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การปฏิบติัการร่วม 
Joint Operations 



      การยทุธร่วม/ผสม 
Joint/combine   Operations 

Capt  SAYNIS    DANSUPUTRA 

Royal  Thai Navy 



ขอบเขตในการบรรยาย 

กล่าวทั่วไป 

หลกัการของการยุทธร่วม/ผสม 

การจดัพืน้ที่ 

ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

การจดัหน่วยและการบังคบับัญชา 

หลกันิยมการวางแผนร่วมในการใช้ก าลงัทั้งสามเหล่าทัพ 



กล่าวทั่วไป 

     การปฏิบัติการรบของก าลงัแต่ละเหล่าทพั  ในอดีตทีผ่่านมา 
ได้ใช้การปฏิบัติการในลกัษณะแยกกนัท าการรบตามล าพงัเป็นส่วนใหญ่ได้เกดิ
แนวคดิว่า      เน่ืองจากแต่ละเหล่าทพัมีคณุลกัษณะ 
ขีดความสามารถ  และข้อจ ากัดที่แตกต่าง  หากได้น าก าลังเข้าผสมผสานกัน
โดยให้ก าลังแต่ละเหล่าทัพน าขีดความสามารถเฉพาะเหล่าสนับสนุนการ
ปฏิบัติซ่ึงกนัและกนัอย่างใกล้ชิด  โดยมุ่งเข้า 
ปฏิบัติต่อจุดหมายเดียวกัน  จะท าให้บรรลุผลสมความมุ่งหมายได้ง่ายกว่า
การใช้ก าลังของแต่ละเหล่าทัพแยกการปฏิบัติเป็นเอกเทศ แนวความคิดน้ีจึง
เป็นทีม่าของการปฏิบัติการร่วม 



 ท ำไมต้องมีกำรยทุธร่วม 
 ตามทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้นบ้างแล้วว่าการสงครามสมัยใหม่ เหล่าทพัใดเหล่าทพัหน่ึงไม่

สามารถปฏิบติัการเพยีงล าพงัแล้วได้ชัยชนะ และหากพจิารณาการรบส าคญั ๆ ตั้งแต่
สมัยสงครามโลกคร้ังที ่๒ เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นสงครามเวียดนาม สงครามฟอล์ก
แลนด์ หรือสงครามอ่าวเปอร์เซีย กด็ ี การด าเนินกลยทุธจะค่อนข้างซับซ้อน ทุกอย่าง
จะด าเนินการ ไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากข้อมูลข่าวสารจะลื่นไหลไปอย่างรวดเร็ว แนว
การยทุธจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในแต่ละมิติ ทัง้ในอากาศ ในทะเล และบน
พืน้ดนิ การทีทุ่กอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและค่อนข้างสลับซับซ้อนน่ีเอง เหล่า
ทพัเดยีวคงไม่สามารถรับมืออยู่ ต้องมีการผสมผสานขดีความสามารถของทุกเหล่า
ทพัเข้าด้วยกนั ภายใต้การอ านวยการรบอย่างมีเอกภาพ เพือ่น าไปสู่เป้าหมายเดยีวกนั
คอื ชัยชนะ 



ค าจ ากดัความในการยทุธร่วม/ผสม 

 ร่วม ( Joint) กจิกรรมการปฏิบัติการ ฯลฯ ซ่ึงมีหน่วยต่างๆ ของ
เหล่าทพัมากกว่าหน่ึงเหล่าทพัของชาติเดียวกนัเข้าร่วม 

ผสม ( Combined) ระหว่างก าลังหรือหน่วยต้ังแต่สองส่วนขึน้ไป
ของชาติพนัธมิตรต้ังแต่สองชาติขึน้ไป  ( หากชาติพนัธมิตรหรือ
เหล่าทพัทั้งหมดมิได้ปฎบิติัร่วมกนักจ็ะต้องบ่งชาติและเหล่าทพัที่
ปฎบิัติร่วมกนัให้ชัดเจน) 

การยทุธร่วม(Jiont Operation) ปฎบิัติการทางทหารทีใ่ช้ก าลงัรบ
หลกัของชาติเดียวกนัต้ังแต่สองเหล่าทพัขึน้ไป เพือ่บรรลภุารกจิ
เดียวกนัภายใต้ การบังคบับัญชาทางยทุธการหรือควบคมุทาง
ยทุธการของผู้บัญคบับัญชาเพยีงคนเดียว 



ค าจ ากดัความในการยทุธร่วม/ผสม (ต่อ)  
การยทุธผสม ( Combined Operations) ปฎบิัติการซ่ึงมีก าลัง

ของพนัธมิตรต้ังแต่สองชาติขึน้ไปร่วมกนัปฎบัิติเพือ่บรรลภุารกจิ
เดียวกนัภายใต้การบังคบับัญชาของผู้บังคบับัญชาเพยีงคนเดียว 

เขตสงคราม  คอื พืน้ที่ทางบก  ทางทะเล และทางอากาศ ซ่ึงอาจ
เกีย่วข้องกบัการท าสงคราม เขตสงครามไม่มีขอบเขตจ ากดั อาจ
ประกอบด้วยยทุธบริเวณแห่งหน่ึงหรือมากกว่า 

พืน้ทีส่งคราม คอื   เขตสงครามส าหรับการปฏิบัติการยทุธร่วมและ
การยทุธผสม  



ก าลังทางบก 



ก าลังรบหลัก 

กองก าลงัทางบก  เป็นกองก าลงัภาคพืน้ดินอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเหล่าทพับก  มีลักษณะส าคญัคือเป็นหน่วยก าลงัเพือ่ปฏิบัติการ
รบในสภาพแวดล้อมทางบกอย่างต่อเน่ือง  สภาพแวดล้อม
ประกอบด้วย ผิวพืน้โลก รวมทัง้เขตน ้าและห้วงอากาศที่ต่อเน่ือง 
เป็นหน่วยก าลงัทีใ่ช้ด าเนินการเด็ดขาดในขั้นสุดท้าย เม่ือชาติ
ต้องการบังคบัอีกชาติหน่ึงให้ท าตามประสงค์ 

มีกองก าลงัทีส่ าคญั ๓ ประเภท 



ขีดความสามารถของก าลังทางบก 

เป็นก าลงัที่สามารถยดึครองพืน้ทีป่ระชาชน  และทรัพยากร
ได้โดยตรงอย่างต่อเน่ืองและกว้างขวาง 

เป็นก าลงัทีใ่ช้ด าเนินการโดยเดด็ขาดในขัน้สุดท้ายเพือ่บังคบั
ให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามความประสงค์ของตน 

เป็นก าลังหลักในการรักษาเสถยีรภาพ และความ   มั่งคง
ภายใน 



ข้อจ ากดั 

การเคลือ่นทีจ่ ากดัขึ้นอยู่กบัลกัษณะภูมิประเทศ  และประเภทของ
หน่วย 

 ต้องการการสนับสนุนการส่งก าลงัอย่างต่อเน่ือง 
 เป็นเป้าหมายที่เสียเปรียบ  และล่อแหลมต่อการโจมตีทางอากาศและ

การระดมยงิจากทางทะเล 



การปฏิบัติการของก าลังทางบก 

การปฏิบัติการรบด้วยวธีิรุก  ก่อใหเ้กิดชยัชนะเดด็ขาด   มุ่ง
ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเฉพาะพื้นท่ี ณ ต าบลท่ีตอ้งการ 

การปฏิบัติการรบด้วยวธีิรับ   เพื่อรักษาภูมิประเทศป้องกนัขา้ศึกมิ
ใหเ้ขา้ในพื้นท่ี  โดยจะท าลายหรือท าความเสียหายใหแ้ก่ฝ่ายเขา้ตี 

การปฏิบัติการรบด้วยวธีิร่นถอย     เป็นการปฏิบติัการรบเพื่อ
เคล่ือนยา้ยก าลงัไปขา้งหลงัหรือออกห่างจากขา้ศึก  เพื่อถนอมก าลงั  
หลีกเล่ียงการรบภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงคข์องฝ่ายเรา  เพื่อ
ดึงขา้ศึกเขา้มาสู่พื้นท่ีท่ีไมเก้ือกลูต่อขา้ศึกเอง 
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ทภ.๓ 
ทภ.๒ 

ทภ.๑ 

ทภ.๔ 

พล.ร.๔ 
พล.ร.๖ 

พล.ร.๒ รอ. 
พล.ม.๒ 

พล.ม.๑ 

พล.ร.๑๑ 

พล.๑ รอ. 
พล.รพศ. 

พล.ม.๓ 

พล.ร.๙ 

พล.ร.๗ 
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พล.ร.๑๕ 
พล.ร.๕ 



กองก าลงัทางเรือ    



กองก าลงัทางเรือ   เป็นกองก าลงัทางทะเล อยู่ใน
ความรับผดิชอบของเหล่าทหารเรือ มีลกัษณะ
ประการส าคญัคอืเป็นหน่วยปฏิบัติการในทะเล
โดยใช้เรือเป็นอาวุธหลกัเป็นหน่วยก าลงัเพือ่ให้
ได้มาและรักษาไว้ซ่ึงการควบคุมทะเลไม่ให้ข้าศึก
ใช้ทะเลให้เป็นประโยชน์ การรักษาเส้นทาง
คมนาคมทางทะเล และป้องกนัฝ่ัง 



คณุลักษณะของก าลังอ านาจทางทะเล 
ความคล่องตัว ( Mobility) 
ความสามารถปฏิบัติงานได้หลายประเภท(Versatility) 
ความสามารถปฏิบัติการในระยะไกลและอยู่ในพืน้ทีไ่ด้นาน        ( 

Sustained Reach) 
ความสามารถในการฟ้ืนตัว  (Resilience) 
ความสามารถในการล าเลียง (Lift Capability) 
ความสามารถวางก าลงัพร้อมอยู่ในพืน้ทีป่ฏิบัติการได้นาน(Poise) 
การใช้ก าลงัทางเรือเพือ่คานอ านาจก าลงัทางก าลงัทางบก

(Leverage)  



การปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทพั( Joint Attributes) 

การปฏิบัติการผสมกบัพนัธมิตร (Combined Attributes)  

การสนับสนุนด้านการข่าวกรองและข้อมูลจากภายนอก
(Intelligence and External  Information  Support) 

ความมีประสิทธิผลด้านค่าใช้จ่าย( Cost Effectiveness) 

อายกุารใช้งาน( Life Cycle) 
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กภ.๒ 
กภ.๓ 

กภ.๑ 

ทภ.๓ 
ทภ.๒ 

ทภ.๑ 

ทภ.๔ 



ก าลงัทางอากาศ 



กองก าลงัทางอากาศ  เป็นความรับผิดชอบของเหล่าทพัอากาศมี
ลักษณะประการส าคญัคือเป็นหน่วยปฏิบัติการทัง้ในอากาศ และห้วง
อวกาศ โดยใช้เคร่ืองบินเป็นหลัก เป็นหน่วยก าลงัทีม่ีความส าคญัยิ่ง
ในการสนับสนุน กองก าลงัทางบก และกองก าลงัทางเรือในการ
ปฏิบัติการ ด้วยภารกจิต่างๆได้แก่ ภารกจิการสนับสนุนทางอากาศ
โดยใกล้ชิด การลาดตระเวนทางอากาศ การล าเลียงทางอากาศ และ
การปฏิบัติการทางอากาศอ่ืนๆทีจ่ าเป็น ทั้งน้ีจะต้องมีการจัดต้ังระบบ
การรบร่วมระหว่างเหล่าทพัและต้องมีค าขอรับการสนับสนุน 



คณุลักษณะพเิศษทีแ่ตกต่างจากเหล่าทพัอ่ืน 

ความเร็ว 

พสัิยบิน 

ความอ่อนตัว 

ความแม่นย า 



ขดีความสามารถของก าลงัทางอากาศ 

 การตอบสนอง(ตามสถานการณ์ทนัทว่งท)ี 

 ความคลอ่งตวั(สามารถเคลื่อนยา้ย รวมก าลงัปฏบิตัภิารกจิไดอ้ยา่งรวดเรว็) 

 ความอยูร่อด( เทคโนโลย ีความรวดเรว็ ความแมน่ย า ท าใหอ้ากาศยานมี
ความอยูร่อดสงู) 

 การแสดงทา่ท(ีการป้องปราม) 

 อ านาจการทะลุทะลวง 

 อ านาจการท าลาย 

 การตรวจการณ์ 



ระบบการรบร่วม 

ระบบการปฏิบัติทีก่ าหนดให้ใช้ในการปฏิบัติการยทุธร่วม
หรือการทีก่ าลงัต่างเหล่าทพัปฏิบัติการสนับสนุนซ่ึงกนัและ
กนัหรือรับการสนับสนุน  ระบบเหล่าน้ีกค็อื ระเบียบที่
ก าหนด  ผู้ปฎบิัติ  การปฏิบัติ กรรมวธีิในการปฏิบัติ และ
ห้วงเวลาในการปฏิบัติ 



หลักการของการยทุธร่วม และ ยทุธผสม  
สนธิขีดความสามารถของต่าง

เหล่าทพั /เหล่าทพัต่างชาติ
ด้วยกนั (Integration of 

Forces) 
 เอกภาพในการบังคบับัญชา      

( Unity of Command) 

 มุ่งหน้าปฏิบัติให้ส าเร็จภารกจิ
แต่ด้านเดียว(Objectivity) 

ผู้บังคบับัญชาต้องมีฝ่าย
อ านวยการร่วม/ฝ่ายเสนาธิ
การผสม (Joint Staff/ 

Combined Staff ) 



 การใช้คุณลกัษณะและขดีความสามารถทีแ่ตกต่างกนั
ของกองทพับก  กองทพัเรือ กองทพัอากาศ มา
ผสมผสานด าเนินการต่อภารกจิเดยีวกนัให้เกือ้กลูซ่ึง
กนัและกนัอย่างใกล้ชิด 

สนธิขีดความสามารถของต่างเหล่าทพัเข้า
ด้วยกนั(Integration of forces) 



เอกภาพในการบังคบับัญชา 
(Unity of Command) 

การก าหนดตัวผู้บังคบับัญชาแต่เพยีงคนเดยีวทีจ่ะส่ัง
ใช้ก าลังเหล่าทพัต่างๆ เพือ่ปฎบัิติให้บรรลภุารกจิตามที่
ได้รับมอบ ทัง้น้ีเพือ่ให้หน่วยก าลังเหล่าต่างๆ
ปฎบิัติงานไปในทางทีจ่ะรวมก าลังและสอดคล้อง
ผสมผสานกนั 



ด ารงความมุ่งหมาย หรือ มุ่งหน้าปฏิบัติให้
ส าเร็จภารกจิแต่ด้านเดียว(objectivity) 

การกระท าเพือ่ทีจ่ะให้ผู้บังคบัหน่วยก าลังรบร่วม 
สามารถทุ่มเทความสามารถของหน่วยไปในการ
ปฎบิัติการให้ส าเร็จภารกจิแต่เพยีงประการเดยีวโดย
ไม่ต้องห่วงหรือรับผิดชอบในงานธุรการ 



ผู้บังคบับัญชาต้องมีฝ่ายอ านวยการ/ฝ่ายเสนาธิ
การร่วม( Joint Staff) 

เน่ืองจากเป็นการยากทีผู่้บังคบับัญชาและฝ่าย
อ านวยการของผู้บังคบับัญชา แต่เพยีงเหล่าเดยีวจะไม่
สำมำรถรอบรู้คณุลักษณะ การจัด เทคนิค หลักนิยม 
และการใช้ก าลังของต่างเหล่าทพัได้ดทีดัเทยีมกบัผู้ที่
อยู่ในเหล่าทพัของเขาเอง ดงัน้ันจึงจ าเป็นต้องมีฝ่าย
อ านวยการ/ฝ่ายเสนาธิการ  ท าหน้าทีช่่วยเหลือในการ
ใช้ก าลังเหล่าทพัอ่ืนๆ 



การบังคบับัญชา Command 

 การบังคบับัญชาเต็มที่ (FULL Command) ส่ังการทุกด้าน   ธุรการ  ก าลงัพล  
ส่งก าลงับ ารุง   ยทุธการ 

 การบังคบับัญชาทางธุรการ(Administrative  Command)เฉพาะ กพ,กบ 

 การบังคบับัญชาทางยทุธการ( Operational Command)เฉพาะ ยก 
 การควบคมุ( Control) มิใช่หน่วยใต้บังคบับัญชา ได้รับมอบหมายมาอีกต่อ

หน่ึง อ านาจอาจจะเป็นทัง้หมด หรือบางส่วน อาจมอบหรือแบ่งให้ผู้ อ่ืนได้  

 การมอบอ านาจ( Delegation of Authority) 

 การควบคมุทางยทุธการ( Operational Control) 

 การบังคบับัญชาและการควบคมุ (Command and Control) 



การบังคบับัญชา (ต่อ) 
ระบบการบังคบับัญชาและการควบคมุ ( Command and 

Control System) 

สายการบังคบับัญชา(Chain of Command) 
สายการบังคบับัญชาทางยทุธการ( Operational  Chain of 

Command) จดัต้ังเพือ่การยทุธเฉพาะคร้ัง 



สายการบังคบับัญชาทางธุรการ( Administration Chain 
of Command)   สายการบังคบับัญชาตามปกติ 

การบังคบับัญชา การควบคมุ  การติดต่อส่ือสารและข่าวสาร 
( Command Control Communication and 
Information = C3I)   ระบบรวมซ่ึงประกอบ หลกันิยม 
ระเบียบการ โครงสร้างการจดัหน่วยก าลงัพลยทุธภณัฑ์  ส่ิง
อ านวยความสะดวกและการส่ือสาร 

 



การจัดพืน้ที่สงคราม 

พ้ืนท่ีนอกประเทศ/พ้ืนท่ีอิทธิพลของขา้ศึก 

แนวจ ากดัการรุก 

แนวชายแดน 

พ้ืนท่ีการรบ 

เขตหลงั 

แนวไม่ยอม แนวไม่ยอมใหข้า้ศึกผา่น 



การจัดพืน้ท่ี 

พืน้ที่นอกประเทศ/พืน้ที่อิทธิพลของข้าศึก  

พืน้ที่การรบ 

พืน้ที่เขตหลัง 

พืน้ทีส่งครามแบ่งออกเป็น ๓ พืน้ทีห่ลกั 



พืน้ที่นอกประเทศ/พืน้ที่อิทธิพลของข้าศึก 

พืน้ที่ซ่ึงข้าศึกยดึครองด้วยก าลัง   ในยามปกติพืน้ที่
นอกประเทศ/พืน้ที่อิทธิพลของข้าศึก คอื พืน้ที่นอก
แนวชายแดนปัจจบัุน ในยามสงคราม พืน้ทีอิ่ทธิพล
ของข้าศึกเปลี่ยนแปลงไปตาม ไปตามสถานการณ์รบ 
หรืออาจหมายถงึพืน้ทีภ่ายในประเทศบางส่วนทีถู่ก
ข้าศึกยดึครอง 



พืน้ที่การรบ 

พืน้ที่ซ่ึงใช้หรือคาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติการบเพือ่
ป้องกนัประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการรบตามแบบ   



พืน้ที่เขตหลัง 

พืน้ที่หลังแนวทีไ่ม่ยอมให้ข้าศึกผ่าน ทัง้น้ีรวมทัง้พืน้ที่
ทีเ่หลือของประเทศไทยทัง้หมด 



การจดัพื้นทีป่ฏบิตักิารรว่ม 
 ช่วยในการประสานงานและป้องกนัการสบัสน ผบ.ก าลงัรบร่วมเป็นผูก้ าหนด 
 พืน้ท่ีปฏิบติัการร่วม Joint Operations Area (JOA)พืน้ท่ีทางพืน้ดิน  ทะเล และ

อากาศเพ่ือปฏิบติัการทหารได้ส าเรจ็ภารกิจ จะเกิดประโยชน์เมื่อมีการจ ากดั
ขอบเขตและพืน้ท่ี 

 พืน้ท่ีปฏิบติัการพิเศษร่วมJoint Special Operations Area (JSOA) เป็นพืน้ท่ี
ปฏิบติัการร่วม ส าหรบัการปฏิบติัการรบพิเศษร่วม หรือหน่วยรบพิเศษ 

 พืน้ท่ีเป้าหมายสะเทินน ้าสะเทินบก Amphibious Objective Area (AOA) 
     ท่ีหมายท่ีต้องครอบครองโดยก าลงัรบสะเทินน ้าสะเทินบกต้องมีขนาดใหญ่

เพียงพอส าหรบัปฏิบติัการทางทะเล อากาศ บก และ ปฏิบติัการพิเศษ 
 พืน้ท่ีสนใจ Area of Interest (AI) ผบ.ก าลงัรบร่วมก าหนดพืน้ท่ีสนใจ เพ่ือติดตาม 
     ความเคล่ือนไหวของข้าศึกนอกพืน้ท่ีปฏิบติัการ(JOA)ทัง้ ทางบก ทะเล อากาศ 

ปกติจะกว้างกว่าพืน้ท่ีปฏิบติัการ ครอบคลมุพืน้ท่ีท่ีข้าศึกสามารถปฏิบติัการได้ 
 
 
 
 
 



s 

 

AI 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ต้องมีหลักนิยม หลักการ และ/หรือระเบียบของหน่วยที่
เข้าท าการยทุธร่วม หรือสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั ทุก
เหล่าจะต้องเตรียมการปฏิบัติให้พร้อม 

ประกนัผลของความส าเร็จตามคณุสมบัติและขดี
ความสามารถของเหล่าทพัตน 

ต้องมีความไว้วางใจและเช่ือมั่นซ่ึงกนั ระบบการ
ควบคมุบังคบับัญชา การติดต่อส่ือสาร และการข่าวต้อง
ถูกต้อง  รวดเร็ว แน่นอน และเป็นเอกภาพ 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (ต่อ) 

การซักซ้อม การฝึก การปฏิบัติการร่วมกนั เพือ่ให้เกดิ
ความคุ้นเคย ความเข้าใจ 



สจร.ทหาร สตน.ทหาร 
นถปภ.ร.อ. สนพ.ทหาร 

ร้อย บก. สลก. 

ขว.ทหาร สปช.ทหาร กบ.ทหาร สส.ทหาร กพ.ทหาร 

ส่วนบังคับบัญชา 

ส่วนเสนาธิการร่วม 

ส่วนปฏิบัติการ 

ส่วนกิจการพิเศษ 

ส่วนการศึกษา 

ยก.ทหาร 

นทพ. ศรภ. 

สปท. ยศ.ทหาร 

ยบ.ทหาร ผท.ทหาร สบ.ทหาร กง.ทหาร ชด.ทหาร 

รร.ชท. รร.ตท. สวศ. สจว. วปอ. วสท. 

กร.ทหาร 

สน.ผบ.ทหารสูงสุด 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

ศตก. 



 



 

            นายกรัฐมนตรี 

รมว.กห. 

ผบ.ทหารสูงสุด 
(ประธานคณะผู้บัญชาการ) 

ผบ.ทหารสูงสุด 
(ผู้บัญชาการรบ) กรมเสนาธิการร่วม 

ศอร.บก.ทหารสูงสุด 
( ฝ่าย  สธร.) 

ผบ.ทบ. 
 
 

กรม.ฝสธ. 

ผบ.ทร. 
 
 

กรม.ฝสธ. 

ผบ.ทอ. 
 
 

กรม.ฝสธ. 

ผบ.ทบ. 
 
 

ศปก.ทบ. 

ผบ.ทร. 
 
 

ศปก.ทร. 

ผบ.ทอ. 
 
 

ศปก.ทอ. 

ใช้ก าลงั เตรียมก าลงั 

ผบ.หน่วย
บัญชาการต่างๆ 
 

ฝ่าย  สธร. 

กกล.ทบ. กกล.ทร. กกล.ทอ. 

กกล.ทบ. กกล.ทร. กกล.ทอ. 



การจัดกองทพัไทยในลักษณะหน่วยบัญชาการรวม 
บก.กองทพัไทย      
(หน่วยบญัชาการ
รวม) 

ทบ. ทร. ทอ. หน่วยขึน้ควบคุม 
ทางยุทธการ 

หน่วยบญัชาการ 
    กองก าลงั 
เฉพาะกจิร่วม 

หน่วยบญัชาการ 
รบร่วมอืน่ๆ 

กกล.ทบ. กกล.ทร. กกล.ทอ. กกล.อืน่ๆ 

บงัคบับญัชา (FULL COMMAND) 
บงัคบับญัชาทางยุทธการ(0PERATION COMMAND) 
 สนับสนุนด้านธุรการและส่งก าลงับ ารุง 



การจัดหน่วยและการบังคบับัญชาการยทุธร่วม 
(ไทย) 

หน่วยบัญชาการรวม (Unified Command)
 กองบัญชาการทีค่วบคมุกองก าลงัต้ังแต่สองเหล่าทพั ให้มา
ปฏิบัติภารกจิใดภารกจิหน่ึงอย่างต่อเน่ืองภายใต้ผู้บังคบับัญชาคน
เดียว กองทัพไทยถอืว่า บก.. เป็นหน่วยบัญชาการรวมหน่วยเดียว 
มี ผบ.สส. เป็นผู้บังคบับัญชา มีฝ่ายเสนาธิการร่วม มีส่วนราชการ
เป็นก าลงัต่างเหล่าทพัอันได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ  อาจมีส่วนราชการอ่ืนๆมาขึ้นการบังคบับัญชาทาง
ยทุธการ เช่น ตชด.  



หน่วยบัญชาการเฉพาะ ( ทบ.  ทร.  ทอ.) 
กองบัญชาการทีค่วบคมุก าลังทีป่ฏิบัติบัติงานในรูปแบบ
เหล่าทพัเดียว  ให้มาปฎบิัติภารกจิใดภารกจิหน่ึงอย่าง
ต่อเน่ืองในบางคร้ังอาจมีก าลังเหล่าทพัอ่ืนมาขึ้นสมทบ
เป็นการช่ัวคราว 

ปกติมีก าลงัเหล่าทัพเดยีว แต่อาจมีหน่วยก าลงัจากเหล่าทัพ
อื่นมาขึน้การบังคบับญัชาทางยทุธการ 

มั่นใจในเสรีในการปฎบิัติ ไม่จ าเป็นต้องประสานงานใกล้ชิด 



หน่วยบัญชาการเฉพาะกจิร่วม 

หน่วยบัญชาการทีม่กี าลงัตั้งแต่สองหน่วยขึน้ไป อยู่
ภายใต้ผู้บัญชาการคนเดยีว ผบ.สส. ส่ังจัดตั้งขึน้และ
บังคบับัญชาทางยุทธการเพือ่ให้ปฎบัิตภิารกจิใด
ภารกจิหน่ึง จะเลกิการจัดตั้งเมือ่ปฎบิัตภิารกจิน้ัน
เสร็จส้ินลง 
กจิเฉพาะทางยุทธวธีิอย่างจ ากดั 

มีฝ่ายเสนาธิการร่วมเพือ่ให้เกดิความสมดุลย์ 



หน่วยบัญชาการรวมรอง (SUB UNICOM) 

มีก าลังมากกว่าหน่ึงเหล่าทพัขึ้นไปจัดตั้งเพือ่ ปฎบิัติ
ภายใต้หน่วยบัญชาการรวม 



หน่วยบัญชาการพนัธกจิ 
  หน่วยบัญชาการทีจ่ดัตั้งขึน้จากหน่วยทีป่ฏิบัตหิน้าทีพ่เิศษ ผู้บัญชาการ 
หน่วยนีไ้ด้รับมอบให้มีอ านาจเพือ่การปฏิบตัิการหรือพนัธกจิทางทหาร 
ทีแ่น่นอนโดยเฉพาะ  ซ่ึงไม่เกีย่วข้องกบัพืน้ทีท่างภูมิศาสตร์แห่งใด 
แห่งหนึ่ง 



การจัดฝ่ายเสนาธิการร่วม 

ฝ่ายเสนาธิการของผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรวม
หรือหน่วยบญัชาการก าลงัเฉพาะกิจร่วม 
มาจากหลายเหล่าทพัมารวมกนั 

มีหนา้ท่ีใหค้วามมัน่ใจ ผบ.ชาเก่ียวกบัยทุธวธีิ เทคนิค 
ขีดความสามารถ ความตอ้งการ และ ขีดจ ากดัของกอง
ก าลงั (เหล่าทพั)  



หลักนิยมการวางแผนร่วมในการใช้้ก าลังทั้ง
สามเหล่าทัพ 

ชิงความได้เปรียบในการเร่ิมใช้ก าลงัทางอากาศเข้าโจมตีท าลาย
ก าลงัทางอากาศข้าศึก ก่อนทีข้่าศึกจะใช้ก าลงัทางอากาศของ
ข้าศึกเข้าท าลายก าลงัของฝ่ายเรา 

ท าลายระบบทีป่ระกอบเป็นก าลงัทางอากาศข้าศึก เพือ่มิให้ข้าศึก
ตอบโต้ทางอากาศหรือเป็นอปุสรรคในการครองอากาศของฝ่าย
เรา 

   การวางแผนร่วมในการใช้ก าลงัสามเหล่าทพั จะสัมฤทธิผลสูงสุดต่อเม่ือมี 
การพจิารณาอย่างละเอยีดถึงการสนธิขีดความสามารถ ใช้คุณลกัษณะและ 
ชดเชยข้อจ ากดัของแต่ละเหล่าทพัให้ตรงกบัวสัิย สามารถ และเกือ้กลู 
ซ่ึงกนัและกนั มีหลกันิยมดังนี้( การรบตามแบบ) 
 



-ชิงความได้เปรียบทางอากาศ 
-ท าลายระบบก าลงัทางอากาศ 



หลักนิยมการวางแผนร่วม(ต่อ) 

เมือ่ก าลงัต่อสู้และต้านทานหลกัของข้าศึกหมดก าลงัลง
ช่ัวคราวหรืออ่อนก าลงัลงมากแล้ว ให้พจิารณาใช้ก าลงั
ยงิจากทั้งทางบกและทางทะเลท าลายที่ตั้งทางทหารให้
พนิาศโดยส้ินเชิงเป็นการถาวร 
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              พจิารณาการขยายผลการรบด้วยการ
ปฏิบัติการยกพลขึน้บก โดยการยทุธสะเทนิน ้า
สะเทินบกด้วยก าลัง นาวิกโยธิน เข้ายดึหัวหาด 
และก าลังเหล่าทัพบกตามขึ้นไปเพือ่ขยายผลลึก
เข้าไปในแผ่นดนิ เพือ่ยดึภูมิประเทศส าคญั หรือ
เป็นแหล่งส่งก าลังจากทางด้านทะเล 
  



ปฎบิัตกิารหลงัแนวข้าศึก เพือ่ ท าลายก าลงัรบข้าศึกยดึครอง 
พืน้ทีส่ าคญั การคมนาคม หรือทรัพยากร โดยใช้ก าลงั ทอ. 
และ ทบ.  

ยดึพืน้ทีส่ าคญัเพือ่เป็นสนามบินต่อระยะให้ ทอ. และเป็น
ฐานส่งก าลงับ ารุง 

การรอจนข้าศึกฉวยโอกาศใช้ก าลงัทางอากาศโจมตก่ีอนจะ
ท าให้เสียเปรียบมาก 

การใช้ก าลงัทางอากาศจะต้องรวมก าลงั  แต่การวางก าลงั
จะต้องกระจายก าลงัเพือ่ป้องกนัการจู่โจมจากข้าศึก(อาวุธที่
มีอ านาจการท าลายล้างสูง) 



การยทุธสะเทนิน ้าสะเทนิบก  การยทุธส่งทางอากาศ  
และการยทุธเคลื่อนทีท่างอากาศ จะช่วยเพิม่ความ
ได้เปรียบในกานด าเนินกลยทุธ 
การได้การครองอากาศ จากการจู่โจมท าลายก าลังทาง
อากาศของข้าศึกก่อน จะช่วยการสนับสนุนการปฎบิัติ
การทางทะเลและทางภาคพืน้ดนิให้ประสบผลส าเร็จ
ง่ายขึน้ 

การได้การครองทะเล จะช่วยในด้านการล าเลียงและส่ง
ก าลังบ ารุงให้ก าลังทางอากาศ และทางบก ของฝ่ายเรา 
ขณะเดยีวกนักข็ดัขวางการส่งก าลังของฝ่ายข้าศึก 



สงครามจะเดด็ขาดและส้ินสุดได้กต่็อเมื่อก าลังทางบก
สามารถยดึครองพืน้ทีท่รัพยากรและควบคมุเชลยศึก
ให้ปฎบิัติตามค าส่ังของเราไว้ได้แล้วเท่าน้ันดงัน้ัน
จะต้องวางแผนให้บรรลเุป้าหมายขัน้สุดท้ายน้ีด้วย 



หลักนิยมในการวางแผนของฝ่ายเสนาธิการร่วม 

 ในการวางแผน ฝ่ายเสนาธิการร่วมทัง้หมดจะต้องประสานงานและ
วางแผนไปด้วยกนัโดยพร้อมกนัในทุกขั้นตอน จะต้องละเว้นการ
วางแผนในสายงานของตนโดยเอกเทศแต่ฝ่ายเดียว 

 ฝ่ายเสนาธิการร่วมทุกสายงานจะต้องยดึประเด็นของ    ภารกจิหลกั 
การประชุม การปรึกษาหารือ จะต้องตรงเข้าหาจดุหมายทีเ่ป็นสาระ 

ยดึถอืประโยชน์ของหน่วยบัญชาการยทุธร่วมเป็นหลกั 

การด าเนินการวางแผนต้องทนัเวลา    



การยทุธผสม 

การยทุธผสมหรือการปฏิบัติการทางทีใ่ช้ก าลงัรบหลกัต้ังแต่สองชาติ
ขึ้นไปปฏิบัติการเพือ่ให้บรรลภุารกจิเดียวกนัภายใต้การบังคญับัญชา
เพยีงคนเดียว 

ภารกจิมักจะเป็นภารกจิขอบเขตกว้างขวางและต่อเน่ืองหรือเป็น
ภารกจิทีต้่องใช้ก าลงัขนาดใหญ่ การควบคมุบังคบับัญชาต่อต่าง
เหล่าทพัหรือต่างชาติจะเป็นในรูปการบังคบับัญชาทางยทุธการหรือ
การควบคมุทางยทุธการ          



หลักในการยทุธผสม 

 มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัหลกัการยทุธร่วม 

สนธิขีดความสามารถของเหล่าทพัต่างชาติเดียวกนั 

 เอกภาพในการบัญชาบัญชา   มีผู้บังคบับัญชาเพยีงคนเดียวเท่าน้ันที่
จะสามารถส่ังการใช้ก าลงัเหล่าทพัต่างชาติทีม่าขึน้การบังคบับญัชา
ทางยุทธการต่อหน่วยบัญชาการผสมให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

 มุ่งหน้าปฏิบัติให้ส าเร็จภารกจิแต่ด้านเดียว 

 ผู้บังคบับัญชาต้องฝ่ายมีเสนาธิการผสม 



ปัญหาที่เป็นปัจจัยในการจัดหน่วยบัญชาการ
ผสม 

จะต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างสองชาติหรือหลาย
ชาติ 

การขาดแคลนแบบข้อมูลและหลกันิยมของก าลงัต่างชาติทีจ่ะใช้
ร่วมกนั 

ขีดความสามารถและความพร้อมของก าลงัในแต่ละชาติแตกต่างกนั 

 ปัญหาทีเ่กดิจากตัวบุคคลเช่น ความแตกต่างกนัในด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา  ภาษา และมาตรฐานการครองชีพ 



แบบของการจัดหน่วยบัญชาการผสม 

แบบรวมเหล่าทพัชนิดเดยีวกนัของแต่ละชาติไว้
ด้วยกนั 

แบบรวมก าลงัหลายเหล่าทพัของชาติเดียวกนัไว้
ด้วยกนั 

แบบผสม 



แบบเหล่าทัพชนิดเดียวกนัของแต่ละชาติไว้
ด้วยกนั (Funtional  Components) 

หน่วยบญัชาการพนัธมิตร 
(หน่วยบญัชาการผสม) 

ฝ่ายเสนาธิการผสม 

ทร. พนัธมิตร ทบ. พนัธมิตร ทอ. พนัธมิตร 

ฝ่ายเสนาธิการผสม 

ทบ.ไทย ทบ. สหรัฐฯ ทบ.ออสเตรเลีย ทบ. ชาติอ่ืนๆ 



ข้อดีและข้อเสียของการจัดแบบเหล่าทพัชนิด
เดียวกนัไว้ด้วยกนั 

 ข้อดี 
ผนึกก าลงัของเหล่าทพัเป็น

กลุ่มก้อน 

ชดเชยจุดอ่อนจุดแข็งของแต่
ละประเทศท าให้ไม่มีช่องโหว่ 

 มีความอ่อนตัวสูง 
 ช่วงการบังคญับัญชาส้ัน 

สะดวกแก่การควบคุม 

 ข้อเสีย 
 ต้องฝึกทั้งเทคนิค และอาวุธ

ของแต่ละชาติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั 

ภาษาและขนบธรรมเนียม
ประเพณต่ีางกนั 

ระเบียบข้อบังคบัต่างกนั 

 ฝ่ายอ านวยการต้องใช้วธีิ
ผสมผสานเกอืบทุกระดับช้ัน 



แบบรวมก าลังหลายเหล่าทัพของชาติเดียวกนั
ไว้ด้วยกนั (National Forces Group) 

หน่วยบญัชาการพนัธมิตร 
(หน่วยบญัชาการผสม) 

ฝ่ายเสนาธิการผสม 

หน่วยก าลงัชาติไทย    หน่วยก าลงัสหรัฐ หน่วยก าลงัชาติอ่ืนๆ 

ฝ่ายเสนาธิการร่วม 

ทบ.สหรัฐ ทร.สหรัฐ ทอ. สหรัฐ 



การจัดแบบรวมก าลังหลายเหล่าทัพของชาติ
เดียวกนัไว้ด้วยกนั       ข้อเสีย 

 ไม่มคีวามยุ่งยากเร่ืองภาษา 

 การปฏิบัตเิป็นชุดเข้ากนัด้วยด ี
 สะดวกในการส่งก าลงับ ารุง ธุรการ

และก าลงัพล 
 ผู้บังคบับัญชาชาตเิดยีวกนั 

ระเบียบแบบแผนเดยีวกนัสะดวก
ต่อการปกครองบังคบับัญชา 

 หากมีจ านวนชาตพินัธมิตรหลาย
ชาตผู้ิบังคบับัญชาหน่วยบัญชาการ
พนัธมติรจะต้องควบคุมหน่วยมาก
เกนิไป 

 ก าลงัของหน่วยขึน้ตรงหน่วย
บัญชาการพนัธมติรจะเหลือ่มล า้
กนัตามก าลงัทหาร ก าลงัเศรษฐกจิ
และความสามารถของทหารแต่ละ
ชาต ิซ่ึงจะมจุีดอ่อนและจุดแข็งใน
หน่วยเพราะประเทศทีเ่ข้มแข็ง
ไม่ได้ช่วยเหลอืหรือชดเชยให้แก่
ประเทศที่อ่อนแอ 

ขอ้ดี 



 ข้อเสียต่อ 
 การประกอบก าลงัใหม่เมือ่มีความ

จ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงกระท าได้
ยากและไม่อ่อนตวั 



แบบผสม เป็นการน าเอาแบบการจดัทั้ง๒ แบบมาผสมกนั 

หน่วยบญัชาการพนัธมิตร 
(หน่วยบญัชาการผสม) 

พ้ืนท่ียอ่ย พ้ืนท่ียอ่ย พ้ืนท่ียอ่ย 

แต่ละพื้นท่ียอ่ยประกอบดว้ยก าลงัก าลงัจากหลายชาติร่วมกนั หรือหลายเหล่า 
ทพัร่วมกนั 



สรุปการปฎิบติัการยทุธร่วม/ผสม 
ตอ้งมีหลกันิยม หลกัการ และ/หรือระเบียบปฏิบติัของหน่วย 
ท่ีเขา้ท าการยทุธร่วม หรือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ทุกเหล่า 
จะตอ้งเตรียมการปฏิบติั ใหพ้ร้อมและสามารถประกนัผล 
การปฏิบติัตามคุณลกัษณะและขีดความสามารถของเหล่าทพั
ตน พร้อมกนันั้นทุกหน่วยท่ีเขา้ ปฏิบติั การจะตอ้งมีความ
ไวว้างใจ และเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั ระบบการควบคุมบงัคบั
บญัชา การติดต่อส่ือสาร และการข่าวตอ้ง รวดเร็ว แน่นอน และ
เป็นเอกภาพ  



จบการน าเสนอ 



ปัญหา 




