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เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน 



     ความมุ่งหมาย 

 เพื่อให ้นทน.มีความรู้ความเข้าใจ ในมุมมองเกี่ยวกับสงคราม 

สิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  ขอบเขตการปฏิบัติการทางทหาร  

ระดับและการปฏิบัติของสงคราม หลักนิยม  การจัดดินแดน  

แนวความคิดในการปฏิบัติการยุทธ์  และประเภทของการรบที่

จะต้องปฏิบัติ 

 

 เพื่อให้ นทน.สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปเป็นพื้นฐานส าหรับ

การศึกษาในวิชาอื่น ๆได้ต่อไป 



 

   สงคราม 

• สงคราม  คือการต่อสู้เพื่อเอาชนะกันด้วยการใช้พลังอ านาจทางทหาร  และ พลังอ านาจ
อื่นๆ   เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ หรือเพื่อขยายอิทธิพลของประเทศ 

• สงคราม  คือการต่อสู้ที่เกิดจากการขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการเมืองระหว่างประเทศหรือ
ระหว่างรัฐในประเทศ 

• สงคราม  เป็นเครื่องมือสุดท้ายของการเมืองที่ไม่อาจจะตกลงกันได้ด้วยวิธีอื่น เพื่อการ
แก้ปัญหาระหว่างประเทศ  



      สงคราม 

สงครามจ ากัด  สงครามเย็น    สงครามทั่วไป 



 เป็นลักษณะของการต่อสู้ที่ใช้พลังอ านาจแต่บางส่วน 

หรือเป็นลักษณะของสงครามที่จ ากัดขอบเขต และ งดเว้น

การปฏิบัติบางประการเพื่อวัตถุประสงค์ไม่ให้สงคราม

ขยายขอบเขตของยุทธบริเวณ จ ากัดระบบอาวุธหรือใช้

ทั้งหมด    แต่จ ากัดเป้าหมายก าลังรบหรือวัตถุประสงค์

ทางทหารและการเมือง 

สงครามจ ากัด 



เป็นลักษณะของการต่อสู้ด้วยการ 

ใช้  พลังอ านาจของชาติ และระบบอาวุธท่ีมีอยู่

ทั้งสิ้นของทั้งสองฝา่ย โดยไม่มีข้อจ ากัดหรือละ

เว้นแต่อย่างใด   

สงครามทั่วไป  



 คือสงครามที่มิไดใ้ช้ก าลังทหารเข้าปฏิบัติการ

โดยเปิดเผย  อาจเป็นรูปแบบของสงครามโดยการใช้

อาวุธธรรมดา  หรืออาวุธนิวเคลียร์ในขอบเขตจ ากัด

ก็ได้ ซึ่งประกอบด้วย 

        - สงครามนอกแบบ 

    - สงครามปฏิวัติ 

สงครามเย็น 



ระดับยุทธวิธี  
(Tactical Level) 

ระดับปฏิบัติการ  
(Operational Level) 

ระดับยุทธศาสตร์  
(Strategic Level) ยุทธศาสตร์ภาคพื้น  

(Theater Strategy) 

แผนการทัพ  
(Campaigns) 

การยุทธ์ใหญ่  
(Major Operation) 

การรบ  
(Battles) 

การรบปะทะ  
(Engagements) 

การปฏิบัติของหน่วยขนาดเล็กและ
พลประจ า  

(Small Unit And Crew Action) 

ท าลาย กองทัพอิรัค ตอนใต้ของ
แม่น้ ายเูฟรติส 

ยุทธการพายุทะเลทราย 

กองทัพที่ ๓ เข้าตีเพื่อท าลายกองก าลังพทิกัษ์
สาธารณรัฐ 

กองทัพน้อยที่ ๗ เข้าตีกองทัพน้อยที ่๑๒ 
ของอิรัค และกองก าลังพทิักษ์สาธารณรฐั 

กรม ม.ที่ ๒ รบปะทะ 

ถ.เอ็ม.๑ เอ.๑ รบปะทะและท าลาย ถ.
ที-๗๒ ๖ คัน 

นโยบายแห่งชาติ  
(National Policy) สถาปนารัฐบาลคูเวตโดยใช้ก าลังทาง

ทหาร 

ระดับของสงคราม (Level Of 
War) 





สงครามตามแบบ 

 เป็นการต่อสู้กันด้วยก าลังอาวุธหรือใช้

มาตรการทางด้านการทหารโดยเปิดเผย/มีลักษณะ

ของการเผชิญหน้ากันระหว่างคู่สงครามโดยตรง  

ความขัดแย้งอาจเกิดจากเรื่องดินแดน เชื้อชาติ หรือ

ศาสนา ก็ได ้



สงครามไม่ตามแบบ 

  : การต่อสู้กันโดยใช้มาตรการทั้ง

ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 

รวมทั้งมาตรการทางทหารโดยไม่มีการ

เผชิญหน้ากันระหว่างคู่กรณีโดยเปิดเผย ใช้

การข่มขู่ คุกคาม หรือการแสดงก าลัง 



 

หลักการสงคราม 



    เป็นแนวทางในการท าสงคราม 

    ของระดับ  ยศ., ยก., และ ยว. 

๑. หลักความมุ่งหมาย 

๒. หลักการรุก 

๓. หลักการรวมก าลัง 

๔. หลักการออมก าลัง 

๕. หลักการด าเนินกลยุทธ์ 

๖. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา 

๗. หลักการระวังป้องกัน 

 ๘. หลักการจู่โจม 

๙. หลักความง่าย 

๑๐. หลักการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

 

 หลักการสงคราม 

มูลฐานของการปฏิบัติการของเหล่าทัพบก 



         หลักความมุ่งหมาย       

  

 การปฏิบัติทางทหารทั้งปวงมุ่งสู่เป้าหมาย   

 ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน แตกหัก และบรรลุได้ 

 



พ.ท.  เลอศักดิ์     มีบ ารุง 

หลักการรุก 

  

การชิงความริเริ่ม การรักษาความริเริ่ม 

และ 

ขยายผล ความริเริ่ม  

ด ารงความเสรีในการปฏิบัต ิ



   หลักการรวมก าลัง 

รวมอ านาจก าลังรบให้เหนือกว่า  

ณ ต าบล/เวลา  

 ท่ีต้องการ บรรลุผลแตกหัก 



หลักการออมก าลัง 

ใช้อ านาจก าลังรบน้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น 

ในด้านปฏิบัติการรอง 



Business-world.potx

   หลักการด าเนินกลยุทธ์ 

  

 ท าให้ข้าศึกตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ 

โดยการใช้อ านาจก าลังรบอย่าง 

อ่อนตัว/คล่องแคล่ว/ดกย. 



        

หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา 

  

การปฏิบัติทั้งปวงมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน  

เอกภาพต่อทุกๆ เป้าหมายภายใต้  

ผบ.รับผิดชอบเพียงผู้เดียว 



       หลักการระวังป้องกัน 

  

ไมย่อมให้ข้าศึกมีความได้เปรียบ       จูโ่จมโดยไม่

คาดคิด 
 



 

       หลักการจู่โจม 

  

โจมตีข้าศึก  

 ณ เวลา หรือต าบล หรือรูปแบบ 

ที่ข้าศึกไม่ได้เตรียมการไว้ก่อน 
 



 

        หลักความง่าย 

  

 เตรียมแผนที่ชัดเจน ไมยุ่่งยาก 

 และค าสั่งที่ชัดเจน รัดกุม 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท ้

 



 

     หลักการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

  

ผนึกก าลังและกิจกรรมในการป้องกันประเทศที่

มีอยู่เข้าด้วยกัน 

อย่างมีการผสมผสามกันเป็นอย่างด ี

 
 



 

หลักพื้นฐานการปฏิบัติการ 



หลักนิยมการรบอากาศพื้นดิน 

(AIRLAND BATTLE) 
 

หลักนิยมการรบอากาศพื้นดิน(AIRLAND BATTLE) 
     พื้นฐานของหลักนิยมการรบอากาศ –พื้นดิน คือ การครองความริเริ่ม
และใช้อ านาจก าลังรบที่มีอยู่ ท าการรุกอย่างรวดเร็วจนกว่าจะได้ชัยชนะ 

** ความจริงพื้นฐานที่ยึดถือเป็นหลักอยู่ ๔ ประการ ** 

คือ  

** ความริเริ่ม ความว่องไว   ความลึก  และความประสานสอดคล้อง ** 



   ความริเริ่ม 

 

การปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องก าหนด 

หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรบ 

ใช้เพื่อบีบบังคับให้ข้าศึกปฏิบัต ิ

ตามความมุ่งหมายและตามจังหวะที่เราก าหนด       

 



ความว่องไว  

ความสามารถในการปฏิบัติการ 

ของฝ่ายเราที่รวดเร็วกว่าข้าศึก 



 การขยายขอบเขตของการปฏิบัติการ 

 ในเรื่องพื้นที่ เวลา และทรัพยากรที่ใช้ 

      ความลึก 



การจัดล าดับการปฏิบัติในสนามรบ 

โดยพิจารณาจากเวลา พ้ืนที่  

และความมุ่งหมายของการปฏิบัติ 

เพื่อให้บังเกิดอ านาจก าลังรบสูงสุด 

 ณ จุดที่ต้องการแตกหัก 

 

ความประสานสอดคล้อง  



 

หลักการทางยุทธ 





















โครงร่างของสนามรบ 

1.พื้นที่ปฏิบัติการ(AO) 

2. พื้นที่สนใจ(AI) 

•METT-TC 
•เพียงพอที่จะประสบผลส าเร็จ 

3 มิติ 
รวมห้วงอากาศ 

• ต้องการข่าวสาร / ข่าวกรองเพื่อปฏิบัติการ     
•          และวางแผนในอนาคต 
  AI  > AO , ห้องการรบ 

พื้นที่สนใจ 

XXXX 

XXXX 

เหนือ     รอง 












































