของพวกเขา 

  ค. การรวมกําลัง เพื่อใหบรรลุผลตามที่ตองการในการปฏิบัติการใด ๆ จะตองจัดใหมีกองกําลัง
ที่เพียงพอในเวลาและสถานที่ที่กําหนดไว ส่ิงนี้ไมเพียงเปนเรื่องของจํานวนและอํานาจการยิงที่เหนือกวา
เทานั้น แตยังรวมถึงเรื่องทักษะในการปฏิบัติการที่เหนือกวา      การทันตอเวลาและการใชเทคโนโลยีที่
กาวหนาอยางถูกตอง ดวยเหตุนี้กองกําลังที่มีกําลังนอยกวา ซ่ึงจะตองออนแอกวาฝายตรงขามอาจจะประสบ
ความสําเร็จในการเผชิญหนากับกองกําลังที่เหนือกวาได ไมวาในการสูรบหรือในการปฏิบัติการยามสงบที่มี
ความละเอียดออนและสลับซับซอน 

  ง.  การปฏิบัติอยางประหยัด หลักการนี้ตองการใชกองกําลังอยางมีประสิทธิภาพและเสีย
คาใชจายตอทรัพยากรที่เหมาะสม โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค หากความเขมแข็งที่กําหนดไว คือการรวม
กําลังในเวลาและสถานที่ที่สําคัญการปฏิบัติก็ตองเสียคาใชจายในที่ซ่ึงจะไดรับผลที่สําคัญ 
  จ. ความออนตัว แผนการปฏิบัติการตองมีความออนตัวเพียงพอที่จะรับตอส่ิงที่ไมคาดคิดและ
ผูบังคับบัญชาจะรับตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ในทุกระดับ ผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ รวมทั้ง
กองกําลังภายใตการบังคับบัญชา ตองสามารถที่จะมีปฏิกิริยาตอบโตอยางรวดเร็วตอสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป  และเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติไดอยางราบรื่น ส่ิงนี้ตองการความออนตัวในเรื่องความรูสึกนึกคิด
และการตัดสินใจที่รวดเร็วและเชื่อมั่นในองคการ การติดตอส่ือสาร การจัดการทรัพยากรและการฝกอบรมที่
ดี การเคลื่อนกําลัง เปนสิ่งที่เปนธรรมชาติตอความออนตัว ซ่ึงจะทําใหกองกําลังสามารถรวมกําลังกันได
อยางรวดเร็วและประหยัดในเวลาและสถานที่ที่กําหนดไว 



 

 

 ฉ. การริเร่ิม    การริเร่ิมจะชวยใหผูบังคับบัญชาไดประโยชนทางดานจิตวิทยาและมีอิสระใน
การปฏิบัติ   ซ่ึงผูบังคับบัญชาระดับสูงเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาระดับรองมีอิทธิพลตอผลของการ
ปฏิบัติการ 
 ช. การบํารุงขวัญ  ขวัญของทหารที่ดี ซ่ึงจะกอใหเกิดความกลาหาญ พลัง ความเขาใจและจิตใจ
ที่สามารถจะกระทําในสิ่งที่กลาหาญ จะสนับสนุนตอความสําเร็จของการปฏิบัติการ พื้นฐานของขวัญทหาร
ประกอบดวย การฝกอบรมที่ดี วินัย รวมทั้งความเขาใจและความเชื่อถือในวัตถุประสงคอยางชัดเจน 
นอกจากนั้นขึ้นอยูกับการบริหารงานที่มั่นคงและการสนับสนุนจากสาธารณชน ดวยเหตุที่ความเปนผูนําที่มี
ประสิทธิผลจะสนับสนุนตอขวัญที่ดี เมื่อปจจัยอ่ืน ๆ อยูตรงกันขาม ความเชื่อมั่นในตัวผูบังคับบัญชาในทุก
ระดับจึงมีความสําคัญ  
 ซ. การระวังปองกัน หลักการนี้จะนํามาซึ่งการปองกันกองกําลังที่ไดรับมอบหนาที่ จุดที่
กําหนดไวและผลประโยชนอ่ืนที่สําคัญตอกองกําลังรวมนานาชาติ ในการปฏิบัติการทางทหารทั้งปวง ไมวา
ในยามสงบหรือกรณีที่มีความขัดแยง ตองมีระดับของการระวังปองกันโดยการปองกันกองกําลัง การควบคุม
และปองกันขอมูลขาวสารที่ไดจําแนกชั้นความลับไวแลว รวมทั้งการจัดตั้งและควบคุมกองกําลังสํารองได
ตลอดเวลา การระวังปองกันจะสนับสนุนขีดความสามารถของกองกําลังที่เปนมิตรที่จะปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคของพวกเขา แมวาจะมีการแทรกแซงจากฝายตรงขาม 
 ฌ. การจูโจม ในกรณีความขัดแยง เมื่อปจจัยอ่ืน ๆ มีความเทาเทียมกันหรือไมเอื้ออํานวยแลว 
ความสําเร็จอาจจะขึ้นอยูกับสวนของการจูโจม  ความหลากหลายของปจจัยสามารถสงผลใหเกิดการจูโจมที่
ประสบผลสําเร็จไดในระดับตาง ๆ   ส่ิงเหลานี้ประกอบดวย ขาวกรอง ความลับ การปกปด การลวง ความ
งาย ความกลาหาญ การประมาณเวลา ความรวดเร็วของการปฏิบัติการและเทคโนโลยี การจูโจมสามารถจะ
กอใหเกิดผลที่ไมไดสัดสวนตอความพยายามที่ใชไป  อยางไรก็ตามยังมีสถานการณที่ไมควรนําการจูโจมมา
ใช เชน การรักษาสันติภาพ 
 ญ. การจํากัด   ควรใชขีดความสามารถทางทหารที่เหมาะสมอยางรอบคอบ การใชกองกําลังที่
มากเกินความจําเปนอาจเปนอันตรายกับสวนอื่น ๆ การจํากัดตองการความสมดุลอยางลงตัวของความ
ปลอดภัย การดําเนินการในการปฏิบัติการและวัตถุประสงค 
 ฎ. ความอุตสาหะ การปฏิบัติการบางอยางอาจจะตองใชเวลาหลายป จึงจะบรรลุผลตามที่
ตองการ จึงควรจะมีการเตรียมกองกําลังไวใหมีขีดความสามารถในการสนับสนุนเปาหมายทางยุทธศาสตร
ไดตามกําหนดเวลาที่ยืดเยื้อ   การปฏิบัติการทางทหารตองถูกเสริมดวยมาตรการทางการเมือง  การทูต  
เศรษฐกิจและขอมูลขาวสาร สาเหตุสําคัญของวิกฤติการณหนึ่ง ๆ อาจจะเปนเรื่องยากตอการอธิบาย    ซ่ึงทํา
ใหยุงยากตอการปฏิบัติใหบรรลุผลตามมติที่กําหนดไว 
 ฏ.  ความถูกตองตามกฎหมาย   กองกําลังที่ใชตองมีความถูกตองตามกฎหมายในการปฏิบัติการ
และจาก  รัฐบาลเจาของประเทศในเรื่องของวิธีการปฏิบัติการ ความชอบธรรมเปนเงื่อนไขที่ตั้งอยูบนความ
เขาใจของผูรับฟงเปนการเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมาย จริยธรรม และความชอบธรรมในการปฏิบัติการตาง ๆ 



 

 

ผูรับฟงนี้อาจจะเปนสาธารณชนของแตละชาติ ประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบหรือกองกําลังที่เขารวม 
หากการปฏิบัติการเปนที่รับทราบกันวาถูกตองตามกฎหมายก็จะมีแรงกระตุนที่เขมแข็งตอการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการ   ความถูกตองตามกฎหมายอาจจะตั้ งอยูบนการยึดมั่นตอวัตถุประสงค    ซ่ึง เปนการ 
รับประกันวาการปฏิบัติการมีความเหมาะสมกับสถานการณและยุติธรรมในการปฏิบัติตอส่ิงที่มีความ
หลากหลายอีกรูปแบบหนึ่งของความถูกตองตามกฎหมายคือการเพิ่มความเขาใจวารัฐบาลมีอํานาจอยาง
แทจริงในการปกครองอาณาประชาราษฎร 
 ฐ. ความงาย ผูบังคับบัญชาทหารควรจะหลีกเลี่ยงความยุงยากที่ไมจําเปนในการเตรียมการ การ
วางแผน และการปฏิบัติการทางทหาร แผนที่งายและคําสั่งที่ชัดเจนจะลดความเขาใจผิดและความสับสนให
เหลือนอยที่สุด    โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อผูนําและเจาหนาที่รูสึกเหนื่อย  ปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอยูเทาเทียมกัน แผนที่
งายที่สุดเปนสิ่งที่ดีกวา 

 ขาวกรองเปนปจจัยที่มีอํานาจมากที่สุดสําหรับหลักการเหลานี้หลายอยาง ขาวกรองที่ดีเกี่ยวกับขาศึก
และพ้ืนที่ปฏิบัติการจะทําใหมีความเปนไปไดในการใชหลักการตาง ๆ อยางมีประสิทธิผล ซ่ึงหากไมมีส่ิงนี้
การปฏิบัติการตาง ๆ ก็จะตกอยูในความเสี่ยงที่จะประสบความสําเร็จ 

๑๑๑. สิ่งจําเปนในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
พล.อ.Dwight Eisenhower ซ่ึงเปนผูบัญชาการสูงสุดของกองกําลังพันธมิตรในการปฏิบัติการยุโรปไดกลาว
วา "ความไววางใจซึ่งกันและกัน" เปน "พื้นฐานอยางหนึ่งที่จะกอใหเกิดงานบังคับบัญชาพันธมิตร" ความ
ไววางใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เปนนามธรรมหลายประการ ซ่ึงใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการของ
ผูเขารวมทุกฝาย ตั้งแตนายพลเรือจนถึงกะลาสีธรรมดาที่ไดเขารวมในกองกําลังรวมนานาชาติทางเรือ   
ขณะที่การยึดมั่นตอส่ิงที่จะขาดเสียมิไดที่จะไดอธิบายตอไปจะไมรับประกันตอความสําเร็จ ซ่ึงการละเลยตอ
ส่ิงเหลานี้จะนําไปสูความลมเหลวได 
  ก. ความสามัคคี เจาหนาที่ระดับอาวุโสสูงสุด (และเจาหนาที่ฝายพลเรือน) ควรจะพยายามที่จะ
กอใหเกิดความสามัคคีเห็นพองกันกับบุคคลอื่น ในเรื่องสวนตัวซ่ึงเปนความสัมพันธโดยตรงในหมูผูนําจะมี
อิทธิพลในทุกเรื่องตอการทํางานรวมกันของฝายเสนาธิการและผูบังคับบัญชาระดับรองลงไป 
  ข. การเคารพ ผูเขารวมทุกฝายจําเปนตองไดรับความเชื่อมั่นในประสิทธิผลในการสนับสนุน
ของตนตอภารกิจรวมกัน ความเขาใจและขอพิจารณาเกี่ยวกับแนวความคิดของผูเขารวมแตละคนจะนําไปสู
การรวมกันเปนเอกฉันทของการเขารวมกัน  ขอพิจารณาตาง  ๆ  ไดแก  เ ร่ืองวัฒนธรรม  ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม ประวัติศาสตรและคานิยมของผูที่เขารวมแตละฝาย๔   บอยครั้งที่เจาหนาที่ที่มีอาวุโสนอยใน

                                          
๔ ยกตัวอยางเชน ศาสนาที่ตางกันจะประกอบพิธีในวันธรรมสวนะที่แตกตางกนั  สิ่งน้ียังหมายความถึง  สิ่งที่แตกตาง
กันตอชาติท่ีตางกันในเรื่องของกจิกรรมที่ตองทําหรือกิจกรรมตองหาม - การกําหนดใหปฏิบัติเพิ่มเติมในชวงระหวางการ
สวดมนตตอนเชาหรือชวงเวลาเรงดวนอาจจะเปนสาเหตุใหเกิดการขัดขวางและเกิดความตึงเครียดขึ้นได 



 

 

กรณีเล็ก ๆ จะเปนตัวแทนที่มีอาวุโสสูงของรัฐบาลของตนในกองกําลังรวมนานาชาติ พวกเขาจะติดตอกัน
ตามระเบียบ บอยครั้งกับเจาหนาที่ในบังคับบัญชาของชาติตนและสมควรไดรับการพิจารณานอกจากจะได
รับประกันโดยชั้นยศของพวกเขา 
  ค. ความรูของผูเขารวม ในเร่ืองทางการทหารนั้น จะมีการใชเวลาและความพยายามอยางมาก
ในการเรียนรูเกี่ยวกับขาศึกมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ       
มันเปนสิ่งที่สําคัญเทาเทียมกันที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับกองกําลังที่เปนมิตร  จะมีการแบงปนเวลาใน
ระหวางการปฏิบัติการเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักนิยม ขีดความสามารถและเปาหมายทางยุทธศาสตร
ของผูเขารวมตาง ๆ 
  ง. ความอดทน การเขารวมอยางมีประสิทธิภาพตองใชเวลาและความตั้งใจในการทําใหเกิด
ประโยชน การดําเนินการอยางแข็งขันเพื่อกอใหเกิดความสัมพันธที่ไววางใจกันและไดประโยชนระหวาง
ผูเขารวมนานาชาติจําเปนตองมีความอดทนตอกันอยางไมทอถอย 

๑๑๒. กฎหมายระหวางประเทศ การปฏิบัติการทางเรือควรจะดําเนินการอยางสอดคลองกับกฎหมาย
ระหวางประเทศ (ไดแก กฎหมายทะเล กฎหมายการขัดแยงดวยอาวุธ ฯลฯ) อยางไรก็ตามชาติตาง ๆ อาจจะ
ตีความกฎหมายระหวางประเทศแตกตางไปจากผูเขารวมอื่น ๆ Multinational Maritime Force Commander 
(MMFC) ตองรับรูถึงความแตกตางในการตีความนี้ และเขาใจถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการ National 
Maritime Component Commanders (NMCC) มีความรับผิดชอบเฉพาะที่จะประเมิน MMFC ในการตีความ
ของแตละชาติที่อาจจะตรงกับประเด็นการสนับสนุนทางดานกฎหมายเปนสิ่งสําคัญตอการปฏิบัติการทางเรือ
ของกองกําลังนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกี่ยวของกับสถานการณของชาติเจาของประเทศที่จะไดรับ
ผลกระทบตอทะเลอาณาเขตและหวงอากาศของตน 

๑๑๓  ขอมูลสาธารณะ การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติถูกมองวาเปนเรื่องระดับสูงทางดาน
ส่ือทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ขาวทางดานนี้จะเปนขอมูลที่ประชาชนตองการจะรับทราบเปน
อันดับแรก และสามารถกอใหเกิดการสนับสนุนจากภายในประเทศตอการตัดสินใจของชาติที่จะเขารวมใน
การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติโดยทางออม ขาวทางสื่อยังสามารถจะสงผลตอขวัญของกอง
กําลังของชาติหนึ่ง ๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการ โดยเสนอขาวสารขอมูลตอสมาชิกของครอบครัวทหาร 
ดังนั้นผูเขารวมทั้งหมดจะใจจดใจจอตอการรับประกันวาพวกเขาจะไดรับการเอาใจใสตามสมควรอยาง
ระมัดระวังและนาพึงพอใจจากสื่อ ส่ิงนี้จะตองการถึงแผนของสื่ออยางเดียวกัน รวมทั้งโครงการเยี่ยมเยือน
เรือในทะเล กองกําลังบนฝงและบินไปกับเครื่องบินในทะเล เพื่อที่การเขาถึงขาวสารของสื่อจะเปนไปอยาง
ยุติธรรมและตรงกับภารกิจของกองกําลัง ความตองการในการติดตอส่ือสารเปนกรณีพิเศษ โดยสื่ออาจจะ
เปนขอพิจารณาประการหนึ่งในการวางแผนติดตอส่ือสาร ขณะที่การเยี่ยมและการบินมักจะกระทําไดลําบาก 
แตก็มีความสําคัญที่จะชวยรับประกันวาสาธารณชนจะมีความเขาใจและใหการสนับสนุนตอการปฏิบัติการ
ทั้งปวง จะตองมีการกําหนดกฎระเบียบที่แนชัดขึ้น ซ่ึงจะตองเปนที่ชัดเจนและรักษาความปลอดภัยในการ



 

 

ปฏิบัติการไดอยางเหมาะสม ความเรียบงายและความซื่อสัตยควรจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยกระตุนในการ
วางแผนสําหรับการสนับสนุนตอส่ือมวลชน 

----------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ ๒ 
ขอบเขตและคุณลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติการทางเรือของกองกาํลังนานาชาติ 

(THE SCOPE AND CHARACTERISTICS OF MMOs) 

      “เราตระหนกัดีวามีปญหาการเมืองมากมายและทรัพยากรก็มีอยูอยางจาํกัดในการปฏิบัติการรวมกนั
ของฝายเรา แตมันก็เปนทีเ่ขาใจกันดีวาผลประโยชนของสังคมโลก ซ่ึงเราสนับสนุนอยูถูกสงเสริมโดยการนํา
มุมมองที่เหมอืนกันมาแกปญหาที่เหมือนกัน ซ่ึงสามารถปฏิบัติไดมากมายโดยกองทัพเรือ” 
 Admiral Richard G Colbert, United States Navy, การประชุมพลังอํานาจทางทะเลครั้งที่ ๑ 1969 

๒๐๐ การปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ (Multinational Maritime Operations : MMOPs) 
จะครอบคลุมถึงการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติในยามสงบหรือในยามสงคราม การฝกการ
ควบคุมในทะเลหรือการปฏิบัติการสูฝง กองกําลังทางเรือก็คือ กองทัพเรือเปนหลัก แตอยางไรก็ตามกอง
กําลังนี้อาจรวมทั้งกองกําลังทางอากาศจากกองทัพอากาศ  กองกําลังยกพลขึ้นบกหรือหนวยงานอื่น ๆ ของ
รัฐบาล ผูซ่ึงดูแลอธิปไตยความปลอดภัยหรือตรวจตราความสงบเรียบรอยในทะเล เมื่อสถานการณตองการ
กองกําลังทางเรือ หรือ กําลังทางบกและกําลังทางอากาศปฏิบัติการรวมกัน กองกําลังตาง ๆ เหลานี้ก็จะตอง
มาปฏิบัติการรวมกัน 

๒๐๑ คุณลักษณะของกองกําลังทางเรือ  (Characteristic of Maritime Forces) คุณคาของกองกําลังทางเรือก็
คือเปนเครื่องมือทางการเมืองและการทหารในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากมีความพรอม 
ความออนตัว มีความคงทนในตัวเองและมีขีดความสามารถในการเคลื่อนที่สูง กองกําลังทางเรืออาจจะใชใน
การสรางความมั่นใจหรือใหการชวยเหลือพันธมิตรและฝายเดียวกัน ปองปรามผูรุกราน มีอิทธิพลตอสภาวะ
ที่ไมมั่นคงหรือตอบโตผูรุกราน 
 ก. ความพรอมรบ  (Readiness) หนึ่งในจุดแข็งของกองกําลังทางเรือ ก็คือ ใชวางกําลังสนองตอบ
ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นไดในทันทีทันใด โดยการดํารงไวซ่ึงความเชี่ยวชาญในขีดความสามารถที่จะแกไข
ปญหาขอขัดแยงที่ รุนแรง กองกําลังทางเรือสามารถใหการสนับสนุนหนวยตาง ๆ ไดมากมายในการ
ปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ 
 ข. ความออนตัว (Flexibility) กองกําลังทางเรือถูกนําไปใชในการแกปญหาขอขัดแยงระหวาง
ประเทศ ตั้งแต     การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ ๒    จริง ๆ แลวความออนตัวของกองกําลังทางเรือนั้น
ขึ้นอยูกับผูนําทาง  การเมือง และผูบังคับบัญชาในการเปลี่ยนเปาหมายการปรับเปลี่ยนโครงสราง และกําลัง
พันธมิตรอยางรวดเร็วตามเหตุการณที่เกิดขึ้น กองกําลังทางเรือไดมีการจัดหาระบบอาวุธนานาชนิด หนทาง
ปฏิบัติทางทหารตาง ๆ และทักษะในการสงกําลังบํารุงหรืองานธุรการ กองกําลังทางเรือสามารถควบคุม
ทะเลและสรางความไดเปรียบทางการทูตในยามสงบหรือในเวลาที่มีการขัดแยง      ซ่ึงจําเปนตองใชกําลัง
และการปฏิบัติการตอการขนยายประชาชน การชวยเหลือผูประสบภัย  และการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม   



 

 

ความเปนเลิศของขีดความสามารถในการควบคุม บังคับบัญชาและการติดตอส่ือสารทั้งทางยุทธศาสตรและ
ยุทธวิธีของกองกําลังทางเรือจะสรางความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาอยางเปนเอกภาพ ซ่ึงเปน
องคประกอบที่สําคัญทางการทูตที่ตองการ กองกําลังทางเรือสามารถแสดงกําลังของตัวเองโดยปราศจากการ
เขายึดครอง และการปองปรามโดยไมมีขอผูกมัด นอกจากนี้ กองกําลังทางเรือยังมีขีดความสามารถในการ
แทรกแซงทางการเมืองดวยตัวเอง โดยการวางกําลังของชาติเดียวหรือหลายชาติก็ได 
 ค. การดํารงชีพดวยตัวเอง (Self – Sustainment) แมวาระดับของการดํารงชีพในทะเลดวยตัวเองจะ
สามารถประสบความสําเร็จไดโดยกําลังพันธมิตร ซ่ึงเปนธรรมชาติของการปฏิบัติการอยูแลว แตหนวยเรือก็
จะมีขอตกลงที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน กองกําลังทางเรือสามารถปฏิบัติการในพื้นที่สวนหนาไดดวย
ตัวเอง โดยใชการสงกําลังบํารุงในทะล สถานีของการขนถายกําลังพลและลูกเรือและความคงทนของเรือ the 
resilience of ships (ขีดความสามารถที่จะดํารงภารกิจใหสําเร็จแมวาเรือจะประสบกับความเสียหาย) ทําให
การปฏิบัติการในทะเลสามารถทําไดตอเนื่อง 
 ง.. ความคลองตัว  (Mobility) กองกําลังทางเรือมีขอจํากัดทางการเมืองนอยกวากําลังทางอากาศและ
ทางบก กําลังทางทะเลสามารถวางกําลังไดในทุก ๆ พื้นที่ในโลกและสามารถผานไปในทะเลตาง ๆ ได
ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ดวยความคลองตัวทางยุทธศาสตร ทางการปฏิบัติการ และยุทธวิธีกําลังทาง
ทะเลมีขีดความสามารถที่จะเตรียมรับสถานการณ  และดํารงไวชวงเวลาหนึ่ง  โตตอบสถานการณอยาง
รวดเร็ว และวางกําลังรบในอํานาจที่มีอยูได ความคลองแคลวของกําลังทางเรือสามารถตอบโตจากระยะพน
ขอบฟา เลือกเปา และเขาตอตีฝายศัตรูตามที่ตองการได ถามาตรการทางการฑูต การเมืองหรือทางเศรษฐกิจ
ประสบผลสําเร็จ กําลังทางทะเลก็สามารถถอนกําลังโดยรวดเร็ว โดยปราศจากการปฏิบัติการบนฝง กําลัง
ทางเรือสามารถเขาตอบโตตอสถานการณวิกฤติที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยการโยกยายกําลังอยางรวดเร็วจาก
สมรภูมิที่ไกลมากไปยังสมรภูมิ  อ่ืนได โดยไมตองพึ่งการสงกําลังบํารุงในการรบ ขีดความสามารถในการ
เขาประจําที่ของกําลังทางเรือทําให    ผูบังคับบัญชามีความไดเปรียบอยางดียิ่งในการปฏิบัติการระดับยุทธวิธี
และยุทธการ 

๒๐๒ การใชกําลังทางทะเล (Employment of Maritime Force) กําลังทางทะเลจะตองแนใจวาสามารถใช
ทะเลไดอยางตอเนื่อง ไมมีอุปสรรคและขอหามใดๆ เพื่อสนับสนุนชาติหรือผลประโยชนและเปาประสงค
ตาง ๆ ตอไปจะกลาวถึง ธรรมชาติของการใชกําลังทางทะเลในยามสงบและยามสงคราม แตอยางไรก็ตาม
เสนแบงความแตกตางระหวางยามสงบและยามสงคราม ยังไมเดนชัดในหลายกรณี  

๒๐๓ การปฏิบัติในยามสงบ (Operations in Peacetime) กองกําลังทางเรือชวยเหลือตัวเองไดดีในการ
ปฏิบัติการในยามสงบ ซ่ึงแตกตางจากยามสงครามในบางแงมุม แมวาในบางสถานการณ การปฏิบัติการยาม
สงบจะถูกใชในทางการเมืองและการทหาร (การแสดงกําลังและการปองปราม) แตสวนใหญแลวจะถูกใชใน
ลักษณะของงานที่ไมเปนระหวางรัฐตอรัฐ เชนตอองคกรผูประพฤติผิดกฎหมาย และองคการขามชาติตาง ๆ 
องคการที่ไมใชเปนของรัฐบาล และองคกรที่ไมใชหนวยงานทหารมักมีผูเชี่ยวชาญ และการเงินในการ



 

 

ปฏิบัติการและจะมีสวนเกี่ยวของของการปฏิบัติการในยามสงบอยูดวยกันหลายระดับกําลังทางทะเลจะตอง
เตรียมพรอมอยูเสมอวาจะตองทํางานรวมกันองคการตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวและ ตองมีสวนชวยในการ
ปฏิบัติการดวย ในบางภาวะฉุกเฉินกองกําลังทางเรืออาจจะตองมีบทบาทเพิ่มขึ้น ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการของหนวยงานขางตน การมีสวนรวมในการฝกที่ดีและใหการสนับสนุนอุปกรณเครื่องมือและ
กําลังพลที่มีอยู การปฏิบัติการในยามสงบจะมีการปฏิบัติหลายอยางผสมผสานกันอยู เชน การระวังปองกัน 
การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมและการรักษาสภาวะแวดลอม ซ่ึงสามารถจําแนกเปนกลุมของการปฏิบัติได
ดังนี้ 
 ก. การแสดงกําลังและการปองปราม (Presence and Deterrence) การแสดงกําลังของกองกําลังทาง
เรือสามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาและใหการสนับสนุนเปาหมายทางการเมืองไดโดยปราศจากการรุกราน
อธิปไตยของชาติอ่ืนได กองกําลังทางเรืออาจใชเปนเครื่องมือในทางการทูตที่แข็งแกรง โดยการ “Showing 
the Flag”  “อวดธง” หรือแสดงกําลัง) ในแบบของความนุมนวลในลักษณะของการเปนเครื่องบงชี้ศักยภาพ 
ขีดความสามารถของฝายเราเพื่อเปนการชวยเหลือ ในการปองกันการเกิดขอขัดแยงได ในทางกลับกันกําลัง
ทางเรือสามารถใชในการปองปรามและตอตานการปฏิบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งไดของฝายตรงขามได 
กองกําลังทางเรือสามารถใชในลักษณะเปน “โล” ปองกัน  โดยการวางกําลังในทะเล ในนานน้ําอาณาเขต 
ดังนั้นจึงเปนเสมือนระบบการปองกันแบบ “ลวดสะดุด” ในพื้นที่ที่มีภัยคุกคาม การปฏิบัติการนี้จะเต็มไป
ดวยอันตรายเพราะวาบางครั้งกลุมตาง ๆ ไมสามารถที่จะประสานงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ไมสามารถทนตอการยั่วยุตาง ๆ ในพื้นที่การวางกําลังได อยางไรก็ตามการใชกําลังทางเรือจะมีความกาวราว
นอยกวาการใชกําลังภาคพื้นดิน 
 ข. การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peace Operations) ในที่นี้จะใชในลักษณะภาพรวม ๆ ของการ
ปฏิบัติทั้งหมด เชน การปองกันขอขัดแยง (conflict prevention) การสรางสันติภาพ (peace making) การ
รักษาสันติภาพ (Peace keeping) การใชกําลังบังคับเพื่อใหเกิดสันติภาพ (Peace enforcement) การสะสมสราง
เสริมสันติภาพ (peace building) การใชกําลังทางทะเลในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพโดยปกติแลวจะใช
เสริมใหกับการปฏิบัติการบนบก โดยมีภารกิจโดยรวมดังนี้ การติดตามและเฝาตรวจ   การหยุดยิง เปน
ตัวกลางระหวางกองกําลังทางเรือของคูสงคราม (belligerents) และการจัดตั้งพื้นที่ปลอดการสูรบ การให
ความเปนกลางสําหรับการประชุมเพื่อถกแถลงและการปองกันกําลังของคูสงครามละเมิดขอตกลง เปนตน 
 ค. การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Operations) กองกําลังทางเรือมีความเหมาะสมใน
การสนับสนุนการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม โดยการพยายามที่จะบรรเทาหรือลดการทุกขทรมานจากสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสิน ที่มีสาเหตุมาจากมนุษยและธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกองกําลังทางเรือมีประโยชนใน
การรักษาความปลอดภัยของสภาพแวดลอมตาง ๆ ใหกับองคกรอื่น ๆ ในการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม ใหมี
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานไดโดยตองอยูในกรอบของกฎหมาย ความพรอมในการปฏิบัติ การออนตัว
และความ คลองแคลวในการเคลื่อนที่ของกองกําลังในทะเลเปนสวนสนับสนุนที่สําคัญในการปฏิบัติอยาง
รวดเร็วตอภัยหายนะตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะถามีหนวยปฏิบัติการบนบกเชน นาวิกโยธิน เปนตน กอง



 

 

กําลังทางเรือสามารถเปนเสมือนผูใหการสนับสนุนและผูปฏิบัติเสริมใหกับชาติที่เปนเจาของประเทศ 
องคการทางพลเรือนหรือองคการที่ไมไดเปนหนวยงานของรัฐ กองกําลังทางเรือสามารถใหการสนับสนุนใน
เร่ืองตาง ๆ เหลานี้คือ กําลังพล เครื่องมือ อุปกรณที่จําเปน การแพทยและทันตกรรม การใหความปลอดภัย 
การกอสรางและหนวยชางตาง ๆ การสื่อสาร และการขนสง 
 ง. การปองกันการขนสงทางทะเลและเสรีภาพในการเดินเรือ  (Protection of shipping and Freedom 
of Navigation) เมื่อชาติตาง ๆ ไดอางสิทธิเหนือนานน้ํา ซ่ึงคิดวาฝายตนมีสิทธิเหนืออยูจะทําใหเกิดการ
แบงปนสิทธิในนานน้ํานั้น    ส่ิงทายทายตอเสรีภาพในการเดินเรือตามกฎหมายระหวางประเทศ 
(International Law) นั้น กองกําลังทางเรือมีสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือผานโดยสุจริตหรือมีปฏิบัติการฝกทาง
เรือในนานน้ําที่มีการตอสูแขงขันกันอยู กองกําลังทางเรืออาจจะเขาดําเนินการปองกันเรือสินคาภายใตธง
เจาของรัฐ เมื่อมีการคุกคามจากผูอ่ืน 
 จ. ภารกิจในการทําหนาที่เปนเสมือนเจาหนาที่ตรวจสอบทางทะเล (Maritime Constabulary Tasks)    
ใน ๓ ทศวรรษที่ผานมาไดมีการพัฒนากฎหมายระหวางประเทศขึ้นหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิ
ของชาติที่มีชายฝงทะเลจะมีอํานาจนอกเหนือออกมาจากชายฝงมากขึ้น ซ่ึงเปนสาเหตุหลาย ๆ ประการของ
การตรวจสอบทางทะเลเมื่อมีการขัดแยงในระดับต่ําเกิดขึ้น หนาที่เหลานี้มีความเกี่ยวของกับกองกําลังทาง
เรือ และหนวยยามฝง (Coast Guards) หรือหนวยงานพลเรือนอื่น ๆ ดังนี้  
 ๑)  การใชกําลังในการควบคุม กฎระเบียบในการทําการประมง และการดูแลเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ 
 ๒) ปฏิบัติการตอตานผูกระทําผิดในทะเล 
 ๓) การตอตานการกอการรายในทะเล 
 ๔) การตอตานขบวนการคายาเสพติดและสินคาหนีภาษี 
 ๕) การตอตานการคาทาสหรือการอพยพที่ผิดกฎหมาย 
 ๖) การตรวจตรากฎระเบียบของสภาพแวดลอมตาง ๆ 
 ๗) ควบคุมดูแลการจราจรทางทะเล 
 ฉ. การรักษาสภาพแวดลอม (Environmental Operations) กองกําลังทางเรืออาจไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติการตอการรั่วไหลของน้ํามันในทะเลและความหายนะของสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ในกรณีเหลานี้กองกําลัง
ทางเรือสามารถใชทรัพยากรที่มีอยู เชน บุคลากรที่ไดรับการฝกและวินัยที่ดีรวมทั้งอุปกรณที่มีอยูดวย 
บอยคร้ังที่การปฏิบัติการเหลานี้มีการปฏิบัติรวมกันหรือใหการสนับสนุนหนวยงานของรัฐบาลอื่น ๆ 
นานาชาติ หรือหนวยงานเฉพาะผูซ่ึงมีภารกิจเฉพาะตอการเสียหายของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
 ช. การคว่ําบาตร/การตอบโตทางทะเล (Embargoes / Maritime Interdiction Operations: MIO) กอง
กําลังทางเรืออาจไดรับภารกิจใหบีบบังคับชาติที่ถูกกีดกันทางการคา (Sanctions) ซ่ึงการบีบบังคับทางการคา
จะมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองมีการปฏิบัติการที่ประสานงานกันอยางดีเยี่ยมระหวางการปฏิบัติการในทะเล
กับการปฏิบัติการทางอากาศ ส่ิงนี้มีความสําคัญมากในพื้นที่ที่มีการขัดแยงกันดวยกําลังอาวุธหรือมีความตึง



 

 

เครียดสูง หากในพื้นที่นั้นขาดซึ่งความเขาใจพื้นฐานรวมกัน และไมเขาใจกฎของการปะทะที่ดีแลว อาจ
ยังผลใหเกิดความเสี่ยงอยางใหญหลวงตอหนวยปฏิบัติได งานที่ไดรับมอบหมาย ไดแก การดําเนินการหยุด 
เขาตรวจสอบ จับกุมและติดตามเรือและอากาศยานที่ตองสงสัย ตลอดจนการจัดตั้งและเขาปฏิบัติการในเขต
จํากัดทางทะเล (Maritime exclusion zone) ตอเรือหรืออากาศยานของผูยึดหรือกลุมใดที่มีสวนเกี่ยวของใน
การขัดแยง 
ฉ) การปฏิบัติอพยพประชาชน (Noncombatant Evacuation Operations) การอพยพประชาชนคือการ
ปฏิบัติการเคลื่อนยายประชาชนออกจากพื้นที่ที่ซ่ึง สถานการณในการรักษาความปลอดภัยกําลังเลวลง เกิด
ความเสี่ยงตอชีวิตของประชาชน การปฏิบัติการนี้ จะมีความคลายคลึงกับการปฏิบัติการจูโจมสะเทินน้ํา
สะเทินบก การโยกยาย การจูโจมแบบทันทีทันใด การยึดครองเปาหมายชั่วคราว และถอนตัวอยางรวดเร็ว 
หลังจากภารกิจสําเร็จ ในระหวางการปฏิบัติการอพยพประชาชน กฎการปะทะ (Rules of engagement) ถูก
นํามาใชเพื่อจํากัดการใชกําลังรบดวยเหตุผลที่วาตองการปองกันผูอพยพและกําลังที่ใชในการอพยพ
ประชาชน กองกําลังทางเรืออาจจะตองรวมขีดความสามารถทั้งปวงที่มีอยูเพื่อใหการอพยพ ประชาชน
ประสบผลสําเร็จ หากไมไดรับการชวยเหลือจากกองกําลังอื่น ๆ ในกรณีที่ไมไดรับการชวยเหลือจากกอง
กําลังอื่น ๆ  เรือของกําลังทางทะเลจะตองใหขีดความสามารถในการบรรทุกและการระวังปองกันอยาง
ใกลชิดกับพื้นที่พักรอกับสวนตางๆ ดวย การอพยพโดยตรงจากพื้นที่ระวังปองกันไปยังเรือนอกเขตนานน้ํา
ภายในจะตองมีการดําเนินการทางการเมืองควบคูไปดวย   ผบ.กองกําลังที่ทําการอพยพประชาชน ตอง
เตรียมการและติดตามในสวนที่เกี่ยวของกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในกรณีที่ไมไดมีการ    ควบคุมมา
จากระดับสูง 

๒๐๔ การปฏิบัติในยามสงคราม (Operations in Wartime) ในการปฏิบัติภารกิจในยามสงครามของกําลัง
ทางเรือ จะมุงใหประสบผลสําเร็จในการควบคุมทะเล (Sea Control) และการปฏิบัติการสูฝง (Projecting 
Power Ashore) 
ก) การควบคุมทะเล (Sea Control) การควบคุมทะเลนั้นมีอยูดวยกันหลายระดับ การควบคุมทะเลแบบ
สมบูรณนั้นยากที่จะเปนไปได ซ่ึงจะตองเปนไปในลักษณะที่กําลังทางเรือของฝายเราสามารถใชทะเลไดโดย
ไมมีการ ขัดขวางจากขาศึก ในขณะที่ฝายขาศึกเองก็ไมสามารถปฏิบัติการทางเรือใด ๆ ไดเลย การไดมาซึ่ง
การครองทะเลอยางสมบูรณนั้น สามารถกระทําไดโดยการทําลาย กําลังทางเรือของฝายขาศึกหรือการจํากัด
ใหหมดส้ินไปดวยวิธีอ่ืน ๆ เชน การปดอาว เปนตน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวมีความสิ้นเปลืองสูงมาก หาก
ฝายขาศึกมีกําลังมากและมีอาวุธยุทโธปกรณที่ดี ดังนั้นระดับของการควบคุมทะเลโดยปกติจะทําเฉพาะพื้นที
ที่กําหนดและเฉพาะชวงเวลาเทานั้น การควบคุมทะเลตองใหการระวังปองกันกับกําลังรบ ส่ิงอํานวยความ
สะดวกและเสนทางเดินเรือ การใชกําลังทางเรือขนาดใหญในพื้นที่หนึ่งสามารถดํารงและประสบผลสําเร็จ
อยางเพียงพอในการ ควบคุมทะเลได แตสําหรับกําลังทางเรือขนาดเล็กและเรือสินคาตองการการควบคุม
ทะเลโดยการจัดตั้งโดยกําลังจากแหลงอื่นหรือตองการเรือคุมกัน การปฏิเสธการใชทะเลเปนสวนยอยของ
การควบคุมทะเล ซ่ึงจะสําเร็จผลไดเมื่อกําลังทางเรือของฝายเราสามารถปองกันการคุกคามของฝายขาศึกจาก



 

 

การใชทะเลเพื่อจุดประสงคของฝายเขาได การปฏิเสธการใชทะเลนั้นโดยปกติแลวจะมีการปฏิบัติในพื้นที่ที่
มอบหมายใหและในชวงเวลาที่จํากัด 
ข) การแผขยายกําลังอํานาจทางเรือขึ้นสูฝง (Power Projection) การขัดแยงในทะเลที่ดีมีการปฏิบัติการรบ 
บางครั้งก็จะตองมีผลของการปฏิบัติบนฝงตามหรือการไลติดตามรุกลํ้าเขาไปในเขตเปาหมายในแผนดิน 
แมวาหนวยเรือจะมีการปฏิบัติการเพื่อครองทะเลและผลสําเร็จสูงสุดในยุทธบริเวณจําเปนตองขึ้นอยูกับ
ความสําเร็จของการปฏิบัติการบนฝง กองกําลังทางเรือบอยคร้ังตองเตรียมการที่จะปฏิบัติการในนานน้ํา
ชายฝงเพื่อที่จะขยายกําลังขึ้นสูฝง ในฐานะที่เปนกําลังสวนหนึ่งของการปฏิบัติการรวมทั้งกําลังทางเรือ กําลัง
ทางอากาศ และกําลังทางบก กําลังทางเรือโดยปกติแลวจะเปนกําลังสวนแรกที่เปนถึงพื้นที่ปฏิบัติการ และอาจ
ประกอบไปดวยกําลังสวนตาง ๆ ที่มีขีดความสามารถสูง ซ่ึงจะเปนผูเปดทางใหกองกําลังรบรวมเขาถึงพื้นที่
ปฏิบัติการได    กองกําลังทางเรือมีสวนรวมในการปฏิบัติการบนฝงโดยใหการสนับสนุนทั้งทางตรง และ
ทางออมใหกับการปฏิบัติทางบก    มันเปนสิ่งสําคัญที่ผูบัญชาการกองกําลังทางเรือจะตองรับผิดชอบการ
ควบคุมทะเล (Sea Control) ซ่ึงอาจรวมไปถึงการปฏิบัติบนฝงดวย เชน การโจมตีทางอากาศจากทางทะเลตอ
ฐานบินชายทะเลของฝายขาศึก     เพื่อที่จะใหดํารงไวและประสบผลสําเร็จในการควบคุมทะเล 

๒๐๕ ภารกิจของการปฏิบัติการทางเรือ (Task for Maritime Operations) แมวาจากภารกิจตาง ๆ ที่จะกลาว
ตอไปขางลางนี้จะเปนภารกิจหลัก ๆ ที่ใชในการปฏิบัติในยามสงคราม แตบางภารกิจหรือทั้งหมดอาจนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติการทางเรือดวย ซ่ึงทั้งหมดนั้นตองการการลาดตระเวนเฝาตรวจโดยใชทั้งกําลัง
ทั้งหมดที่มีอยูและอุปกรณ ภายนอก และขาวที่ดีเพื่อที่จะสรางภาพการรบใหกับกองกําลังในการตัดสินใจใช
กําลัง 
ก) สงครามปองกันภัยทางอากาศ (Anti – Air Warfare: AAW) สงครามปองกันภัยทางอากาศมีขอบเขต 
รวมถึงภัยคุกคาม จากอากาศยานทั้งหมดและ อาวุธปลอยจากอากาศยาน ผิวพื้น หรือใตผิวพื้น ตองพยายาม
ปฏิเสธการรั่วไหลเรื่องการขาวตอฝายขาศึก และมีระบบการเตือนภัยตอการโจมตีทางอากาศ   สงคราม
ปองกันภัยทางอากาศมีพื้นฐานอยูบนการปองกันทางลึก : การเอาชนะการโจมตีทางอากาศโดยการใชกําลัง
ทางอากาศจากทางทะเลและฐานบินบนฝง ใชระบบอาวุธปลอยตอสูอากาศยานจากพื้นผิวสูอากาศ ทั้งระยะ
ปานกลางและระยะไกล อาวุธปลอยในการปองกันเปนจุด (Point Defense)  หรือปองกันตัวเอง ปนตอสู
อากาศยานและระบบปองกันตัวเองระยะใกล การลวงทางอิเล็กทรอนิกส การรบกวน และเปาลวง ระบบการ
ปองกันของชั้นเหลานี้ตอง มีระบบการเตือนภัยลวงหนา การตอตานการลาดตระเวนตรวจการณของฝาย
ขาศึกและการตกเปนเปาหมาย   การโจมตีทําลายอากาศยานกอนที่จะสามารถปลอยอาวุธ    และทายสุด
จะตองทําลายหรือลวงอาวุธปลอยกอนที่มันจะทําลายกําลังของฝายเรา 
ข) สงครามปราบเรือดําน้ํา  (Anti – Submarine Warfare: ASW) สงครามปราบเรือดําน้ําเปนการปองกัน
กองกําลังของฝายเราใหรอดพนจากการโจมตีจากเรือดําน้ําขาศึก ซ่ึงจะขึ้นอยูกับการปองกันทางลึก และการ
ปฏิบัติงานประสานอยางใกลชิดระหวางเครื่องบินตรวจการณทางทะเล เฮลิคอปเตอร เรือผิวน้ํา และเรือดําน้ํา



 

 

ของฝายเรา ความซับซอนของการประสานงานและสภาวะแวดลอมตาง ๆ ที่มีลักษณะพิเศษจะมีผลทําใหการ
ตอตานภัยคุกคามจากเรือดําน้ํามีความยุงยากมากขึ้น 
ค) สงครามตอตานเรือผิวน้ํา  (Anti – Surface Warfare: ASUW) การปฏิบัติการตอตานเรือผิวน้ําขาศึก
จะประสบผลสําเร็จไดดวยการควบคุมทะเลและการปฏิเสธการใชทะเล การเตือนภัยจากระยะไกลจาก
แหลงขาวตาง ๆ ส่ิงที่มีคุณคาในอันดับแรกจะไดมาจากการติดตามจากบนฝง เครื่องบินตรวจการณในทะเล 
เฮลิคอปเตอรประจําเรือผิวน้ําหรือจากเครื่องมือตรวจจับของเรือตาง ๆ ในทะเล     เมื่อกําลังที่เปนภัยคุกคาม
ถูกตรวจพบจะตองพิสูจนใหชัดเจนเกี่ยวกับการประกอบกําลัง การวางกําลังกอนที่ฝายขาศึกจะเขามาโจมตี
ฝายเรา 
ง) สงครามโจมตี  (Strike Warfare) กองกําลังทางเรือมีสวนในการโจมตีตอเปาหมายบนฝงโดยการใช
ฐานเรือบรรทุก เครื่องบิน อาวุธปลอยจากทะเล ปนเรือ และการปฏิบัติการพิเศษตาง ๆ ในการปฏิบัติการ
ระหวางกําลังทางอากาศกับกําลังทางเรือ โดยเฉพาะในสภาวะที่เปนชายฝง กําลังทางอากาศจะตองประสาน 
อยางใกลชิดกับกําลังทางเรือ เพื่อใหไดประสิทธิภาพของการใชกําลังทางอากาศอยางสูงสุดในบทบาทของ
การโจมตี 
จ) การปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibious Warfare) การปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบกเปน
การปฏิบัติจากทะเลโดยกําลังทางเรือและกําลังยกพลขึ้นบก (Landing Forces) เขาโจมตีตอขาศึกหรือ
ศักยภาพตาง ๆ ของฝายขาศึกบนฝง การปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบกเปนการรวมการปฏิบัติการทุกชนิด
ของเรือ อากาศยาน อาวุธ การปฏิบัติการพิเศษตาง ๆ และกําลังรบยกพลขึ้นบกในกรอบของการปฏิบัติการ
รวม เปนการปฏิบัติการที่มีความยุงยากซับซอนมากที่สุดในการปฏิบัติการรวมทั้งหลาย รายละเอียดตาง ๆ 
ความรูพิเศษ ระดับของการประสานงานการปฏิบัติ และการวางแผนเปนสิ่งที่ตองทําอยางรอบครอบและ
ละเอียดถ่ีถวน รวมทั้งการฝกซอมและการปฏิบัติจริงลวนเปนสําคัญที่จะนําความสําเร็จมาสูการปฏิบัติการ 
กองกําลังทางเรือนั้นจะตองรับผิดชอบตอความปลอดภัยและการมาถึงพื้นที่ยกพลอยางตรงเวลา การ   ยกพล
ขึ้นบกของกองกําลังยกพลขึ้นบกจะตองปฏิบัติอยางถูกตองทั้งสถานที่ และเวลา การปองกันการขนสงทาง
ทะเล และการควบคุมการปฏิบัติการจากเรือสูฝงของการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก กองกําลังสะเทินน้ํา
สะเทินบกสามารถปฏิบัติการรอคอยเพื่อสรางเสถียรภาพในทะเลหรือการจูโจมและการขึ้นบก ตามการ
ตัดสินใจทางการเมืองในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมไดโดยขึ้นอยูกับสิ่งอํานวยความสะดวกบนฝง 
ฉ) สงครามการควบคุมและบังคับบัญชา (COMMOND AND CONTROL WARFARE: C2W) 
สนับสนุนโดยขาวสาร สงครามการควบคุมและบังคับบัญชาเปนการปฏิบัติในหลาย ๆ สาขา โดยรวมการ
ปฏิบัติของการปฏิบัติการเพื่อรักษาความปลอดภัย การลวง การปฏิบัติการจิตวิทยา สงครามอิเล็กทรอนิกส
และการทําลายศักยภาพตาง ๆ ในการตอตานขอมูลขาวสารของฝายขาศึก เชน การสรางอิทธิพล ลิดรอน และ
ทําลายขีดความสามารถของขาศึก รวมทั้งการปองกันการควบคุมบังคับบัญชาของเราดวย 
ช) การปฏิบัติการพิเศษ (SPECLAL OPERATIONS) การปฏิบัติการพิเศษของกองกําลังทางเรือ มี
สวนการปฏิบัติทั้งโดยตรงและโดยออมในการสนับสนุนการควบคุมทะเล และภารกิจแผขยายกําลังขึ้นสูฝง 



 

 

(POWER PROJECTION) จากขีดความสามารถที่สามารถปกปด ซอนเรน ตัวเองได หนวยปฏิบัติการพิเศษ
ทางทะเล สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการของสวนลวงหนา การสํารวจทางสมุทรศาสตร ใกลหาด การ
ลาดตระเวนเพื่อการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบกในอนาคต   การปฏิบัติภารกิจทางทหารโดยตรง ภารกิจ
การคนหาและชวยเหลือทางทหาร และ ริดรอนขีดความสามารถในการติดตอส่ือสาร หรือการขนสงในทะเล 
ซ) สงครามทุนระเบิด (MINE WARFARE) สงครามทุนระเบิดมีการปฏิบัติทั้งการใชทุนระเบิดเชิงรุก 
และมาตรการในการตอตานทุนระเบิดเชิงรับ (MINE COUNTER MEASURES - MCM) การวางทุนระเบิด
ทางรุกมีวัตถุประสงค เพื่อที่จะแยกกําลังในการทําสงครามของฝายขาศึกออกจากกัน และสรางเสริมความ
ปลอดภัยกับเสนทางการคมนาคมในทะเลของฝายเรา โดยการทําลายหรือการคุกคามกําลังทางทะเลของฝาย
ขาศึก มาตรการตอตานสงคราม ทุนระเบิด ไดแก มาตรการในการปฏิบัติเชิงรุก (แยกและกวาดลางสนามทุน
ระเบิด) มาตรการเชิงรับ (การกําหนดเสนทางการเดินเรือในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามสูง) และมาตรการในการ
ปองกันตนเอง (การลดสิ่งตาง ๆ ที่แสดงสัญลักษณของเรือ) 
ฌ) การควบคุมเรือพาณิชย (NAVAL CONTROL OF SHIPPING) ภารกิจของการปฏิบัติการทางเรือ
ของกองกําลังนานาชาติ อาจตองการแบบของการควบคุม และการประสานงานเรือพาณิชย ในภูมิภาคนั้น
การควบคุมและการประสานงานเรือพาณิชยสามารถชวย ผูบังคับบัญชากองกําลังทางเรือลดการลาดตระเวน
ตรวจการณทางทะเล และลดการเผชิญหนาระหวางเรือสินคาและเรือฝายขาศึก การควบคุมเรือพาณิชย
สามารถปฏิบัติไดโดยการใหคําแนะนํากับเจาของเรือพาณิชยและผูปฏิบัติงานบนเรือใหทราบถึงสถานการณ 
ผลกระทบในภูมิภาคและมาตรการตาง ๆ ที่กําลังปฏิบัติอยู หนวยงานที่เกี่ยวของกับเรือพาณิชยจะตอง
ยอมรับมาตรการของการควบคุมเรือพาณิชยและยินดีที่จะรวมมือ ในการแจงตําบลที่เรือ เสนทาง 
ระบบสื่อสารแกผูควบคุมที่เปนทหารเรือและยอมปฏิบัติตามคําแนะนําของฝายทหารเรือในการกําหนด
เสนทางเดินเรือและเข็มการเดินเรือที่ปลอดภัยดวย  
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บทที่ ๓ 
การจัดองคการบังคับบัญชา และการควบคุม 

(COMMAND AND CONTROL ORGANIZATION) 

 “ในระดับการบังคับบัญชาการปฏิบัติการรวมกันหลายชาติที่สูงยิ่งขึ้นไป ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติการจะขึ้นอยูกับการประสานงานเปนหลักมากกวาการควบคุม ความรวมมอืเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนัจะ
สําคัญมากกวาการบังคับบัญชา เราจึงจําเปนตองพัฒนาหลักนิยมขึน้มา เพื่อสะทอนใหเห็นและชวยเหลือ
เกื้อกูลใหหลักการที่กลาวมาขางตนเปนจรงิขึ้นมา” 
 Vice-Admiral Peter Cairns, Canadian Forces 

๓๐๐  องคกรมีบทบาทสําคัญอยางมากในการปฏิบัติงานทางทะเลรวมกันหลายชาติ เพื่อที่จะกําหนดการจดั
กําลังทางเรือหลายชาติ (Multinational maritime force - MMF) และกํากับดูแลหนวยกําลังที่เขารวม
ปฏิบัติการที่ไมใชกําลังทางเรือ ในการปฏิบัติการครั้งหนึ่งกําลัง MMF อาจเปนสวนประกอบหนึ่งของกําลัง
ปฏิบัติการระหวางชาติที่อยูเหนือกวา กาวแรกที่สําคัญในองคกรของ MMF ก็คือการแยกสวนของการบังคับ
บัญชา การควบคุม การกํากับดูแลและการปฏิบัติการรวม เปนสวน ๆ ใหชัดเจน องคกรจะตองสะทอนความ
สอดคลองกันระหวางชาติที่เขารวมเกี่ยวกับการปฏิบัติการ บทนี้จะอภิปรายใหเห็นการบังคับบัญชาแบบ
ตางๆ และโครงสรางการควบคุม  ซ่ึงอาจจะใชในกองกําลัง MMF และตรวจสอบโครงสรางการบังคับบัญชา
ระดับชาติ   ตลอดจนความแตกตางที่สําคัญระหวางการจัดองคกรสําหรับการปฏิบัติการรวมกันหลายชาติ
และชาติเดียว 

๓๐๑ การบังคับบัญชาและการควบคุม (Command and Control: C2) คําวา “การบังคับบัญชา” และ 
“การควบคุม” มีความหมายใกลชิดกันมากและมักจะใชรวมกัน อยางไรก็ตามคําทั้งสองก็ไมใชคําที่มี
ความหมายอยางเดียวกัน การบังคับบัญชาและการควบคุม เปนความสัมพันธกันในทางดิ่งจากขางบนลงมาสู
ขางลาง ในขณะที่การปฏิบัติการรวมและการกํากับดูแลที่อยูในระดับเดียวกันมีสวนประกอบเกี่ยวเนื่องกัน
ทางแนวนอน 
ก) การบังคับบัญชา คือ กําลังหรืออํานาจที่ไดรับมอบในกองทัพแตละสวน เพื่อควบคุมเปาหมายหรือ
ทิศทาง การกํากับดูแล และการควบคุมกําลังทางทหาร ดวยอํานาจที่ไดรับมอบนี้ผูบังคับบัญชาสามารถใช
แสดงความประสงคและความตั้งใจของตนไปยังหนวยใตบังคับบัญชา การบังคับบัญชาอาจรวมถึงการจัด
องคกรใหมใหกับหนวยกําลังที่มีอยูเดิมใหเปนไปตามการจัดเฉพาะกิจหรือการจัดตามแบบ หรือสําหรับ
วัตถุประสงคในยามสงบหรือยามสงคราม 
ข) การควบคุม คือ อํานาจที่ใชโดยผูบังคับบัญชา ซ่ึงใหผลออกมาเปนกิจกรรมขององคกรของ
ผูใตบังคับบัญชา หรือ องคกรอื่นๆ ที่ปกติไมอยูใตการบังคับบัญชา เปนการบงทิศทางความรับผิดชอบโดย



 

 

การออกคําสั่งหรือนโยบายทุกสวนหรือบางสวนของอํานาจอาจจะมีการถายโอนหรือมีการมอบหมายใหทําการ
แทนได 
ค) การปฏิบัติการรวม คือ ความสัมพันธ ซ่ึงอยูระหวางผูบังคับบัญชาสองหรือมากกวาสองทาน ซ่ึงจะตอง
ทําใหทิศทางการควบคุมและการบํารุงรักษาหนวยกําลังเปนไปในทางเดียวกัน เพื่อที่จะทําใหเกิดการทํางาน
รวมกันแบบเปนทีมขึ้น การปฏิบัติการรวม ก็คือ หลักการที่ทําใหหนวยกําลังจากที่ตางๆ กัน สามารถทํางาน
รวมกันได 
ง) การประสานงาน คือ การปฏิสัมพันธในรายละเอียด ระหวางสวนประกอบของหนวยกําลัง ที่จะใหมั่นใจ
วาไดใชความพยายามในการปฏิบัติการรวมที่เปนไปไดอยางสูงสุด การประสานงานรวมทั้งศูนยที่ใชในการ
ประสานงานและขอมูลรายละเอียดที่เคลื่อนไปมาระหวางสวนประกอบของหนวยกําลัง 

เราสามารถจัดความสัมพันธเหลานี้ใหเปนระบบ C2 ซ่ึงทําใหผูบังคับบัญชาหนวยกําลัง MMF ฝาย
เสนาธิการ และผูใตบังคับบัญชา ใชในการวางแผน ตรวจสอบควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติการ 

๓๐๒ หลักการของระบบบังคับบัญชาและควบคุม (C2) ประกอบดวย 
ก) หนวยกําลังบังคับบัญชา หนวยของการบังคับบัญชาสําเร็จไดดวยมอบอํานาจใหที่จะไปใชอํานวยการ
และกํากับดูแลการปฏิบัติของหนวยกําลังทั้งปวงและที่ตั้งทางทหารของผูบังคับบัญชาแตละทาน การ
ประกอบกําลังของ MNF อาจพิจารณาความสัมพันธของการบังคับบัญชาที่ไดรับมอบอํานาจ อยางไรก็ตาม 
ความไมเขากันอาจเกิดขึ้นไดในการใชสวนประกอบของกําลังระดับชาติและใชที่ตั้งในการสนับสนุน
ระดับชาติ หนวยกําลังบังคับบัญชาอาจจะทํางานฝนใจในกิจกรรมทางทหารและอํานาจอื่นๆ ภายในพื้นที่
รับผิดชอบของผูบังคับบัญชา ดังนั้น ในการปฏิบัติงานรวมกันของ MMF หนวยกําลังบังคับบัญชาอาจไมมี 
ยกเวนเสียแตวา  การปฏิบัติงานที่ไดประสบผลสําเร็จอาจจะถูกชักนํา ถาหนวยกําลังที่มีความพยายามไปสู     
เปาหมายไดประสบผลสําเร็จ 
ข) การประกอบกันของโครงสราง C2   โครงสรางการบังคับบัญชา จะตองมั่นใจในเรื่องการใชขีด
ความสามารถของผูเขารวมปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด แตการแยกของสวนประกอบของการ
บังคับบัญชาระดับชาติอาจมีความจําเปนตองมี เชน เมื่อกําลังรวมระดับชาติถูกกําหนดใหอยูภายใตการ
ควบคุมทางยุทธการของ MMFC   เมื่อกําลังปฏิบัติการพิเศษไดถูกกําหนดหรือใหอยูกับ MMF โดยปกติแลว   
จะแยกการบังคับบัญชากัน    โครงสรางที่มีการติดตอกันอยางเหนียวแนนและมีประสิทธิภาพระหวางสาย
การบังคับบัญชาระดับชาติ เปนสวนประกอบที่สําคัญของโครงสรางการบังคับบัญชากําลัง MMF 
ค) สายการบังคับบัญชา โครงสรางระบบ C2 ปกติแลวจะเปนตามลําดับชั้น มีการอํานวยการและให
คําสั่งที่จําเปนและเหมาะสมไปยังผูบังคับบัญชาที่อยูในระดับต่ํากวาใหสามารถรวบรวมกิจเปนสวนประกอบ
พิเศษของหนวย 



 

 

ง) ความตอเนื่อง ระบบ C2 ควรจะตองดําเนินอยางตอเนื่องในการปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง 
ผูบังคับบัญชาควรจะกําหนดลําดับชั้นของการบังคับบัญชาและพิจารณาการจัดตั้งกองบังคับการหลายๆแบบ
เพื่อใหสอดคลองทํางานทางยุทธการไดตอเนื่อง 
จ) ความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาและความออนตัวในการปฏิบัติ ความรับผิดชอบของ
ผูบังคับบัญชาที่จะทําใหภารกิจลุลวงไปไดนั้นไมสามารถแบงแยกออกได      แตการกระจายอํานาจโดยผาน
ผูทําการแทนนั้นอาจจะเปนเรื่องที่จําเปนหรือเปนสิ่งที่ตองการอยางยิ่ง การแตงตั้งผูทําการแทนนั้น
ผูบังคับบัญชาทุก ๆ ระดับมีความจําเปนตองถายทอดความตั้งใจและเจตนาไปสูเปาหมายใหกระจางชัด และ
จัดทรัพยากรและอํานาจที่ผูใตบังคับบัญชาจําเปนที่จะตองใชปฏิบัติเพื่อใหภารกิจบรรลุความสําเร็จ   ดวยเหตุนี้
ผูบังคับบัญชาใหความออนตัวในการปฏิบัติกับผูใตบังคับบัญชาภายใตขอบเขตที่อยูในกรอบของความ ตั้งใจ
ของผูบังคับบัญชาเพื่อใหสามารถมีปฏิกิริยาโตตอบกับสถานการณฉุกเฉินไดรวดเร็วหรือแสดงความกลา
หาญในโอกาสที่ตนถนัดหรือชอบ  การมอบอํานาจที่ประสบผลสําเร็จมีส่ิงที่จําเปนตองทําอยู ๒ ประการ  คือ 
 (๑)  ผูบังคับบัญชาตองมีภาพสถานการณทั้งหมดที่ตนรับผิดชอบชัดเจนอยูในมือ และจะตองมี
ความสามารถที่จะตรวจสอบผูใตบังคับบัญชาใหเกิดความมั่นใจได 

(๒) ผูใตบังคับบัญชาจะตองทําความเขาใจความตั้งใจของผูบังคับบัญชาอยางถองแท 

๓๐๓ ระดับอํานาจในการปฏิบัติการ  ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาจะตองทําความเขาใจในอํานาจที่
ไดรับมอบในความเกี่ยวเนื่องของสายการบังคับบัญชา เพราะวาความเกี่ยวเนื่องกันในระบบ C2 ก็คือ พื้นฐาน
ในการสรางหนวยกําลังที่มีประสิทธิภาพ หนวยกําลังทางเรือที่มีประสิทธิภาพ     นับเปนความสําคัญอยางยิ่ง
ที่ผูบังคับบัญชาจะตองออกคํานิยามที่งายตอการปฏิบัติการและใหเนิ่นที่สุดเทาที่จะทําได ตาราง ๓ - ๑ และ
หัวขอตอไปนี้ จะอธิบายถึงเรื่องลําดับชั้นของอํานาจที่จัดทําใหกระบวนการนี้งายขึ้น 
ก) การบังคับบัญชาเต็มรูปแบบ (Full Command) อํานาจทางทหารและความรับผิดชอบของนายทหารที่อยู
เหนือตนที่จะในการออกคําสั่งไปยังหนวยรอง คําสั่งนี้รวมไปยังการปฏิบัติการและการอํานวยการทางทหาร
ในทุกลักษณะ และมีอยูแตเพียงภายในชาติเดียวกัน นั่นก็เปนผลแสดงวา ผูบังคับบัญชาของประเทศ
พันธมิตรหรือผูเขารวมไมมีอํานาจใชคําสั่งเต็มกับหนวยกําลังที่ไดรับมอบหมายใหไปขึ้นการบังคับบัญชา 
ชาติตาง ๆ จะพิจารณากําหนดกฎเกณฑ วิธีการ และการขยายขอบเขตอํานาจใหทําการแทนไปใหกับ
ผูบังคับบัญชาที่ตางชาติกัน ในการพิจารณากําหนดเรื่องนี้ ปจจัยที่ตองพิจารณาไดแก วัตถุประสงคทาง
การเมือง ภารกิจทางทหาร ขนาดของกําลังที่คาดวาจะใช กําลังสัมพัทธ ขอไดเปรียบ ความเสี่ยง และ
งบประมาณ รวมทั้งระยะเวลาที่จะเขารวม และ หลักการของ MMF ในเรื่องกฎการปะทะ 
ข) การบังคับบัญชาทางยุทธการ (OPCOM) คําสั่งปฏิบัติการใหอํานาจผูบังคับบัญชาที่จะมอบหมายภารกิจ
ไปยังผูบังคับบัญชาในระดับรองเพื่อใชหรือโอนกําลัง เพื่อจะรักษาไวหรือจัดผูแทนในการควบคุมทาง
ยุทธการหรือทางยุทธวิธีที่จําเปน คําสั่งปฏิบัติการไมรวมถึงความรับผิดชอบสําหรับการอํานวยการหรือการ
สงกําลังบํารุง ความรับผิดชอบเหลานี้จะตองถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในการปฏิบัติการระหวางหลายชาติ 
คําสั่งปฏิบัติการอาจจะใชในการจัดกําลังที่ไดรับใหกับหนวยการบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบ



 

 

คําสั่งปฏิบัติการใน MMOP จะไมมีการใหรับมอบอํานาจโดยปราศจากหนวยกําลังเฉพาะที่เหมาะสม 
ในขณะที่คําสั่งปฏิบัติการอนุญาตใหผูบังคับบัญชาใชกําลังที่ไดรับมอบโดยแยกสวนออกมา ทั้งนี้จะตองไม
กระทบกระเทือนตอการจัดองคกรพื้นฐานนั้นคือจะตองไมมอบหมายภารกิจใหมใหหรือมอบหมายซ้ําซอน 
ถาผูบังคับบัญชาไดรับมอบกําลัง ซ่ึงจําเปนสําหรับดําเนินภารกิจอยางตอเนื่อง ความอิสระสําหรับการ
ปฏิบัติงานโดยมีความขัดแยงกันนอยหรือไมมีเลย นั้นควรจะตองมีในคําสั่งปฏิบัติการ 
ค) การควบคุมทางยุทธการ (OPCON) การควบคุมทางยุทธการเปนเรื่องรองมาจากคําสั่งปฏิบัติการ คือ 
อํานาจที่ไดมอบใหผูบังคับบัญชาที่จะไปอํานวยการสั่งการปฏิบัติวันตอวันในการใชกําลังเพื่อจะใหบรรลุ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ภารกิจเหลานี้ปกติแลวก็จะมีขีดจํากัดในเรื่องการทํางาน เวลา หรือ สถานที่ หนวย
กําลังที่เกี่ยวของ และการรักษาหรือมอบคําสั่งทางยุทธวิธี และ/หรือการควบคุมทางยุทธวิธี (TACON) ของ
หนวยเหลานั้น OPCON ไมรวมอํานาจที่จะใชกับหนวยกําลังที่แยกตัวออกมา ไมรวมอํานาจที่ใชไปใชหนวย
กําลังหรือสวนยอยๆ สําหรับกิจอื่นมากกวาที่ไดรับมอบหมาย หรือขัดกับการจัดองคกรพื้นฐานจนกระทั่งไม
สามารถรับกิจใหมหรือยายสังกัดได OPCON ไมรวมถึงความรับผิดชอบในการอํานวยการหรือการสงกําลัง
บํารุง เนื่องจากความรับผิดชอบนั้นจะตองถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในการปฏิบัติการระหวางชาติ หนวย
กําลังจะวางไวภายใตการควบคุมการปฏิบัติการเพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถใชงานใหการสนับสนุนได
โดยตรง       โดยไมตองขออนุญาตหรืออาศัยอํานาจของหนวยเหนือ ผูบังคับบัญชามอบการควบคุมการ
ปฏิบัติการหนวยใดหนวยหนึ่งจะตองไมเหนือขอบเขตของการใชกําลังที่กําหนดไวในการอํานวยการโดย
ปราศจากการอางอิงอํานาจที่ระบุไวในการอํานวยการนั้น ถาผูบังคับบัญชาไดกําหนดขอบเขตของกิจหรือ
ภารกิจ     หรือถากําลังไดรับมอบโดยมีขอบเขตในกิจกรรมของตน ผูบังคับบัญชาก็ควรจะไดรับการควบคุม
การปฏิบัติการ (OPCON) 
 -   การเปลี่ยนการควบคุมการปฏิบัติการ (CHOP) การเปลี่ยนการควบคุมการปฏิบัติการ ก็คือ วันและ
เวลา ซ่ึงความรับผิดชอบสําหรับการควบคุมการปฏิบัติการของหนวยกําลังผานมาจากอํานาจ OPCON หนึ่ง
ไปยัง OPCON อ่ืน ๆ วิธีการปฏิบัติ CHOP ควรจะแสดงไวใหชัดแจงในคําสั่งยุทธการ ซ่ึงอาจจะทําออกมาใน
รูปของเวลา สถานที่ และการขามแนวเขต 
ง) การบังคับบัญชาทางยุทธวิธี (TACOM) คือ อํานาจที่มอบใหผูบังคับบัญชาเพื่อที่จะมอบหมายภารกิจไป
ยังหนวยภายใตการบังคับบัญชาของเขาเพื่อใหบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาระดับเหนือ
ตน คํานี้นิยมใชในเรื่องการปฏิบัติการทางทะเล มีความหมายแคบกวาคําสั่งยุทธการแตรวมอํานาจที่จะดํารง
ไวหรือมอบหมายการควบคุมทางยุทธวิธี นายทหารอาวุโสที่มีความเหมาะสมที่จะทําหนาที่ควบคุมองคกร
หนวยกําลัง นี้เรียกวา นายทหารสั่งการทางยุทธวิธี (OTC) 
จ) การควบคุมทางยุทธวิธี (TACON) การควบคุมทางยุทธวิธีเปนรายละเอียดและโดยปกติแลว ใชกับการ
อํานวยการประจําที่และการควบคุมการเคลื่อนไหวปรับขบวนที่จําเปน     เพื่อใหสําเร็จภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย การควบคุมทางยุทธวิธีปกติแลวก็จะไดรับมอบจาก OPCOM OPCON หรือ TACOM ไปยงัหนวย



 

 

รองสําหรับหวงเวลาสั้น ๆ เพื่อที่จะปฏิบัติกิจเฉพาะหรือภารกิจที่ไดรับมอบ ผูบังคับบัญชาที่กําลังทําการ
ควบคุมทางยุทธวิธีนั้นมีความรับผิดชอบในเรื่องวิธีการและ คําสั่งที่จะใชในการฝกดวย   

 
การปฏิบัติ OPCO

M 
OPCON TACO

M 
TACON 

การมอบหมายภารกิจ มี มี มี มี 
การมอบกําลัง มี มี มี มี 
การมอบหนาที่ 
-OPCOM 
-OPCON 
-TACOM 
-TACON 

 
ไมมี 
มี 
มี 
มี 

 
ไมมี 
มี 
มี 
มี 

 
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 
มี 

 
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 

การเปลี่ยนยายกําลัง มี ไมมี ไมมี ไมมี 
การอํานวยการและการ กบ. ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 
การวางกําลัง มี มี มี ไมมี 

 
ตารางที่ ๓ - ๑ 

ขั้นการมอบอํานาจใน MMOP 

หมายเหตุ  :   

ฉ) ศัพทอ่ืน ๆ ศัพทหลายคําจะใชบอยครั้งโดยบางชาติและในการปฏิบัติการ โดยจะใชในบางโอกาสใน
เร่ือง Multinational operations ไดแก 
       (๑)  การมอบหมาย 

- การจัดหนวยหรือกําลังพลในองคกรในลักษณะถาวร และ/หรือองคกรนี้จะควบคุมและอํานวยการ
หนวยกําลังหรือกําลังพลสําหรับเฉพาะหนาที่พื้นฐานหรือสวนแบงบางสวนจากหนาที่หลัก ๆ 

- การใหรายละเอียดแตละหนวยเพื่อที่จะระบุหนาที่หรือการทํางานซึ่งหนาที่หรือการทํางานเปน
เร่ืองพื้นฐาน และ/หรือคอนขางจะถาวร 
         (๒) การสมทบ 

- การจัดหนวยหรือกําลังพลในองคกรในลักษณะชั่วคราว เร่ืองของขอบเขตที่จะกําหนดไวใน
คําสั่งสมทบ ผูบังคับบัญชาของรูปกระบวน หนวยกําลัง หรือองคกรที่ไดรับการสมทบ จะตองไดรับการ
ฝกหัดเรื่องการบังคับบัญชาและควบคุมในระดับเดียวกันคลายกับกระทําขามหนวยและขามสวนยอยดาน



 

 

กําลังพลไปขึ้นการบังคับบัญชา  อยางไรก็ตาม ความรับผิดชอบสําหรับการสงผานและการเลื่อนยศกําลังพล
ปกติแลวก็จะรักษารูปกระบวนหลัก ๆ หนวยกําลัง, หรือองคกร 

- การใหรายละเอียดแตละหนวยที่จะระบุการทํางานซึ่งการทํางานเปนเรื่องลําดับรองหรือ
คอนขางจะเปนการชั่วคราว 
 (๓) การสนับสนุน การแสดงกําลัง หรือสวนหนวยยอยของกําลัง ซ่ึงทําหนาที่ชวย ปองกัน เพิ่มเติม 
หรือค้ําจุนหนวยกําลังอื่น ๆ ถาผูบังคับบัญชาสามารถกระทําภารกิจใหลุลวงไปไดโดยปราศจากอํานาจการ
บังคับบัญชาของหนวยเหนือ (เชน OPCOM/OPCON) หนวยกําลังก็อาจถูกกําหนดใหเปลี่ยนบทบาทไปทํา
หนาที่สนับสนุน ระดับของการสนับสนุน วิธีการ และระยะเวลาในกาสนับสนุนควรจุระบุไวในอํานาจสั่งที่
เกี่ยวกับการสนับสนุน 

- การสนับสนุนโดยตรง การสนับสนุนที่จัดจากหนวยหรือรูปกระบวนไมสมทบหรืออยูใตการ
บังคับบัญชาของหนวยกําลังหรือรูปกระบวนที่ใหการสนับสนุน แตตองรองขอเพื่อที่จะใหจัดการสนับสนุน
ตามความจําเปนของหนวยกําลังหรือรูปกระบวน หนวยกําลังที่ไดรับมอบหมายใหในเรื่องสนับสนุนโดยตรง
จะทํางานภายใตการควบคุมทางยุทธการของผูบังคับบัญชาดานการสนับสนุน 

- การสนับสนุนรวม เปนการสนับสนุนโดยหนวยกําลังใหกับหนวยกําลังอื่นๆ ที่อยูภายใตการ
บังคับบัญชาที่อิสระตอกัน (ไมเปนผูใตบังคับบัญชาของ ผบ.คนเดียวกัน) หนวยกําลังตามแผนจะรักษาการ
ควบคุมทางยุทธวิธีของการมอบหมายอํานาจซึ่งทําหนาที่กํากับภารกิจและความเคลื่อนไหว 

๓๐๔ การอํานวยการและการสงกําลังบํารุง  การมอบอํานาจในรูปแบบของ OPCOM และ OPCON จะไม
รวมผูรับมอบอํานาจหรือการเปลี่ยนแปลงทางการอํานวยการหรือความรับผิดชอบในดานการสงกําลังบํารุง 
การมอบอํานาจหรือการเปลี่ยนแปลงเชนนี้จะตองถูกสั่งใหชัดเจน ไมวาแบบแยกหรือรวมกับการมอบอํานาจ
การบังคับบัญชา ในลักษณะนี้การเปลี่ยนระดับอํานาจการบังคับบัญชาอาจตองการความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ความรับผิดชอบดานการอํานวยการและการสงกําลังบํารุง, และสิ่งแวดลอม อาจเกิดขึ้นโดยมีการอํานวยการ
และการสงกําลังบํารุงเฉพาะตําบลที่ในการปฏิบัติการที่คับขัน   ดังนั้นการมอบอํานาจจึงควรตองพิจารณาถึง
การจัดการที่เปนไปไดและความเกี่ยวของกับการสงกําลังบํารุง ที่เกี่ยวของกับลักษณะของการจัดที่ตั้งใจไว 

๓๐๕ โครงสราง C2  โครงสราง C2 แสดงถึงสายการบังคับบัญชา เพื่อที่ทําใหเกิดความแนใจที่จะพยายาม
ใชหนวยใหมีประสิทธิภาพ ตามความตองการทางยุทธศาสตรขึ้นอยูกับอํานาจทําการแทนตอผูบังคับบัญชา 
และโครงสรางการควบคุมการบังคับบัญชาที่เพียงพอ ยืดหยุน วางกําลังได มีความอยูรอด     ไดรับการค้ําจุน
ดวยการสื่อสารและระบบขาวกรองที่เร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได ในหลักการแลวโครงสรางการบังคับบัญชา
ก็คือการรวบรวมสายการบังคับบัญชาและการควบคุมที่มีอยูระหวางสวนประกอบตางๆในระหวางหนวย
กําลัง สายเหลานี้แสดงใหความสัมพันธภายในระหวางหนวยกําลังทางทหารที่จัดตั้งเปนกําลังที่เขามา ในกอง
กําลังนานาชาติ โครงสรางการบังคับบัญชามักเปนโครงสรางของการกํากับดูแลและปฏิบัติงานรวมเพราะวา
สายการบังคับบัญชาและการควบคุมมักจะไมมีอยูระหวางคูเหลานั้น นายทหารติดตอระหวางกําลังประจํา



 

 

ชาติเปนกลไกลสําคัญที่จะเชื่อตอกําลัง     โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการบังคับบัญชาและการควบคุมระหวางการ
ปฏิบัติงานรวมกันไมประสบความสําเร็จ โครงสรางการบังคับบัญชาระหวางชาติที่เปนลายลักษณอักษรถูก
จัดไวในรูป ๓ - ๑ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ - ๑ โครงสรางการบังคับบัญชาทางเรือระหวางหลายชาติท่ีวางไว 

๓๐๖ ทางเลือกโครงสรางการบังคับบัญชา ไมมีโครงสรางการบังคับบัญชาอันใดอันหนึ่งที่สามารถ
ตอบสนองความตองการกําลังระหวางชาติไดทุกอยาง แตละกําลังระหวางชาติก็ตองมีโครงสรางเปนของตน
เพื่อใหบรรลุความตองการ ขอเท็จจริงทางการเมือง ความขัดแยง และวัตถุประสงคของชาติที่รวมกัน 
โครงสรางการบังคับบัญชาอาจจะมีความผูกติดกับศูนยกลางมากหรือนอยตางกัน ในโครงสรางการบังคับ
บัญชาที่ผูกอยูกับศูนยแบบแนนๆ  การบังคับบัญชาและการควบคุมอาจจะใกลเคียงกับระดับของการบังคับ
บัญชาและการควบคุมที่มีอยูในแตละชาติ ในโครงสรางที่ผูกติดกับศูนยกลางแบบหลวมๆ การปฏิบัติการ
และการกํากับดูแล เปนคําแสดงถึงความสัมพันธที่เหมาะสม การอธิบายเกี่ยวกับทางเลือกโครงสรางการ
บังคับบัญชาและการกํากับดูแลตอไปนี้ มีเพื่อที่จะเพิ่มการรวมอํานาจ 
ก) โครงสรางการบังคับบัญชาแบบขนานกัน ภายใตโครงสรางการบังคับบัญชาแบบขนาน  ไมมีการแตงตั้ง
ผูบังคับบัญชาในระดับเหนือทั้งหมด กําลังสองชาติหรือมากกวาสองชาติจะทํางานรวมกันเปนแนวขนาน 
และการกํากับดูแลระหวางหนวยกําลังเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหภารกิจประสบผลสําเร็จ โครงสรางการ
บังคับบัญชาที่ขนานกันจะใชในหนวยกําลังทางเรือมากวาหนวยกําลังแบบอื่นๆ เพราะวาธรรมชาติของกําลัง
ทางเรือที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง, ยืดหยุน, และเก็บตัวเงียบ และเพราะวา กําลังทางเรือมักจะปฏิบัติงาน
ในพื้นที่นอกอาณาเขตของประเทศตัวเอง    โครงสรางการบังคับบัญชาทางทะเลที่ขนานกันอาจจะใชใน
พื้นที่มอบหมายหรือการปฏิบัติการที่มีการกํากับ พื้นที่นั้นมักจะใชในการบรรเทาปญหาที่ตองปฏิบัติรวมกัน

ผูบังคับบัญชาหนวยกําลงัของชาติ 

รัฐบาลของชาติ 

หนวยกําลงัทางเรือ ของชาติ 

อํานาจหรือการใชองคกร 

ผูบังคับบัญชาหนวยกําลงัรบรวม 

ผูบังคับบัญชาหนวยกําลงัรบรวมทางเรือ 

ผูบังคับบัญชาหนวยกําลงัของชาติ 

รัฐบาลของชาติ 

หนวยกําลงัทางเรือ ของชาติ 



 

 

โดยการมอบหมายพื้นที่ตาง ๆ ของการปฏิบัติการไปยังหนวยกําลังของแตละชาติ การปฏิบัติการที่มีการ
กํากับจะใชในอาณาบริเวณเดียวกันที่ซ่ึงมีกําลังของชาตินั้นทํากิจกรรมควบคูกันไป แตทั้งนี้ดวยการบังคับ
บัญชาผานชาติของตนเอง กฎการปะทะก็อาจจะถูกกํากับดวยเพื่อให   ปองกันการลาดตระเวนในชาติให
มั่นใจยิ่งขึ้น การสื่อสารและการใชนายทหารติดตออยางเหมาะสมเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดโครงสรางการ
บังคับบัญชาที่ขนานกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ - ๒ โครงสรางการบังคับบัญชาแหงชาติแบบขนาน 

ข) โครงสรางการบังคับบัญชาแบบมีชาตินํา ภายใตโครงสรางการบังคับบัญชาแบบมีรัฐบาลชาตินํานี้ความ
เปนแกนนํา คือ การฝกโดยผูเขารวมคนเดียวที่กําหนดผูบังคับบัญชาของทั้งหมด ดังนั้นความพยายามจะตอง
สูงขึ้น ผูที่เขารวมมีความเห็นพองตองกันที่จะขยายขอบเขตการอนุญาตจากความเปนผูนําจากชาติของตน ที่
จะอนุญาตใหอํานาจในการปฏิบัติการอยูเหนือกําลังที่จะนําทางชาติใดชาติหนึ่ง ความสัมพันธในการบังคับ
บัญชานี้อาจถูกแบงแยกไปยังผูบังคับบัญชาของชาตินําและการจัดฝายเสนาธิการดวย  สวนประกอบระดับ
รองลงไปโดยดํารงไวซ่ึงการรวมการระดับชาติอยางเขมขน     ชาติที่เขารวมควรจัดผูแทนไปยังกองบังคับ
การของชาตินําหรือเรือธง ซ่ึงเขาอาจจะจัดใหเขารวมมากเทาที่จะเปนไปไดเทาที่ขีดจํากัดของสิ่งอํานวยความ
สะดวกจะเอื้ออํานวย การจัดตัวแทนของชาติอาจอยูในรูปของ     นายทหารติดตอ หรืออาจจะออกแบบใหนัก
วางแผน นักสงกําลังบํารุง หรือเสนาธิการอื่น ๆ การจัดการเหลานี้ทําใหเกิดผูบังคับบัญชาเหนือสุด   ซ่ึงมี
แหลงของผูชํานาญการในเรื่องขีดความสามารถของชาติที่เขารวม ส่ิงอํานวยความสะดวกในเรื่องกรรมวิธี
วางแผนและอนุญาตใหผูบังคับบัญชาเหนือสุดที่จะดึงออกมาจากผูเชี่ยวชาญในพื้นที่ซ่ึงบางทีชาตินําอาจจะมี
ประสบการณนอยกวา โครงสรางการบังคับบัญชาของชาตินําที่วางแบบไวแสดงใหเห็นไดในรูปที่ ๓ - ๓ 

 
 
 

ผูบังคับบัญชาหนวยกําลงัทางเรือของชาติ 

รัฐบาลของชาติ 

หนวยกําลงัทางเรือ ของชาติ 

อํานาจของชาติระดับสูง 

ผูบังคับบัญชาหนวยกําลงัทางเรือของชาติ 

รัฐบาลของชาติ 

หนวยกําลงัทางเรือของชาติ 

อํานาจของชาติระดับสูง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ - ๓ โครงสรางการบังคับบัญชาแบบมีรัฐบาลชาตินาํ 

ค) การบังคับบัญชาแบบหมุนเวียน เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการบังคับบัญชามีรัฐบาลชาตินํา ยอมใหชาติที่
เขารวมหมุนเวียนกันมาเปนชาตินํา โครงสรางนี้ก็เปนที่นาสนใจบางสวนเมื่อไมมีชาติใดจัดกําลังและที่ตั้ง
หนวยไดดีเดนกวา สําหรับการปฏิบัติการที่ขยายออกไป หรือสําหรับกําลังชาติรวมพื้นฐาน 
ง) โครงสรางการบังคับบัญชาแบบรวมการ โครงสรางการบังคับบัญชาแบบรวมการนี้จัดใหมีหนวยการ
บังคับบัญชาในกองกําลังชาติรวม ลักษณะสําคัญในการบังคับบัญชาแบบรวมนี้คือ การมีผูบังคับบัญชาคน
เดียว ฝายเสนาธิการที่ประกอบดวยตัวแทนจากชาติสมาชิกหลายชาติ และสวนประกอบหนวยใตบังคับ
บัญชาโดยใชเสนาธิการและหนวยกําลังรวมหลายชาติ โครงสรางการบังคับบัญชาแบบรวมการจัดไวในรูปที่ 
๓ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบังคับบัญชาหนวย 
กําลังทางเรือของชาต ิ

รัฐบาลของชาติ 

หนวยกําลงัทางเรือ  
ของชาต ิ

อํานาจของชาติระดับสูง 

กองบังคับการ

รัฐบาลของชาติ 

หนวยกําลงัทางเรือ  
ของชาต ิ

อํานาจของชาติระดับสูง 

ผูบังคับบัญชาหนวย 
กําลังทางเรือของชาต ิ

รัฐบาลของชาติ 

หนวยกําลงัทางเรือ  
ของชาต ิ
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รูปท่ี ๓ - ๔ โครงสรางการบังคับบัญชาแบบรวมการ 

จ) โครงสรางแบบผสม การผสมแบบโครงสรางการบังคับบัญชาที่ตางกันอาจจะเหมาะสมในบาง
สถานการณ ตัวอยางเชน การผสมโครงสรางการบังคับบัญชาระหวางแบบขนานและแบบชาตินําอาจใชเมื่อ
ชาติสองชาติหรือมากกวาสองใชในการควบคุมสวนประกอบของกําลังนานาชาติแบบผสม โครงสรางการ
บังคับบัญชาตาง ๆ แบบผสมมีลักษณะดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๓ - ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี ๓ - ๕ โครงสรางการรวบกําลังแบบผสมชาต ิ
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กองบังคับการ  
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สภารัฐบาลของชาติ 

ผูบังคับบัญชาพันธมิตร 

กองบังคับการ  
พันธมิตร 

กองบังคับการ  
พันธมิตร 

ฝายเสนาธิการรวม 

  
หนวยกําลงั 
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ศูนยกลางการ
กํากับดูแล 

หนวยกําลงัจาก
ชาติรวม 

#1, #2, #3 

หนวยกําลงัจาก
ชาติรวม 

#4, #5, #6 



 

 

๓๐๗ อํานาจที่ไดรับมอบ ไมวา MMF จะกําหนดใหอยูภายใตความเห็นชอบของสหประชาชาติหรือไมก็
ตาม การจัดองคกรตามพื้นที่ หรือโดยการเจรจาโดยตรงระหวางสองชาติขึ้นไป ควรจะกําหนดหัวขอตอไปนี้
ไดสําหรับการพิจารณาของเจาหนาที่ระดับสูง 

ก) วัตถุประสงคที่จะตองทําใหบรรลุโดย MMF 
ข) การนัดหมายของ MMFC 
ค) พื้นที่ของ MMFC ในการปฏิบัติการในรูปของภูมิศาสตรและ/หรือเวลา 
ง) ขนาดและการประกอบกําลังของหนวยกําลังที่ตองการและการวางกําลังอยางตอเนื่อง 

(กําหนดโดยการกํากับดูแลจาก MMFC) 
จ) การสนับสนุนที่เรียกรองจากอํานาจของชาติ, การบังคับบัญชา, และ ตัวแทนสําหรับการ

เตรียมกําลัง, การวางกําลัง, การปฏิบัติใชกําลัง และ การดํารงไวซ่ึงการปฏิบัติ (กําหนดในการกํากับดวย 
MMFC) 

ฉ) นายทหารติดตอที่มี อํานาจซึ่งมีองคกรจัดการสนับสนุนการปฏิบัติการหรือนําการ
ปฏิบัติการแหงชาติหรือไมเปนทางการอยางใดอยางหนึ่ง ดวยการกระทบกระทั่งกันบนบทบาทของ MMF 

ช) การมอบอํานาจที่เพียงพอ, ที่จะทําให MMFC บรรลุวัตถุประสงค 
ซ) ระดับที่เหมาะสมสําหรับกฎการปะทะ 
ฌ) แนวทาง, การอํานวยการ และ คําสั่งที่จําเปน เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการ

ปฏิบัติการ 
ญ) ยุทธศาสตรทางออก 

๓๐๘ ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังทางทะเลรวมหลายชาติ (MMFC) MMFC คือคําที่ใชกับผูบังคับบัญชาซึ่ง
ใชอํานาจเหนือกําลังทางเรือที่มาจากมากกวาสองชาติ และเปนผูที่กําหนดแนวทางการปฏิบัติของกําลังรวม
หลายชาติเพื่อนําไปสูวัตถุประสงครวมกัน ชาติที่มีสวนรวมและ/หรือผูบังคับบัญชา MFC ถาไดรับการ
แตงตั้งกําหนดมอบอํานาจจาก MMFC ซ่ึงอาจจะเปนไปอยางจํากัด ชาติที่มีสวนรวมอาจจะกอตั้งองคกรที่จะ
ช้ีแนวทางดานการเมืองและยุทธศาสตรใหกับหนวยกําลังรวมหลายชาติ MMFC ควรออกเอกสารปฏิบัติการ
ตรงไปยังผูบังคับบัญชาสวนประกอบกําลังทางเรือแตละชาติ (NMCC) การเสริมสรางความเห็นที่สอดคลอง
กันเปนบทบาทหลักที่สําคัญของ MMFC ความกลมเกลียวกันของกําลังพล ความไววางใจซึ่งกันและกันและ
การเคารพตอ MMCC เปนสิ่งสําคัญ MMCC ควรจะมีโอกาสที่จะชี้แจงจุดลอแหลมและสนับสนุนความ
คิดเห็นสวนตัวที่จะทําใหภารกิจนั้นลุลวง     สภาพเชนนี้อาจจะเปนทางการหรือไมเปนทางการเปนวิธีการที่
มีประสิทธิภาพที่จะทําใหบรรลุถึงความสําเร็จ  ในขณะที่อํานาจและความรับผิดชอบของ MMFC ขึ้นอยูกับ
ปจจัยส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

ก) กําหนดพิจารณา โดยการกํากับดวยการบังคับบัญชาและอํานาจที่ถูกจัดไว, โครงสรางกําลัง
และองคกรการบังคับบัญชาที่ที่เหมาะที่สุดที่นํามาใชในการปฏิบัติการ 



 

 

ข) อํานาจบังคับบัญชาที่ใช เชนเดียวกับชาติที่มีสวนรวม, โดยมอบหมายรวมหรือ
สวนประกอบกําลังที่มาสมทบ ถาผูบังคับบัญชาหนวยกําลังแหงชาติ, MMFC สามารถจะใชอํานาจการบังคับ
บัญชาของหนวยเหนือกับหนวยกําลังเหลานั้นซึ่งอยูใตการบังคับบัญชาแหงชาติ สําหรับกําลังที่ปฏิบัติการอยู   
ภายใต C2 ของชาติโดด ๆ  แตก็อยูพื้นที่ของความรับผิดชอบแลในการสนับสนุนวัตถุประสงคของ MMF 
และ MMFC ควรถูกใชอยางนอยกับ TACOM/TACON สําหรับระยะจําเพาะของการปฏิบัติการ 

ค) มอบหมายใหผูบังคับบัญชาของหนวยรอง กิจและภารกิจเทาที่จําเปน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค 

ง) ทําความมั่นใจการทํางานทางการปฏิบัติการที่สําคัญ ไดแก การกํากับผานกําลังและการ
สนับสนุนการบังคับบัญชาจนกระทั่งทรัพยากรถูกใชไปในทางที่ไดประสิทธิภาพสูงสุด 

จ) แตงตั้งนายทหารติดตอดวยการบังคับบัญชาและอํานาจปฏิบัติการในการสนับสนุนแคมป
หรืออิสระ   ตอกันภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เชนเดียวกับระหวางสวนประกอบของกําลัง 

ฉ) พิจารณาและเรียกรองการอํานวยการและการสนับสุนการสงกําลังบํารุงที่ตองการไปกับ
ความเรียบรอยดานการปฏิบัติการของหนวยกําลังและดํารงไวระหวางการปฏิบัติการ 

ช) ระวังสถานการณทางการเมือง, วัฒนธรรม, และศาสนา และความออนไหวภายในกําลังและ
ในพื้นที่ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติการ 

ซ) ระบุและทบทวนหลักการปฏิบัติและแผนเทาที่สถานการณจะพัฒนาตอไป 
ฌ) แจงผูบังคับบัญชาระดับสูงและสนับสนุนอํานาจเมื่อพรอมที่จะปฏิบัติในภาคปฏิบัติการ 
ญ) กํากับดูแลกฏการปะทะและรองขอใหมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อจําเปน 
ฎ) รักษาผูบังคับบัญชาะดับสูงใหอํานาจสนับสนุนที่ถูกแจงในสถานการณซ่ึงเนนการประเมิน

สถานการณ ซ่ึงอาจตองการการเปลี่ยนแปลงในหลักการปฏิบัติการและหรือแหลงทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น 
เมื่อการปฏิบัติการเกี่ยวของกับกําลังจากหลายเหลาทัพ กองกําลังของ MMF อาจจะเปน

สวนประกอบของ MF และดังนั้น MMFC อาจจะไดรับแตงตั้งมาจากหรือเสนอรายงานใหเปน MFC 

๓๐๙ ผูบังคับบัญชาสวนกําลังทางเรือแหงชาติ (NMCC) NMCC อาจไดรับมอบหมายจากชาติแตละชาติที่
มีสวนรวมในกองกําลัง MMF ผบ. NMCC จะรักษาอํานาจที่จะรายงานแยกไปตามสายงานของแตละชาติไป
ยังผูบังคับบัญชาที่อยูระดับเหนือกวานอกเหนือจากการรายงาน MMFC สําหรับเรื่องบางเรื่องที่อยู
นอกเหนือจากภารกิจซึ่งชาติของตนไดใหความเห็นชอบแลว ผบ. NMCC อาจจะพยายามหาทางแกรวมกัน
กับ MMFC    โดยอางถึงอํานาจแหงชาติในระดับที่สูงกวาหรืออาจทําการตัดสินใจไดเอง      การสรางความ
รวมมือภายในกองกําลังหลายชาติจะมีความราบรื่น  หาก ผบ.NMCC มีอํานาจเพียงพอและเกิดความเขาใจที่
จะแกปญหาดวยตัวเอง แลวรายงานการปฏิบัติกลับไปยังชาติของตน อํานาจและความรับผิดชอบเฉพาะกิจที่
ไดมอบใหกับ NMCC จะถูกกําหนดโดย ผบ.อาวุโสของชาตินั้นๆ อยางไรก็ตาม NMCC ก็ควรจะมีหนาที่
ตามปกติดังนี้ 

ก) ใชงานระบบ C2 ซ่ึงถูกอํานวยการโดยผูบังคับบัญชาประจําชาติและ MMFC 



 

 

ข) วางแผนและปฏิบัติการทางยุทธการบนพื้นฐานความตั้งใจ วัตถุประสงค และภารกิจของ 
ผบ. MMFC 

ค) ภายใตการกํากับดูแลโดย MMFC ประสานงานและรวมมือการปฏิบัติงานกับ ผบ.สวนกําลัง
อ่ืน ๆ  เพื่อใหเกิดความมั่นใจในความพยายามรวมกันและกําหนดการติดตอส่ือสารที่สอดคลองกัน 

ง) สรางความมั่นใจดานการสนับสนุนทางธุรการและการสงกําลังบํารุงสําหรับหนวยกําลัง
ของชาติตนที่    จําเปนใหไดรับและดํารงไวซ่ึงความพรอมในการปฏิบัติการ 

จ) แนะนํา MMFC ในเรื่องขีดความสามารถของฝายเราและการยอมรับขีดจํากัดในการใชกําลัง
ของชาติตน 

ฉ) ตรวจสอบใหแนใจวาการสนับสนุนจากหนวยของชาติขางเคียงไดถูกจัดใหมีขึ้นและถูก
จัดการโดย MMFC และชาติที่เกี่ยวของมีความเห็นสอดคลองกัน 

ช) แนะนําการเปลี่ยนแปลงในการจัดการระบบ C2 แหงชาติภายใตการสงมอบกําลังใด ๆ หรือ
จัดไปสมทบกับ MMF 

ซ) รักษาการรายงานขาวสารตามสถานการณที่แปรเปลี่ยนไปอยางตอเนื่องตอ MMFC และ
ผูบังคับบัญชาของชาติตนเอง โดยเนนการพัฒนาซึ่งอาจตองการเปลี่ยนแปลงในแนวความคิดทางยุทธการ 
ความตองการใชทรัพยากรเพิ่มเติมหรือการสนับสนุนจากสวนกําลังอื่น ๆ ผูบังคับบัญชาสวนกําลังทางเรือ  
แหงชาติคือผูที่มีหนาที่รับผิดชอบสําหรับการแนะนําที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานการณ 

๓๑๐ การควบคุมกําลัง มีวิธีการที่จะใชในการควบคุมกําลัง MMFC อยู ๒ วิธี 
ก) วิธีโดยตรง ผูบังคับบัญชาอาจจะใชอํานาจในการบังคับบัญชาตรงไปยังหนวยกําลัง, หนวย, 

หรือสวนประกอบที่ไดรับมอบ แตการจัดฝายเสนาธิการที่เหมาะสมก็จะจัดไวดวยเชนกัน การแผของการ
ควบคุมที่จะให MMFC สามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยูกับขีดความสามารถของฝายเสนาธิการ 
และส่ิงอํานวยความสะดวก MMFC ที่ไดรับมอบจาก OPCOM อาจจะทําการแทน OPCON ของหนวยยอย
ตอผูบังคับบัญชาหนวยรอง ถาสถานการณขณะนั้นมีความจําเปน 

ข) วิธีการแยกสวนประกอบ สําหรับการปฏิบัติการที่ใหญและซับซอน หรือเมื่อสถานการณ
ขณะนั้นมีความจําเปน เปนการดีกวาที่จะแยกกําลังออกเปนสวนประกอบยอยภายใตสวนบังคับบัญชาของ
สวนประกอบในระดับรองลงไปมากวาหนึ่งสวน ในกรณีนี้ MMFC จะใชอํานาจของเขาอยูเหนือกําลังของ
เขาโดยผานผูบังคับบัญชาสวนยอย MMFC และ ผบ. สวนยอยตองมีฝายเสนาธิการและสิ่งอํานวยความ
สะดวก ซ่ึงอาจเปนแบบตาง ๆ กัน ตามขนาด ตามสวนประกอบและเปนแบบรวมกันหรือแบบแยก 

๓๑๑ องคประกอบที่มีผลกระทบตอการบังคับบัญชาแบบรวมศูนย องคประกอบที่สําคัญที่มีผลกระทบตอ
โครงสรางการบังคับบัญชาหรือการกํากับดูแลที่ควรกลาวถึงคือ 

ก) ปจจัยทางการเมือง สําหรับเหตุผลที่เกี่ยวของกับอธิปไตยของชาติ    ชาติทุกชาติตางก็
ปรารถนาที่จะควบคุมกําลังของตนใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได  ดังนั้นปจจัยทางการเมืองจึงมีแนวโนมที่



 

 

จะผลักดันการกระจายอํานาจการบังคับบัญชา  ระดับที่ เปนความปรารถนาทางดานการเมือง และ
ความสามารถที่จะปฏิบัติการรวมชาติอ่ืน ๆ  สามารถจําแนกไดเปน ๔ ระดับ 

(๑) การปฏิบัติการที่เปนอิสระ ขาวสารจะแลกเปลี่ยนกันดวยการเคลื่อนไหว 
สถานภาพการปฏิบัติการและความตั้งใจซึ่งคํานึงถึงการปฏิบัติการเฉพาะๆของกําลังฝายเดียวกัน และภัย
คุกคาม และ การขนสงที่สําคัญ 

(๒) การปฏิบัติการที่รวมกัน กําลังของแตละชาติอาจถูกมอบหมายภารกิจตามลักษณะ
พื้นที่หรือความรับผิดชอบของการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่กําหนดและกฎการปะทะที่
เปลี่ยนไป 

(๓) การปฏิบัติการแบบสนับสนุนตรง การควบคุมทางยุทธวิธีไดถูกสงผานไปยังชาติ
อ่ืน ๆ และไดถูกพยายามที่จะสรางใหสอดคลองกับกฎการปะทะ 

(๔) การปฏิบัติการเต็มรูปแบบ ผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวที่ทําหนาที่ควบคุม ทั้งดาน
ยุทธการและยุทธวิธีเหนือหนวยกําลังดวยกฎการปะทะที่ใชกันทั่วไปหรือพอเทียบกันได จะตองเห็นพอง
ตองกันจากรัฐของแตละชาติ 

 โครงสรางการบังคับบัญชาแบบขนาน อาจจะใชใหเหมาะสมเปนบางสวนกับระดับการปฏิบัติงาน
รวมกันในระหวางการปฏิบัติ รวมทั้งการสนับสนุนโดยตรงหรือการปฏิบัติการรวมแบบสมบูรณ มักจะ
นําไปสูโครงสรางการบังคับบัญชาใหเปนสวนกลางมากขึ้น 

ข) ภัยคุกคาม ธรรมชาติของภัยคุกคามมักจะเปนเรื่องสําคัญ เมื่อการพิจารณาระดับของการ
รวมการบังคับบัญชาในหนวยกําลัง MNF ในสถานการณที่มีภัยคุกคามนอยจึงไมมีความจําเปนสําหรับการ
ส่ือสารที่รวดเร็วและผูกติดกับสถาปตยกรรมการบังคับบัญชา และการควบคุมที่แนนหนา     ในลักษณะเชนนี้
โครงสรางการบังคับบัญชาแบบขนานนาจะเพียงพอ   ในสถานการณที่มีภัยคุกคามมาก ความตองการสําหรับ
การรวมการบังคับบัญชาก็อาจจะมีมากขึ้น การรวมการที่สูงขึ้นทําใหเกิดแรงบังคับที่จะตอบสนองตอภัย
คุกคามดวยความเร็วและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งสําหรับการปองกันกําลังและการกําจัดภัยคุกคาม    
ระดับของภัยคุกคามประกอบกันขึ้นจากขอเท็จจริงที่วา แตละชาติอาจจะเล็งเห็นหรือจัดลําดับความสําคัญ
ระดับภัยคุกคามตางจากชาติสมาชิกอื่น ๆ ของ MMF 

ค) ความซับซอนของภารกิจ บทบาทความซับซอนของภารกิจสัมพันธใกลเคียงกับระดับของ
ภัยคุกคามที่ใชในการกําหนดระดับการรวมสายการบังคับบัญชา ในการปฏิบัติการที่คอนขางงายเชน การ
ปฏิบัติการคนหาทางทะเล ไมจําเปนตองมีการรวมสายการบังคับบัญชาในระดับสูง สําหรับการปฏิบัติการ
ทางทะเลที่ยุงยากกวานั้น เชน การปดอาวและการนํากําลังยกพลขึ้นบก  ผูบังคับบัญชาควรแสวงหาการรวม
การการบังคับบัญชาที่ใหญมากขึ้น ในการเคลื่อนที่เร็ว สถานการณที่ยุงยาก การบังคับบัญชารวมหรือ
โครงสรางสายการบังคับบัญชาของชาติหรือการสั่งการรวม ทําใหเกิดศักยภาพตอ MMF มากที่สุดที่จะแสดง
บทบาทและปฏิบัติการอยางฉับพลัน 



 

 

ง) ภูมิศาสตร ปจจัยทางภูมิศาสตรจะมีอิทธิพลตอการกําหนดโครงสรางของ MMF ที่ถูกแบง
ไวเปนพื้นที่ปฏิบัติอยางชัดเจน   อาจกลาวไดวาเปนโครงสรางการบังคับบัญชาแบบขนาน 

จ) การประกอบกําลัง จํานวนของกองกําลังและยุทโธปกรณที่แตละชาติสงเขารวมจะมีผลตอ
การรวมการบังคับบัญชา การประกอบกําลังจะเปลี่ยนแปลงจากลักษณะสมดุลที่ชาติตางๆ จะมีกําลังที่ได
สัดสวนกัน เปนลักษณะที่มีกําลังเหนือกวา ซ่ึงชาติใดชาติหนึ่งจะมีกําลังยุทโธปกรณและขีดความสามารถที่
เหนือกวา  ในกรณีที่มีกําลังเหนือกวา ชาติที่มีกําลังเหนือกวาอาจจะกลายเปนหลักของกองกําลังนานาชาติที่
จัดตั้งขึ้น และนาจะเปนชาติผูนํา แมจะมีกําลังที่สมดุลกัน ชาติผูนําควรจะเตรียมการแบงปนบทบาทการเปน
ผูนํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในที่ซ่ึงมีเหตุผลทางดานสภาพแวดลอมในพื้นที่และท่ีซ่ึงชาติอ่ืน ๆ มีผลประโยชน
สําคัญอยู 

ฉ) ประสบการณจากการปฏิบัติการท่ีผานมา ขีดความสามารถที่จะแสดงออกไดโดยผูเขารวม
รับการฝกและปฏิบัติการในกองกําลัง MNF นั้นจะตองมีสวนชวยสนับสนุนโครงสรางแบบรวมการและการ
กํากับ 

ช) ความสัมพันธสวนบุคคลในระดับสูง กองกําลังรวมหลายชาติที่ผูกติดกับศูนยกลางนอยกวา 
อาจ  ปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพเทากับกองกําลังที่มีการรวมกันอยางเต็มรูปแบบ ถาความสัมพันธ
สวนบุคคลในระดับสูงมีประสิทธิภาพดี อาจชวยลดปญหาในการปฏิบัติงานรวมกันในระดับยุทธวิธี 

๓๑๒ กองบัญชาการ (HQ) โครงสรางและองคกรของกองบัญชาการ MMF อาจจะขึ้นอยูกับธรรมชาติของ
การ ปฏิบัติการ ภารกิจ และกองกําลังที่ไดรับมอบ กองบัญชาการ MMF ปกติจะประกอบกันขึ้นจากพื้นฐาน
ดังตอไปนี้ 

ง) MMFC และฝายเสนาธิการ รวมทั้งที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย ทางการเมือง และกิจการพล
เรือน 

จ) NMCC/ผูแทน/นายทหารติดตอ 
ฉ) ฝายเสนาธิการ MMF จัดเปนสวนประกอบทางการทํางานและมีเสนาธิการเปนหัวหนา 
ช) สวนประกอบพิเศษ เทาที่ระบุไวในภารกิจของหนวยและส่ิงแวดลอมของการปฏิบัติการ ที่

ไดมอบไปใหฝายเสนาธิการฝายตาง ๆ  
ซ) สวนสนับสนุน ซ่ึงรับผิดชอบสําหรับการจัดหาผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการดวยบุคคล

และเครื่องมือสําหรับการอํานวยการ การสื่อสาร การขนสงและสนับสนุนดาน รปภ. ส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่จําเปนตอการทํางานของกองบังคับการ 

๓๑๓ หนาท่ีหลักของฝายเสนาธิการ  องคกรของกองบัญชาการ MMF จะไดรับการออกแบบโดย MMFC 
เพื่อที่จะจัดสถานะของหนวยใหเหมาะสมตอกําลังที่มี การปฏิบัติของกองบัญชาการ จะรวมถึง 

ก) ดานกําลังพล บทบาทของฝายเสนาธิการดานกําลังพลก็คือแนะนํา MMFC และฝายเสนาธิ
การในเรื่องนโยบายกําลังพล และกรรมวิธีในการจัดการกําลังพลที่จัดตั้งโดยการตกลงระหวางชาติสําหรับ



 

 

การประกอบกําลังสวนยอย     ฝายเสนาธิการดานกําลังพลควรจะติดตั้งและรักษาการดูแลกํากับกับฝาย
เสนาธิการดานกําลังพลชาติของตน 

ข) ดานการขาวกรอง ฝายเสนาธิการดานการขาว มีหนาที่รับผิดชอบในดานทําใหมั่นใจในดาน
การเสี่ยงและการขาวกรองในองคกร, ตําบลที่, กิจกรรม, ขีดความสามารถและความตั้งใจของฝายตรงขาม
และอยูบนคุณลักษณะสิ่งแวดลอมของพื้นที่ที่สนใจของ MMFC นอกจากนั้นแลวฝายเสนาธิการดานการขาว 
จะมีหนาที่ในการวางแผน กํากับ กอตั้ง และควบคุมการตอตานขาวกรอง และมาตรการรักษาความปลอดภัย 
สรุปไดดังนี้ 

(๑) พัฒนานโยบายสําหรับกิจกรรมดานการขาวของกําลัง และ สรางความเชื่อมั่นดาน
การประกอบฝายอํานวยการดานการขาว 

(๒) พัฒนาแผนสําหรับการรวบรวมและการประมวลขาว 
(๓) พิสูจนทราบ และกําหนดการสนับสนุนดานการขาวที่ไดรับการเรียกรองจากหนวย

ภายนอกกําลังและทําหนาที่รับขาวนั้น 
(๔) วางแผนและอํานวยการ ในเรื่องการกระจายขาวภายในหนวยกําลังของตนและไป

ยังผบ. หนวยใกลเคียงและหนวยเหนือ 
(๕) พิจารณากําหนด และวิเคราะหซ่ึงจุดศูนยกลางของขาศึกและจุดออนที่จุดเริ่มแรก

ของการวางแผนสําหรับการปฏิบัติการและจัดหาขอมูลที่ทันสมัยเทาที่จะตองการ ศูนยกํากับการขาวกรอง
อาจจะตองมีอยูเพื่อใหตอบสนองความตองการสําหรับการรวมพยายามในเรื่องการขาวและกิจกรรมตอตาน
การขาวกรอง การใชงบประมาณในการกอตั้งหนวยรวบรวมการขาวกรอง และการกระจายขาวสารไปยัง
หนวยที่ตองการใช 

(๖) ใหการสนับสนุนในเรื่อง C2W 
(๗) รวบรวมขอมูลขาวสารที่จําเปนที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงค 

ค) ดานยุทธการ  ฝายเสนาธิการดานยุทธการจะสนับสนุน ผบ. MMFC ในการอํานวยการและ
การควบคุมงานดานยุทธการ  เพื่อใชหนวยกําลังและทรัพยาการที่มาสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การยุทธการนั้น ๆ ตามที่ไดวางแผนไว ฝายเสนาธิการดานยุทธการจะตอง 

(๑) กําหนดสถานภาพและขีดความสามารถของกําลังที่ไดรับมอบหมาย เปนขอมูล
เบื้องตนสําหรับการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาในเรื่องหนทางปฏิบัติและหลักการยุทธการ 

(๒) แนะนําการจัดองคกรของหนวยกําลังสําหรับการปฏิบัติการตามแผน  
(๓) กําหนดภารกิจสําหรับหนวยกําลัง    ซ่ึงอยูบนหลักของการปฏิบัติการ  บนพื้นฐาน

ของหลักการยุทธการ รวมถึงการอํานวยการกิจกรรมที่ทําใหบรรลุเปาหมาย 
(๔) กํากับและติดตามแผนการประกอบกําลัง ซ่ึงสนับสนุนการปฏิบัติการทั้งปวง 
(๕) ผลิตและแจกจายคําสั่งยุทธการ 
(๖) จัดการขาวสารดานอุทกศาสตรและสมุทรศาสตร (METOC) 



 

 

ง) ดานการสงกําลังบํารุง ฝายเสนาธิการดานการสงกําลังบํารุงเปนผูกําหนดการสนับสนุนดาน
การสงกําลังบํารุงที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคของ MMFC และทําใหมั่นใจวา
การสนันสนุนนี้จะตอบสนองความตองการไดตลอดการปฏิบัติการ ฝายเสนาธิการควรจะกําหนดความ
เรงดวนในการใชการสนับสนุนแตละชาติและแนะนําในการแจกจายทรัพยากรดานกําลังบํารุงที่สอดคลอง
กับนโยบายของ ผบ. MMFC ซ่ึงเปนความรับผิดชอบของ ผบ.หนวยกําลังในดานการสงกําลังบํารุง ฝาย
เสนาธิการดานการสงกําลังบํารุงจะกํากับการสงกําลังบํารุงระหวางกันและการสนับสนุนขามชาติ 

จ) ดานแผนและนโยบาย  ฝายเสนาธิการดานแผนและนโยบายจะสนับสนุน MMFC ในการ
วางแผนสําหรับการปฏิบัติการในอนาคตและเตรียมแผนยุทธการ    การกํากับแผนเหลานี้เปนการดําเนินการ
ภายในหนวย ทั้งในระดับสูงกวา ขางเคียง และรองลงไป ตลอดจนดานพลเรือน ฝายเสนาธิการดานแผนและ
นโยบายจะตอง 

(๑) พิจารณากําหนดเงื่อนไขทางทหารที่จํ า เปนสําหรับการบรรลุภารกิจและ
วัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงรวมถึงการกดดันที่จะตองกระทําตอจุดศูนยดุลกําลังของฝายตรงขามและ
กําลังทั้งปวงที่ตองการ  ในการปฏิบัติดานมนุษยธรรม,  กําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและ
เงื่อนไขที่จะทําใหประสบความสําเร็จ 

(๒) พิจารณากําหนดจุดออนจุดแข็งในการวางตําแหนงและองคกรของฝายตรงขาม ซ่ึง
อาจนํามาใชประโยชนในการปฏิบัติการอยางชาญฉลาดได 

(๓) พัฒนาแนวทางปฏิบัติซ่ึงจะทําใหวัตถุประสงคและภารกิจที่ไดรับมอบประสบ
ความสําเร็จ 

(๔) จัดหาแนวทางการวางแผนสําหรับการปฏิบัติตามยุทธการเปนหวงๆ , โดยการเนน
เปนบางสวนในเรื่องการใชกําลังใหสอดคลองกันกับเวลา และพื้นที่ปฏิบัติการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค 

(๕) ช้ีแจงการตัดสินใจของ MMFC ในเรื่องของหนทางปฏิบัติและการใชแผนยุทธการ
ตามการอํานวยการตามแผนยุทธการ, และ คําสั่งยุทธการ 

(๖) เตรียมแผนสําหรับการปฏิบัติการตอเนื่องในกรณีที่มีการเปลี่ยนศักยในสถานการณ 
(๗) แผนสําหรับการปฏิบัติการดานจิตวิทยา และการประเมินผลกระทบของการ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับประชาชน 
(๘) พัฒนานโยบายดานขาวสารตอสาธารณชน 

ฉ) ดานการสื่อสารและระบบขาวสาร ฝายเสนาธิการดานการสื่อสารและระบบขาวสาร ควรจะ
ทําใหมั่นใจในเรื่องการสนับสนุนที่เพียงพอ และกรรมวิธีของระบบขาวสารที่ทําใหการปฏิบัติงานรวมกันใน
ทุกระดับหนวยกําลังของ MMF เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ช) ดานกิจการพลเรือน  กิจการพลเรือนเปนตัวกําหนดความสัมพันธระหวางของ MMF กับ
รัฐบาล    กองทัพ ประชาชนดานพลเรือน และตัวแทนจากปะเทศ ที่ซ่ึง MMF ตั้งอยู ไดรับการสนับสนุนหรือ 
วางกําลัง อันนี้จะเกี่ยวของกับความสัมพันธกับองคกรที่ไมใชของรัฐบาล (NGO) เมื่อการปฏิบัติตองการการ



 

 

พิจารณาเกี่ยวของกับ NGO   ศูนยกลางของการปฏิบัติดานกิจการพลเรือน (CMOC) ควรจะกอตั้งที่บริเวณ
ชายฝง ทํางานรวมกับศูนยกิจการพลเรือนที่สําคัญที่อยูบนบก (ถามี) ในการกอตั้งศูนย CMOC  MMFC กค็วร
จะประเมินบทบาทของ MMF ในสวนที่เกี่ยวของกับ NGO ในสถานการณบางครั้ง MMF ก็อาจใหการ
สนับสนุนมากกวาที่เปนฝายนําแรงพยายาม ซ่ึงกรณีเชนนี้การกํากับทางยุทธการอาจยุงยากมาก 

๓๑๔ ศูนยประสานงาน ศูนยประสานงานจะประกอบดวยตัวแทนจากชาติตาง ๆ สามารถจะเพิ่มการ
ควบคุมหรือการกํากับใน MMF ในกรณีที่ไมมีกองบัญชาการรวม MMF ศูนยประสานงานอาจไมสามารถ
จัดตั้งได  ศูนยประสานงานจะตองตั้งขึ้นในโอกาสแรกเมื่อกําหนดใหมีการทํางานรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อมีการปฏิบัติภายใตโครงสรางการบังคับบัญชาแบบขนาน  ในขณะที่ศูนยประสานงานใชในการ
ปฏิบัติงานรวมและกํากับจุดประสงค แบบตาง ๆ ที่ใชไดในการจัดองคกรและกํากับพื้นที่การทํางานหลาย ๆ 
แบบ รวมทั้งการสงกําลังบํารุง การขาวกรอง และการสื่อสาร ในชวงแรกศูนยประสานงานจะเปนศูนย
สําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ในขณะที่ MMF รับงานเต็มรูปแบบแลวจะกลายเปนจุดศูนยกลางทาง
ยุทธการ บทบาทของศูนยประสานงานก็จะขยายออก ภารกิจที่จะตองรับทําอาจรวมไดดังนี้ 
 

ก) วางแผนรวมหลายชาติ เพื่อใหรวมการพัฒนาการและแนะนําภารกิจของหนวย 
ข) พัฒนาและแลกเปลี่ยนขาวสารและขาวกรอง 
ค) ติดตามการปฏิบัติรวมหลายชาติ (เสมือนเปนกองอํานวยการรวมโดยผูบังคับบัญชาที่

เกี่ยวของ) 
ง) ติดตามความพรอมและการวางกําลัง 
จ) ติดตามระดับความพรอมรบและการเตือนภัย 
ฉ) ติดตามการโตตอบทาทีของขาศึก 
ช) พิจารณาความตองการจากนายทหารติดตอ 
ซ) กํากับดูแล 

(๑) การเปลี่ยนภารกิจ 
(๒) การรับและการเคลื่อนไหวดานบนของหนวยกําลัง 
(๓) การเปลี่ยนขอบเขตพื้นที่ 
(๔) การสนับสนุนดานการสงกําลังบํารุงและพิจารณาขอตกลงระหวางชาติ 
(๕) สนับสนุน CIS 
(๖) การรับคํารองในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
(๗) กฎการปะทะ (ROE) 
(๘) เรียกรองการแจกจายเอกสารที่มีช้ันความลับระหวางกําลังในชาติ 
(๙) การฝก 



 

 

๓๑๕ การจัดกําลังเฉพาะกิจทางเรือ เมื่อใดก็ตามที่หมูเรือจะตองมีการปฏิบัติการรวมกัน   การจัดตั้งหนวย
เรือเฉพาะกิจจะตองมีการวิเคราะหความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชาทางยุทธวิธีอยางละเอียด แตละ
หนวยเฉพาะกิจ ประกอบดวย หมวดเรือเฉพาะกิจซึ่งอาจจะถูกแบงเปนหมูเรือเฉพาะกิจและสวนยอยตาม
ภารกิจ ตัวอยางเชน กําลังรวมหลายชาติอาจจะมอบหมายใหเปนหมูเรือเฉพาะกิจ ถูกแบงเปนหนวยเฉพาะกิจ
ตามชาติ, ซ่ึงอาจถูกสับเปลี่ยนไปยังหนวยเรือเฉพาะกิจเพื่อใหตรงภารกิจเฉพาะเชนเดียวกับการคนหาและ
ชวยเหลือ ในกรณีเชนนี้ MMFC อาจจะเปน ผบ.หมูเรือเฉพาะกิจ ไปพรอมกับ NMCC ซ่ึงเปนหนวยเฉพาะ
กิจที่เกี่ยวของ     สายการบังคับบัญชาที่กอตั้งโดยองคกรเฉพาะกิจนี้ไมตองวินิจฉัยระดับอํานาจทางยุทธการ 
ซ่ึงจะตองจัดตั้งแยกกัน 

๓๑๖ สายการบังคับบัญชา การปฏิบัติของกําลังทางเรือสวนใหญจะกําหนดความรับผิดชอบใหกับหนวย
แตละหนวยอยางกวาง ๆ เชน การปฏิบัติการผิวน้ํา ใตน้ํา และการปฏิบัติการทางอากาศ  ตัวอยางเชน นาย
ทหารที่ออกคําสั่งในเรือดวยการตอสูที่สามารถสูงสุดและระบบปองกันภัยทางอากาศอาจจะไดรับการแตงตั้ง
ใหเปน ผบ.ปองกันภัยทางอากาศ หนวยที่คลายคลึงกันอาจจะสงเสริมโดย MMFC การใชแนวทางจาก 
MMFC ผูบังคับบัญชาที่อยูใกลอาจกําหนดนิยามทางยุทธการ กําหนดยุทธวิธี กําหนดเงื่อนไขกรรมวิธี
ปฏิบัติการ และมอบหมายเปาใหกับหนวยกําลัง 

----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ ๔ 
ความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน   

(INTEROPERABILITY) 

 การดํารงการตดิตอส่ือสารในภาวะสงคราม ถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดเหนือส่ิงอื่นใด โดยพิจารณา
อยางกวาง ๆทั้งในขอบเขตทางยุทธศาสตร การเมือง หรือการทหาร 
  คํากลาวของ “ALFRED THAYER MAHAN 

๔๐๐ ความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน ในทุกระดับมีความจําเปนอยางยิ่งในผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติการรวมกันของกองกําลังนานาชาติ ในระดับสูงสุดทุกชาติจะตองมีความตั้งใจและสามารถที่จะจัด
หนวยของตนใหมีความซับซอนนอยที่สุดและสามารถที่จะปฏิบัติการรวมกับนานาประเทศได โดยจะตอง
เขาใจถึงหลักนิยม วัฒนธรรม และผลประโยชนแหงชาติอ่ืน ๆ องคกรของชาติ  ในทุกสวน ทุกระดับ  จะตอง
สามารถที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอยางดีพอที่จะดํารงรักษาความ  เขาใจในสถานการณที่เกิดขึ้นเปนภาพ
เดียวกันสามารถที่จะสนับสนุนรวมทั้งสามารถที่จะชวยเหลือซ่ึงกันและกันได  ความสําเร็จและการรักษา
ระดับของความสามารถในการปฏิบัติการ รวมกันเปนความตองการเบื้องตนของการปฏิบัติการรวมกันของ
กองกําลังนานาชาติ  ไมวาการจัดหนวยจะจัดแบบคูขนาน  จัดแบบผสมหรือการจัดโดยกําหนดใหชาติใดชาติ
หนึ่งเปนหัวหนาได  องคประกอบในความสําเร็จจึงขึ้นอยูกับรูปแบบของการประกอบกําลัง ระดับของภัย
คุกคาม และความยุงยากซับซอนของภารกิจ 

๔๐๑ หลักนิยมและบรรณสารรวม    
 หลักนิยมและบรรณสารรวมกันจะเปนปจจัยพื้นฐานในความสําเร็จของกองกําลังทางเรือนานาชาติ  แต
ก็มีเฉพาะบางชาติเทานั้นที่มีหลักนิยมและขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนทางการ  ในขณะที่หลายชาติไดพฒันาบรรณ
สารเกี่ยวกับยุทธวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติขึ้นใชเองโดยการประสานความรวมมือระหวางประเทศ  แตอยางไร
ก็ตามบรรณสารเหลานี้  สวนใหญจะลาสมัยที่ตองมีการปรับปรุง  ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาวการปฏิบัติ
ของกองกําลังนานาชาติจะใชบรรณสาร MULTINATIONAL MARITIME MANUALS ของนาโตเปนหลัก 

๔๐๒ ความตั้งใจของผูบังคับบัญชา   
ส่ิงที่มีผลกระทบอยางสูงตอความสําเร็จของการปฏิบัติการรวมกันของกองกําลังนานาชาติ ขึ้นอยูกับ

ความพยายามที่เปนหนึ่งเดียว ซ่ึงตองการการปฏิบัติในลักษณะ  ที่รวมอํานาจมากกวาการกระจายอํานาจ
ออกไป สวนการปฏิบัติการที่รวดเร็วนั้นมีความตองการการปฏิบัติในลักษณะของการกระจายอํานาจกระจาย
การตัดสินใจและใหอิสระในการตัดสินปญหา  ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะหาจุดที่เหมาะสมของความตองการ
ในสองลักษณะดังกลาวในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ตามโอกาสของความสําเร็จจะมีสูงขึ้น   หากผูบังคับบัญชา
ที่ได รับมอบจะได   แจงความตั้งใจของผูบังคับบัญชาไปยังหนวยรองทั้งปวง   ในความตั้งใจของ



 

 

ผูบังคับบัญชาจะเปนตัวกําหนดความตองการในแตละขั้นของการปฏิบัติ  ซ่ึงหนวยปฏิบัติจะไดใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติการ ผูบังคับหนวยยอยที่ตองประสบปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปของสถานการณ 
หรือมีขอจํากัดในการปฏิบัติการใดๆ จะไดสามารถแกไขและตัดสินใจไดถูกตอง ทั้งมีขอควรคํานึงถึงที่
สําคัญ คือ ความยุงยากของภาษาที่มักจะพบเสมอในการปฏิบัติการรวมของกองกําลังนานาชาติ  ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่ตองแจงความตั้งใจใหงายและชัดเจนมากที่สุดที่จะทําได 

๔๐๓ ภาษา 
 ในทางหลักการแลวในขั้นแรกสุดของการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ   ประเทศที่เขารวม
จะตองตกลงกันในเรื่องภาษากลางที่จะใช แตอยางไรก็ตามในเรื่องนี้อาจมกีารประนปีระนอมได  ทัง้นีข้ึน้อยูกบั 
ผบ.กองกําลังนานาชาติ   แมวาจะมีภาษากลางที่ใชรวมกันแลวก็ตาม แตก็ยังจําเปนจะตองมีลามในทุกระดับ
ของกองกําลัง 

๔๐๔ นิยามศัพท 
 การตกลงกันในเรื่องนิยามศัพทจะชวยใหทุกฝายมีความเขาใจตรงกัน ในเรื่องคําสั่งตาง ๆ และความ
ตั้งใจของผูบังคับบัญชา นิยามศัพทและการเขารหัสตาง ๆ ในเรื่องการควบคุมและบังคับบัญชาเปนเรื่องที่มี
ความจําเปนมาก เนื่องจากหากเกิดความสับสนจะเกิดความเสียหายขึ้นได 

๔๐๕ นายทหารติดตอ  
การใชนายทหารติดตอมีความสําคัญและตองการในทุกระดับที่เห็นวามีความจําเปน การแลกเปลี่ยน

นายทหารติดตอจะทําใหการปอนขอมูลขาวสารเปนไปอยางราบรื่น และลดความไมเขาใจระหวางกันลงได
มากที่สุด  ซ่ึงจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ  ดังนั้นเรื่องความตองการนายทหารติดตอจึง
จะตองกําหนดในชั้นแรกของขั้นตอนในการวางแผน  นายทหารติดตอจะเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหวาง
วัฒนธรรม ภาษา หลักนิยม  และการปฏิบัติการ  ตาง ๆ อยางนอยที่สุด นายทหารติดตอเหลานี้จะตองมี
ความรู  ความเขาใจในขีดความสามารถและขอจํากัดของกําลังแหงชาติของตนเปนอยางดี    ในทางปฏิบัติ
แลวนายทหารติดตอจะตองสามารถพูดภาษาของประเทศที่ตนไดรับหนาที่เขาไปประจํา  หรือมิฉะนั้นอยาง
นอยที่สุดจะตองมีลามไปดวย นายทหารติดตอจะทําหนาที่เสมือนเปนผูแทนของผูบังคับบัญชาของตน 
ดังนั้นจะตองเปนผูที่มีประสบการณ  และมีอาวุโสเพียงพอที่จะใหคําแนะนําและมีอํานาจในการปฏิบัติงาน
ในสวนของตนได 

๔๐๖ การแลกเปล่ียนขาวสาร    
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติขึ้นอยูกับการไดรับขาวสารที่ถูกตอง ถูกเวลา 

และถูกสถานที่  การแลกเปลี่ยนขาวสารเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน ผบ.
หนวยระดับรอง ๆ ลงไป จะตองขวนขวายในการรองขอขาวสารจากประเทศที่มีอํานาจในการจายขาว และ 
ผบ.หนวยกําลังนานาชาติ จะตองกําหนดมาตรการในการใชขาวสารรวมกัน 



 

 

๔๐๗ การขาวกรอง 
 การขาวกรองเปนการรวบรวมดําเนินกรรมวิธีตามขั้นตอนจากแหลงขาวตาง ๆ โดยอาจรวมถึงขอมูล
จากคําสั่งการรบ คําสั่งยุทธการหรือขอมูลจากอุปกรณตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับภัยคุกคามความเสียหายจากการรบ และขาวสารที่เปนประโยชนในการประเมินถึงขอขัดแยงใน
ภูมิภาคนั้น ๆ การขัดแยงตาง ๆ อันไดแก  ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซ่ึงโดยปกติแลวจะไมมีชาติใด ๆ  ใน
กองกําลังนานาชาติที่จะมีขาวกรองที่ดีที่สุดในทุก ๆ เร่ือง ดังนั้นทุก ๆ  ชาติจําจะตองรวมมือกันในการให
ขาวกรองที่เปนประโยชนตอสวนรวม 
 ๑. วงรอบขาวกรอง   
  วงรอบขาวกรองเปนการดําเนินการตามขั้นตอน เร่ิมจากการไดรับขาวสารดําเนินกรรมวิธีใหได
เปนขาวกรอง และแจกจายใหกับผูใช โดยดําเนินการเปน ๔ ขั้นตอน คือ 
  ๑.๑ การวางแผนและสั่งการ   
   การกําหนดนโยบายและการกําหนดความเรงดวนในความ  ตองการขาวกรอง วางแผนใน
การรวบรวมขาวสาร การออกคําสั่ง และรองขอขอมูลจากแหลงขาว และดํารงการตรวจสอบขอมูลจาก
แหลงขาวอยางตอเนื่อง 
  ๑.๒ การรวบรวมขาวสาร   
   การกําหนดภารกิจของการรวบรวมขาวสารจากแตละแหลงขาวทั้งภายในและจากหนวย
ภายนอกของกําลังที่จะทําการรวบรวมขาว กรรมวิธีในการรวบรวมจะเปนตัวกําหนดวา    ขอมูลใดที่จะ
สามารถใชเปนประโยชนในการตัดสินใจของ ผบ.หนวยได 
  ๑.๓ กรรมวิธีและผลจากการดําเนินกรรมวิธี   
   การดําเนินการตามกรรมวิธีจากขาวสารที่ ไดรับจนกลายเปนขาวกรองนั้น จะตอง
รวบรวม ประเมิน วิเคราะห และนํามาผสมผสานกัน  ดังนั้นความรวดเร็ว ความถูกตอง  และวิธีการ
ดําเนินการที่เปนขั้นตอนจะมีความสําคัญอยางยิ่งตอขาวกรองที่ไดรับ 
  ๑.๔ การแจกจาย   
   การใหขาวกรองจะตองคํานึงถึงระดับความตองการ เวลาที่ตองการ  สถานที่ และตองการ
อยางไร การกําหนดชั้นความลับจึงมีความสัมพันธกันเปนอยางยิ่ง        ขาวที่มีช้ันความลับต่ําสุดจะสามารถ
แจกจายไปยังผูรับไดมากที่สุด 
 ๒. การใชขาวกรองรวมกัน   
  ขาวกรองเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําให ผบ.กองกําลังนานาชาติ ไดทราบถึงสถานการณและ
การปฏิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกกองกําลังที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติการของตน รวมทั้งกระทบตอขีด
ความสามารถ ภารกิจ ของหนวย ดังนั้นบรรดาขาวกรองที่ยังทันสมัยจะตองมีการใชประโยชนรวมกันเพื่อให
ทุก ๆ หนวยไดทราบถึงสถานการณ  และขีดความสามารถขาศึก ความตั้งใจของขาศึก  ทั้งนี้จะทําให ผบ.กอง
กําลัง สามารถที่จะตัดสินใจหรือดําเนินการตามวัตถุประสงคและไดรับผลสําเร็จเปนอยางดีได  กองกําลัง



 

 

นานาชาติตองการภาพสถานการณที่เปนหนึ่งเดียวกัน ในทุก ๆ ดาน อยางไรก็ตามการรวบรวม การแจกจาย 
และการใชประโยชนจากขาวกรองรวมกันยังคงมีความเปนไปไดยาก  ทั้งนี้เนื่องจากความจริงที่วาแตละชาติ
ตางก็มีการปฏิบัติการและมาตรการในการปองกันทางอิเล็กทรอนิกสของตนเอง 

๓.  ความมั่นคงของชาติ   
  มาตรการในการรักษาความมั่นคงของชาติก็อาจเปนตัวขัดขวางอีกประการหนึ่งในการใช
ประโยชนจาก   ขาวกรองรวมกัน   เราจะเห็นไดวาหลายครั้งเลยทีเดียวที่ขาวกรองนั้น ๆ มีความสําคัญนอย
กวาการเปดเผยถึงแหลงขาว ความตองการของผูบังคับบัญชาอยางหนึ่งก็คือการใหขาวสารแกทุก ๆ หนวย  
กับการทําอยางไรจึงจะรักษาความมั่นคงของชาติของตนได  ดังนั้นจะเห็นไดวาภารกิจจะเปนตัวสําคัญใน
การชี้นําแนวทางการปฏิบัติ  ซ่ึงบางครั้ง ผบ.กองกําลังนานาชาติอาจมีความจําเปนตองตั้งสํานักขาวกรองรวม
ขึ้นมาโดยเฉพาะ     หรือใชวิธีการประสานขอมูลขาวกรองจากนายทหารติดตอ การที่จะตัดสินใจวาทํา
อยางไรในการใหขาวกรองจึงจะอยูในเกณฑที่เหมาะสมสามารถรักษาความมั่นคงของชาติตนไดจึงสําคัญยิ่ง 
แต ผบ.หนวยกําลังจําเปนที่จะตองมีจุดมุงหมายที่แนนอนเชนการกําหนดชั้นความลับมากเกินไป อาจมี
ผลกระทบตอภารกิจ อาจทําใหหนวยตางๆ ที่ไดรับขาวสารไมเพียงพอ ไมถูกตอง ไมทันเวลา ซ่ึงลวนสงผล
กระทบตอความสําเร็จในภารกิจและความปลอดภัยของกองกําลัง 

๔๐๘ ขาวสารทางยุทธวิธี     
หากขีดความสามารถของกองกําลังนานาชาติจะตองนํามาใชรวมกันในกองกําลังทุกๆ หนวย จะมี

ความตองการขอมูลทางยุทธวิธีในเรื่องของการประกอบกําลังตําบลที่ และการเคลื่อนที่ของกองกําลังทั้งฝาย
เดียวกัน ฝายขาศึก และชาติเปนกลาง  รวมทั้งขอมูลทางอุทกศาสตรและสมุทรศาสตรดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลที่เพียงพอในเรื่องของการเตือนภัยและขอมูลเปาหมายขาศึก  ซ่ึงการที่จะไดรับขอมูลเหลานี้เพียงพอ
และเปนภาพเดียวกันจะขึ้นอยูกับหลักการและระดับของความสามารถในการปฏิบัติการรวมกันของหนวย
กําลังที่มีความแตกตางโดยทั้งนี้ ผบ.หนวยกําลังทุกหนวยจะตองคํานึงถึงและใชการแจกจายโดยการรายงาน
ทางวิทยุที่ไมมีความยุงยาก เขาใจงาย 

๔๐๙ การสื่อสาร   
การสื่อสารจะเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนขาวสารและเปนปจจัยพื้นฐานในความสําเร็จของการ

ปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ ผบ.กองกําลังนานาชาติ จะตองจัดทํารายการอุปกรณเครื่องมือ แผน
ความถี่ ขั้นตอนการปฏิบัติ การเขารหัส และ มาตรการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร การสื่อสารขอมูล
อัตโนมัติ เครื่องมือและวิธีการในการหมายรูพิสูจนฝาย เพื่อหลีกเลี่ยงการใชอาวุธตอฝายเดียวกัน ซ่ึงปญหา
เหลานี้สามารถแกไขไดโดยดําเนินการผานทางนายทหารติดตอ 

๔๑๐ ความปลอดภัยทางการสื่อสาร   



 

 

ความปลอดภัยและการรักษาความลับทางการสื่อสาร สามารถกระทําไดโดยการใชรหัสเฉพาะและการ
เขารหัส หรือเครื่องมือเขารหัส  ระดับของการรักษาความลับของการสื่อสารจะขึ้นอยูกับขีดความสามารถขาศึก
ในการดักรับและรบกวนขายการสื่อสารของกองกําลังนานาชาติ อยางไรก็ตาม ผบ.กองกําลังนานาชาติจะตอง
พิจารณาถึงความลาชาในการสงขาวกับการรักษาความลับของกองกําลัง อยางไรก็ตามหากมีความจําเปนในการ
รักษาความลับแลว การใชเครื่องมือเขารหัสทั่วไปอาจจะสามารถนํามาใชไดในระดับยุทธการได ซ่ึงจะทําใหมี
ผลกระทบนอยตอการรักษาความลับของแตละชาติ  
 
๔๑๑ ความสามารถในการปฏิบัติการในทะเล 
 กองกําลังนานาชาติจะมีความสามารถในการปฏิบัติการในทะเลไดตอเมื่อมีการประสานแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน และจะตองมีการฝกซอมรวมกันดวย โดยมีส่ิงตาง ๆ ที่ควรดําเนินการดังนี้ 
 ๑. มาตรการหลีกเลี่ยงเรือโดนกัน 
  ควรมีการกําหนดขั้นตอนที่เขาใจงาย  เพื่อปองกันการสับสนในการนําเรือเมื่อเขามาอยูในระยะ
ที่เรืออาจโดนกันได 
 ๒. การรับ – สงสิ่งของในทะเล 
  หนวยในกองกําลังนานาชาติที่ปฏิบัติในพื้นที่เดียวกัน หรือในภารกิจเดียวกันจะตองกําหนด
ขั้นตอนและฝกซอมในการรับ – สงสิ่งของในทะเลจากเรือสนับสนุนในพื้นที่นั้น ๆ ดวย 
 ๓. การลากจูง 
  ผบ.กองกําลังนานาชาติ จะตองจัดใหหนวยในกองกําลังนานาชาติฝก    ในเรื่องการลากจูงเพื่อ
ใชในกรณีเรือประสบความเสียหายหรือชํารุด เพื่อจะไมกระทบกระเทือนตอภารกิจ 
 ๔. การยายกําลังพล 
  การเคลื่อนยายผูปวยหรือการยายกําลังพลอาจเกิดขึ้นได ในการปฏิบัติการปกติ ซ่ึงหนวยในกอง
กําลังนานาชาติจะตองฝกใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วทั้งทางเรือและทางเชือกที่ใชในการรับ - สง
ส่ิงของ 

๔๑๒ กฎการรักษาความปลอดภัยในการใชอาวุธ  
กฎการรักษาความปลอดภัยในการใชอาวุธเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง แตละชาติสามารถที่จะ

ใชกฎการรักษาความปลอดภัยของตน  รวมถึงกฎอื่น ๆ ที่จะตกลงรวมกันระหวางกองกําลังนานาชาติ แตการ
ตัดสินใจใชอาวุธในชั้นสุดทายจะขึ้นอยูกับผูบังคับการเรือแตละลํา  อยางไรก็ตามจะตองมีการปรับปรุงและ
เสริมสรางความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน รวมทั้งมั่นใจในขีดความสามารถของทุก ๆ หนวยที่ปฏิบัติการรวมกัน
ในพื้นที่ 



 

 

๔๑๓ อันตรายจากการแพรรังสี 
 รังสีที่แพรจากเรดารและอุปกรณการสื่อสารตาง ๆ  อาจเปนอันตรายตอกําลังพล  ยุทโธปกรณตาง ๆ 
รวมทั้งอุปกรณตรวจจับดวย  หนวยในกองกําลังนานาชาติจะตองคํานึงถึงอันตรายจากสิ่งเหลานี้ 

๔๑๔ การบริหารพื้นท่ีในทะเล   
การกําหนดพื้นที่ในทะเลทั้งบริเวณพื้นผิวและใตน้ําในพื้นที่ปฏิบัติการจะทําใหสามารถปองกันการ

ปฏิบัติการรวบกวนกันของเรือดําน้ําดวยกันเอง  หรือการรบกวนกันระหวางเรือดําน้ํากับเรือผิวน้ําอื่น  ๆ  
และยังเปนตัวกําหนดการใชอาวุธใตน้ําเพื่อตอตานเรือดําน้ําดวย  จะเห็นไดวาการบริหารพื้นที่ในทะเลจะมี
ความยุงยากเนื่องจากธรรมชาติของการปฏิบัติการของกําลังทางเรือในการปฏิบัติการรวมกันของกองกําลัง
นานาชาติ  หากปราศจากมาตรการในการปองกันการรบกวนกันของกําลังเรือผิวน้ํา เรือดําน้ํา และอากาศยาน
แลว ผบ. กองกําลังนานาชาติ  จะตองกําหนดพื้นที่ปฏิบัติการของเรือดําน้ําใหแนชัด   การกําหนดพื้นที่
ดังกลาวใหกับเรือดําน้ําไปเลยอาจหลีกเลี่ยงไดหากเรือดําน้ําไมจําเปนตองเขามาปฏิบัติรวมกับกําลังสวนอื่น 
ๆ ดังนั้น ผบ.กองกําลังนานาชาติ จะตองมีการตกลงกันในระหวางผูบังคับหนวยกําลังตาง ๆ ตั้งแตในขั้นแรก
ของการปฏิบัติการ โดยทั้งนี้ควรจะกําหนดโดยชาติที่มีความพรอมและมีประสบการณมากที่สุด  

๔๑๕ การปฏิบัติการทางอากาศ   
การปฏิบัติการรวมทางอากาศของกองกําลังนานาชาติ จะตองมีการกําหนดเพื่อประโยชนในการครอง

อากาศและใชประโยชนจากหวงอากาศ   การปฏิบัติการทางอากาศประกอบดวยการปฏิบัติการโจมตีที่มีความ
ซับซอนจนถึงการปฏิบัติการทางอากาศในเรื่องของการธุรการทั่วไป เชน การสงกําลังบํารุง การปฏิบัติการทาง
อากาศที่รวมเปนหนวยเดียวจะทําใหการปฏิบัติการประสบผลสําเร็จมากที่สุด  ซ่ึงควรจะตองควบคุมและสั่งการ
โดยผูบังคับบัญชาระดับสูงสุดในกองกําลังนานาชาติ 
 ๑. ผบ.กองกําลังทางอากาศ (MULTINATIONAL FORCE AIR COMPONENT COMMANDER: 
MFACC)  
  เพื่อใหการใชประโยชนจากหวงอากาศเกิดประโยชนสูงสุด ผบ.กองกําลังนานาชาติจะตองแตงตั้ง
ผูบังคับบัญชาที่เปนผูมีอํานาจในการใชกําลังทางอากาศเปน ผบ.กองกําลังทางอากาศ (MFACC)      โดยกอง
กําลังทางอากาศจะเปนผูรับผิดชอบในการวางแผนการประสานงาน   การกําหนดภารกิจเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติการผสมของกองกําลังสัมพันธมิตร ผบ.กองกําลังทางอากาศนี้จะ
ทําหนาที่เปน ผบ.กองกําลังทางอากาศผสม (JFACC) ในการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ ผบ.กองกําลัง
ทางอากาศอาจจะไมจําเปนตองเปนผูใชกําลังทางอากาศทั้งหมด  แตจะตองสามารถสั่งการและควบคุมการ
ปฏิบัติการทางอากาศทั้งปวงได 

๒.  การประสานการปฏิบัติการทางอากาศ   
  แนวความคิดในการปฏิบัติการทางอากาศคือ การที่ตองปฏิบัติการเปนหนึ่งเดียว ผบ. กองกําลัง
ทางอากาศ  โดยปกติจะตองรับผิดชอบในการวางแผนการปฏิบัติการ   การพัฒนาแนวความคิดในการปฏิบัติ



 

 

ที่จะทําใหการปฏิบัติการทางอากาศสนับสนุนการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ ดังนั้นเมื่อความมุง
หมายของการพัฒนาแนวความคิดในการปฏิบัติการทางอากาศมุงที่จะกอใหเกิดเอกภาพในการปฏิบัติการ  
ดังนั้นบรรดาฝายอํานวยการที่รับผิดชอบในการรวมวางแผนจะตองเปนผูแทนมาจากชาติตางๆ เพื่อใหขอมูล
ที่เกี่ยวของทั้งปวงในการวางแผน  ซ่ึงจะตองแนใจวาไดรับขอมูลที่เพียงพอและเขาใจถึงขีดความสามารถของ
ระบบอาวุธและขีดความสามารถของกองกําลัง     โดยตองคํานึงถึงความรวมมือประสานงาน  การแบงมอบ  
การควบคุม  ภารกิจ และรวมถึงการสื่อสารดวย 

๔๑๖ การจัดการพื้นท่ีหวงอากาศ   
ขอตกลงรวมกันระหวางชาติ การจัดหนวยและการใชกําลังของทั้งฝายเราและฝายตรงขาม 

แนวความคิดในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ทะเลหลวง  พื้นที่เปาหมายสะเทินน้ํา
สะเทินบก จะทําใหการกําหนดพื้นที่หวงอากาศมีความแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามหลักนิยมพื้นฐาน
ของการปฏิบัติการทางอากาศโดยทั่วไปจะคอนขางกวางขวาง แตมีจุดประสงคเพื่อความปลอดภัย  การใช
ประโยชนสูงสุดของหวงอากาศ โดยผูใชมีขอจํากัดนอยที่สุด 

๑. ความรับผิดชอบ   
  ผบ.กองกําลังทางอากาศ จะมอบความรับผิดชอบในการควบคุมหวงอากาศใหกับหนวยควบคุม
หวงอากาศ (AIRSPACE CONTROL AUTHORITY - ACA)  เพื่อประสานการใชหวงอากาศของกองกําลัง
นานาชาติ     ความรับผิดชอบของหนวยนี้จะรวมถึงการประสานงานรวมมือ    การใชหวงอากาศรวมกันใน
พื้นที่ที่กําหนด   ผบ.กองกําลังนานาชาติ จะมอบหมายใหหนวยควบคุมหวงอากาศกําหนดนโยบายและ
ขอกําหนดในการใชพื้นที่หวงอากาศใหกับชาติตางๆ ที่เขารวมปฏิบัติการ หนวยควบคุมหวงอากาศจะกําหนด
ระบบการควบคุมเพื่อใหเกิดปญหานอยที่สุดแกผูปฏิบัติ ปญหาใดๆ ที่ไมสามารถตกลงกันไดจะให ผบ.กอง
กําลังนานาชาติจะเปนผูตัดสินใจ  และหากไมมีการกําหนดเปนอยางอื่นแลวหนวยควบคุมหวงอากาศจะอยู
ปฏิบัติงานรวมกับฝายอํานวยการของ ผบ.กองกําลังนานาชาติ  

๒.  ความตองการ   
 ระบบในการควบคุมหวงอากาศจะตองเอื้ออํานวยตอทุก ๆ หนวย ตองมีความออนตัว    และ
สามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่ ผบ.กองกําลังนานาชาติอาจส่ังการได   โดยระบบนี้จะตองสราง
ความมั่นใจให ผบ.กองกําลังนานาชาติสามารถใชกําลังทางอากาศและสอดคลองกับแนวความคิดในการ
ปฏิบัติการทางอากาศ โดยกอใหเกิดผลดีที่สุดตอการปฏิบัติการและมีความเสี่ยงในการรบกวนซึ่งกันและกัน
นอยที่สุด 

๔๑๗ การปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร   
การใชเฮลิคอปเตอรซ่ึงติดตั้งอยูบนเรือไดมีการใชอยางกวางขวางมากขึ้นเปนลําดับเกือบทุกสาขา

ปฏิบัติการทางเรือ  ดังนั้นหากเปนไปไดแลวทุกหนวยควรมีขีดความสามารถในการรับ - สง ฮ. หรือมีความ
พรอมในการใหการสนับสนุนแก ฮ.  ซ่ึงการปฏิบัติเหลานี้จะครอบคลุมถึงการฝก  ขั้นตอนการรับ-สง ฮ. 



 

 

มาตรการรักษาความปลอดภัยและนํามันเชื้อเพลิง ฮ. ในระดับต่ําสุด ทุกหนวยควรจะมีการเตรียมการในการ
รับ-สง ทั้งอุปกรณ เครื่องมือ และบุคคล โดยทาง ฮ. ในลักษณะการหยอนลงทางดิ่งจาก ฮ. 

๔๑๘ การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล  
ผบ.กองกําลังนานาชาติจะตองกําหนดหลักปฏิบัติ ในการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล 

รายละเอียดของขีดความสามารถในการปฏิบัติการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล โดยจะตอง
เตรียมการใหเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติการในการชวยชีวิตในทะเลได 

๔๑๙ กฎการปะทะ 
 กฎการปะทะ  คือ  คําสั่งที่ออกโดยผูที่มีอํานาจในการกําหนดสถานการณและขอขัดของ ตาง ๆ ที่
กองกําลังจะใชในการบรรลุภารกิจ      ประเทศตาง ๆ ใชกฎการปะทะในการควบคุมการใชกําลัง     การ
จัดการกับการลุกลามของสถานการณ และเพื่อประกันวาจะมีการปฏิบัติตามนโยบายของชาติอยางเหมาะสม  
ฉะนั้นแตละชาติจะมีกฎการปะทะของตนอยูแลว  แตกฎการปะทะของแตละชาติจะมีความแตกตางกัน   ซ่ึง
จะสงผลกระทบในการลดประสิทธิภาพทางยุทธการของกองกําลังนานาชาติ  ฉะนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญที่ตอง
เขาใจวา แตละชาติมีความเขาใจและตีความในเรื่องการปองกันตนเอง  ทาทีภัยคุกคามและเจตนาของภัย
คุกคามที่แตกตางกัน    รายละเอียดตามหลักการในการกําหนดกฎการปะทะตามผนวกที่แนบทายบทนี้ 

๔๒๐ การจัดทํากฎการปะทะของกองกําลังนานาชาติ   
ผบ.กองกําลังนานาชาติ  จะตองกําหนดกฎการปะทะในโอกาสแรก  ซ่ึงหากกฎการปะทะรวมไม

สามารถกําหนดขึ้นได  แตละชาติก็สามารถใชกฎการปะทะของชาติตน ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความไมเขาใจซึ่ง
กันและกัน  แตละชาติจะตองแจงความตั้งใจของกฎการปะทะของชาติตนใหกองกําลังทราบ ซ่ึงโดยหลักการ
แลวกฎการปะทะจะเปนไปในลักษณะการปองกันตนเอง ผบ.กองกําลังทางเรือ ของแตละชาติอาจจะไมมี
อํานาจเพียงพอที่จะกําหนดในนามของชาติตนไดในเรื่องของการแกไขกฎการปะทะ  อยางไรก็ตาม ผบ.กอง
กําลังนานาชาติ และ  ผบ.กองกําลังทางเรือของแตละชาติ  อาจจะตกลงกันเพื่อใหไดขอยุติของกฎการปะทะที่
ตองการเพื่อเสนอขออนุมัติใชจากชาติของตนได ผบ.กองกําลังทางเรือ ของแตละชาติควรจะแจงกฎการ
ปะทะของตนแกชาติอ่ืน ๆ ที่รวมปฏิบัติการ  ดังนั้นในการปฏิบัติการ จะตองไมวางกําลังใหชาติที่มีกฎการ
ปะทะไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติการนั้นๆ หรือขัดกับกฎการปะทะของชาติอ่ืน หรืออาจเกิดอันตรายแก
กําลังของชาติอ่ืน ๆ  หรืออาจทําใหไมสามารถบรรลุภารกิจของกองกําลังลงในพื้นที่นั้น   ๆ   แมวากฎการ
ปะทะที่สมบูรณหรือเปนมาตรฐานไมอาจกําหนดได ผบ.กองกําลังนานาชาติ จะตองพยายามอยางที่สุด
เพื่อใหไดกฎการปะทะที่แตละชาติสามารถปฏิบัติไดมากที่สุด เพื่อขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาระดับสูงของ
แตละกองกําลังโดยกฎการปะทะนี้จะตองครอบคลุมถึง 

๑.  เหตุผลและความจําเปนในการแกไขกฎการปะทะ 
๒.  ผลที่จะเกิดขึ้นหากกฎการปะทะไมไดรับการอนุมัติ 



 

 

๓.  ผลกระทบทางการเมืองหากกฎการปะทะไดรับการอนุมัติ 
๔.  ขอแนะนําในการใหขาวสารตอสาธารณชน 
ผูบังคับบัญชาจะตองรีบดําเนินการขออนุมัติกฎการปะทะโดยทันที  ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะ

รวบรวมขาวสารและผลกระทบทางการเมือง ซ่ึงจะตองศึกษาใหรอบคอบ  มิฉะนั้นอาจจะทําใหผลความ
ขัดแยงขยายตัวออกไปโดยมิไดตั้งใจ 

๔๒๑ การปองกันตนเอง 
 แมวาจะมีการตกลงกันในเรื่องกฎการปะทะรวมแลวก็ตาม แตวา ผบ.หนวยในกองกําลังนานาชาตจิะ
ยังมีอํานาจในการใชวิธีการที่จําเปน และการปฏิบัติตาง ๆ ในการปองกันตนเองของหนวยของตนและกอง
กําลังอื่น ๆ ในพื้นที่ใกลเคียง 

๔๒๒ การสนับสนุนของชาติเจาของพื้นท่ี    
ระดับของความตองการในการขอรับการสนับสนุนจากชาติเจาของพื้นที่ จะมีผลกระทบเปนอยางยิ่ง

ตอความสําเร็จของภารกิจ ทั้งนี้เนื่องจากชาติเจาของพื้นที่อาจจะจํากัดการปฏิบัติทางทหารของตนเองไวใน
กรอบของผลประโยชนของชาติตน  โดยการถูกแทรกแซงจากหนวยอ่ืน ๆ  ที่มิใชหนวยทหาร  เชน  การให
การสนับสนุนชิ้นสวนอะไหลตาง ๆ ซ่ึงจะเห็นไดวาหากชาติเจาของพื้นที่ไมมีความกระตือรือรนที่จะให
ความรวมมือแลวอาจลาชาหรือแมกระทั่งการหามหรือ ปฏิเสธใหความชวยเหลือในเรื่องสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ แกบางหนวยหรือบางชาติในกองกําลังนานาชาติ   เพื่อใหการดําเนินการสนับสนุนแกกองกําลัง
นานาชาติเปนไปอยางเรียบรอย ผบ.กองกําลังนานาชาติ อาจจะจัดตั้งคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวยผูแทน
หนวยทหารและหนวยพลเรือนของชาติเจาของพื้นที่     เพื่อหาขอยุติในการใหการสนับสนุนแกกองกําลัง
นานาชาติ 

๔๒๓ การตกลงในเรื่องสถานะของกองกําลัง (STATUS OF FORCES AGREEMENTS: SOFA) 
SOFA เปนขอตกลงรวมกันของนานาชาติวากองกําลังนานาชาติวา จะปฏิบัติการอยางไรในพื้นที่

ของชาติตน เมื่อใดก็ตามที่มีการปฏิบัติการในพื้นที่ของชาติใด ชาติตางๆ ในกองกําลังนานาชาติจะตองทราบ
ถึงขอตกลงรวมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  
 ๑. สถานะของกองกําลัง 
 ๒. ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศ 
 ๓. อํานาจในการพกพาอาวุธบนฝง 
 ๔. การเคลื่อนที่ของกองกําลัง 
 ๕. การใชทาเรือ ทาอากาศยาน และสิ่งอํานวยความสะดวกดานคมนาคม 
 ๖. การใชระบบการสื่อสารของกองกําลังและชาติเจาของพื้นที่ 
 ๗. การใชเครื่องแบบ การแสดงธงประจําชาติหรือสัญลักษณอ่ืน ๆ  



 

 

 ๘. สิทธิทางศาสนาของกําลังพล 
 ๙. การดําเนินการทางกฎหมายและการปฏิบัติงานของตํารวจ 
 ๑๐. กฎหมายเกี่ยวกับการภาษีศุลกากร 
 ๑๑. ขั้นตอนการเรียกรองคาเสียหาย 

๔๒๔ ขอมูลในการเขารวมกับกองกําลังนานาชาติ 
 เมื่อมีหนวยใหมเขามารวมกับกองกําลังนานาชาติ ทุกหนวยจะตองรับทราบขอมูลตาง ๆ โดยพรอม
เพรียงกัน ขอมูลดังกลาวประกอบดวยรายละเอียดของเรือ กฎการปะทะของชาติตน และขอจํากดัตาง ๆ ทีจ่ะมี
ผลกระทบตอการบรรลุภารกิจของกองกําลังนานาชาติ     ผบ. กองกําลังนานาชาติ    ควรมอบการประมาณ
สถานการณ และเจตนาของผูบังคับบัญชา กฎการปะทะและขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวกับการเขารวมกับ
กองกําลังนานาชาติ ผบ.หนวยในกองกําลังนานาชาติจะตองประสานกับ ผบ.กองกําลังนานาชาติอยางใกลชิด 
ซ่ึงอาจจัดใหมีการบรรยายสรุปของฝายอํานวยการของกองกําลังนานาชาติ เพื่อเปดโอกาสใหแตละฝายได
รับทราบสถานการณตาง ๆ ที่ไมไดรับทราบมากอนหนานี้ รวมทั้งจะไดปรับความเขาใจกันดวย 

----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผนวก 
แนวทางในการจัดทํากฎการปะทะ 

 
๑. วัตถุประสงค 
 แนวทางที่จัดทําขึ้นนี้ เปนหลักการในการใชกําลังและเปนรากฐานในการจัดทํากฎการปะทะ เพื่อใชใน
การปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติในสภาวะปกติ สภาวะขัดแยงและสภาวะวิกฤติ กฎการปะทะของกําลัง
นานาชาติจะเปดโอกาสใหมีการใชกําลังไดนอยมาก และตองเปนไปตามหลักการที่จะกลาวถึงตอไปนี้ ผูที่
รางกฎการปะทะอาจกลาวถึงเอกสารอางอิงตาง ๆ ได เชน หากเปนการปฏิบัติการภายใตมติคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติ   เอกสารอางอิงก็อาจเปนกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ 
 

๒. ความสัมพันธระหวางการปองกันตนเองและกฎการปะทะ 
 การปองกันตนเองแมวาจะเกี่ยวของกับกฎการปะทะ แตก็มีแนวความคิดแตกตางกัน และสามารถใชได
โดยไมตองคํานึงถึงกฎการปะทะ แมวาจะมีการกําหนดใหใชกฎการปะทะของกองกําลังนานาชาติแลวก็ตาม 
แตหากหนวยกําลังใด ๆ ประสบกับสถานการณที่จะเปนภัยคุกคามตอหนวยของตนก็สามารถใชการปองกัน
ตนเองได โดยคํานึงถึงความเหมาะสม 
 

๓. การควบคุมการใชกําลังทหาร 
 กฎการปะทะของกองกําลังนานาชาติจะตองไดรับการอนุมัติ/ยอมรับจากผูที่มีอํานาจในแตละชาติที่เขา
รวมกับกองกําลัง     ดังนั้นกฎการปะทะของกองกําลังนานาชาติจึงถือเปนแนวทางใหกองกําลังแตละชาติที่
เขารวม ฯ ใชเปนแนวทางปฏิบัติของกองกําลังในสภาวะปกติ   สภาวะวิกฤตการณ   และภาวะขัดแยง 
 

๔. การจัดทํากฎการปะทะ 
 กฎการปะทะเปนทั้งคําสั่งและคําอนุญาตซึ่งหนวยที่ยังไมเคยชินตอการปฏิบัติการรวมนานาชาติ จะตอง
ใชอยางสม่ําเสมอเพื่อลดความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้น  ฉะนั้นหลักการการจัดทํากฎการปะทะที่สําคัญก็คือ 
จะตองลดความสับสนลงใหมากที่สุด กอนจะกําหนดรายละเอียดใด ๆ ในกฎการปะทะ ชาติที่เขารวม ฯ 
จะตองตกลงใจวา จะดําเนินการอยางไรเพื่อใหเหมาะสมกับขีดความสามารถและแผนเผชิญเหตุที่ตั้งใจไว 
เอกสารนี้จะชี้ใหเห็นแนวทางการจัดทํากฎการปะทะที่จะชวยใหชาติตาง ๆ สามารถฝกหัดกําลังของตนให
คุนเคยได  ส่ิงที่ตองกําหนดใหชัดเจน ไดแก รายช่ือชาติตาง ๆ ที่จะเขารวมในการจัดทําและอนุมัติกฎการ
ปะทะของกองกําลังนานาชาติ  
 ๔.๑ รายการตอไปนี้คือส่ิงที่ตองพิจารณาในการจัดทํากฎการปะทะ 
  ๔.๑.๑ การดําเนินกลยุทธ การเคลื่อนยาย และที่ตั้งของกําลัง 
 ๔.๑.๒ การเตือน การปองกัน และการสั่งการ 
 ๔.๑.๓ การปองกันหนวยอ่ืน 



 

 

 ๔.๑.๔ การชวยใหหนวยสามารถอยูรอดได 
 ๔.๑.๕ การรุก 
 ๔.๑.๖ การปฏิบัติการในเรื่องสงครามอิเล็กทรอนิกส 
 ๔.๑.๗ การแสดงตําแหนงของกองกําลัง 
 ๔.๑.๘ ระบบอาวุธ 
 ๔.๑.๙ วัตถุระเบิด 
 ๔.๑.๑๐ ภัยจากสิ่งตาง ๆ ที่มีตอกองกําลัง 
 ๔.๑.๑๑ การเขาระงับเหตุ 
 ๔.๑.๑๒ การสกัดกั้น การขัดขวาง และการขึ้นบนเรือ 
 ๔.๑.๑๓ การจับและกักขัง 
 ๔.๑.๑๔ การควบคุมการจลาจล 
 ๔.๒ การปฏิบัติการเผชิญเหตุ 
  ผบ.กองกําลังนานาชาติที่ใชกฎการปะทะ มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดแนวทางการเผชิญเหตุ
เพิ่มเติม ซ่ึงจะตองสอดคลองกับกฎการปะทะที่มีอยูเดิม 
 ๔.๓ การประกาศวากําลังฝายใดเปนภัยคุกคาม 
  เพื่อรับประกันวากองกําลังนานาชาติจะมีความปลอดภัย ผบ.กองกําลังนานาชาติ จะตองกําหนด
แนวทางในการประกาศวากําลังฝายใดเปนภัยคุกคาม และมอบหนาที่ให ผบ.หนวยยอยไปดําเนินการ 
 

๕. หลักการและแนวความคิดในการใชกําลัง  การจัดทํากฎการปะทะควรใชหลักการและแนวความคิดในการ
ใชกําลังดังนี้ 
 ๕.๑ ความเชื่ออยางมีเหตุผล 
 การใชกําลังตองเชื่อแนวาภัยคุกคามมีจริง ไมใชการคาดการณเทานั้น 
 ๕.๒ ความชัดเจนและไมซับซอน 
  กฎการปะทะจะตองมีความชัดเจนและใชขอความงาย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกองกําลังที่มีชาติตาง 
ๆ หลากภาษามารวมกัน 
 ๕.๓ การเจรจาและการเตือน 
  ในกรณีที่มีสถานการณที่ยังไมถึงระดับที่จะตองใชการปองกันตนเอง    ผบ. หนวยในระดับตาง ๆ  
ตองใชมาตรการอื่น ๆ กอนการใชกําลัง เชน การเขาไปพบและเจรจากับฝายตรงขาม  ในขณะที่กําลังที่ถือวา
เปนภัยคุกคามอยางยิ่งจะใชวิธีการนี้ไมได  ในกรณีนั้นมาตรการการปองกันตนเองสามารถใชไดทันทีหาก
จําเปน ซ่ึงตองมีขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตการใชเสียง อุปกรณทางทัศนะ วิทยุ หรืออุปกรณส่ือสารตาง ๆ การแปร
ขบวน การยิงเตือน หรือมาตรการอื่น ๆ ที่ไมใชการใชกําลังโดยตรง เพื่อเปนการเตือน 
 ๕.๔ การใชกําลังในระดับนอยที่สุด 
  กําลังที่จะใชตองอยูในระดับนอยที่สุดเทาที่จําเปนเทานั้นในการบรรลุภารกิจ 



 

 

 ๕.๕ ความจําเปน 
 กําลังจัดการขั้นเด็ดขาด     ควรเปนมาตรการขั้นสุดทายที่จะใชตอเมื่อมาตรการอื่น  ๆ  ลมเหลว 
 ๕.๖ การตอบโตในระดับที่เหมาะสม 
  การตอบโตตองอยูในระดับที่เหมาะสมกับภัยคุกคาม การใชกําลังตองจํากัดใหอยูในกรอบ ความ
รุนแรง และระยะเวลาที่สมเหตุสมผล  และเมื่อบรรลุวัตถุประสงคแลวตองยุติการใชกําลังทันที 
 ๕.๗ ระยะเวลาการใชกําลังและการถอนกําลัง 
  การใชกําลังจะตองยุติเมื่อภัยคุกคามหมดลง หรือเมื่อเชื่อวากําลังตาง ๆ ไมเปนภัยคุกคามตอตนอีก
ตอไป 
 ๕.๘ การปองกันมิใหสถานการณขยายความรุนแรงออกไป 
  หากไมมีการสั่งการเพิ่มเติม หามขยายความรุนแรงออกไป 
 ๕.๙ การหลีกเลี่ยงความเสียหายสาธารณะ 
  การใชกําลังจะตองคํานึงเสมอวา จะตองสงผลเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใหนอย
ที่สุด 
 ๕.๑๐ การใชกําลังตอบโตและแกแคน 
  กองกําลังนานาชาติ หามใชกําลังในการตอบโตและแกแคนเด็ดขาด 
 ๕.๑๑ การกํากับดูแลใหการปฏิบัติอยูในระดับเหมาะสมและการรับผิดหากเกิดความรุนแรงโดยไม
จําเปน 
  ผบ.หนวยตาง ๆ จะตองกํากับดูแลการใชกําลังใหเปนไปอยางเทาที่จําเปน และเมื่อภัยคุกคามยุติลง 
ก็ควรยุติการใชกําลัง การใชกําลังนอกเหนือจากนี้จะถือวาเปนความผิด 
 

๖. ความรับผิดชอบของ ผบ.กองกําลังนานาชาติในระดับตาง ๆ 
 ผบ.กองกําลังนานาชาติ ไมไดรับอนุญาตใหใชอํานาจที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในกฎการปะทะ แต
หากมีการจํากัดการใชมาตรการปองกันตนเอง ผบ.กองกําลัง ฯ มีอํานาจในการจํากัดการดําเนินการตาง ๆ 
ใหกับกองกําลังของตนได ผบ.ในระดับตาง ๆ ควรมีการประเมินกฎการปะทะอยูเสมอ   เพื่อใหมั่นใจวาจะ
สามารถใชไดอยางเหมาะสม ผบ.ระดับตาง ๆ อาจจะยังไมใชกฎการปะทะจนกวาจะเริ่มมีการปฏิบัติการจริง
ก็ได ผบ.ระดับตาง ๆ ควรกํากับดูแลผูใชบังคับบัญชาใหดําเนินการดังนี้ 
 ๖.๑ อาน ทําความเขาใจ และเผยแพรกฎการปะทะ 
 ๖.๒ มีการบรรยายสรุปเปนครั้งคราว เพื่อใหทราบถึงความหมายและการใชกฎการปะทะในภารกิจแต
ละอยางที่เปลี่ยนแปรไป 
 ๖.๓ สอบถามหรือขอคําแนะนําจากสายการบังคับบัญชาของตน หากสถานการณเปลี่ยนแปลงไปหรือ
คําแนะนําที่มอบใหแตแรกยังไมเพียงพอ หรือวาสถานการณที่ประสบไมไดระบุไวในกฎการปะทะ 
 

๗. การเผยแพรกฎการปะทะ 



 

 

 ผูมีอํานาจในกองกําลังแตละประเทศมีอํานาจในการพิจารณาแจกจายกฎการปะทะ หรือสวนใดสวนหนึง่
ของกฎการปะทะไดในโอกาสดังนี้ 
 ๗.๑ กองกําลังอื่น ๆ หรือมิตรประเทศตองใชกฎการปะทะหรือตองการขอมูลตาง ๆ 
 ๗.๒ กําลังฝายตรงขามลวงรูขอมูลตาง ๆ ในกฎการปะทะ 
 ๗.๓ เมื่อสาธารณชนและสื่อมวลชนตองการกฎการปะทะ หรือสวนหนึ่งสวนใดที่ไมใชเอกสารลับ 
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บทที่ ๕  
หลักการในการวางแผน 

(Planning Principles) 

 “หลักการอยางงายในการครองยุทธศาสตร ไมไดเกดิจากสายการบังคบับัญชา แตเกิดจากแนวทาง
ปฏิบัติที่ออนตัวดวยวิธีการอยางมีอิสระกับจินตนาการที่สรางสรรค และดํารงสภาพจิตใจของมนุษยภายใต
สถานการณตางๆ ซ่ึงสามารถแปรเปลี่ยนอยางมากมาย หลักการที่ถูกตองคือความจําเปนในการแสดงออก ซ่ึง
การใชศิลปะวธีิในแนวทางทีห่ลากหลายอยางไมจํากัด และมิไดออกนอกจากหลักการหรือแมแตกฎระเบียบ
ขอบังคับ”  

คํากลาวของ พล.ร.อ. Raoul Castex นักการทหารชาวฝรัง่เศส 

๕๐๐ การวางแผนปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ จะตองเนนที่การพัฒนาแผนและการดํารงขีด
ความสามารถขององคประกอบที่สําคัญของกองกําลังเพื่อประสานการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยมี
การปรึกษาหารือรวมกันระหวางชาติพันธมิตร ในขณะเดียวกันแตละชาติจะตองวางแผนปฏิบัติการอยางเสรี
ในการจัดกองกําลังและการสนับสนุนสงกําลังบํารุง การจัดเตรียมความพรอมกอนเริ่มตนการปฏิบัติการ เปน
วิธีการปองกันความลาชาในดานการสงกําลังบํารุง การใหบริการ อาวุธยุทโธปกรณ ขอมูลขาวสาร 
งบประมาณและการจัดหาตามขอตกลงในการวางแผนเหลานี้ ตองประสานเปนแผนรวมนานาชาติในการ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกชาติพันธมิตรรวมตามความตองการของภารกิจ ประสิทธิภาพสูงสุด
ในภาคปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติจะเกิดขึ้นไดจากการวางแผนรวมกันของคณะเสนาธิการ
รวมและตัวแทนที่เกี่ยวของจากแตละชาติ คณะเสนาธิการรวมจะสะทอนใหเห็นถึงองคประกอบที่ดีของกอง
กําลังทางเรือนานาชาติในการสรางเสริมความเขมแข็งและชวยลบลางจุดออนซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตามใน
ขั้นตอนของความรวมมือของคณะเสนาธิการรวมดังกลาวนี้อาจจะไมตองอยูรวมกันเสมอไป     โดยเฉพาะ
ในกรณีที่มีการจัดโครงสรางสายการบังคับบัญชาแบบคูขนานขึ้น ในบทนี้เปนการถกแถลงเกี่ยวกับ
กระบวนการ หลักการ และขอพิจารณา เพื่อนํามาใชในการการวางแผนปฏิบัติการทางเรือของกองกําลัง
นานาชาติ 

๕๐๑  ระดับของการปฏิบัติการรวมระหวางชาติ  แมวาจะไมมีขอบเขตที่บงชัดระหวางกัน แตก็มีระดับการ
ปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติเปน ๓ ระดับ คือ ระดับยุทธศาสตร ระดับยุทธการ และ ระดับ
ยุทธวิธี ดังแสดงไวในภาพ ๕ - ๑ การปฏิบัติการจะมีความสัมพันธกันในแตละระดับ      และจะถูกจํากัดอยู
ในระดับยุทธศาสตร ยุทธการ  หรือยุทธวิธี บนพื้นฐานของการมีสวนสนับสนุน  หรือทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคของระดับปฏิบัติการดังกลาวเปนสําคัญ ซ่ึงไมไดขึ้นกับระดับการบังคับบัญชา ขนาดของกอง
กําลัง อาวุธยุทโธปกรณ รูปแบบของกองกําลัง หรือสวนประกอบ อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ 



 

 

ระดับของการปฏิบัติการ  ในยามสงบและสภาวะสงคราม มีอยู ๓ ระดับ 
 ๑) ระดับยุทธศาสตร จะตองกําหนดวัตถุประสงคอยางชัดเจนใหมีความสัมพันธกับเปาหมายสูงสุด 
หรือเปาหมายระยะยาวของชาติ และจะตองคํานึงถึงศักยภาพทางการทหารซึ่งชาติตาง ๆ รวมตกลงกัน 
 ๒) ระดับยุทธการ การปฏิบัติการหลักและแผนดําเนินกลยุทธ จะตองดําเนินการทางดานยุทธวิธี เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคทางยุทธการและยุทธศาสตรตามลําดับ  
  ๓) ระดับยุทธวิธี การวางแผน การสูรบ และชัยชนะในสงคราม ตลอดจนการรบติดพัน จะตองสัมพันธ
กับการเคลื่อนกําลังและอํานาจการยิง การปฏิบัติการในยามสงบ กิจและวัตถุประสงคจะถูกมอบหมายใน
ระดับหนวยเฉพาะกิจ ความสําเร็จหรือความลมเหลวระดับยุทธวิธีจะเปนตัวกําหนดเงื่อนไขการปฏิบตักิารใน
ระดับยุทธการ 

  
     
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ - ๑ ระดับของการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาต ิ

๕๐๒ ขั้นตอนของการปฏิบัติการ โดยปกติแลวการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติจะ
ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ซ่ึงอาจเหลื่อมซอนกันอยูบาง ขั้นตอนตาง ๆ ปกติแลว จะขึ้นอยูกับสถานการณ 
และภารกิจ ดังตอไปนี้ 
 ๑) การเตรียมกําลัง  ในที่นี้รวมถึง การสราง การรวบรวมกําลัง การฝกซอมกอนการปฏิบัติจริง 
หรือการเสริมกําลังในการทดแทนกําลังปฏิบัติการ แผนการเตรียมกําลังจะพิจารณาถึงการเสริมสรางหรือการ

ระดับยุทธศาสตร 

ระดับยุทธศาสตร ระบบการวางแผนดําเนนิกลยทุธ 
การปฏิบัติการหลัก 

การสูรบและการรบติดพันการ
ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจ ระดับยุทธวิธี 

แนวทางการบรหิารองคกร 
ยุทธบริเวณทางยุทธศาสตร 



 

 

รักษาสถานภาพของกองกําลังใหดํารงขีดความสามารถและทรัพยากรระดับหนึ่ง การเตรียมกําลังขั้นสูงสุด
ในแตละชาตินั้น ก็คือ แผนการระดมสรรพกําลัง ซ่ึงความตองการในดานการทหารที่จะรวบรวมและจัดการ
โครงสรางทางดานทรัพยากรของชาติที่จะนํามาใชใชในการทําสงคราม หรือความจําเปนเรงดวนอื่น ๆ ใน
ภาวะฉุกเฉิน รวมไปถึงการเตรียมกําลังพลประจําการและกําลังพลสํารอง ปจจัยสนับสนุนตาง ๆ อาวุธ
ยุทโธปกรณ และการนํากองกําลังไปสูความพรอมสูงสุด โดยทั่วไปกองกําลังแตละชาติจะรับผิดชอบในการ
วางแผนเสริมสรางกองกําลังของชาติตนเอง 
 ๒) การเคล่ือนยายกองกําลังเขาสูยุทธบริเวณ แผนการเคลื่อนยายกองกําลังเขาสูแนวรบ เปน
การตัดสินใจเคลื่อนกองกําลังและอาวุธยุทโธปกรณเขาสูพื้นที่ปฏิบัติการ หรือพื้นที่ลาดตระเวนตามที่ไดรับ
มอบหมาย ซ่ึงขึ้นอยูกับระดับการบังคับบัญชา โดยทั่วไปกองบัญชาแหงชาติมีหนาที่ในการเตรียมแผนการ
เคลื่อนยายกําลังของชาติตน ซ่ึงรวมถึงแผนการสนับสนุนสงกําลังบํารุงดวย แตก็สามารถขอรับการ
สนับสนุนจากชาติพันธมิตรอื่น ๆ ได 
 ๓) ขั้นการปฏิบัติการในยุทธบริเวณ กองกําลังอาจจะถูกวางกระจายไปตามแนวรบ หรือให
การสนับสนุน ณ ที่ตั้งภายในยุทธบริเวณ ขอตกลงในขั้นตอนการเคลื่อนยายกําลังเขาสูรัฐภาคีที่ ๓ จะตอง
กําหนดใหสอดคลองกับSOFA ในยอหนาที่ ๔๒๓  
 ๔) การกําหนดระบบสงกําลังบํารุงและการสนับสนุนจากชาติใกลเคียงกับยุทธบริเวณ การวางแผน
สงกําลังบํารุง ตองอยูบนพื้นฐานของระดับความพรอมของกองกําลัง ซ่ึงกําหนดโดย MMFC เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการ กองกําลังของแตละชาติจะดําเนินการวางแผนสงกําลังบํารุงของตนเอง เพื่อใหเปนไปตาม
ความตองการซึ่งการดํารงสภาพความพรอมของกองกําลัง แมวา MMFC อาจจะกําหนดและบริหารมาตรการ
กลางของการวางแผนสงกําลังบํารุง และควบคุมการดําเนินการเมื่อมีความจําเปน 
 ๕) การวางกําลังเพื่อปฏิบัติการและกําลังสนับสนุน 
 ๖) การเริ่มลงมือปฏิบัติการ 
 ๗) การยุติหรือส้ินสุดการปฏิบัติการ และการดําเนินการขั้นภายหลังการรบ 
 ๘) การถอนกองกําลัง การวางแผนถอนกองกําลัง เปนการพิจารณาวาจะถอนกองกําลังออกจาก
พื้นที่ทําการรบแหงหนึ่ง เพื่อลดการใชกําลังทหาร หรือลดขนาดกองกําลังลงตามตองการ ซ่ึงแตละชาติมี
หนาที่รับผิดชอบในการวางแผนการถอนกําลังของชาติตนเอง 

๕๐๓ นโยบายจากองคกรระดับสูง องคกรระดับสูง ซ่ึงควบคุมดูแลให MMFC ดําเนินการปฏิบัติการใด ๆ 
ตองกําหนดนโยบายหรือคําสั่งอยางเปนทางการไปยัง MMFC ซ่ึงในคําสั่งอยางนอย ควรแสดงถึง 
 ๑) กําหนดภารกิจ และวัตถุประสงค 
 ๒) จัดสรรแบงมอบทรัพยากรที่จําเปนในการปฏิบัติการและธุรการ เพื่อใหบรรลุภารกิจ 
 ๓) กําหนดระบบควบคุมและสั่งการ ซ่ึงรวมถึงการมอบอํานาจ และจัดสรรบุคลากร ผูแทน หรือ
หนวยยอย การกําหนดดังกลาว จะทําใหผูบังคับบัญชาสามารถควบคุมทรัพยากรดานตางๆ เพื่อใหบรรลุ
ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  



 

 

 ๔) กําหนดความสัมพันธ ระหวางกองกําลังทั้งฝายใหและรับการสนับสนุนในความรับผิดชอบของ
ผูบังคับบัญชากองกําลังสนับสนุน ซ่ึงระดับการควบคุมของผูบังคับบัญชาจะตองกลาวไวอยางชัดเจนใน
เอกสารนโยบาย การกําหนดนโยบายจะแสดงใหเห็น การกําหนดขอบเขตและจุดมุงหมายของการปฏิบัติ ซ่ึง
จะตองมีส่ิงเหลานี้อยูเสมอคือ 
  ๔.๑ จุดแข็งของกองกําลัง จะถูกกําหนดดวยการสนับสนุนดานตาง ๆ 
  ๔.๒ เวลา สถานที่ และหวงเวลาของการปฏิบัติการสนับสนุน 
  ๔.๓ ความเรงดวนของภารกิจสนับสนุน ควรจะสัมพันธกับภารกิจอื่น ๆ ของกองกําลัง
สนับสนุน 
  ๔.๔ บางกรณี ผูบังคับบัญชาของกองกําลังสนับสนุนอยูนอกเหนือภารกิจสนับสนุน ใน
สถานการณซ่ึงจะตองไดรับการยกเวน หรือสถานการณฉุกเฉิน 
  ๔.๕ โดยปกติผูมีอํานาจหรือผูบังคับบัญชา จะออกคําสั่งปฏิบัติการใหกําลังสนับสนุน หรือจะ
ไดรับคําสั่งปฏิบัติการจากผูบังคับบัญชาในยุทธบริเวณ 

๕๐๔ เสรีภาพแหงการปฏิบัติ แมว าการปฏิบัติการรวมนานาชาติอาจจะมีความซับซอนไปดวย
ขอพิจารณาทางดานการเมืองและการทหารของแตละชาติ นโยบายการปฏิบัติการของ MMFC ควรจะให
เสรีภาพเทาที่เปนไปไดอยางสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ อยางไรก็ตาม ขั้นตอนตาง ๆ จะตองมีการ
ประสานกันอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติการรวมนี้ รักษาองคประกอบในการบรรลุวัตถุประสงคของ
ผูบังคับบัญชา 

๕๐๕ การวิเคราะหภารกิจเบื้องตน   เมื่อไดรับนโยบายการปฏิบัติการแลว MMFC และคณะเสนาธิ
การรวม จะตองทําการวิเคราะหภารกิจที่ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาอยางถูกตองวาอะไรคือส่ิงที่กองกําลัง
รวมนานาชาติจะตองทําใหสําเร็จ กิจหรือความรับผิดชอบในสถานการณลวงหนาใด ๆ ซ่ึงตองประกอบกัน
ในการปฏิบัติภารกิจรวมทั้งหมด ขอจํากัดเรื่องเวลาในการสําเร็จภารกิจ และควรพิจารณาซึ่งผลกระทบกับ
นโยบายดานอื่น ๆ ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายทางดานการทูตและเศรษฐกิจ (แผนการปฏิบัติทางทหาร
โดย MMFC จะตองคํานึงถึงนโยบายเหลานี้ดวย) การวิเคราะหนี้จะชวยให MMFC กําหนดแนวทางใหกับ
ฝายเสนาธิการไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะกิจที่ตองสําเร็จ และกรอบภายใตการประมาณสถานการณในขั้นตน 

๕๐๖ การประมาณสถานการณ บนพื้นฐานของการวิเคราะหภารกิจของ MMFC ฝายเสนาธิการรวมจะทํา
การประมาณสถานการณ เพื่อวิเคราะหรายละเอียดของการปฏิบัติ ฝายอํานวยการดานตาง ๆ และผูเชี่ยวชาญ
จากแตละชาติ จะดําเนินการประมาณสถานการณขั้นตน ซ่ึงจะไดออกมาเปนหนทางปฏิบัติ เพื่อไปถึงจุด
บรรลุภารกิจและสอดคลองกับแนวทางของ MMFC การประมาณสถานการณจะประกอบดวย 



 

 

๑) การวิเคราะหภารกิจ ขั้นตอนการวิเคราะหภารกิจขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่ทราบและสมมุติฐานที่
สมเหตุผล ในระดับปฏิบัติการ การวิเคราะหภารกิจทําใหสามารถหาจุดออนของกองกําลังฝายตรงขาม ซ่ึง
การวิเคราะหภารกิจนี้เปนขั้นแรกในการประมาณสถานการณ และรวมถึงขั้นตอนตอไปนี้ 
 ๑.๑ พิจารณาจุดมุงหมายของผูบังคับบัญชาที่สูงกวา 
 ๑.๒ การวิเคราะหกิจเฉพาะ หรือ กิจแฝงที่ควรทํา และการจัดลําดับความสําคัญ 
 ๑.๓ การวิเคราะหนโยบายดานความมั่นคงแหงชาติและยุทธศาสตรทหาร 
 ๑.๔ รวมถึงวัตถุประสงคระยะสั้นและระยะยาว ภายหลังยุติความขัดแยง 
 วัตถุประสงคภายหลังยุติความขัดแยงควรจะรวมอยูในวัตถุประสงคทางทหาร ซ่ึงรองรับ
พื้นฐานการดําเนินการไปสูจุดหมายทางดานการเมือง โดยไมลืมแสดงแสดงจุดยืนหรือนําไปสูการเจรจา
ตอรอง ขั้นตอนการวิเคราะหภารกิจ นําไปสูการแถลงภารกิจของหนวย 

๒) การแถลงภารกิจ การแถลงภารกิจจะประกอบไปดวยถอยคําดังนี้ 
 ๒.๑ ใคร   (จะเปนผูดําเนินการ) 
 ๒.๒ อะไร   (จะตองปฏิบัติ) 
 ๒.๓ เมื่อไหร  (จะเริ่มดําเนินการ) 
 ๒.๔ ที่ไหน  (ที่จะเกิดขึ้น) 
 ๒.๕ ทําไม  (จึงตองดําเนินการ) 
 คําแถลงภารกิจจะตองเปนถอยคําที่ชัดเจน ถูกตองตามกิจที่จะตองสําเร็จอยางสมบูรณ และ
นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

๓) การวิเคราะหสถานการณ โดยปกติจะประกอบดวย ๖ องคประกอบ คือ 
 ๓.๑ การวิเคราะหภูมิยุทธศาสตร 
  ในชวงการวิเคราะหภูมิยุทธศาสตรระยะยาวและสั้น ซ่ึงสาเหตุของความขัดแยง จะตอง
พิจารณาถึงขอคิดเห็นของประชาชน ความตองการดานทรัพยากร และองคประกอบของการเมือง เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และศีลธรรม การวิเคราะหนี้ควรตองระบุสถานภาพของทุก ๆ ชาติที่เกี่ยวโยงกับการขัดแยง  ในแง
ของกฎหมายระหวางประเทศ สถานการณขององคกรนานาชาติ และความขัดแยงอื่น ๆ หรือการเบี่ยงเบน
ของสถานการณระหวางประเทศ การวิเคราะหภูมิยุทธศาสตรนี้ ควรพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่
ปฏิบัติการ    รวมทั้งภูมิศาสตรการทหาร ภาคพื้นดิน พื้นน้ํา สภาพลมฟาอากาศ การขนสงและการ
ติดตอส่ือสารดวย 
 ๓.๒ การวิเคราะหฝายตรงขาม 
  การวิเคราะหฝายตรงขาม รวมถึงขีดความสามารถและจุดออน ในระดับ MMF โดยปกติ 
MMFC จะมีรูปแบบการประมาณการณดานขาวกรอง ซ่ึงใชเปนขอมูลอางอิงในการวิเคราะห ซ่ึงรวมถึงการ
พิจารณาเปาหมายทางการเมืองและการทหารของฝายตรงขาม จุดศูนยดุลยในระดับยุทธศาสตรและระดับ
ยุทธการ ความเปนไปไดที่จะไดรับการสนับสนุนการทหารจากภายนอก ขอไดเปรียบและและขอจํากัดทาง



 

 

ทหารในระดับยุทธศาสตร  ยุทธการและยุทธวิธี หนทางปฏิบัติทางทหารของฝายตรงขาม ทั้งในปจจุบันและ
ในอนาคต คุณลักษณะของการปฏิบัติการ (ในดานจุดแข็ง การประกอบกําลัง ตําบลที่และการวางกําลัง) การ
เสริมกําลัง การสงกําลังบํารุง เวลา ชองวาง  และประสิทธิภาพในการทําสงครามของฝายตรงขาม 
 ๓.๓ การวิเคราะหสถานการณฝายเดียวกัน การวิเคราะหลักษณะนี้ควรเปนรูปแบบ
เดียวกับการวิเคราะหฝายตรงขาม ในระดับ MMF โดยปกติ MMFC จะมีขอมูลสนับสนุนการประมาณ
สถานการณ รวมทั้งดานกําลังพล การสงกําลังบํารุง การควบคุม ส่ังการ และการติดตอส่ือสาร 
 ๓.๔ การวิเคราะหขอจํากัด 
  การวิเคราะหขอจํากัด จะตองพิจารณาขีดจํากัดและขอควรคํานึงในการใชกําลัง ขีดจํากัด
ดังกลาวอาจจะเปนประโยชน หรือจําเปนในการสนับสนุนความตองการทางยุทธศาสตรดานอื่น ๆ รวมถึง
ดานการทูต  เศรษฐกิจ และความพยายามในการใหขาวสาร เทา ๆ กับการพิจารณากําหนดกฎการปะทะ 
 ๓.๕ การตั้งสมมุติฐาน 
  ขอสมมุติฐานใชแทนขอเท็จจริงที่ยังไมสามารถหามาได ซ่ึงมีความสําคัญกับการประมาณ
สถานการณ ถาพิสูจนวาสมมุติฐานไมเปนจริง การประมาณสถานการณทั้งหมดหรือบางสวน ก็จะใชการ
ไมได การคาดคะเนบางประการหรือทั้งหมดจะถือเปนโมฆะ 
 ๓.๖ อุปมาน 
  การวิเคราะหปจจัยทั้งหาที่กลาวมาขางตน จะสามารถประมาณสถานการณ ซ่ึงสัมพันธกับ
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ อันนําไปสูความสําเร็จของภารกิจ 

๔) การวิเคราะหหนทางปฏิบัติของฝายเดียวกัน 
  หนทางปฏิบัติของฝายเดียวกัน เปนสิ่งที่จะตองทําการวิเคราะหตอไปได เพื่อจะใหได
แนวทางในการบรรลุภารกิจ แตละหนทางปฏิบัติตองเปนสิ่งเหมาะสม สามารถกระทําได และยอมรับได การ
วิเคราะหตองระบุหนทางปฏิบัติที่เปนจริงทุกกรณีที่จะทําใหภารกิจประสบผลสําเร็จ ซ่ึงจะตองเปดเผยตอ 
MMFC หนทางปฏิบัติบางกรณี อาจจะชวยสรางแนวความคิดในการปฏิบัติ และควรจะสรุปออกมาเปนกิจที่
ตองกระทําในแงของยุทธศาสตรและยุทธการ ความตองการกองกําลัง แนวความคิดในการสงกําลังบํารุง 
แนวความคิดในการวางกําลัง การประมาณการณชวงเวลาที่ตองใชใหบรรลุวัตถุประสงค และแนวความคิด
ในการดํารงสภาพและรักษากองกําลังสํารอง 
 ๕) การวิเคราะหหนทางปฏิบัติของท้ังสองฝาย 
  การประมาณสถานการณสวนนี้ จะพิจารณาหนทางปฏิบัติที่เปนไปไดของฝายตรงขาม ที่
อาจมีผลกระทบตอหนทางปฏิบัติของฝายเดียวกัน 
 ๖) ขอตกลงใจ 
  ในทายที่สุดของการวิเคราะหจะไดขอตกลงใจ ซ่ึงรวมถึงหนทางปฏิบัติของฝายเดียวกัน 
การโตตอบของฝายตรงขามและปฏิกิริยาตอบโต ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม ความ
พอเพียง ความสามารถกระทําได และความตองการเพิ่มเติม 



 

 

 ๗) การเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติของฝายเราเอง 
  เปนขั้นตอนเปรียบเทียบขอไดเปรียบและเสียเปรียบของแตละหนทางปฏิบัติ เมื่อเห็นวา
เหมาะสม องคประกอบตาง ๆ ของหนทางปฏิบัติที่แตกตางกันจะผสมผสานเปนหนทางปฏิบัติเดียวของฝาย
เรา 
 ๘) การตัดสินใจ จะพิจารณาเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 

๕๐๗  แนวความคิดในการปฏิบัติ เมื่อหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไดรับความเห็นชอบ MMFC จะกําหนด
แนวความคิดในการปฏิบัติ ซ่ึงจะตองอธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่ MMFC จะดําเนินการใชกําลังอยางไร     
แนวคิดนี้ควรจะรวมถึงจุดมุงหมายสูงสุดของการปฏิบัติการที่มุงหวัง แนวความคิดในการปฏิบัติของ MMFC 
จะอธิบายคําถามในเรื่องตอไปนี้ 
 ๑) เงื่อนไขทางทหารใด ตองถูกกําหนดขึ้นในยุทธบริเวณ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่
ตองการ 
  ๒) ลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติการใดบาง ที่สามารถตอบสนองเงื่อนไขทางทหารนั้นได 
 ๓) ทรัพยากรของ MMF ควรจะถูกใชอยางไร เพื่อใหลําดับขั้นตอนการปฏิบัติประสบความสําเร็จ 
  ๔) ส่ิงใดเปนการสิ้นเปลืองหรือเปนความเสี่ยงสําหรับ MMF ในการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน
ดังกลาว แนวความคิดในการปฏิบัติที่สามารถบรรลุจุดมุงหมายหลากหลาย จะตอง............... 
  ๕) เครื่องมือที่นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิบัติการจากผูบังคับบัญชาชั้นสูงกวา 
  ๖) ส่ือกลางที่ชวยใหผูใตบังคับบัญชาทราบแนวความคิดในการปฏิบัติ (รูและเขาใจแนวความคิดใน
การปฏิบัติ เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถวางแผนและลงมือปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว อันจะทําใหสถานการณ
แปรเปลี่ยนไปเปนฝายไดเปรียบ) 
  ๗) ปจจัยพื้นฐานของรายละเอียดในการวางแผน และการเตรียมออกนโยบายและคําสั่ง 
๕๐๘ การวางแผนปฏิบัติการ 
 เมื่อไดแนวความคิดในการปฏิบัติแลว คณะเสนาธิการรวมจะทําการพัฒนาแผน หากการปฏิบัติการ
จะตองดําเนินการเปนขั้นตอน แผนยอยอาจจะตองกําหนดขึ้น เพื่อเชื่อมโยงไปเปนแผนปฏิบัติการหลัก ใน
เนื้อหาสําคัญของแผนปฏิบัติการนานาชาติ การดําเนินการจะมุงไปสูการปฏิบัติการรวม โดยการแบงขอบเขต
การปฏิบัติออกเปนการปฏิบัติทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และกองกําลังปฏิบัติการพิเศษ ซ่ึงจะตองวางแผน
รวมกันหรือผสมผสานกัน 
 โดยปกติแผนยุทธการ จะตองรวมถึงเรื่องตอไปนี้ 
 ๑) ความปลอดภัยของเสนทางคมนาคมทางอากาศ ทางบกและทางทะเลไปสูและภายในพื้นที่
ปฏิบัติการ 
 ๒) ความไดเปรียบและการดํารงความไดเปรียบทั้งในอากาศและในทะเลของพื้นที่ปฏิบัติการ 
 ๓) การวางกําลังและทรัพยากร เพื่อตอบสนองการบรรลุวัตถุประสงคขั้นกลางและขั้นสูงสุด 

๔) การเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติการไปสูจุดสูงสุด ณ เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม 



 

 

๕) การลงมือปฏิบัติการทางเรือ ทางบก และทางอากาศ ใหเหมาะสมกับขีดความสามารถทางทะเล
ของกองกําลังนานาชาติที่ไดมอบหมายการบังคับบัญชา  

๖) ความตองการระบบขาวสารในการรบ 
๗) การสงกําลังที่พอเหมาะใหกองกําลังสามารถดํารงสภาพ รวมถึงการซอมบํารุง กับการสนับสนุน

การรบ และการชวยเหลือจากชาติใกลเคียงกับยุทธบริเวณ 
๘) การปรับการวางกําลังและการถอนกลับ 

๕๐๙ คําสั่งปฏิบัติการ 
 ช้ันตอนตอไปจะเกี่ยวของกับคําสั่งตามแผนยุทธการ เนื้อหาของคําสั่งปฏิบัติการจะขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการปฏิบัติการเปนอยางมาก ซ่ึงจะรวมถึงแนวทางดังตอไปนี้ 
 ๑) ภารกิจและกิจเฉพาะ 
 ๒) ขอจํากัดทางดานการเมือง 
 ๓) การรวมกลุมและการวางกําลัง รวมถึงระดับสายการบังคับบัญชาที่จะไดรับมอบหมายและระดับ 
ความพรอม 

๔) การจัดการระบบควบคุมและสั่งการ 
๕) การคมนาคมติดตอส่ือสาร 
๖) การรักษาความปลอดภัย 
๗) ลักษณะการลวง 
๘) ลําดับความเรงดวนในการยิงสนับสนุน 
๙) ลักษณะการขาวกรอง 
๑๐) กฎการปะทะ และกฎหมายวาดวยการขัดกันดวยอาวุธ 
๑๑) งานธุรการและการสงกําลังบํารุง 
๑๒) ลําดับเรงดวนในการเคลื่อนยายกําลัง 
๑๓) งานกิจการพลเรือนและความชวยเหลือจากดานพลเรือน 
๑๔) การประชาสัมพันธ และการใหขอมูลขาวสาร 
๑๕) การจัดการดานการเงิน 
๑๖) ขอพิจารณาทางดานกฎหมาย 
๑๗) การประมวลและรหัส 
๑๘) การรายงาน 
๑๙) การรักษาความปลอดภัย 

 คําสั่งยุทธการอาจจะตองการแผนการสนับสนุน และระบุความตองการเฉพาะตามขอพิจารณาของ
การวางแผนหลัก 



 

 

๕๑๐ หลักการวางแผน  หลักการตอไปนี้ ไดรับการตรวจสอบยืนยันในการพัฒนาการปฏิบัติการ อัน
สมควรไดรับการประยุกตใชเปนขั้นตอนของการวางแผน คือ 
 ๑) ภารกิจ เปาหมายหรือภารกิจของการปฏิบัติการเฉพาะ ตองสอดคลองกับการกําหนด
วัตถุประสงค และทําใหบรรลุผลดวยทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ ภารกิจของผูใตบังคับบัญชา
ตองสนับสนุนเปาหมายของผูบังคับบัญชาในระดับสูงกวา 
 ๒)  ความปลอดภัย แสดงถึงความสัมพันธที่มั่นคงระหวางการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลัง
นานาชาติ ซ่ึงขึ้นอยูกับแผนที่วางไว แมกระทั่งความรูความเขาใจของการมีแผนอยู อาจจะมีผลกระทบตอ
ความสําเร็จของการปฏิบัติการตลอดชวงระยะเวลาของการวางแผน จะตองระบุชัดเจนถึงบุคคลที่จะตอง
รับทราบแผน และบุคคลที่จําเปนจะตองทราบแผน 
 ๓) การทันเวลา แผนที่วางไวจะตองเสร็จสมบูรณในเวลาที่พอเหมาะ เพื่อใหผูบังคับบัญชา
สามารถพิจารณาสิ่งที่จะตองเพิ่มเติมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ความชัดเจน แผนจะตองมีการเตรียมการ และวิธีการนําเสนอที่ไมใหเกิดความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงคหรือแนวทางที่ถูกตอง 
 ๕) ความออนตัว แผนจะตองมีความออนตัว เพื่อใหสามารถปรับใหเหมาะสมกับสถานการณที่
แปรเปลี่ยนและเหตุการณที่ไมสามารถทราบลวงหนาได การวางแผนที่มีแผนรองรับและขอสังเกตจะชวยให
เกิดความออนตัวสูง 
 ๖) การประหยัดทรัพยากร แผนตองดําเนินการเพื่อใชทรัพยากรอยางอยางประหยัดใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จะตองหลีกเลี่ยงการใชทรัพยากรเกินความจําเปน และการสูญเสียทรัพยากรที่หาไดยาก
และยากตอการบํารุงรักษา 
 ๗) ความเหมาะสม แผนทุกแผนจะตองมีการทบทวนและตรวจสอบอยูเสมอวา สามารถบรรลุ
ภารกิจไดหรือไม 
 ๘) การสนับสนุน แผนทุกแผนตองสามารถดําเนินการไดหรือมีความเปนไปไดในแงของการ
สงกําลังบํารุง การเงิน และการสนับสนุนดานอื่น ๆ  
 ๙) ความเปนไปได การศึกษาความเปนไปได ควรจะนําไปสูการประเมินวาแผนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคในขณะที่เผชิญหนากับฝายตรงขามไดอยางจริงจังไดหรือไม 
 ๑๐) การยอมรับได แผนตองมีการประเมินและพิจารณาวา   ผลที่ไดรับจะมีความคุมคากับการ
ประเมินการลงทุนที่จะตองเสี่ยงทั้งชีวิต ขวัญกําลังใจ เครื่องมือและอาวุธยุทโธปกรณ การพิจารณาการ
ยอมรับไดอาจจะตองการความเห็นสอดคลองกันจากองคประกอบรวมของทุก ๆ ชาติ 
 ๑๑) การแจกจาย แผนควรจะมีการแจกจายใหทั่วถึงเพียงพอ     เพื่อใหแนใจวาผูใตบังคับบัญชา
ทั้งหมดและผูบังคับบัญชากองกําลังสนับสนุนสามารถทราบความรับผิดชอบของหนวยตนเอง ความสมดุล
ในแตละครั้งจะตองพิจารณาระหวางการรักษาความปลอดภัยและการแจกจายแผน 



 

 

๕๑๑ ขอพิจารณาเพิ่มเติมในการวางแผน  จํานวนปจจัยที่เพิ่มเติมที่จะตองไดรับการพิจารณา เพื่อ
การวางแผนยุทธการรวมนานาชาติ มีดังนี้ 
 ๑) ระดับที่เหมาะสม แผนจะตองไดรับการพัฒนาโดยผูบังคับบัญชารับผิดชอบในกิจ ภาพท่ี
สมบูรณของสถานการณรวม และการควบคุมจัดสรรทรัพยากรรวมกัน 
 ๒) การควบคุม แผนจะตองดําเนินการควบคุมที่ระดับปฏิบัติการสูงสุด และใชขอมูลขาวสารที่
ทันสมัยที่สุด การควบคุมรวมถึงการกําหนดตารางเวลาเพื่อใหแนใจวาความเปนไดมากที่สุดของแผน ถูก
ดําเนินการภายในเวลาที่เหมาะสม 
 ๓) ขั้นตอนมาตรฐาน กิจกรรมการวางแผน ควรจะดําเนินตามรูปแบบมาตรฐานและขั้นตอน 
ซ่ึงสามารถจัดสรรวิธีการอยางมีเหตุมีผลเพื่อนําไปสูกิจยอยตาง ๆ การใชขั้นตอนดําเนินการตามมาตรฐานทํา
ใหเกิดผลที่รวดเร็วและโปรงใส 
 ๔) การประสานงาน การเตรียมการการดานตาง ๆ ของการวางแผน ตองสอดคลองเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ผูรางแผนจะตองเตรียมการทั้งหมดในรูปแบบอยางมีระบบไปสูการพัฒนาแผน 
 ๕) ฝายอํานวยการวางแผน ควรพิจารณาถึงระดับความรูความเขาใจและประสบการณความ
ชํานาญของฝายอํานวยการวางแผน  หากคณะนายทหารฝายอํานวยการประกอบดวยผูที่ความรูและ
ประสบการณไมมาก นโยบายของผูบังคับบัญชาและความกระจางชัดของขั้นตอนการวางแผนจะเปนจุดออน
ได 
 ๖) การดําเนินการ ฝายอํานวยการดานตาง ๆ ควรไดรับนโยบายขั้นตนและขอมูลขาวสารที่จะ
เตรียมการในความรับผิดชอบวางแผนฝายตนในระยะเวลาที่รวดเร็ว ฝายอํานวยการและผูใตบังคับบัญชาควร
จะไดรับการเตือนลวงหนาถึงชวงเวลาที่จะใชวางแผนและเวลาที่จะไดรับแผน 
 ๗) การติดตอระหวางผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการ ควรกําหนดการติดตอประสานงานกัน
ระหวางหนวยที่สูงกวา หนวยขางเคียงในระดับเดียวกัน ระดับต่ํากวา หรือผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการ 
ในระดับที่ต่ํากวา 
 ๘) เวลาที่ใชในการพัฒนาแผน ความซับซอนของการปฏิบัติการรวมนานาชาติ อาจจะทําให
ขยายเวลาของการวางแผนใหนานขึ้น ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดความตองการเวลาเปนปจจัยหนึ่งในการวางแผน 
 ๙) การประกาศแผนในหวงเวลาที่เหมาะสม แผนควรที่จะแจกจายใหถึงมือผูรับอยางเร็วที่สุด 
ความลาชาไมกอใหเกิดผลสําเร็จที่ดีเลิศในการดําเนินการ 
 ๑๐) การขาวกรอง นายทหารเสนาธิการฝายการขาวตองแนะนําถึงความตองการขาวกรองตั้งแต
เร่ิมตนกระบวนการวางแผน จะตองทําการประเมินขาวกรองอยางมีประสิทธิภาพทันทีและเสนอใหแกฝาย
อํานวยการวางแผน ณ โอกาสที่ตองการขาวกรองโดยเร็วที่สุด กรณีการแถลงขอตกลงระหวางฝายตาง ๆ ถึง
ความตองการหาขาวกรองและอาจจําเปนตองกําหนดภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ปฏิบัติการ (ตราบที่สามารถ
กระทําได) 



 

 

 ๑๑) การตั้งสมมุติฐาน ขอสมมุติฐานตาง ๆ (ที่สัมพันธกับกิจแฝงที่ออนไหวในการเปลี่ยนแปลง 
และอาจมีผลกระทบอยางสําคัญกับผลสุดทายที่ไดจากแผน) ในการวางแผนจะตองมีการวินิจฉัย ซ่ึงรวมถึง
คุณลักษณะและผลสุดทายที่จะเปนไปได ตองมีการติดตามตรวจสอบสมมุติฐานอยางตอเนื่องสําหรับขอบงชี้
ของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
 ๑๒) ความตองการการสนับสนุนสงกําลังบํารุง การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงใหกับกองกําลัง
ปฏิบัติการรวมนานาชาติเปนสิ่งที่ซับซอน ความสําเร็จจะตองอาศัยระบบการสนับสนุนสงกําลังบํารุงของ 
MMF ตองมีการกําหนดฐานสงกําลังบํารุงและหนวยรับผิดชอบใหเร็วทันทีที่เปนไปได 
 ๑๓) ความตองการขอมูลสภาพแวดลอม ความตองการทราบขอมูลที่ทันสมัยของลักษณะ
ภูมิศาสตร อุตุนิยมวิทยา และ ขอมูลสมุทรศาสตร ควรจะไดรับการกําหนดในระยะเริ่มตนของการวางแผน 
เพื่อจะไดมีเวลาเพียงพอในการจัดหาขอมูลและนําผลการวิเคราะหขอมูลมาใชไดทันการ 
 ๑๔) การใชกองกําลัง การใชกองกําลังนานาชาติ จะตองไดรับความเห็นชอบตกลงใจจากทุกฝาย
ทั้งฝายการเมืองและการทหาร MMFC ควรจะประสานงานและรองขอการปรับกฎการปะทะใหเหมาะสม 
 ๑๕) การพิจารณาทางดานกฎหมาย ขอพิจารณาทางดานกฎหมายตองไดรับการพิจารณาตาม
กระบวนการวางแผนตั้งแตตน 
 ๑๖) งานกิจการพลเรือน กิจการพลเรือนและการวิเคราะหขาวของฝายพลเรือน ควรจะพิจารณา
ถึงผลกระทบกับการดําเนินการตามแผนและถือเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการวางแผน 
 ๑๗) ความรวมมือระหวางฝายทหารกับฝายพลเรือน มาตรการความรวมมือระหวางฝายทหารกับ
ฝายพลเรือนจะตองจัดตั้งใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งกับฝายรัฐบาล หนวยงานเอกชน และ
ประชาชนพลเรือนในพื้นที่ปฏิบัติการ   
 ๑๘) ความสัมพันธของระบบควบคุมและสั่งการ ความสัมพันธในระบบควบคุมและสั่งการ
อาจจะเกิดความยุงยากและสลับซับซอนภายในโครงสรางของกองกําลังนานาชาติ และตองการการดูแล
พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบดวยความระมัดระวังในแตละขั้นตอนของการวางแผนและพัฒนาแผน 
 ๑๙) การประมาณเวลา การประมาณเวลาซึ่งสัมพันธกับการเตรียมการ การเคลื่อนกําลังและการ
เตรียมพรอมระบบอาวุธยุทโธปกรณและระบบสนับสนุน การพิจารณาจุดวิกฤติที่นําไปสูความสําเร็จของการ
ปฏิบัติการ 
 ๒๐) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของการปฏิบัติการ นักวางแผนตองพิจารณาผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมของการปฏิบัติการ โดยเฉพาะการปฏิบัติการในยามสงบ หลายชาติสวนใหญมีแนวทางที่เขมงวด
ภายใตขอตกลงระหวางประเทศ เพื่ออนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอมระดับทางธรรมชาติ 
 ๒๑) ขั้นตอนการทบทวน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพควรกําหนดขั้นตอนการทบทวนและติดตาม
ตรวจสอบ ในกองบัญชาการของหนวยตองระบุใหชัดเจนถึงการติดตอประสานความรวมมือของกิจกรรมใน
การวางแผนและการทบทวนแผน ขั้นตอนการรวบรวม ประเมินผล และแจกจายกรณีศึกษาที่ไดจากการ



 

 

ปฏิบัติการถือเปนการดําเนินการที่สําคัญของขั้นตอนการทบทวน บทเรียนจากกรณีศึกษาควรจะพิจารณาถึง
ขอเสนอแนะที่สอดคลองกับการปฏิบัติการ โดยไมปลอยหรือละท้ิงไวใหพิจารณาภายหลัง 
 ๒๒) ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การวางแผนปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติตอง
พิจารณาถึงสภาพพื้นฐานของระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู เพื่อการติดตอส่ือสารคมนาคม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกของ MMF การขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกอาจจะตองขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากชาติ
พันธมิตรที่อยูใกลเคียงกับยุทธบริเวณ หรือ ความจําเปนในการจัดหาใหพรอมใชของชาติสมาชิกของกอง
กําลังปฏิบัติการรวมนานาชาติกอนที่จะมีการเคลื่อนยายและวางกําลังของ MMF 
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บทที่ ๖  
การสงกําลงับํารุง 

(LOGISTICS) 

 “แผนการสงกาํลังบํารุงเปนพื้นฐานสําคัญยิ่งเหนือส่ิงใดที่จะสงผลใหการปฏิบัติการบรรลุผลสําเร็จ 
ถาไมสามารถสงกําลังบํารุงใหกับหนวยกาํลังรบทั้งหมดที่เกี่ยวของตามความตองการขั้นต่ําสุดไดแลว การ
ปฏิบัติการอาจจะประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิง หรือประสบผลสําเร็จเพียงบางสวนเทานั้น” 
       พลเรือเอก Raymond A. Spruance ทร.สหรัฐฯ 

๖๐๐. การสนับสนุนตอกองกําลังทางเรือนานาชาติและสิ่งที่ตองจัดหาใหกับกองกําลังอื่น ๆ นับเปนสิ่ง
สําคัญของนาวิกานุภาพ  ทะเลมีประโยชนมหาศาลตอการขนสงสินคาจํานวนมาก  ดังนั้นเรือจึงเปนสิ่งสําคัญ
ในการสงกําลังบํารุงตอการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ การใชประโยชนจากเรืออาจจะเกิดขึ้นในเวลา
และสถานที่ซ่ึงการปฏิบัติการสามารถจะเกิดขึ้นบนฝง  นอกจากนั้นความสามารถของเรือในการบรรทุก
อาวุธยุทโธปกรณและน้ํามันจะทําใหกองกําลังทางเรือที่ทันสมัยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการอยาง
ตอเนื่องในระยะที่หางไกลมากจากฐานทัพ 

๖๐๑. การสงกําลังบํารุง การสงกําลังบํารุงจะเปนตัวกําหนดขีดความสามารถของกองกําลังที่จะ
ปฏิบัติการไดอยางตอเนื่องมากนอยเพียงใด  การใชประโยชน  การควบคุมและการขยายการสงกําลังบํารุง
อาจจะกําหนดความเปนไปได  ขอบเขตและผลของการสูรบตาง ๆ  การสงกําลังบํารุงประกอบดวยหนาที่ ๖ 
ประการ : 
 ก. การสงกําลัง  การจัดหา  การเก็บรักษา  การแจกจายและการสงกําลังเพิ่มเติมสําหรับการ
ปฏิบัติการ ประกอบดวยน้ํามัน อาวุธยุทโธปกรณ และสิ่งอื่น ๆ ซ่ึงโดยปกติแลวจะเปนความรับผิดชอบของ
แตละชาติ แตหากผูเขารวมปฏิบัติการตางก็ใชวัสดุรวมกัน ก็อาจให  MMFC เปนผูประสานการจัดหาให 
 ข. การซอมบํารุง  กิจกรรมเหลานั้นจําเปนที่จะตองบํารุงรักษา ซอมบํารุงและรับประกันวาการ
ปฏิบัติการและประสิทธิผลของเรือ เครื่องบิน และระบบอาวุธอื่น ๆ จะยังคงมีอยูตอไป แมวาการซอมบํารุง
จะสามารถกระทําไดในทะเล แตการปฏิบัติงานที่ขยายเวลาออกไปตองการหนวยงานบริการในบางชวงเวลา 
MMFC ควรจะพิจารณาประสานการซอมบํารุงตามระยะเวลาในทาเรือที่ปลอดภัยและดําเนินการตามขีด
ความสามารถในการซอมบํารุงที่มีอยูในแตละหนวยของกองกําลัง 
 ค. การขนสง  การเคลื่อนยายหนวย กําลังพล และยุทโธปกรณตาง ๆ การใชประโยชนจากการ
ขนสงเปนเรื่องที่ MMFC ควรจะมีบทบาทสําคัญในการประสานงาน มันอาจจะเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่จะใช
เรือหรือเครื่องบินเพียงลําเดียวขนสงยุทโธปกรณใหแกชาติตาง ๆ หลายชาติในเวลาเดียวกัน ซ่ึงจะเปนการ
ประหยัดตอการสิ้นเปลืองและการมีทรัพยากรที่จํากัด 



 

 

ง. การกอสราง  การจัดเตรียมเกี่ยวกับการกอสราง การซอมบํารุงสิ่งเสียหาย การชางทหาร และการ
ซอมบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวก โดยปกติจะเปนหนาที่ของแตละชาติ แตอาจจะเปนธรรมเนียมปฏิบัติและ
ความตองการของสมาชิกที่เขารวมกันในการจัดใหมีการบริการทางการกอสรางใหกับสมาชิกอื่นในยาม
ฉุกเฉินหรือที่ซ่ึงสามารถสนับสนุนตอประสิทธิผลโดยรวมของ MMFC 

จ. การบริการทางการแพทย  การจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการทางการแพทยและ
ทันตกรรมทั้งในและนอกยุทธบริเวณ โดยปกติการบริการทางการแพทยจะเปนหนาที่ของแตละชาติในระดับ
หนวย MMFC จําเปนตองจัดใหมีแผนในการปฏิบัติตอผูบาดเจ็บ ทันทีที่ผูบาดเจ็บไดรับการเคลื่อนยายจาก
พื้นที่ปฏิบัติการ ก็จะเปนความรับผิดชอบของแตละชาติในการสงตัวกลับประเทศ นอกจากการวางแผนตอ
กรณีดังกลาวแลว บุคลากรทางการแพทยควรที่จะไดรับทราบเกี่ยวกับความแตกตางทางดานวัฒนธรรมและ
ศาสนาระหวางผูเขารวมกองกําลังตาง ๆ เพื่อที่จะปฏิบัติทางการแพทยไดอยางเหมาะสม 

ฉ. การบริการอื่น ๆ  การจัดใหมีบริการสนับสนุนตอการบริหารงานและบุคลากรเพื่อใหกองกําลัง
ตาง ๆ สามารถปฏิบัติการได ไดแก การบริหาร ที่พัก เงินเดือน อาหาร กฎระเบียบ ขวัญ สวัสดิการและ
สันทนาการ การดําเนินการเกี่ยวกับศพ การไปรษณีย การศาสนา โดยปกติการจัดใหมีการบริการเหลานี้จะ
เปนหนาที่ของแตละชาติ แตควรจะไดกําหนดแนวทางการประสานงานในที่ซ่ึงมีความเหมาะสมได 

๖๐๒ หลักการสงกําลังบํารุง  การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงใหกับการปฏิบัติการของกองกําลังทางเรือ
นานาชาติตองดําเนินการตามหลักการดังนี้ 
 ก. ความรับผิดชอบ  แตละชาติจะรับผิดชอบในการจัดใหมีการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงสําหรับ
กองกําลังของชาติตน ไมวาจะผานทางการปฏิบัติของแตละชาติหรือรวมกัน 

ข. ความรวมมือ  ความรวมมือระหวางเจาหนาที่ของชาติตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญ  NMCC ควรที่จะทํา
ตามความประสงคของ MMFC ซ่ึงควรจะไดรับอํานาจที่เพียงพอในเรื่องการสงกําลังบํารุงที่จะทําใหเขา
สามารถจะใชกองกําลังของเขาไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด 

ค. ความเพียงพอ  ระดับและการแจกจายยุทโธปกรณควรจะมีความเพียงพอในระดับการ
เตรียมพรอม การคงทน การอยูรอด และการเปลี่ยนแปลง ตอขีดความสามารถทางทหารตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติการ 

ง. การตอบสนอง  การสงกําลังบํารุงที่ถูกตองจะตองกระทําอยางถูกเวลาและถูกสถานที่ 
จ. ความงาย  ควรจะหลีกเลี่ยงความซับซอนยุงยากที่ไมจําเปนในการเตรียมการ การวางแผนและ

การดําเนินการในการสงกําลังบํารุง 
ฉ. การประหยัด  ทรัพยากรที่ใชในการสงกําลังบํารุงจะตองใชอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ

และประหยัด 
ช. ความออนตัว  การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงตองเปนไปอยางตอเนื่อง ออนตัว เปลี่ยนแปลง

งายและตอบสนองตอรูปแบบการปฏิบัติการของตน 



 

 

ซ. ความชัดเจน  ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุงเปนสิ่งจําเปนตอการจัดการและการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนตอกองกําลังรวมหลายฝาย 

๖๐๓. ความตองการรวมหลายฝาย  MMFC ควรจะแนใจวาแผนการสงกําลังบํารุงมีความชัดเจนซึ่งตรงตอ
ความตองการของแผนปฏิบัติการ หาก MMFC และผูบังคับบัญชาระดับรองทั้งหมดสามารถควบคุม
ทรัพยากรของตนและสนับสนุนการสงกําลังบํารุงได การแกไขปรับปรุงแผนการสงกําลังบํารุงก็สามารถจะ
ทําไดโดยงาย ส่ิงนี้อาจจะยากที่จะทําสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติซ่ึงการ
สงกําลังบํารุงจะอยูในความ  รับผิดชอบของแตละชาติ ดังนั้น การวางแผนจึงตองดําเนินการตามรากฐานรวม
หลายฝาย เพราะชาติหนึ่งจะตองรับผิดชอบในการสงกําลังเพิ่มเติมของชาติอ่ืน ๆ ความสามารถในการ
ปฏิบัติการรวมกันและมาตรฐานอยางเดียวกันเปนสิ่งที่จําเปนแตมักจะใชเปนประโยชนไมได ในทุกกรณี
โครงสรางการสงกําลังบํารุงควรที่จะไดมีการกําหนดไวอยางชัดแจง และพิจารณาถึงวิธีการและขีด
ความสามารถในการสงกําลังบํารุงที่จะนํามาใช การวางแผนการสงกําลังบํารุงจะรวมถึงขอตกลงอยางเปน
ทางการและการมอบหมายความรับผิดชอบตอผูเขารวม รวมท้ังชาติเจาภาพ ประการสุดทาย การสนับสนุน
สงกําลังบํารุงตองเหมาะสมกับความจําเปนของกองกําลังที่ไดรับมอบภารกิจ 

๖๐๔. ประเด็นท่ีตรงกัน  ในการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ สวนประกอบในการสงกําลังบํารุงใหกับกองกําลังทั้งหมด ควรที่จะไดเขาใจถึงความแตกตาง
กันของชาติตาง ๆ ในเรื่องหลักนิยมในการสงกําลังบํารุง ขีดความสามารถของหนวยสงกําลังบํารุง ระเบียบ
ปฏิบัติในการสงกําลังบํารุง (รวมถึงแบบฟอรมในการรายงานดวย) คําจํากัดความตาง ๆ วิธีการกําหนดความ
ตองการและระบบการสนับสนุน ซ่ึงจะตองนํามาพิจารณาในการกําหนดแผน ส่ิงสําคัญบางประการที่ 
MMFC จะตองตัดสินใจ ไดแก 
 ก. กําหนดพัสดุและการบริการที่ชาติหนึ่งหรือองคการรวมหลายฝายองคการหนึ่งอาจจะจัดเตรียม
สําหรับกองกําลังทั้งหมด 

ข. การมอบอํานาจในการควบคุมทรัพยากรในการสงกําลังบํารุงของแตละชาติใหกับ  MMFC (การ
ตัดสินใจของแตละชาติจะถูกทําขึ้นโดยชาติตาง ๆ ที่เขารวม) 

ค. จัดใหมีระบบและระเบียบปฏิบัติเพื่อจัดทําบัญชีและการชําระคืนใหกับชาติตาง ๆ สําหรับการ
แลกเปลี่ยนการบริการและพัสดุระหวางกัน 

ง. กําหนดความรับผิดชอบและระเบียบปฏิบัติในการถายโอนทรัพยากรของชาติหนึ่งไปยังกอง
กําลังของชาติอ่ืน 

จ. รักษาความชัดแจงของทรัพยากรของชาติ (จากฐานสนับสนุนของชาติไปยังหนวยในทะเลสวน
หนา 

ฉ. กําหนดใหมีการติดตอส่ือสารที่เขากันไดระหวางหนวยสงกําลังบํารุงชาติตาง ๆ ของกองกําลัง
นานาชาติและระบบการสนับสนุนของแตละชาติ 



 

 

๖๐๕. มาตรการสงกําลังบํารุงรวม  มีวิธีการที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ๓ วิธีในการสงกําลังบํารุงรวม
สําหรับกองกําลังรวมหลายฝาย ซ่ึงสามารถจะเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือใชประกอบกันหลายวิธีก็ได วิธีการ
ทั้งสามไดแก 

ก. ชาติใดชาติหนึ่งเปนผูนํา  ชาติใดชาติหนึ่งจะรับผิดชอบในการจัดใหมีโครงรางสําหรับภารกิจ
ในการสงกําลังบํารุงที่จะสนับสนุนตอกองกําลังนานาชาติ 

ข. บทบาทตามความชํานาญ  ชาติใดชาติหนึ่งจะรับผิดชอบตอกระบวนการจัดเตรียมพัสดุและการ
บริการเฉพาะอยางที่ตนชํานาญ เชน การใชเรือเพิ่มเติมเรือเดินสําหรับกองกําลังนานาชาติทั้งหมดหรือสวน
ใหญ 

ค. การแบงสันปนสวนทรัพยากร  ชาติสองชาติหรือมากกวาจะรวมกันจัดโครงรางภารกิจในการ
สงกําลังบํารุงใหกับกองกําลังนานาชาติ 

๖๐๖. ขอพิจารณาในการมอบอํานาจดานการสงกําลังบํารุงใหกับ MMFC MMFC จะตองไดรับมอบอํานาจ
อยางเพียงพอในการใชทรัพยากรดานการสงกําลังบํารุงเพื่อสนับสนุนตอ MMF ขอพิจารณาในการถายโอน
อํานาจดานการสงกําลังบํารุงใหกับ MMFC ควรมีดังนี้ 

ก. การสงกําลังบํารุงแบบรวมการ ทรัพยากรดานการสงกําลังบํารุงของแตละชาติควรจะนํามา
รวมกันใหกับ  MMFC ส่ิงนี้แสดงถึงการที่หนวยตาง ๆ จะวางกําลังตามโครงรางการสงกําลังบํารุงที่กําหนด
ไว ภายใตสถานการณปกติ หนวย MMF ตองคาดหวังที่จะไดรับการสนับสนุนในลําดับแรก 

ข. การแจกจายเพิ่มเติม  อํานาจที่มอบใหกับ MMFC  ในการแจกจายทรัพยากรดานการสงกําลัง
บํารุงเพิ่มเติมควรจะเริ่มขึ้นเมื่อกองกําลังไดรับมอบภารกิจใหเขารวมกับ MMF  อํานาจที่มอบใหนี้ควรจะ
ครอบคลุมในดานการสงกําลังบํารุงที่บรรดา  NMCC  พิจารณาวาเปนภารกิจที่สําคัญหรือมีมาตรฐาน
ระดับสูง เชน เปนสิ่งที่ใชรวมกันได สามารถแลกเปลี่ยนกันได หรือสามารถปฏิบัติรวมกันได อํานาจในการ
แจกจายเพิ่มเติมไมรวมถึงสวนที่ติดตั้งไวอยางแนนอนแลว ซ่ึงจัดเตรียมไวสนับสนุนใหกับกองกําลังอื่น ๆ ที่
แยกการบังคับบัญชาออกมา อํานาจในการแจกจายเพิ่มเติมจะจํากัดเฉพาะทรัพยากรดานการสงกําลังบํารุงที่
อยูในพื้นที่รับผิดชอบของ  MMFC  ทรัพยากรดานการสงกําลังบํารุงที่แจกจายเพิ่มเติมภายใตอํานาจของ 
MMFC  จะตองไดรับการเพิ่มเติมทดแทนจากชาติที่รับไปในทันทีที่โอกาสอํานวยหรือนําหลับมาคืนหรือ
ชดใชคืนตามขอตกลงของชาติที่เกี่ยวของ 

ค. การสํารอง  ชาติที่จัดเตรียมกองกําลังและ/หรือทรัพยากรดานการสงกําลังบํารุงอาจจะกําหนด
วา ทรัพยากรดานการสงกําลังบํารุงใดจะถูกถายโอนไปอยูในอํานาจของ MMFC 

๖๐๗. การสนับสนุนบนฝง  จุดเริ่มตนของการสงกําลังบํารุงทางทะเล คือ การสนับสนุนบนฝง  ฐานทัพบน
ฝงจะจัดใหมีโรงเก็บพัสดุและสิ่งอํานวยความสะดวกของอูเรือที่ตองการเพิ่มขึ้นสําหรับ MMF  พัสดุและการ
บริการอาจจะใชจากภาคเอกชนไดภายใตสัญญาที่ทําไว การจัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ จะตองกระทําอยาง
ระมัดระวังเพื่อใหแนใจวาจะแจกจายใหกับ MMF  ไดอยางถูกตองโดยไมมีวัสดุอุปกรณเหลือคางอยู การ



 

 

สนับสนุนชาติเจาภาพควรจะรวมกันเพื่อจัดใหมีทาเรือและสิ่งอํานวยความสะดวกทางอากาศสําหรับการสง
กําลังบํารุงเขตหนา  (FLS)  การสนับสนุนชาติเจาภาพจะลดความตองการสําหรับเรือสงกําลังบํารุง แตการ
สนับสนุนดังกลาวไมไดเปนลักษณะสําคัญของการปฏิบัติการทางเรือนานาชาติ ในการปฏิบัติการหลายครั้ง 
ฐานปฏิบัติการเขตหนาอาจมีเพียงพื้นที่  จอดทอดสมอสําหรับเรือสนับสนุนหรือเรือซอมบํารุง บางครั้ง 
MMF  อาจจะถูกกําหนดใหดําเนินการปฏิบัติการ ทั้งหมดในทะเลเปดโดยปราศจากการติดตอกับฝงในพื้นที่
ปฏิบัติการ 

๖๐๘. การสนับสนุนอยางตอเนื่อง  การสนับสนุนอยางตอเนื่องที่กองกําลังทางเรือมีและสามารถจัดใหแก
กองกําลังอื่น ๆ เปนสิ่งสําคัญของสมุททานุภาพ การสงกําลังบํารุงทางทะเลมักจะถูกกําหนดผิด ๆ วาเปนเรื่อง
ของการสนับสนุนดานการทหารทางเรือ  ตามความเปนจริงแลวการสงกําลังบํารุงเปนสิ่งที่ยุงยาก
สลับซับซอนมาก ทั้งในเรื่องจุดเริ่มตนและการสงกําลังบํารุงในเขตหนา พื้นที่และการขนสงระหวางพื้นที่
เหลานี้อาจจะเกี่ยวของกับกองกําลัง  อ่ืน ๆ เชนเดียวกับกองกําลังทางเรือจากทุกชาติที่เขารวมในกองกําลัง
นานาชาติ สําหรับกองกําลังทางเรือการสงกําลังบํารุงจะตองดําเนินการในเรื่องวัสดุอุปกรณ การชางและพัสดุ
ทั่วไป อาหาร อาวุธยุทโธปกรณ น้ํามันและผลิตภัณฑหลอล่ืน ไปรษณีย การสงกลับทางแพทยและ
ประชาชน     (ซ่ึงอาจจะมีสุขภาพดี ปวย เปนนักโทษ หรือเปนผูล้ีภัย) การสงกําลังบํารุงอาจจะรวมถึงสวน
ตาง ๆ ทั้งการขนสงทางอากาศ ทางบก หรือทางเรือ ซ่ึงสามารถที่จะสนับสนุนการบริการทั้งหมดไดในกอง
กําลังนานาชาติ ดวยแรงบังคับเกี่ยวกับขีดความสามารถในการขนสง จําเปนตองมีการกําหนดลําดับความ
เรงดวนของพัสดุ การบริการของชาติตาง ๆ  

๖๐๙. การสนับสนุนจากภายนอก   การสนับสนุนของหนวยงานที่ไมใชของรัฐ ผูรับเหมาภาคเอกชนและ
หนวยงานสนับสนุนของชาติเจาภาพตาง ๆ (หากสามารถจะใชประโยชนได) มักจะชวยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการสงกําลังบํารุงของ MMF  หนวยงานสนับสนุนเหลานี้หรือกลไกในการประสานงานหนวยงานเหลานี้ 
อาจจะนํามารวมไวในMMF เพื่อแนใจวาจะสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิผลมากที่สุด อยางไรก็ตาม 
MMFC ควรจะเตรียมการไวในกรณีที่การสนับสนุนตองยุติลงเนื่องจากเหตุผลตาง ๆ  MMFC  ควรจะรวมสิ่ง
ที่จําเปนทั้งทางดานกฎระเบียบ การเงิน การจัดหา การทําสัญญาและการบริหารงานสําหรับ MMF     เพื่อให
แนใจวาความตองการโดยรวมของกองกําลังจะเปนที่รับทราบ    เพื่อปองกันการแขงขันกันโดยไมไดตั้งใจ
ระหวางผูเขารวมสําหรับทรัพยากรที่มีไมเพียงพอ และเพื่อใหแนใจวาการจัดสรรทรัพยากรจะเปนไป
ตามลําดับความเรงดวนที่  MMFC  กําหนด ควรจะเปนการชัดแจงวา  MMFC จะมีอํานาจที่จําเปนที่จะ
ตัดสินใจดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนจากภายนอก สําหรับกองกําลังทั้งหมดหรือตองไดรับความ
เห็นชอบของชาติตาง ๆ กอน 

๖๑๐. การสนับสนุนตอหนวยอ่ืน ๆ  เชนเดียวกับการรับการสนับสนุนจากภายนอก  MMF ยังอาจจะจัดให
มีการสงกําลังบํารุงตอทั้งหนวยงานของรัฐและหนวยงานที่ไมใชของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติการ



 

 

เพื่อมนุษยธรรม ควรจะไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่และงบประมาณในการดําเนินการสนับสนุนดังกลาวให
เร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

๖๑๑. การสับเปลี่ยนกองกําลัง  แมเรือซ่ึงสามารถจะสงกําลังบํารุงไดอยางพอเพียงจะอยูประจําสถานีได
อยางไมมีกําหนด บุคลากรที่ปฏิบัติงานบนเรือจะตองไดรับการสับเปลี่ยนตามชวงเวลา  เพื่อใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดภายในระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการปฏิบัติการที่ขยายออกไป เรือและลูกเรือจึงตอง
ไดรับการสับเปลี่ยนตามชวงเวลา กระบวนการนี้จําเปนตองมีเรือในกองเรือเพิ่มมากขึ้นกวาตอนประกอบ
กําลังครั้งแรก แนวความคิดในการสับเปลี่ยนเรือประจําสถานีเพื่อใหเกิดความพรอมในระดับสูงสุดเปนที่รูจัก
กันดีในชื่อวา Roulement  ซ่ึงมักจะถูกกําหนดโดยความจําเปนในการปฏิบัติการรวมถึงปจจัยภายนอกทีส่งผล
ตอการปฏิบัติการ (เชน ขอผูกมัดของชาติในการจัดเตรียมกําลังเพื่อภารกิจอื่น) และอาจจะเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนจากทรัพยากร  Roulement  ควรจะไดรับการประสานโดย  MMFC  ภายใตคําปรึกษาของ  
NMCCs  หาก MMFC  เชื่อวา  Roulement  ที่ไมเพียงพอจะเปนการเสี่ยงตอประสิทธิภาพของ  MMF  เขา
ควรจะชี้แนะใหพิจารณาถึงการสนับสนุนของ  NMCCs 

๖๑๒. มาตรการรักษาสภาพแวดลอม  MMFC ควรจะแนใจวากองกําลังทั้งหมดไดตระหนักถึงความจําเปน
ในการใชประโยชนของสภาพแวดลอมในพื้นที่ปฏิบัติการ ทุกหนวยควรจะยึดถือกฎระเบียบเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอม การโยกยายถายเทหรือการเก็บขยะของเสียในทะเลอาจจะเปนปญหาที่ตองการเอาใจใสเปน
กรณีพิเศษ 

 
----------------------------



 

 

บทที่ ๗ 
การสิ้นสุดการปฏิบัติการ 

(CONCLUDING OPERATIONS) 

“เราวางแผน และเตรียมการเพื่อหวงัชัยชนะ แตเราไมไดวางแผน และเตรียมการ สําหรับสิ่งที่อาจ
เกิดขึ้นตามมาในภายหลังจากที่เราประสบความสําเร็จแลว……..ดังนั้น เราจึงควรจะวางแผน และเตรียมการ
ใหมากขึน้ (โดยเฉพาะระหวางที่เราปฏบิัติการอยู) สําหรับสิ่งที่จะเกิดขึน้หลังจากที่เราประสบความสําเร็จ
แลว”  
       พลเอก จอหน ชาลิคคาชวิลลิ   ทบ.สหรัฐฯ 
 
๗๐๐. การยุติการปฏิบัติการ ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิบัติการทางเรือของกองกําลังนานาชาติ 
หรือแบบ ใด ๆ ก็ตาม จะขึ้นอยูกับการตัดสินใจตั้งแตขั้นเริ่มตนของการวางแผน โดยเฉพาะ การปฏิบัติการ
ทางทหารรวมกันหลายชาติ จะขึ้นอยูกับ การตีความวัตถุประสงคที่ชัดเจน และเขาใจรวมกันไดงาย เพื่อให
บรรลุจุดมุงที่ตั้งไว คําถามหลักตอไปนี้ (กลาวถึงแลวในหัวขอ ๑๐๙) จะชวยในการกําหนดวัตถุประสงค และ
กําหนดจุดมุง 

ก. ภารกิจคืออะไร? 
ข. อะไรคือประเด็นสําคัญในการทําใหภารกิจสําเร็จ? 
ค. อะไรคือประเด็นที่เปนทางเลือกในการปฏิบัติ? 
ง. ใครเปนผูประกาศความสําเร็จ หรือชัยชนะ และสั่งการใหยกเลิกกองกําลัง? 

๗๐๑.  จุดมุงของการปฏิบัติการ การปฏิบัติการทางทหารไดรับการออกแบบมาเพื่อใหบรรลุจุดมุง ซ่ึง
ประกอบดวย การทําใหขาศึกหมดไป การปองปรามหรือกําจัดความกาวราว การปองกัน…รัฐบาลที่ออนแอ 
ประชาชน การรักษาความสงบในพื้นที่   ที่เคยมีปญหา การสถาปนากฎหมายและความเปนระเบียบเรียบรอย
ในพื้นที่ หรือการฟนฟูสภาพหลังภัยพิบัติ ในบางกรณี ผบ.กองกําลังนานาชาติ จะมีความรับผิดชอบตอการ
กําหนดจุดมุง (ขึ้นอยูกับการอนุมัติจากชาติตางๆ ที่เขารวมในการปฏิบัติการและขึ้นอยูกับกิจที่กําหนดโดย
หนวยที่มีอํานาจสูงกวา) อยางไรก็ตาม จุดมุงจะตองตอบสนองความตองการทางการเมือง   ที่กําหนดโดย
ขอตกลงของชาติตางๆ ที่เขารวม และจุดมุงจะตองสามารถบรรลุได แตจุดมุงนั้นไมควรที่จะบรรลุยาก
จนเกินไปหรืองายเกินไปจนไมตองทุมเทความพยายามใดๆ เมื่อมีการจัดตั้งกองกําลังนานาชาติ จุดมุงก็ควรจะ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคและจุดมุงหมายทางการเมืองที่ตั้งไว  ความลมเหลวไมใสใจตอวัตถุประสงคทาง
การเมืองอาจนําไปสูการปฏิบัติการ ทางทหารที่ดอยประสิทธิภาพและไมสรางสรรค    การกําหนดจุดมุง
จําเปนตองชัดเจน และเปนที่ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ  หรือมีสวนรวม ผบ.กองกําลังนานาชาติ และ ผบ.กอง



 

 

กําลังทางเรือแตละชาติ ควรไดมีการประสานงานในการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่จะนําไปสูความสําเร็จตามจุด
มุงที่กําหนดไวรวมกัน   โดยตอบสนองตอวัตถุประสงคสูงสุดของกองกําลังนานาชาติ    

 ในการจัดตั้งกองกําลังนานาชาตินั้น สมาชิกในกลุมตางตกลงกันในองคกรระดับโลกและภูมิภาค 
เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพการปฏิบัติการและสามารถกําหนดหลักการในการปฏิบัติการไดอยางถูกตอง 

๗๐๒.  การลมเลิกการปฏิบัติการกอนเวลา  กองกําลังหลายชาติ จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อชาติที่เกี่ยวของตางมีความ
ตองการทางการเมืองที่สอดคลองกันอยางเพียงพอ ความเขาใจตอการบรรลุจุดมุงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อดํารง
พันธะกรณีในการปฏิบัติการของชาติไว การแตกแยกกันของประเทศตางๆ ในระหวางชวงเวลาสําคัญของ
การปฏิบัติภารกิจ จะทําใหเกิดความเสี่ยงตอทั้งความสําเร็จสูงสุดของภารกิจ ชีวิต และยุทโธปกรณของกอง
กําลัง  ดังนั้น ผบ.กองกําลังนานาชาติ และ ผบ.กองกําลังทางเรือแตละชาติ ควรจะไดระมัดระวังตอการปฏิบัติ
ใด ๆ ที่จะนําซึ่งการสูญเสียกําลังจากชาติหนึ่งชาติใด หรือหลายชาติ และตองระวังอยาใหเกิดการแตกแยกกัน
ในกองกําลังนานาชาติเหลานี้ได ผบ.กองกําลังทางเรือของชาติตางๆ มีหนาที่ที่จะตองแจงความตองการตางๆ 
ของกองบัญชาการแหงชาติของแตละประเทศ เกี่ยวกับเสรีและขอจํากัดในการปฏิบัติของแตละชาติ ผู
วางแผนจะตองคํานึงถึงขอกําหนดของชาติเหลานี้ในการวางแผนสําหรับกองกําลังนานาชาติ 

๗๐๓. การวัดประสิทธิผลและการเบี่ยงเบนของภารกิจ  แมวาทุกฝายจะมีมติเปนเอกฉันทในการกําหนดจุด
มุง แตธรรมชาติของภารกิจอาจมีการเลื่อน/เบี่ยงเบนไปตามสถานการณที่เกิดขึ้น (ขึ้นอยูกับความซับซอน
ของสถานการณ) แนวโนมการเบี่ยงเบนไปนี้เรียกวา Mission Creep (ความเบี่ยงเบนของภารกิจ) ผูบัญชาการ
ทหารจะตองตื่นตัว โดยใหแนใจวาสามารถดํารงวัตถุประสงคของการปฏิบัติการไว หากสถานการณ
เปลี่ยนแปลงไปมาก อาจมีความจําเปนตองพิจารณากําหนดวัตถุประสงคใหม การวัดประสิทธิผลอยางเปน
จริงจังจะชวยใหสามารถติดตามความสําเร็จของภารกิจได มันอาจจะยากที่จะกําหนดวาเมื่อไรจะเลิกการ
ปฏิบัติการ (เมื่อพอใจกับเงื่อนไขของความสําเร็จแลว) การปฏิบัติใดๆ ที่มิใชทางทหารจะมีความออนไหวตอ
การเบี่ยงเบนของภารกิจ    ตัวอยางเชน ในระหวางการบรรเทาภัยพิบัติ การวัดประสิทธิผลมักจะคอยไม
เครงครัด การเบี่ยงเบนของภารกิจจึงอาจจะเกิดในลักษณะคอยๆ เปลี่ยนแปลงอยางชาๆ จากการบรรเทาทุกข 
ไปจนถึงการกอสรางสาธารณูปโภคใหม ไปจนถึงการปกปองผูอพยพ   เพื่อที่จะจํากัดไมใหภารกิจมีการ
เบี่ยงเบน เมื่อการปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติไดบรรลุถึงวัตถุประสงคเร่ิมแรกแลว      ผูนําทางทหาร
จะตองใหคําแนะนําตอผูมีอํานาจในการตัดสินใจและที่ปรึกษาทางการเมือง ทราบถึงการบรรลุภารกิจ
ดังกลาว 

๗๐๔.  การเลิกการปฏิบัติการของประเทศที่เกี่ยวของ  ชาติตางๆ จะตัดสินใจวาเมื่อใดที่การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติของตนจะจบสิ้นลง  ในบางกรณีชาติเหลานั้นอาจจะตองการที่จะขอสิ้นสุดการปฏิบัติการของตน
กอนที่จะปฏิบัติการเสร็จสิ้น อยางไรก็ตามไมวาในกรณีใด ๆ การเลิกการปฏิบัติการของกําลังทางเรือรวม
หลายชาติ     จะตองพิจารณาในหัวขอดังตอไปนี้ 



 

 

ก. แจงใหประเทศตางๆ ทราบ  ผบ.กองกําลังทางเรือแตละชาติ มีหนาที่ที่จะตองแจงใหกับ
ประเทศตางๆ ที่เขารวมปฏิบัติไดทราบความตั้งใจในการยกเลิกการปฏิบัติการ โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ซ่ึง
อาจหมายถึงการขออนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบใหอนุญาตการยกเลิก และควรใหเวลาในการนี้มากๆ 
เพราะจะทําใหสามารถปรับแตงโครงสรางของกําลังใหมไดอยางราบรื่น 

ข. การทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติการ  การเตรียมการถอนตัวออกจากพื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่
นั้นๆ ควรจะจัดการกับพื้นที่ใหมีความปลอดภัยและสะอาด (ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได) ซ่ึงอาจจะตอง   
ตรวจพื้นที่หาขยะ กําจัดการเปรอะเปอนน้ํามัน กูซากเรือจม การกวาด/ทําลายทุนระเบิดที่ยังไมถูกทําลาย  
รวมทั้งอมภัณฑอ่ืน ๆ   ถาหากการปฏิบัติไมเหมาะสมหรือสามารถทําได จะตองมีการเขียนเปนลายลักษณ
อักษรไวใหทราบถึงการที่จะนําไปดําเนินการในอนาคต 

ค. หนาที่ในการปดบัญชีทางการเงิน กอนที่จะยกเลิกการปฏิบัติการ ชาติที่เขารวมจะตองปด
บัญชีการเงินทุกประเภท หรือจัดการใหไมมีคาใชจายใดๆ หลงเหลืออยู 

ง. การสงมอบงานใหกับกองกําลังอื่นที่มาภายหลัง  เมื่อชาติใดก็ตามที่ตองออกจากพื้นที่
ปฏิบัติการ มักจะมีกองกําลังอื่นเขามาทดแทน ดังนั้นเมื่อมีโอกาสผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่สําคัญๆ 
จะตองมีการประชุมสงหนาที่ในเรื่องตางๆ ใหกับผูมารับหนาที่ใหม โดยตองเตรียมขอมูลในการสงหนาที่ 
ดังนี้ 

- ภาพสถานการณทางยุทธวิธีโดยรวม 
- ขอมูลภัยคุกคาม และคําการสั่งการรบตางๆ  
- แผนงานในระยะยาวที่ยังไมไดมีการปฏิบัติ 
- ขอมูลทางวัฒนธรรมตางๆ 
- หลักปฏิบัติในการปฏิบัติการ 
- กฎการปะทะ 
- การจัดระบบการสงกําลังบํารุง 
- บทเรียนที่ไดรับจากการปฏิบัติตางๆ 
- การติดตอกับเจาหนาที่ในกองกําลังนานาชาติ และเจาหนาที่/ประชาชนในพื้นที่ 
- การปฏิบัติของประเทศเจาภาพ/เจาของประเทศ 

จ. การสงมอบอํานาจใหกับเจาหนาที่พลเรือน  กําลังทางทหารอาจมีการสงมอบงานใหกับเจาหนาที่
พลเรือน โดยอาจจะเปนการสงใหกับ เจาของประเทศหรือ องคกรระหวางประเทศตางๆ กําลังทหารจึงควร
ไดเตรียมการในการสงมอบอํานาจใหกับเจาหนาที่พลเรือนไวดวย นอกเหนือจากการที่จะตองเตรียมสงมอบ
ใหกับกําลังทางทหารดวยกัน  เพื่อใหความสะดวกตอการสงมอบอํานาจ เจาหนาที่พลเรือนจะตองรวม
พิจารณาเรื่องตางๆ กับเจาหนาที่ทหารทุกสาขา กอนการสงมอบหรือเปลี่ยนแปลงกําลัง การพิจารณาในทุก
ดานนี้จะทําใหกําลังพลที่มาใหมมีความเขาใจในสถานการณเปนอยางดี 



 

 

ฉ. การเปลี่ยนกําลังใหม  ในการเปลี่ยนแปลงหรือแทนกําลัง จะตองไมมีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคของภารกิจ ดังนั้น ความปลอดภัยสําหรับกําลังทหารจึงมีความจําเปนที่จะตองคงไวในทุกขั้น
ของการปฏิบัติรวมทั้งการถอนตัว และจะตองระมัดระวังอยาใหมีขอมูลหรืออุปกรณใดๆ หลงเหลืออยู ที่จะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงภารกิจ หรืออาจนําอันตรายมาสูกองกําลังฝายเดียวกัน และพลเรือนดวย 

๗๐๕.  การเลิกสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณจํานวนมาก 
ส่ิงอุปกรณ อาหาร และส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่มักจะเหลืออยูในพื้นที่ปฏิบัติการ รวมทั้งเหลือใน
ประเทศเจาภาพ หรือในเขตแดนประเทศในภูมิภาคใกลเคียง ผบ.กองกําลังนานาชาติ และ ผบ.กองกําลังทาง
เรือแตละชาติ จะตองมีแผนสําหรับการจัดเก็บ แจกจาย หรือทําลาย ส่ิงของตางๆ เหลานี้ เพื่อใหการออกจาก
พื้นที่อยูในสถานะที่ยอมรับไดสัมพันธกับหนวยงานที่จะเขามาทดแทน 

๗๐๖.  การวิเคราะหการปฏิบัติการ และบทเรียนที่ไดจากการปฏิบัติ  เพื่อดํารงไวและปรับปรุงซึ่ง
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการทางเรือรวมหลายชาติ บทเรียนที่ไดรับจากการปฏิบัติแตละครั้ง จะตองมีการ
บันทึกตามที่เปนจริงและนําไปใชในการปฏิบัติในอนาคต การรายงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการของกอง
กําลังแตละชาติเปนสิ่งสําคัญสําหรับนําไปใชและแบงปนกับกองกําลังชาติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ รายละเอียดของ
การทบทวน การกอตั้งใหม และวิเคราะหการปฏิบัติการ สามารถนําไปใชปฏิบัติกับชาติที่มีส่ิงอํานวยความ
สะดวกและทรัพยากรที่เหมาะสมอยูแลว ขอมูลที่มีคุณคาในขั้นตอนนี้ ไดแก คําสั่งปฏิบัติการ ความตั้งใจใน
การปฏิบัติของผูบังคับบัญชา ขาวสารทางสัญญาณ สมุดบันทึก การแถลงภารกิจ และการรายงานสถานการณ  
ความพยายามในการกอสรางใหมและการวิเคราะหโดยชาติตางๆ บทเรียนที่ไดรับจากการปฏิบัติเปนสิ่งที่มี
คา สําหรับใชในการเพิ่มขีดความสามารถ หรือเพิ่มความสามารถในการทํางานรวมกันระหวางชาติตางๆ ใน
การปฏิบัติการแตละอยางที่ไดรับมอบ 

๗๐๗.  การดํารงความสัมพันธกับประเทศตางๆ ที่เขารวมปฏิบัติการไว  ตามหลักการแลว ความสัมพันธที่ได
เกิดขึ้นระหวางชาติตางๆ ในการปฏิบัติการทางเรือรวมหลายชาติ ควรไดรับการรักษาไว หลังจากสิ้นสุดการ
ปฏิบัติการ เพื่อผลการประสานงานรวมกันในอนาคต การปรึกษากันของเจาหนาที่ การแลกเปลี่ยนหลักนิยม 
โครงการทบทวนหรือมาตรฐานที่กําหนดใหม การฝกตามโอกาส การเยี่ยมเมืองทา และการแลกเปลี่ยน
บุคลากรในดานการศึกษา ทั้งหมดนี้จะชวยสงเสริมใหสามารถรักษา และพัฒนาความสัมพันธและขีด
ความสามารถในการทํางานรวมกันในอนาคต 
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