ข้อเสนอแนะเบื้องต้นว่าด้วยการทบทวนขนาดกําลัง
หน่วยสะเทินน้ําสะเทินบก นาวิกโยธิน (นบ.นย.)
การจัดกําลังตามแผนป้องกันประเทศ ยืนยันความต้องการขนาดกําลัง ๑ นบ.นย. และ ๑ ร้อย.ฉก.นย.
ความต้องการนี้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนากําลังรบ
และการแบ่งมอบเรือในการจัดกําลังทางยุทธการเพื่อ
ปฏิบัติตามแผนฯ ถือเป็นกําลังมากที่สุดที่จะดํารงสภาพไว้ได้ และน้อยทีส่ ุดตามเงื่อนไขทางยุทธการ ซึ่งข้อมูล
กําลังรบทางเรือที่สามารถประกอบกําลังเป็นหน่วยเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก โดยพิจารณา
จากกําลังรบที่มีอยู่และกําลังรบที่จะจัดหาตามยุทธศาสตร์ ทร. ฉบับปัจจุบันและที่กําลังทบทวนระบุเฉพาะเรือ
ที่ตอบสนองความต้องการทางยุทธการ คือ เรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบก (LPD; ยพญ/อ) เรือยกพลขึ้นบก
ขนาดใหญ่ (LST; ยพญ) สําหรับเรือระบายพลขนาดใหญ่ (LCU; รพญ) พิจารณาเฉพาะที่สามารถทําความเร็ว
ได้ ๑๔ นอตขึ้นไป ผลการตรวจสอบขั้นต้น พบว่าประกอบด้วย ยพญ/อ ๒ ลํา ยพญ ๒ ลํา รพญ ๔ ลํา จะเป็น
ขีดจํากัดปกติของเรือลําเลียงต่อปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบกในกรอบ ๑๐ ปี
จากค่าประมาณของขีดจํากัดปกติของเรือลําเลียงต่อการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก นําความต้องการ
ในข้างต้นมาพิจารณาจัดเรือให้กับการจัดกําลังปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบกตามแผนป้องกันประเทศ คือ ๑
นบ.นย. และ ๑ ร้อย.ฉก.นย. โดยหลักเอกภาพของหน่วย (Integrity of Unit) และหลักความง่ายนั้น สมควร
ให้หน่วยกําลังที่จัดมีเรือจํานวนน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ จากการตรวจสอบข้อมูลความสามารถในการบรรทุก
พลรบ ยานรบ และยุทธปัจจัย พบว่าเรือ ยพญ/อ และ ยพญ มีความแตกต่างด้านการจัดบรรทุกในขั้นการขึ้น
สู่เรือและการปล่อยยานรบในขั้นโจมตี มีความสามารถบรรทุกกําลังรบเท่าเทียมกัน โดยใกล้เคียงกับอัตรากําลัง
ในการจัดเฉพาะกิจของ ร้อย.ฉก.นย. จึงสามารถอนุมานได้ว่า ร้อย.ฉก.นย. ต้องการเรือ ยพญ/อ หรือ ยพญ ๑ ลํา
สําหรับลําเลียงพล ดังนั้น แนวทางในการตัดสินใจ คือ เลือกเรือที่พร้อม ณ เวลาที่เกิดสถานการณ์วิกฤต
เนื่องจากมีความเร่งด่วนสูงกว่า สําหรับ นบ.นย. ใช้เรือ ยพญ/อ และ ยพญ ที่เหลือตามโครงสร้าง ๓ ลํา และ
เรือ รพญ ๔ ลํา นําค่าประมาณขีดจํากัดปกติของเรือนี้ ไปกําหนดขนาดกําลังรบที่เป็นแกนหลัก นบ.นย. โดย
เรือ ยพญ/อ ยพญ และ รพญ มีขีดความสามารถปกติในการรับกําลังรบ นย. ๑,๔๖๐ นาย (๓๕๐ x ๒ + ๓๖๐
+ ๑๐๐ x ๔) ทั้งนี้ ในการลําเลียงระยะสั้นไม่เกิน ๑๕ วัน อาจยอมรับการบรรทุกกําลังรบเกินอัตราปกติที่
ร้อยละ ๑๕ (๑,๔๖๐ x .๑๕ = ๒๑๙ ปัดเป็น ๒๒๐) จะทําให้มีขีดจํากัดสูงสุดสําหรับการลําเลียงประมาณ
๑,๖๘๐ นาย
จากการตรวจสอบ Best Practice ศึกษาการจัด MEU ของ นย.สหรัฐฯ และ พัน.จจ. ของ นย. (ทร.
อังกฤษ) ดังนี้ นย.สหรัฐฯ จัด MUE เป็นกําลังรบทางเรือที่เล็กที่สุดใน (MAGTF: Marine Air-Ground Task
Force) ประกอบด้วย กําลังรบภาคพื้น กําลังรบทางอากาศ หน่วยส่งกําลังทางการรบ และส่วนบังคับบัญชา
MUE เป็นกําลังรบของหมวดเรือเฉพาะกิจโจมตีโพ้นทะเล (ESG: Expeditionary Strike Group) มีแกนหลัก

คือ พัน.นย. เพิ่มเติมด้วย ร้อย.ป. มว.รนบ. มว.ช. ร้อย.ลว.ยก. มว.ถ. มว.ลว. และหน่วยอื่นตามภารกิจ มีขนาด
กําลัง ๑,๑๐๐ นาย เฉพาะ มว.ลว. มีกําลัง ๓๕๐ นาย 1 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ นย.สหรัฐฯ เริ่มทําการศึกษา
หลักนิยม จัดกําลังรบ และทดสอบ เพื่อปรับกําลังรบโพ้นทะเล โดยมี ร้อย.นย.อิสระ (Independent Marine
Company) เป็นกําลังรบภาคพื้น ด้วยแนวคิดหลัก “ลดขนาดไม่ลดความพร้อม” โดยเพิ่มอาวุธสนับสนุน ส่วน
สื่อสาร การส่งกําลังทางยุทธวิธีให้กองร้อย 2 ส่วน นย.อังกฤษ มีกําลัง คือ พล.น้อย.จจ.ที่ ๓ (3 Commando
Brigade) นขต. ประกอบด้วย3 ๓ พัน.CDO และหน่วยสนับสนุนในอัตรา การจัดกําลังรบจะจัด พัน.CDO เป็น
แกน แล้วจัดหน่วยสนับสนุนตามภารกิจ พัน.CDO มีกําลังพล ๖๙๒ นาย4 นย.อังกฤษเคยใช้ พัน.CDO ใน
สงครามฟอล์คแลนด์ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลประวัติการรบเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลเปิด 5
ข้อเสนอเบื้องต้น คือ เลือกจัดกําลัง นบ.นย. ขนาดหนักแบบ นย.สหรัฐฯ หรือขนาดเบาแบบ
นย.อังกฤษ โดยการจัดกําลังขนาดหนักนั้น ให้มีกําลังรบหลักเท่ากับกําลังภาคพื้นของ MEU จาก พัน.ร.นย.
ประมาณ ๑,๑๐๐ นาย ส่วนสนับสนุนฯ ประมาณ ๓๐๐ นาย ส่วนบังคับบัญชา ประมาณ ๒๐๐ นาย (รวม
ชสอต.) สํารองอัตราเพื่อจัดสนับสนุนตามภารกิจ ๑๐๐ นาย จะทําให้มีกําลังมากที่สุด ๑,๖๐๐ นาย แบบสหรัฐฯ
และน้อยที่สุด ๗๐๐ นาย แบบ นย.อังกฤษ ทั้งนี้ ไม่รวมกําลังรบทางอากาศซึ่งแยกจัดตั้งต่างหาก ทั้งนี้ หาก
โน้มเอียงที่จะจัดแบบ นย.สหรัฐฯ จะต้องพิจารณาศึกษาการปรับกําลังรบโพ้นทะเล ที่จะให้ใช้กําลัง ร้อย.นย.อิสระ
เป็นกําลังรบภาคพื้นตามแนวคิดใหม่ที่กําลังพัฒนาด้วย
การวิเคราะห์ในภาพรวมแล้วพบว่า การจัดกําลัง นบ.นย. นั้น มีขีดจํากัดปกติของขนาดกําลังที่ถูกบังคับ
ด้วยขนาดระวางบรรทุก/ลําเลียงปกติที่ ๑,๔๖๐ นาย และอาจยอมรับความเสี่ยงในการบรรทุกเกินอัตราที่
๑,๘๘๐ นาย ขีดจํากัดนี้เป็นไปตามโครงสร้างกําลังรบทางเรือตามยุทธศาสตร์ ซึ่งจะทําให้ ทร. สามารถ จัดให้มี
ส่งมอบกําลังให้ผู้บัญชาการรบ และใช้กําลังทําการรบ ได้ตามแผนฯ ที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ดี เมื่อมีสถานการณ์
ที่อาจนําไปสู่การขัดกันด้วยอาวุธ ส่วนวางแผนการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกควรจัดตั้งขึ้นใน สวผ.ศยก.ศปก.ทร.
เพื่อประมาณสถานการณ์ เตรียมข้อเสนอแนะให้พร้อมในโอกาสแรก ว่าจะต้องจัด นบ.นย. เกินข้อจํากัดปกติ
หรือไม่ เสนอ ศยก.ศปก.ทร. เพื่อพิจารณาจัดหาระวางบรรทุก/ลําเลียงเพิ่มเติมผ่านกระบวนการระดมสรรพ
กําลัง ทั้งนี้ แนวทางการจัดหาระวางลําเลียงเพิ่มเติมนั้น นย. ต้องประมาณการความต้องการระวาง มาตรฐาน
และแบบการปรับปรุงเรือเพื่อให้ตอบสนองความต้องการทางยุทธการ รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับ
จัดหาจากภาคเอกชนในยามสงคราม กําหนดไว้ในแผนระดมสรรพกําลังล่วงหน้าและมีการทบทวนตามวงรอบ
อย่างสม่ําเสมอ
-----------นาวาเอก ดรณ์ ทิพนันท์
ผู้อํานวยการกองศึกษายุทธศาสตร์
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
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