สรุปหลักนิยม ทอ.ป ๖๒ ใน ๘ หนากระดาษ
นาวาอากาศเอก พิชติ พล ถนอมงาม
หลักนิยม (Doctrine) เปนคําศัพ ทที่มีรากศัพทมาจากทหาร โดยหลักนิยมทางทหาร หมายถึง หนทาง
ปฏิบัติที่เชื่อวาดีที่สุดในการใชกําลังทหารเอาชนะขาศึก มีหลายคนมักจะจําสับสนกับคําวา คานิยมหลัก (Core Value)
ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรนั้น ๆ และสงผลตอพฤติกรรมเพื่อเปน
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองคกร โดยลาสุด ทอ.ไดจัดทําหลักนิยม ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งอาจ
กลาวไดวา ครอบคลุมในทุกมิติตามวิสัยทัศน ทอ. ภารกิจ ทอ. และยุทธศาสตร ทอ. ๒๐ ป ซึ่งหลักนิยม ทอ.ป ๖๒ นี้
เปนหลักนิยมพื้นฐาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการ เปนหลักในการวางแผน เปนพื้นฐานในการพัฒนา ทอ.
และใหหนวยเกี่ยวของไดศึกษาเพื่อเขาใจธรรมชาติของ ทอ. ประกอบไปดวยหลักนิยม ๕ ดาน ไดแก หลักนิยม
ปฏิบัติการทางอากาศ หลักนิยมปฏิบัติการทางไซเบอร หลักนิยมปฏิบัติการทางอวกาศ หลักนิยมปฏิบัติการรวม
และหลั กนิยมปฏิบัติการรวม/ผสม โดยในหลักนิยม ทอ.ป ๖๒ นี้มีจํานวนหนา ทั้งสิ้น ๑๑๙ หน า มี เนื้อหาและ
รายละเอียดจํานวนมาก จึงอาจทําใหไมสะดวกในการอานเนื้อหาทั้งฉบับ ผูเขียนจึงขอสรุปหลักนิยม ทอ.ป ๖๒
โดยยกประเด็นสําคัญพรอมคําอธิบายสั้น ๆ เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจ ดังนี้
การสงคราม
สงครามมีลักษณะพื้นฐาน คือความรุนแรงและอันตรายที่มนุษยกระทําขึ้น ประกอบดวยความคลุมเครือ
(Fog of War) คือ ความไมแ นน อน ความเสีย ดทาน (Friction) คื อความยุง ยากสั บ สน และโอกาส (Chance)
ซึ่งประกอบดวยเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางไมมีเหตุผลและไมสามารถควบคุมได โดยสงครามเปนระดับสูงสุดของ
ความขัดแยง ซึ่งเริ่มตนจากสันติภาพ (Peace) ความตึงเครียด (Tension) ความขัดแยง (Conflict) และสงคราม (War)
ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดสงครามก็จะกลับสูสันติภาพ เปนวัฏจักรไมสิ้นสุด โดยสามารถแบงสงครามเปน ๓ ระดับ ไดแก
- ระดับยุท ธศาสตร (Strategic Level) คือ การทํา ลายลา งหรือคุกคามขี ดความสามารถหลักในระดับ
นโยบายของชาติ หรือวัตถุประสงคของชาติ
- ระดับปฏิบัติการ (Operational Level) คือ การใชกําลังทางทหารในยุทธบริเวณ ใหบรรลุความไดเปรียบ
เหนือขาศึก เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายทางยุทธศาสตร
- ระดับยุทธวิธี (Tactical Level) คือ การประยุกตใชอํานาจทางกําลังรบ ทําลายขาศึกดวยการรบเฉพาะ
เวลาและตําบลใด ๆ
โดยสงครามจะยุติไดจากการเจรจายอมรับผลของสงครามใน ๔ ทฤษฎี ไดแก การแพชนะอยางเด็ดขาด
การบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล และการยินยอมเสียผลประโยชนบางสวน
กฎการใชกําลัง (Role of Engagement: ROE) ในสงครามมีหลักการพื้นฐานคือ ใชกําลังใหนอยที่สุด สรางความ
เสียหายและสูญเสียชีวิตนอยที่สุด ไมโจมตีพลเรือน และใชกําลังทางอากาศภายใตกฎหมายสงคราม
หลักการสงครามทางอากาศ ประกอบดวย ๑๑ หลัก ไดแก
๑. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) คือ มีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว
๒. วัตถุประสงค (Objective) คือ ระบุผลของการใชกําลังทางอากาศที่กะทัดรัด ชัดเจน และเขาใจงาย
๓. การรุก (Offensive) คือ ใชกําลังทางอากาศเปดฉากการรุกเพื่อการครองอากาศ
๔. การรวมกําลัง (Mass) คือ รวมกําลังรบทางอากาศโจมตีจุดศูนยดุล เพื่อใหไดชัยชนะโดยเร็วที่สุด
๕. การดําเนินกลยุทธ (Manuaver) คือ การใชยุทธวิธีประกอบกับหลักการสงครามที่เหมาะสมใหไดเปรียบขาศึก
๖. การออมกําลัง (Economy of Force) คือ ใชกําลังทางอากาศอยางเหมาะสม เที่ยงตรง แมนยํา และปลอดภัย
๗. ความปลอดภัย (Security) คือ รักษาความลับและความปลอดภัยของฝายเรามิใหขาศึกลวงรู
๘. การจูโจม (Surprise) คือ การใชขีดความสามารถของกําลังทางอากาศ จูโจมโดยมิใหขาศึกทันระวังตัว

๒
๙. ความงาย (Simplicity) คือ มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนถูกตอง ไมยุงยากซับซอน (ซอมเหมือนรบ รบเหมือนซอม)
๑๐. เอกภาพในความพยายาม (Unity of Effort) คือ รวมความพยายามของทุกฝายสูจุดมุงหมายเดียวกัน
๑๑. ขวัญ (Morale) คือ สรางจิตวิญญาณที่ดีในการสูรบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางกาย นําไปสูการบรรลุเปาหมาย
กําลังทางอากาศ (Air Power: AP)
คือ ขี ด ความสามารถทั้ งมวลที่ ใช ในการควบคุมและใช ประโยชน จ ากหว งอากาศ มิ ไ ด ห มายถึ งเพี ย ง
เครื่องบินเทานั้น แตหมายถึงองคาพยพทุกสวนที่กอใหเกิดการปฏิบัติการทางอากาศ
หลักการและความเชื่อในการใชกําลังทางอากาศ (Tenets) คือ หลักการพื้นฐานในการใชกําลังทางอากาศ ไดแก
๑. รวมการควบคุม แยกการปฏิบัติ (Centralized Control and Decentralized Execution) รวมการควบคุม
เปนหนทางที่ดีที่สุดในการใชกําลังทางอากาศอยางมีประสิทธิภาพ แยกการปฏิบัติเปนสิ่งจําเปนในการทํา ใหการ
ปฏิบัติการทางอากาศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ใชความออนตัวและความสามารถรอบตัว (Flexibility and Versatility) ความออนตัว คือ สามารถเปลี่ยน
วัตถุประสงคในการยุทธไดอยางรวดเร็ว ความสามารถรอบตัว คือ สามารถปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ในทุกระดับของสงคราม (ยุทธศาสตร ปฏิบัติการ และยุทธวิธี)
๓. ดํารงความตอเนื่องในการปฏิบัติ (Persistence) เพื่อสรางความไดเปรียบเหนือขาศึก
๔. ดํารงไวซึ่งความมุงหมายหลัก (Sustain Principle Objective) ตามหลักการรวมกําลังและการออมกําลัง
๕. จัดลําดับความเรงดวนในการปฏิบัติ (Prioritizing Operations) ใชกําลังใหเกิดผลลัพธสูงสุดในจุดที่วิกฤตที่สุด
๖. สรา งความสมดุลในการปฏิบัติ (Balancing) โดยพิจารณาเรื่องจังหวะเวลา ความจําเปน ความคุมคา และขีด
ความสามารถ เพื่อลดความเสี่ยงของฝายเรา
๗. การผนึกกําลังทางอากาศและการขาวสาร (Information and Air Power Integration) การขาวที่ดีจะชวยให
การใชกําลังทางอากาศเกิดผลลัพธสูงสุด
แนวทางการใชกําลัง ทางอากาศใหมีประสิทธิภาพ คือ รวมการควบคุม (ไวที่หนวยบัญชาการ) แยกการปฏิบัติ
(ไวที่หนวยยุทธวิธี) มีเอกภาพในการบังคับบัญชา และมีการพิจารณาถึงผลกระทบที่เหมาะสมในระดับที่ตองการ
คุณลักษณะของกําลัง ทางอากาศ มี ๔ คุณลักษณะ ไดแก ความเร็ว (ไมมีอุปสรรคจากพื้นดินและน้ํา) พิสัยบิน
(ครอบคลุมพื้นที่กวางไกล) ความออนตัว (ปฏิบัติภารกิจไดหลากหลาย) และความแมนยํา (เพิ่มประสิทธิภาพการโจมตี)
ขีดความสามารถของกําลังทางอากาศ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติการทางทหาร มี ๗ ขอ ไดแก การตอบสนอง
(ตอความตองการในการใชกําลัง) ความคลองตัว (ในการปฏิบัติภารกิจ) ความอยูรอด (จากการโจมตีของขาศึก)
การแสดงทาที (ปองปรามขาศึก) การทะลุทะลวง (ถึงแนวหลังขาศึก) อํานาจการทําลาย (สูง) และการตรวจการณ
(ไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว)
ขีดจํากัดของกําลังทางอากาศ มี ๖ ขอ ไดแก พึ่งพาฐานบิน (จําเปนตองใชสนามบิน) มีความเปราะบาง (เมื่อจอด)
การบรรทุก (จํากัด) พึ่งพาการขาว (ขอมูลการรุก/รับ) ราคา (แพง) และมีความไมถาวร (อยูบนอากาศไดในเวลาจํากัด)
จุดศูนยดุล (Center of Gravity: COG) เปนจุดศูนยรวมของพลังอํานาจทั้งมวลที่ชวยใหเกิดศักยสงครามและ
ขีดความสามารถในการยุทธ (เปนไดทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม) ตองปองกัน COG ฝายเรา และทําลาย COG
ฝายขาศึก การวิเคราะหจุดศูนยดุล ตองวิเคราะหหาขีดความสามารถวิกฤต (Critical Capabilities: CC) คือสิ่ง
สําคัญมากที่ ทําใหจุดศูนยดุลทํา หนาที่ได, ความตองการวิ กฤต (Critical Requirements: CR) คือ เงื่อนไขหรือ
ทรัพ ยากรที่ ทํ า ให ขี ดความสามารถวิก ฤตดํ า เนิน ไปได และจุด อ อ นวิก ฤต (Critical Vulnerabilities: CV) คื อ
สวนประกอบสําคัญของความตองการวิกฤตที่เปราะบาง งายตอการโจมตี
กฎการใชกําลังทางอากาศ สอดคลองกับกฎการใชกําลัง (ROE) โดยขึ้นอยูกับนโยบาย ขอตกลง และกฎหมาย

๓
หลักนิยมปฏิบัติการทางอากาศ การครองอากาศเปนสิ่งจําเปนที่จะประกันชัยชนะ การใหไดมาซึ่งการครองอากาศ
คือ การทําลายศักยภาพในการใชกําลังทางอากาศของขาศึก (ในอากาศ, ตั้งแตบนพื้น) แบงออกเปน ๓ ระดับ ไดแก
๑. การควบคุมทางอากาศเสมอภาค (Air Parity) คือ ไมมีฝายใดไดเปรียบหรือเสียเปรียบ
๒. การไดเปรียบทางอากาศ (Air Superiority) คือ ฝายเราเหนือกวา
๓. การครองอากาศ (Air Supremacy) คือ ฝายเรามีเสรีในการปฏิบัติการทุกมิติ ทุกรูปแบบที่ตองการ
การปฏิบัติการของกําลังทางอากาศ ประกอบดวย ๒๑ รูปแบบ ไดแก
๑. การโจมตีทางยุทธศาสตร (Strategic Attack) คือ โจมตีเชิงรุกตอ COG ระดับยุทธศาสตรของขาศึก
๒. การตอบโตทางอากาศ (Counter Air) คือ ปฏิบัติการเพื่อใหไดเปรียบทางอากาศ หรือครองอากาศ
- การตอบโตทางอากาศเชิงรุก (OCA) คือ การทําลายกําลังทางอากาศของขาศึก ณ เวลาที่ฝายเราเลือก
- การตอบโตทางอากาศเชิงรับ (DCA) คือ การทําลายกําลังทางอากาศของขาศึกที่จะเขาโจมตีฝายเรา
๓. การตอตานทางภาคพื้น (Counter Land) คือ ใชกําลังทางอากาศ (AP) ตอสูกับกําลังภาคพื้นของขาศึก
- การขัดขวางทางอากาศ (Air Interdiction: AI) คือ ใช AP โจมตีการสงกําลังบํารุงของขาศึก
- การสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด (Close Air Support: CAS) คือ ใช AP ชวยกําลังภาคพื้นฝายเรา
๔. การตอตานทางทะเล (Counter Sea) คือ ใช AP ยับยั้งการถูกรุกรานทางทะเล
๕. การปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Operations : NCO) คือ การรวม ๓ มิติ
เขาดวยกันประกอบดวย มิติทางกายภาพ (กําลังรบแบบเดิม) มิติขอมูลขาวสาร (จาก Sensor, การหาขาว และจาก ผบช.)
และมิติการรับรู (หลักนิยม, เทคโนโลยี, ความเขาใจ และเจตนารมณ ผบช.) โดยใช Network เชื่อมโยงข อมูล
ระหวาง Sensor, Commander และ Shooter เพื่อใหการเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติ
๖. การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส (Electronic Warfare Operations : EWO) คือ การใชอิเล็กทรอนิกส (E)
โจมตีขาศึก หรือปองกันการโจมตีของขาศึก ประกอบดวย
- การสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Support: ES) คือ ใช E ตรวจสอบภัยคุกคาม
- การปองกันทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Protection: EP) คือ ใชปองกันการโจมตีทาง E จากขาศึก
- การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Attack: EA) คือ การใช E โจมตีขาศึก
๗. การปฏิบัติการขาวสาร (Information Operations : IO) คือ การปฏิบัติการชักจูง ยับยั้ง รบกวน หรือ
ทําลายระบบการตัดสินตกลงใจของขาศึก และปองกันระบบการตัดสินตกลงใจของฝายเรา
๘. การสนับสนุนการรบ (Combat Support) คือ องคาพยพของ ทอ.ทั้งหมด ที่ชวยสรางและดํารงสภาพ
การรบของกําลังทางอากาศและอวกาศ
๙. การบัญชาการและการควบคุม (Command and Control : C2) คือ การบัญชาการและควบคุมนภานุภาพ
ทั้ง ๓ มิติ ไดแก มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain)
๑๐. การเคลื่อนที่ทางอากาศ (Air Mobility) คือ การบินขนสงกําลังพล อาวุธ และยุทธบริภัณฑ ประกอบดวย
- การบินรับสงเสด็จ (VVIP Flight) สําหรับพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
- การบินรับสงบุคคลสําคัญ (VIP Flight) สําหรับบุคคลสําคัญระดับประเทศ
- การลําเลียงทางอากาศ (Air Lift) เพื่อสนับสนุนการรบทั้งทางตรงและทางออม
- การสงกลับสายแพทยทางอากาศ (Aeromedical Evacuation) คือ การลําเลียงผูปวย
- การเติมเชื้อเพลิงในอากาศ (Air Refueling) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกําลังทางอากาศ
๑๑. การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ (Specialized Tasks) ใช AP ในการปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม
(MOOTW) เชน การบรรเทาสาธารณภัย เปนตน
๑๒. การขาวกรอง การเฝาตรวจ และการลาดตระเวน (Intelligence Surveillance and Reconnaissance : ISR)
คือ การใช AP ใหไดมาซึ่งขาวกรองเพื่อใหผูบังคับบัญชาตัดสินตกลงใจอยางมีประสิทธิภาพ

๔
๑๓. การปฏิบัติการการรับกลับกําลังพล (Personnel Recovery) คือ การคนหา ชวยชีวิต และกูภัย
๑๔. การเดินอากาศและการกําหนดพิกัด (Navigation and Positioning) ใชเพื่อแจงพิกัดในปฏิบัติการ
๑๕. การกําหนดเปาหมาย (Targeting) คือ การพิจารณาเลือกและจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย
๑๖. การบริการขาวอากาศ (Weather Services) คือ การสนับสนุนขอมูลสภาพอากาศ/อวกาศ แก ผบช.
๑๗. การควบคุมหวงอากาศ (Airspace Control) คือ การบริหารจัดการการใชนา นฟาใหเกิดประโยชนสูงสุด
๑๘. การปองกันทางอากาศ (Air Defense) คือ ปฏิบัติการทั้งปวงเพื่อลดประสิทธิภาพการโจมตีของขาศึก
- การปองกันทางอากาศเชิงรับ (Passive Air Defense) ลดประสิทธิผลการโจมตีของขาศึก (กอนถูก
โจมตี / ระหวางถูกโจมตี / ฟนฟูหลังถูกโจมตี)
- การปองกันทางอากาศเชิงรุก (Active Air Defense) เริ่มปฏิบัติโดยฝายเราเพื่อตานขาศึกที่บุกเขามา
(คนหา / พิสูจนฝา ย / สกัดกั้น / ทําลาย)
๑๙. การปฏิบัติการทางภาคพื้น (Ground Operation) คือ กําลัง อย.ปองกันฐานบินทางภาคพื้น
๒๐. การปฏิบัติก ารสงครามไรรูป แบบหรือ สงครามไมมีรูป แบบ (Irregular Warfare) คื อ สงครามที่
ไมเปนไปตามแบบแผน เพื่อตองการใหมวลชนกลุมเปาหมายเห็นพองและเขารวมเปนฝายเดียวกันกับเรา
๒๑. การปฏิบัติการรวมพลเรือน-ทหาร (Civil-Military Operations) คือ ทอ.ปฏิบัติการรวมกับพลเรือน
ทั้งในและนอกประเทศ ทั้งในภาวะปกติและสงคราม
หลักนิยมปฏิบัติการไซเบอร
Network เปนจุดศูนยกลางการเชื่อมตอของ NCO ซึ่งมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร จึงตองมี
การ รปภ.อยางเขมงวด และอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกระดับ
คุณลักษณะเฉพาะของมิติไซเบอร
๑. เกิดขึ้นทั่วโลก และเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
๒. ความเร็วสูง และสามารถปฏิบัติการขามมิติทั้ง บก น้ํา อากาศ และอวกาศ
๓. เหนือพรมแดนทางภูมิศาสตร มีบทบาทในทุกมิติ และทุกระดับสงคราม
๔. เปนสงครามอสมมาตร ใครเร็วไดเปรียบ โดยความเร็วขึ้นกับคุณภาพบุคลากร
๕. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นกับความรวมมือของคนในหนวยและพันธมิตร
๖. ทุกคนมีสวนรวมในปฏิบัติการ ทันทีที่เขาสูเครือขายสาธารณะ
วัตถุประสงคของปฏิบัติการไซเบอร แบงเปน ๔ ดาน ดังนี้
๑. การปองกันในมิติไซเบอร (Cyberspace Defense) คือ ปองกันเครือขายจากการถูกรุกรานทางไซเบอร
๒. การขาวกรอง การลาดตระเวน และการเฝาตรวจในมิติไซเบอร (Cyberspace ISR) คือ การหาขาว
๓. การเตรียมสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติการในมิติไซเบอร (Cyberspace OPE) คือ เตรียมสภาวะแวดลอมให
พรอมตอปฏิบัติการไซเบอร
๔. การปองปรามในมิติไซเบอร (Cyberspace Offense) คือ การโจมตีทางไซเบอรของฝายเราตอขาศึก
การปฏิบัติการไซเบอร (Cyber Operations)
๑. การปฏิบัติการหลักทางไซเบอร ประกอบดวย
- การปฏิบัติการไซเบอรเชิงปองกัน (Defensive Cyber Operations: DCO) คือ ปฏิบัติการเชิงรับ
- การปฏิบัติการไซเบอรเชิงปองปราม (Offensive Cyber Operations: OCOX) คือ การโจมตีทางไซเบอร
๒. การปฏิบัติการสนับสนุนทางไซเบอร ประกอบดวย
- การปฏิบัติการไซเบอรเพื่อสนับสนุนการขอมูลขาวกรองทางทหาร (Military Intelligence Support: MIS)
- การปฏิบัติการไซเบอรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการขาวสาร (Information Operations Support: IO Support)

๕
หลักนิยมปฏิบัติการทางอวกาศ
หวงอวกาศเปนพื้นที่สาธารณะไมอยูภายใตเขตของอํานาจรัฐใด โดยหวงอวกาศเริ่มตนที่ความสูง ๑๐๐ กม.
เหนือระดับน้ําทะเลขึ้นไป โดยแบงวงโคจร ดังนี้
- วงโคจรต่ํา (Low Earth Orbit: LEO) คือ สูงจากโลกไมเกิน ๑,๐๐๐ กม. (ถายภาพและสังเกตการณ)
- วงโคจรปานกลาง (Medium Earth Orbit: MEO) คือ สูงระหวาง ๑,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ กม. (ถายภาพและ
สงสัญญาณวิทยุ)
- วงโคจรคางฟา (Geosynchronous Orbit: GSO) หรือวงโคจรสถิต (Geostationary Earth Orbit: GEO) สูงจาก
พื้นโลก ๓๕,๗๘๖ กม.หมุนเทาความเร็วที่โลกหมุนรอบตัวเอง จึงเสมือนลอยเหนือบริเวณเดิมตลอดเวลา
- วงโคจรวงรี มาก (Highly Elliptical Orbit: HEO) สํา หรั บดาวเทียมปฏิ บั ติ ภารกิจพิ เศษเฉพาะกิจ มี ความเร็ว
ในวงโคจรไมคงที่ (เร็วเมื่อใกลโลก ชาเมื่อออกหางโลก)
วัตถุประสงคของปฏิบัติการทางอวกาศ คือ การใชดาวเทียมในการหาขอมูลที่ตองการ เพื่อ...
๑. การสนับสนุนกําลังทางอากาศ (Space Operations to Support Air Domain)
๒. การสนับสนุนการปฏิบัติการรวม (Space Operations to Support Joint Operations)
๓. การสนับสนุนภารกิจความมั่นคงของชาติ (Space Operations to Support National Security)
- การสนับสนุนภารกิจปองกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- การเฝาระวังทางอากาศ ประกอบดวย ระวังวงโคจรดาวเทียม, ระวังและแจงเตือนวัตถุอวกาศที่มีแนวโนมจะเขาชน
กับดาวเทียมของไทย, ระวังและแจงเตือนวัตถุอวกาศที่หลนเขาสูชั้นบรรยากาศโลก และปองกันภัยคุกคามทางอวกาศ
๔. การสรางความรวมมือดานกิจการอวกาศ (Space Cooperations) คือ สรางเครือขายเพื่อสํารวจ พัฒนา และ
แลกเปลี่ยนขอมูล ทั้งในและนอกประเทศ
การปฏิบัติการทางอวกาศ
๑. การปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรับ (Defensive Space Operations: DSO)
- การเฝ าระวั งทางอวกาศ (Space Situational Awareness: SSA) คือ ปฏิ บั ติ การเพื่ อนํ า ข อมู ลที่ ไดจ ากการ
ตรวจการณไปใช
- การเสริมขีดความสามารถทางอวกาศ (Space Force Enhancement: SFE) คือ ปฏิบัติการเพื่อใชประโยชน
จากศักยภาพของการปฏิบัติการทางอวกาศ
- การสนับสนุนทางอวกาศ (Space Support: SS) คือ การใชทรัพยากร ทอ.สนับสนุนการปฏิบัติการทางอวกาศ
๒. การปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรุก (Offensive Space Operation: OSO)
- การควบคุมทางอวกาศ (Space Control) คือ ทําลายหรือลดขีดความสามารถของขาศึกที่เปนภัยตอความมั่นคง
มี ๒ รูปแบบ คือ
 การควบคุมทางอวกาศเชิงรุก (Offensive Space Control: OSC) มีเปาหมายปฏิบัติการตอ ๓ องคประกอบหลักของ
ขาศึก คือ สวนอวกาศ (Space Segment) สวนภาคพื้น (Ground Segment) และสวนเชื่อมโยงขอมูล (Link Segment)
 การควบคุมทางอวกาศเชิงรับ (Defensive Space Control: DSC) ประกอบดวย การใชมาตรการเชิงรับ
คือ การปองกันการรบกวน/การโจมตี และการใชมาตรการเชิงรุก คือ การตอตานการรบกวน/การโจมตี
- การประยุกตกําลังทางอวกาศ (Space Force Application: SFA) ประกอบดวย การสํารวจทางอวกาศ และ
การสงวัตถุสูอวกาศ
หลักนิยมปฏิบัติการรวม
การปฏิบัติการรวม คือ การปฏิบัติการที่ใชกําลังรบชาติเดียวกันตั้งแต ๒ เหลาทัพขึ้นไป เพื่อบรรลุภารกิจเดียวกัน ภายใต
ผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว

๖
หลักการของการปฏิบัติการรวม
๑. สนธิขีดความสามารถของกําลังจากตางเหลาทัพที่แตกตางกัน เพื่อวัตถุประสงครว มกัน
๒. ตองมีเอกภาพในการบังคับบัญชา
๓. ตองมีฝายเสนาธิการรวม หรือฝายอํานวยการรวม ใหผูบังคับบัญชา
๔. ตองกําหนดขอบเขตการควบคุมและสั่งการใหรัดกุมและชัดเจน
ขอพิจารณาการปฏิบัติการรวม
๑. การวางแผนในระดับยุทธศาสตร ตองมีการประเมิน สถานการณและวางบทบาทที่เหมาะสมของทหารตอ
สถานการณ กําหนดขีดความสามารถที่ตองการ การพิจารณาวาจะใชขีดความสามารถจากหนวยใด และการจัดทํา
แผนการปฏิบัติ
๒. การวางแผนในระดับยุทธการ เปนการวางแผนการทัพเพื่อเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกับยุทธวิธี ที่กอใหเกิด
สภาวะสุดทายระดับยุทธศาสตร และสรางสภาวะที่เกื้อกูลใหเกิดความสําเร็จตอการปฏิบัติในระดับยุทธวิธี
๓. หัวใจหลักของการปฏิบัติการรวม คือ เอกภาพในความพยายาม ซึ่งเกิดจาก การทําให ทุกสวนเขาใจตรงกัน
การประสานนโยบายและแผน และการไววางใจซึ่งกันและกัน
๔. ปจจัยสูความสําเร็จ คือ เขาใจปญหาชัดเจน เขาใจการปฏิบัติทุกขั้นตอน และตองบูรณาการใหเกิดเอกภาพใน
ความพยายามของทุกฝาย (การเมือง/ทหาร/พลเรือน/สังคม)
หลักนิยมปฏิบัติการรวม/ผสม
การปฏิบัติการผสม คือ การปฏิบัติการทางทหารที่ใชกําลังรบเหลาทัพเดียวกันตั้งแต ๒ ชาติขึ้นไป ภายใตการควบคุมของ
ผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว
การปฏิบัติการรวม/ผสม คือ การปฏิบัติการทางทหารที่ใชกําลังรบตั้งแต ๒ เหลาทัพขึ้นไป และรวมปฏิบัติการตั้งแต
๒ ชาติขึ้นไป ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว แบงไดเปน
- กองกําลังพันธมิตร (Alliance) คือ มีเปาหมายระยะยาว เพื่อผลประโยชนรวมกันของสมาชิก
- กองกําลังผสม (Coalition) คือ ตั้งขึ้นชั่วคราว เพื่อบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะที่ตองการ
หลักการของการปฏิบัติการรวม/ผสม
๑. สนธิขีดความสามารถที่แตกตางกันเขาดวยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะรวมกัน
๒. ผบช.และ ฝอ.ตองสรางความเปนเอกฉันท และสรางเอกภาพในความพยายามของทุกฝาย
๓. มีสายการบังคับบัญชา ๒ สายคือ สายบังคับบัญชาในกองกําลังรวม/ผสม และสายการบังคับบัญชาในกองกําลัง
ของชาติตนเอง
๔. ผบ.กองกําลังรวม/ผสม เปน ผบช.สูงสุด โดยมี ผบ.กองกําลังแตละชาติเปนหนวยขึ้นตรง
๕. การจัดกองกําลังไมมีรูปแบบตายตัว ขึ้นกับสถานการณ ปกติมโี ครงสรางการบังคับบัญชา ๓ รูปแบบ คือ
- แบบสนธิ คือ การบังคับบัญชาซึ่งตัวแทนจากชาติสมาชิกรวมอยูในโครงสรางการบังคับบัญชาเดียว
- แบบมีชาติผูนํา คือ สมาชิกมอบการบังคับบัญชากองกําลังในชาติตนใหชาติผูนํา
- แบบขนาน คือ ไมมีการกําหนดผูนําของกองกําลัง ใชการประสานงานระหวางชาติสมาชิก (ควรเลี่ยงรูปแบบนี้)
ขอพิจารณาการปฏิบัติการรวมผสม
๑. หัวใจของความสําเร็จ คือ ความสามัคคีรวมแรงรวมใจกัน (เอกภาพในความพยายาม) เกิดจากการมีความเขาใจ
ตรงกัน การมีนโยบายและแผนที่สอดคลองกัน และการมีความเชื่อใจและเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน
๒. ประเทศสมาชิกตองเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน
๓. สายการบังคับบัญชาของแตละชาติสมาชิกยังคงมีอยูตามปกติ
๔. การสงกําลังบํารุงเปนสิ่งสําคัญซึ่งตองคํานึงถึง

๗
๕. ตองมีการปฏิบัติงานรวมกันในทุกระดับ
๖. ควรมีหนวยงานที่ปฏิบัติงานรวมกันระหวางพลเรือนกับทหาร เพื่ออํานวยความสะดวกในการประสานงาน
๗. ตองคํานึงถึงความแตกตางดานภาษา วัฒนธรรม ผลประโยชนของชาติ ศาสนา สังคม การเมือง ฯลฯ
๘. ผูบังคับบัญชากองกําลังรวม/ผสม ตองสรางความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดย เคารพใหเกียรติกัน สราง
ความปรองดอง เขาใจสมาชิก และมีความอดทน
การปฏิบัติการของกองทัพอากาศ
บทบาท ทอ.มีบทบาท ๕ ประการ ไดแก การควบคุมยุทธบริเวณ การโจมตีทางยุทธศาสตร การประยุกตกองกําลัง
การทวีกําลัง และการสนับสนุนการรบ
หนาที่ ทอ.มีหนาที่ใน ๓ บทบาท (ซึ่งสอดคลองกัน) ดังนี้
๑. ตามรัฐธรรมนูญ คือ ปกปองสถาบันกษัตริย เอกราช อธิปไตย ผลประโยชนและความมั่นคงของชาติ ความสงบ
เรียบรอยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ
๒. ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ กห. พ.ศ.๒๕๕๑ คือ ๑) พิทักษเอกราชและความมั่นคงจากภัยคุกคามภายนอก
๒) ปกปองและสนับสนุนสถาบันกษัตริย ๓) ปกปองผลประโยชนแหงชาติ ๔) พัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ
กิจการอวกาศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕) ปฏิบัติการทางทหารอื่นเพื่อความมั่นคงแหงราชอาณาจักร
๓. ตามที่ไดรับมอบหมายจากการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล คือ มีสวนรวมในการผนึกกําลังพัฒนาประเทศ
และการแกปญหาสําคัญของชาติ
ภารกิจ ทอ.มี ภารกิจสําคัญ ๓ ประการคือ การพิทักษรักษาปกปองสถาบัน พระมหากษัตริย การเตรียมกํ าลั ง
ปองกันราชอาณาจักร และการพัฒนาประเทศ
พันธกิจของ ทอ. ไดแก เตรียมความพรอม และใชกําลัง (ยามปกติ/สงคราม พัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน)
ความสามารถหลัก ที่ตางจากเหลาทัพอื่น คือ เฝาตรวจ ควบคุม บริหารจัดการหวงอากาศ และอวกาศ, การรบทาง
อากาศทุกมิติ, การขนสงทางอากาศ ใน/นอกประเทศ, การเฝาระวังทางอากาศ และการสนับสนุนการรบใหเหลาอื่น
ความสามารถเฉพาะ ประกอบดวย ติดตามความเคลื่อนไหวกําลังทางอากาศรอบประเทศ, สกัดกั้นอากาศยาน,
ทําลายอากาศยาน/อาวุธฝายตรงขาม, โจมตีทางอากาศระดับยุทธศาสตร/ตอตานทางอากาศ, สนธิกําลังรวมกับ
เหลาทัพอื่น, บัญชาการและควบคุมพื้นที่เพื่อทวีกําลัง, ลาดตระเวนทางอากาศ, ลําเลียงทางอากาศ, เติมเชื้อเพลิง
ในอากาศ, ค นหาและชว ยชี วิต ทั้ง ทางทหารและพลเรือ น, ปฏิบั ติก ารพิเ ศษทั้ง ทางทหารและพลเรือน และ
เดินอากาศในหวงอากาศและอวกาศ
แนวคิดและการประยุกตใชกําลังทางอากาศ ในกิจการทหารและพลเรือน โดยใชกําลังทางอากาศเพื่อ...
๑. เปนกําลังรบหลักของประเทศ ใชปกปองผลประโยชนนอกประเทศ
๒. ปองปรามสูหนทางแหงสันติ ใชเปนหลักประกันไมใหเกิดการรุกรานจากชาติอื่น จึงตองอยูอยางสันติ
๓. เครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ ใชควบคูกับการเมือง สรางความสัมพันธในรูปแบบของการฝก
๔. ภารกิจระหวางประเทศ ใชขีดความสามารถของกําลังทางอากาศชวยเหลือดานมนุษยธรรม
๕. บทบาททางพลเรือน ใชในการลําเลียง ลาดตระเวน ฝนหลวง บรรเทาสาธารณภัย
๖. แกไขปญหาสําคัญของชาติ โดยบูรณาการกับภาครัฐและเอกชน เชน กิจการการบินของชาติ ปญหายาเสพติด
๗. ปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงของรัฐ ใชขีดความสามารถเพื่อรักษาความมั่งคงภายใตกรอบกําลังอํานาจแหงชาติ
เชน ตอตานการกอการราย รปภ.สนามบิน สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ กระจายเสียงและโปรยใบปลิว เปนตน
๘. พัฒนาประเทศ สรางความกาวหนาใหประเทศในดานการบินและอวกาศ
๙. อุตสาหกรรมปองกันประเทศ ใชพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศรวมกับภาครัฐและเอกชน
๑๐. กิจการการบิน ใชเพื่อพัฒนากิจการการบินโดยรวมของประเทศอยางเปนระบบทั้งพลเรือนและทหาร

๘
๑๑. วิวัฒนาการดานการบิน ทอ.พรอมเปนหนวยงานหลักในการบุกเบิกกิจการการบิน การควบคุมหวงอากาศและอวกาศ
๑๒. วิชาการ/วิทยาการการบิน ทอ.เตรียมปรับทิศทางเพื่อรองรับอนาคตทางการบินที่เปลี่ยนแปลงไป
๑๓. การบริการดา นการบิน ใหบริการเกี่ย วกับดานการบิน การซอมบํารุง เวชศาสตร นิรภัย มาตรวิ ทยา การ
ควบคุมการบิน การจัดการหวงอากาศ ฯลฯ
๑๔. บุคลากรดานการบิน ผลิตบุคลากรดานการบินถายโอนสูหนวยอื่น ๆ ในประเทศ
ปจจัยสําคัญที่มีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพและความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวย คุณภาพของกําลัง
พล เทคโนโลยี และยุทธวิธี
สาระสําคัญของหลักนิยมกองทัพอากาศ อยูบนพื้นฐานของธรรมชาติและคุณลักษณะของกําลังทางอากาศ ไดแก
๑. กองทัพ อากาศตองแยกเป นอิสระจากเหลาทัพ อื่น ตองจัดโครงสรา งกํา ลังรบให สอดรับกับ เทคโนโลยี และ
คุณลักษณะของกําลังทางอากาศ โดยยึดหลัก “รวมการควบคุม แยกการปฏิบัติ”
๒. กําลังทางอากาศเหมาะอยางยิ่งในการใชเชิงรุก ไมเหมาะกับการตั้งรับ
๓. ใชกําลังทางอากาศเพื่อบรรลุความมุงหมายหลักตามลําดับ ๓ ประการ ไดแก การครองอากาศ การทําลายกําลัง
ทหารขาศึก และการปฏิบัติการรวมใหบรรลุวัตถุประสงคการรบ
๔. หากปราศจากการครองอากาศแลว จะไมสามารดําเนินกลยุทธดวยกําลังภาคพื้น/ทะเลขนาดใหญได
๕. หากกําลังทางอากาศไมชนะและครองอากาศไมได ก็ไมสามารถชนะสงครามขนาดใหญได
๖. กําลังทางอากาศเปนมาตรวัดกําลังอํานาจแหงชาติทางทหาร
๗. ฐานบินบนบกไดเปรียบฐานบินลอยน้ํา ในดานการปองกันการโจมตี และการสงกําลังบํารุง
๘. รัศมีของอากาศยานรบ คือขอบหนาของยุทธบริเวณ ซึ่งเราสามารถสงกําลังทางอากาศเขาทําลายได
๙. การปองกันทางอากาศเปนสิ่งจําเปนที่ตองเตรียมในยามปกติ แตเปนมาตรการเชิงรับที่ปองกันปลายเหตุเทานั้น
๑๐. การครองอากาศไดจากการจูโจมเฉียบพลันตอกําลังทางอากาศและสวนเกี่ยวของของขาศึก
๑๑. กําลังทางอากาศไมสามารถฟนตัวไดในเวลาอันสั้นหากถูกทําลาย
๑๒. กําลังทางอากาศ คุณภาพสําคัญกวาปริมาณ ทั้งดานเทคโนโลยี ยุทธวิธี ยุทโธปกรณ และคุณภาพกําลังพล
๑๓. อากาศยานรบตอถูกแผนแบบมาเพื่อทุก ๆ กิจกรรมที่กําลังทางอากาศจะตองปฏิบัติ
๑๔. จะทําลายขวัญของขาศึกได ตองดวยการทิ้งระเบิดที่แมนยําเทานั้น
๑๕. กําลังทางอากาศ ตองมีขีดความสามารถในการลําเลียงและการสงกําลังบํารุงไดดวยตัวของมันเอง
๑๖. Operation Commander ต อ งให ค วามกระจ า งแกผู นํา ทางการเมื อ ง เพื่ อ เลื อ กใช เ ครื่ อ งมือ ทางทหาร
ที่สมเหตุสมผล
หลักนิยม ทอ. เปนกรอบแนวคิดของการจัดการอํานาจกําลังรบ และการกําหนดแนวทางการวิจัยพัฒนา
อํานาจกําลังรบของ ทอ. เปรียบเสมือนหัวใจของการรบ เปนวิถีทางที่ดีที่สุดในการเตรียมกําลังและใชกําลังทาง
อากาศ หลักนิยมจะใหขอมูลอยางเพียงพอวาจะ “ทําอะไร” ในการปฏิบัติ เพื่อเปนหนทางที่ดีที่สุดในการใชกําลัง
ทางอากาศ
หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุปประเด็นสําคัญของหลักนิยม ทอ.ป ๖๒ ใหสั้นที่สุด และไดใจความที่
พอเขาใจได หากผูอานตองการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอานในหลักนิยม ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับสมบูรณ)
เอกสารอางอิง
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