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บทนํา 

 ในป1จจุบันพ้ืนท่ีตะวันออกกลาง (Middle East) จัดเป?นหนึ่งในภูมิภาคท่ีมีความขัดแยDงในรูปแบบท่ีมีความ
ซับซDอนสูงจากการแทรกแซงของชาติมหาอํานาจ (อาทิ สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร รัสเซีย) และชาติท่ีมีอิทธิพลสูง
(ซาอุดีอาระเบีย อิสราเอล ตุรกี และอิหรGาน) โดยรอบ รวมถึงชนกลุGมนDอย/กองกําลังติดอาวุธในพ้ืนท่ี (เคิร�ด ISIS 
และ FSA) มาอยGางตGอเนื่องและเป?นเวลานาน นับต้ังแตGชGวงเหตุการณ�เปลี่ยนแปลงการปกครองจํานวนมากใน
ภูมิภาค (Arab Spring) ทําใหDประเทศซีเรียท่ีต้ังอยูGในจุดยุทธศาสตร�สําคัญในฐานะเสDนทางออกสูGทะเลเมดิเตอร�เร
เนียนของรัสเซีย แนวเสDนทางลําเลียงปPโตรเลียมสูGสหภาพยุโรป และกลุGมประเทศมุสลิมสายชีอะฮ� กลายเป?นพ้ืนท่ี
สงครามแยGงชิงอํานาจผGานตัวแทน (Proxy War) ในสงครามกลางเมืองท่ีเริ่มต้ังแตGปW ค.ศ. 2011 จนถึงป1จจุบัน 

 
รูปท่ี 1 ภาพประกอบพ้ืนท่ีควบคุมแตGละฝ/ายในซีเรยีและการประกาศโจมตีของประธานาธิบดี โดนัลด� ทรัมป[  

(ท่ีมา : BBC และ Syria Need Analysis Project) 

 เหตุป1จจัยสําคัญของการโจมตีดDวยขีปนาวุธรGอน (Cruise Missile) นั้นเริ่มจากสถานการณ�สงครามกลาง
เมืองทางตะวันตกเฉียงใตDในซีเรีย ณ เมืองดูมา (Douma City) วันท่ี 7 เมษายน 2561 ท่ีปรากฏการใชDอาวุธเคมี
แบบแกkสคลอรีนในการทําลายท่ีม่ันฝ/ายกบฏในเมือง ซ่ึงจัดเป?นอาวุธท่ีมีอํานาจการทําลายลDางสูง (WMD) และขัด
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ตGอหลักการมนุษยธรรม และทําใหDมีผูDเสียชีวิตมากกวGา 40 รายรวมถึงพลเรือนในพ้ืนท่ี (ตัวเลขจากรายงาน 
NYTimes) ทําใหDประธานาธิบดี โดนัลด� ทรัมป[ แหGงสหรัฐอเมริกาแถลงการณ�วGาจะตDองมีการตอบโตDเกิดข้ึนเพ่ือ
เป?นการลงโทษตGอรัฐบาลของนายบาชาร� อัล อัสซาด ผูDนําซีเรียคนป1จจุบัน โดยการโจมตีนั้นเกิดข้ึนในคืนวันท่ี  
14 เมษายน 2561 ซ่ึงสรDางความวิตกกังวลไปท่ัวโลกถึงความเสี่ยงท่ีจะอาจขยายตัวของสงครามจากการเผชิญหนDา
ระหวGางมหาอํานาจอยGางสหรัฐอเมริกากับรัสเซียท่ีใหDการสนับสนุนนายบาชาร� อัล อัสซาดอยูG ซ่ึงในปฏิบัติการ 
ครั้งนี้มีความนGาสนใจหลายประการโดยเฉพาะรูปแบบการรบดDวยขีปนาวุธยุคใหมGของคGายตะวันตก (กลุGม NATO) 
ท่ีเผชิญหนDากับแนวป�องกันภัยทางอากาศท่ีหนาแนGนของคGายตะวันออก (รัสเซีย) ไมGใชGการโจมตีตGอประเทศท่ีดDอย
ความสามารถในการสกัดก้ัน เชGน ลิเบีย หรืออัฟกานิสถาน ทางฝ/ายวิเคราะห�เทคโนโลยีป�องกันประเทศของ
สถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (สทป.) จึงไดDทําการวิเคราะห�ยุทโธปกรณ�และปฏิบัติการดังกลGาว ดังบทความ
ตGอไปนี้ 

1 ยุทโธปกรณ
ในปฏิบัติการโจมตี (สหรัฐฯ และพันธมิตร) 

1.1 หน�วยปฏิบัติการโจมตี (Launch Platform) 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของหนGวยปฏิบัติการโจมตี* 

ชื่อ Platform USS Monterey USS Higgins/Laboon USS John Warner 

ภาพประกอบ 

   

ประเทศ USA USA USA 

ประเภท 
เรือลาดตระเวน  

ช้ันTiconderoga 
เรือพิฆาต  

ช้ัน Arleigh Burke 
เรือดํานํ้านิวเคลียร�  

ช้ัน Virginia 

ฐานท่ีต้ัง ทะเลแดง อGาวเปอร�เซีย/ทะเลแดง เมดิเตอร�เรเนียน 

ขนาด (ตัน) 9,800 8,700 7,800 

ระยะปฏิบัติการ (กม.) 11,000 8,100 ไมGจํากัด 

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) 60 (32.5 นอต) 56 (30 นอต) 46 (25 นอต) 

อาวุธท่ีใช" Tomahawk x 30 นัด Tomahawk x 30 นัด Tomahawk x 6 นัด 

* ท่ีมา : เว็บไซต�ผูDผลิต/ผูDสรDางหลักของอากาศยานและเรือรบ และจํานวนอาวุธท่ีใชDจากรายงานเปPดเผยของเว็บไซต�เพนตากอน วันท่ี 15 เมษายน 2561 
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของหนGวยปฏิบัติการโจมตี* (ตGอ) 

ชื่อ Platform Aquitaine Frigate B1-Lancer Dassault Rafael Tornado-GR4 

ภาพประกอบ 

    

ประเทศ France USA France UK 

ประเภท 
เรือฟรีเกต

อเนกประสงค� 
เครื่องบินท้ิงระเบิด

ทางยุทธศาสตร� 
เครื่องบินขับไลGโจมต ี เครื่องบินโจมต ี

ฐานท่ีต้ัง เมดิเตอร�เรเนียน กาตาร� ฝรั่งเศส ไซปรสั 

ขนาด (ตัน) 6,000 148 24.5 20.5 

ระยะปฏิบัติการ (กม.) 9,000 (est.) 5,543 1,850 1,390 

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) 56 (30 นอต) 1,340 (1.25 มัค) 1,912 (1.8 มัค) 2,400 (2.2 มัค) 

อาวุธท่ีใช" MDcN x 3 นัด JASSM x 19 นัด SCALP-EG x9 นัด 
Storm Shadow 

 x 8 นัด 

* ท่ีมา : เว็บไซต�ผูDผลิต/ผูDสรDางหลักของอากาศยานและเรือรบ และจํานวนอาวุธท่ีใชDจากรายงานเปPดเผยของเว็บไซต�เพนตากอน วันท่ี 15 เมษายน 2561 

 จากการประเมินเบ้ืองตDนในภูมิภาคตะวันออกกลาง กลุGมประเทศสหรัฐฯ และพันธมิตร มีท่ีต้ังในพ้ืนท่ี
หลายแหGงรอบเป�าหมายโจมตี (ซีเรีย) ซ่ึงในปฏิบัติการครั้งนี้ ยังมีเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือพิฆาต เรือลาดตระเวน 
และเรือฟรีเกต (สGวนใหญGจากกองเรือท่ี 5 ของสหรัฐฯ) อีกหลายลํา ในนGานน้ํารอบ ๆ โดยเฉพาะแถบทะเล 
เมดิเตอร�เรเนียน แตGไมGไดDรGวมปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้และคงอยูGในสถานะเตรียมพรDอม (Stand-by) ตามปกติ แตG
ก็ยังอยูGในพิสัยระยะยิงท่ีเรือแตGละลําสามารถโจมตีเป�าหมายไดDเชGนกัน ซ่ึงหากนับเฉพาะขีปนาวุธโทมาฮอว�ก ท่ี
พรDอมยิงจากเรือรบท้ัง 3 พ้ืนท่ี (ทะเลเมดิเตอร�เรเนียน ทะเลแดง และอGาวเปอร�เซีย) คาดวGามีรวมกันไมGนDอยกวGา 
400 นัดแลDว โดยท่ียังไมGไดDนับรวมการยิงจากทางอากาศ อีกท้ังในสGวนปริมาณการยิงหากเทียบอัตราบรรจุอาวุธ
พ้ืนฐานของเรือรบโจมตีหลักเชGน เรือชั้น Ticonderoga ท่ีมีแทGนยิงอาวุธปลGอยแนวด่ิง (VLS) มากถึง 120 ชุด แตG
ทําการยิงจริงเพียง 30 นัด หรือเรือดําน้ําชั้น Virginia ท่ีมีอาวุธปลGอย 12 ลูก แตGยิงจริง 7 ลูก จึงอาจประเมินไดDวGา
มีการสงวนอมรภัณฑ�กําลังรบไวDบางสGวนเพ่ือภารกิจอ่ืน และใชDการยิงเฉลี่ยกันหลายลําแทน เนื่องจากหากยิงเต็ม
กําลังแลDวเรือในพ้ืนท่ีลํานั้น ๆ จําเป?นตDองเดินทางกลับฐานทัพ (Home port) เป?นระยะไกลเพ่ือติดต้ังอาวุธใหมG 
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รูปท่ี 2 ตําแหนGงเป�าหมายการโจมตีในซีเรีย 

(ท่ีมา : Defense.gov) 

 นอกจากนี้ยังมีรายงานวGาทางสหรัฐฯ และพันธมิตร ไดDมีการระดมกําลังจํานวนมากทางอากาศ เพ่ือ
สนับสนุนปฏิบัติการครั้งนี้ทางอDอม อาทิ เครื่องบินขับไลG F15C ในภารกิจคุDมกันทางอากาศ เครื่องบิน F16 สําหรับ
ภารกิจชี้เป�าหมายและรวบรวมขDอมูลทางอิเล็กทรอนิกส� เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแบบ KC-135 จํานวน
มากเพ่ือสนับสนุนการบินระยะทางไกลของหนGวยโจมตีจากแผGนดินใหญG (เครื่องบิน Rafael และ Mirage จาก
ฝรั่งเศส) อากาศยานไรDคนขับ (UAV) ลาดตระเวนสอดแนมระยะไกลแบบ RQ-4 Global Hawk และเครื่องบิน  
E-11A ในสGวนการสนับสนุน Data-Link และ Bandwidth การสื่อสารท่ีจําเป?นในระบบบริหารจัดการสนามรบ 
(BMS : Battlefield Management System) ซ่ึงเป?นการแสดงศักยภาพในการบูรณาการแลกเปลี่ยนขDอมูล
สําหรับการปฏิบัติการโจมตีท่ีมีความซับซDอนสูงและผูDบังคับบัญชาหลายฝ/ายรGวมตัดสินใจในแบบเวลาจริงอีกดDวย 

 อาวุธท่ีใชDในการโจมตีเป�าหมายในครั้งนี้มีท้ังยุทโธปกรณ�รุGนเกGาต้ังแตGสมัยสงครามอGาวเปอร�เซียครั้งแรก 
(ค.ศ. 1990) คือ จรวดโทมาฮอว�ก จนถึงอาวุธใหมGลGาสุดของสหรัฐฯ อยGาง JSSM และขีปนาวุธรGอนของสหภาพ
ยุโรป อยGางจรวด Storm Shadow, SCALP-EG (ท้ังหมดคืออาวุธชนิดเดียวกันแตGมีชื่อเรียกตGางกันใน UK และ
ฝรั่งเศส ) รวมถึงเป?นการใชDงานจริงครั้งแรกของขีปนาวุธรGอนแบบ MDcN ซ่ึงใชDยิงจากเรือรบแบบใหมGลGาสุดจาก
ฝรั่งเศสดDวย โดยจุดท่ีนGาสนใจเพ่ิมเติมคือ เริ่มมีการใชDงานจริงของขีปนาวุธรGอนแบบยิงจากอากาศยานมากข้ึนเรื่อย 
ๆ และเพ่ิมเติมดDวยขีดความสามารถท่ีสูงข้ึน เชGน ความแมGนยํา และคุณลักษณะตรวจจับไดDยาก (Stealth) ท่ีชGวย
ลดความเสี่ยงในการถูกตอบโตDเป?นอยGางมาก 
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1.2 ขีปนาวุธในภารกิจโจมตี 

ตารางท่ี 2 คุณสมบัติขีปนาวุธ** 

ชื่อขีปนาวุธ Tomahawk AGM-158 JASSM 
Storm Shadow/ 

SCALP-EG 
MDcN 

ภาพประกอบ 

   

ผู"ผลิต USA USA 
UK/German/ 
France/Italy 

France 

ประเภท 
ขีปนาวุธรGอน  
พ้ืน-สูG-พ้ืน 

ขีปนาวุธรGอน  
อากาศ-สูG-พ้ืน 

(Stealth) 

ขีปนาวุธรGอน  
อากาศ-สูG-พ้ืน 

(Stealth) 

ขีปนาวุธรGอน  
พ้ืน-สูG-พ้ืน  

(Naval-Stealth) 

น้ําหนักรวม (กก.) 1,300 1,021 1,300 1,400 

ระยะยิงหวังผล (กม.) 2,500 1,000 560 >1,000 

ระบบนําวิถ ี GPS, INS 
GPS, INS,  
Infrared 

GPS, TERPROM, 
Infrared Image 

GPS, Infrared,  
Active Radar 

หัวรบ (กก.) 450 450 450 450 

**ท่ีมา: เว็บไซต�ผูDผลิต/ผูDสรDางหลักขีปนาวุธ อันไดDแกG MBDA (EU) และ Raytheon (US) 
 

2 ยุทโธปกรณ
ในปฏิบัติการตั้งรับ (ซีเรียและรัสเซีย) 

2.1 หน�วยปฏิบัติการปiองกันภัยทางอากาศ (Air Defense) ของซีเรีย 

 ในสGวนของฝ/ายต้ังรับการโจมตีครั้งนี้ประกอบดDวยกองกําลัง 2 สGวนเป?นหลัก ไดDแกG (1) หนGวยป�องกันภัย
ทางอากาศซีเรีย (SyADF) ท่ีวางกําลังอยูGรอบกรุงดามัสกัส (2) หนGวยป�องกันภัยทางอากาศรัสเซีย ท่ีวางกําลังอยูG ณ 
ฐานทัพอากาศ Hmeimim และฐานทัพเรือ Tartus โดยมีระบบท่ีทันสมัยท่ีสุดคือ SA-21 (S-400) จํานวน 2 
หนGวยปฏิบัติการอยูGในความดูแลของกองกําลังรัสเซีย ขณะท่ีระบบท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาคือ SA-10 (S-300) มี
จํานวน 4 หนGวยภายใตDการควบคุมของฝ/ายซีเรีย 
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สถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (องค�การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 
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ตารางที่ 3 ระบบป�องกันภัยทางอากาศของซีเรีย/รัสเซีย (ที่มา Rosoboronexport) 

SA-21 
(S400) 

 

SAM 
ระยะไกล 
/ABM 

400 

400 

185,000 

5.9 

หมายเหตุ: 
 * SAM (Surface to Air Missile) หมายถึง อาวุธปลGอยนําวิถแีบบยิงจากพื้น-สูG-อากาศ เพื่อใชDสกัดกั้น 
 * ABM (Anti-Ballistic Missile) หมายถึงสามารถตGอตDานเป�าหมายขีปนาวุธยุทธศาสตร�ความเร็วสูงไดD 
 * ระยะตรวจการณ�/ระยะยิงอาจเปลี่ยนไปตามชนิดและขนาดของเป�าหมายหรือชุดเรดาร�เตือนภัยแบบอื่นไดD 
 * ชื่อตDน “SA-” เป?นชื่ออาวุธที่กลุGมประเทศ NATO ใชD ซึ่งตGางจากคGายรัสเซียที่ขึ้นตDนไดDหลายแบบ ในที่นี้ผูDเรียบเรียงเลือกใชDแบบ NATO ที่เรียงลําดับเพื่อลดความสับสน โดยรหัสตัวเลขไมGไดDสื่อถึงประสิทธิภาพ
สูง/ต่ําแตGอยGางใด 

SA-22 
(Patsir-S1) 

 
ป�นอัตโนมัต ิ
/SAM ระยะ

สั้น 

36 

20 

15,000 

3.8 

SA-11 
(9K37-Buk) 

 

SAM  
ระยะกลาง 

160 

30 

14,000 

3 

SA-10  
(S300) 

 

SAM 
 ระยะกลาง 

330 

400 

37,000 

7.5-9 

SA-9 
(9K35) 

 

SAM  
ระยะสั้น 

ไมGชัดเจน 

5 

3,500 

1.5 

SA-8  
(9K33) 

 

SAM  
ระยะสั้น 

35 

15 

12,000 

2.7 

SA-6  
(2K12-Kub 

 

SAM 
 ระยะกลาง 

50 

24 

14,000 

2.8 

SA-5  
(S200) 

 

SAM 
ระยะไกล 

240-350 

300 

40,000 

7-8 

SA-3  
(S-125 

 

SAM  
ระยะ กลาง 

60 

35 

18,000 

3-3.5 

ชื่อระบบ 

ภาพประกอบ 

ประเภท 

ระยะตรวจการณ
 

(กม.) 

ระยะยิง (กม.) 

เพดานบินสูงสุด 

(ม.) 

ความเร็ว (มัค) 
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สถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (องค�การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

DTI Article 

 ป1จจุบันระบบป�องกันภัยทางอากาศซีเรีย (SyADF : Syria Air Defence Force) นั้นมีกําลังพลมากกวGา 
30,000 คน จัดเป?นหนGวยกองรDอยตGอสูDอากาศยานถึง 150 หนGวย จัดเป?น 1 ในกองกําลังท่ีมีการจัดวางเครือขGาย
ตรวจการณ�และสกัดก้ันอยGางมีคุณภาพคGอนขDางสูง เนื่องจากเป?นประเทศท่ีตDองเผชิญกับภัยคุกคามทางอากาศ (Air 
Threat) ท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากจากคูGตGอสูDในภูมิภาคเดียวกันอยGางอิสราเอล และเครื่องจารกรรมของ
สหรัฐอเมริกา นับต้ังแตGสมัยสงครามอิสราเอล-อาหรับในชGวง 1960 จนถึงป1จจุบันท่ีมีป1ญหาเรื่องอากาศยาน
อิสราเอลลุกล้ํานGานฟ�าของซีเรียอยGางเปPดเผยหลายครั้ง ทําใหDมีการปรับปรุงระบบป�องกันภัยทางอากาศของตน
อยGางตGอเนื่องท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยไดDรับการสนับสนุนจากรัสเซียเป?นหลัก โดยเฉพาะอาวุธปลGอยนําวิถี
พ้ืน-สูG-อากาศ (SAM) ต้ังแตGจรวดขนาดเล็กแบบประทับบGายิงตGอสูDอากาศยานในระยะประชิด (MANPAD) จนถึง
จรวดระยะยิงระยะไกลมากตGอตDานขีปนาวุธยุทธศาสตร� (ABM: Anti-Ballistic Missile)  ป�นตGอสูDอากาศยาน
ควบคุมการยิงดDวยเรดาร� จนถึงเรดาร�ตรวจการณ�ระยะไกลอีกดDวย  

 ตัวอยGางหลักฐานอีกประการหนึ่งถึงประสิทธิภาพของหนGวยป�องกันภัยทางอากาศซีเรียคือ การโจมตี
ฉับพลันโดยเครื่อง F-15 ของอิสราเอลเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2561 (5 วันกGอนการโจมตีโดยสหรัฐฯ และพันธมิตร) 
ซ่ึงมีเป�าหมายยังฐานทัพอากาศ T4 ในเมืองพัลไมรา ดDวยจรวดนําวิถีอากาศ-สูG-พ้ืน ระยะไกล (ไมGระบุรุGน แตGคาดวGา
เป?นจรวดแบบ Deliah ท่ีมีระยะยิง 250 กม. โดยประมาณ) จํานวน 8 นัด แตGหนGวยตGอสูDอากาศยานของซีเรียใน
พ้ืนท่ีสามารถสกัดก้ันไดDถึง 5 นัด แสดงถึงการเตรียมตัวในระดับหนึ่งทีเดียว 

3 บทวิเคราะห
ยุทโธปกรณ
และยุทธวิธี 

3.1 การโจมตีของสหรัฐฯ และพันธมิตร 

 ในปฏิบัติการครั้งนี้อาวุธท้ังหมดท่ีใชDในปฏิบัติการมักมีจุดรGวมกันแบบหนึ่งคือเป?นขีปนาวุธรGอน (Cruise 
Missile) ท่ีมีความเร็วตํ่ากวGาเสียง (Sub-Sonic) ระยะยิงไกล ติดต้ังระบบนําวิถีความแมGนยําสูงหลายแบบ และมี
ขีดความสามารถในการลัดเลาะภูมิประเทศ โดยประธานาธิบดี โดนัลด� ทรัมป[ ไดDประกาศถึงการใชDอาวุธประเภท 
“SMART-PRECISE” ซ่ึงมีประโยชน�ตGอการชGวยใหDบรรลุภารกิจการโจมตีดังตGอไปนี้ 

ตารางท่ี 4 อธิบายคุณสมบัติท่ีจําเป?นของขีปนาวุธรGอนยุคใหมG 

คุณสมบัติ เหตุผล 

ระยะยิงไกล (Stand Off) 
เพ่ือลดความเสีย่งของหนGวยยิงจากการถูกตGอตDานโดยหนGวยป�องกันภัยทางอากาศ  

(AD: Air Defense) จากนGานฟ�าควบคุมของซีเรีย/รสัเซีย 

ระบบนําวิถีหลายแบบ  
(Multi-Guidance) 

ใชDการนําวิถี/นํารGอง รGวมกันระหวGางระบบภายใน เชGน TERPROM, Infrared รGวมกับภายนอก 
(GPS) เพ่ือลดโอกาสในการถูกรบกวนสัญญาณ (Cyber/ Jammer) 

การบินลัดเลาะภมูิประเทศ 
(Terrain Avoidance) 

การบินต่ําและอาศัยภูมิประเทศกําบังสัญญาณตรวจการณ� เพ่ือลดขีดความสามารถ 
การแจDงเตือนภยั ใหDเหลือนDอยท่ีสดุกGอนเขDาโจมตีเป�าหมาย 

การโจมตีแม�นยําเฉพาะจุด 
(Precision Attack) 

มีความคลาดเคลื่อนต่ํา และสามารถโจมตีเป�าหมายไดDโดยสGงผลกระทบ 
ตGอพ้ืนท่ีรอบขDางต่ําท่ีสุด (None Collateral damage) 

ตรวจจับได"ยาก (Stealth) 
อาวุธมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับอากาศยาน และออกแบบรูปรGางภายนอกใหDลด 

การสะทDอนกลับของคลื่นเรดาร� และสญัญาณคลื่นความรDอน  
ทําใหDตรวจการณ�พบไดDยากไมGวGาจะเป?นการตรวจการณ�แบบ Active/Passive 
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สถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (องค�การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

DTI Article 

 เนื่องจากป1จจุบันพ้ืนท่ีตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกรณีสงครามกลางเมืองในซีเรียนั้นมีความซับซDอน
ทางการเมืองสูงมากจากการเขDาแทรกแซงหลายฝ/ายท้ัง สหรัฐฯ รัสเซีย ตุรกี อิสราเอล อิหรGาน ซาอุดิอาระเบีย 
และกองกําลังท่ีไมGสังกัดรัฐประเทศ เชGน กลุGมกGอการรDาย ISIS กลุGมแบGงแยกดินแดนเคิร�ด กลุGมกบฏอิสระซีเรีย 
(FSA) ทําใหDการตัดสินใจโจมตีของสหรัฐฯ จําเป?นตDองพิจารณาอยGางรอบคอบเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชDกําลังขนาดใหญG
เกินไปจนตDองเขDาไปพัวพันถลําลึกกับสงครามหลายฝ/ายเสี่ยงทําใหDการรบขยายวงกวDาง อันจะขัดตGอคําประกาศ
ของประธานาธิบดี โดนัลด� ทรัมป[ วGาต้ังใจจะถอนทหารออกจากซีเรียในเร็ววันเขDาไปอีก ทางผูDวิเคราะห�จาก สทป. 
จึงไดDประเมินวGาสหรัฐอเมริกา มีความตDองการดังนี้ 

 แสดงออกว�าการใชอาวุธอาวุธเคมีกับพลเรือน จะไม�ถูกละเลยในการตอบโตโดยรัฐบาลสหรัฐฯ  

 แสดงออกต�อฝ'ายสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในซีเรีย ว�ายังไม�ถูกทอดท้ิงแต�อย�างใด 

 การโจมตีจะมุ�งเป.าไปยังระบบโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิต/จัดเก็บอาวุธเคมี 

 มีความร�วมมือจากหลายชาติ เพ่ือแสดงออกว�าไม�ไดมีเพียงสหรัฐฯ เท�านั้นท่ีต�อตานการใชอาวุธเคมี 

 ตองหลีกเลี่ยงการสูญเสียกําลังพลของสหรัฐฯ และชาติพันธมิตรใหมากท่ีสุด 

 เจาะจงเป.าหมายของรัฐบาลนายอัสซาด เท�านั้น โดยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับอิหร�าน และรัสเซีย 

 
รูปท่ี 3 ตําแหนGงการวางกําลังของ US และพันธมติร  

(ท่ีมา: เพนตากอน (Unclassified)) 
 

 จากรูปท่ี 3 เป?นรายงานของเพนตากอน (US) ท่ีเปPดเผยตGอสาธารณะถึงการโจมตีในวันท่ี 14 เมษายน 
2561 ไดDแสดงใหDเห็นวGา ทางสหรัฐฯ และพันธมิตรไดDมีการใชDยุทธวิธีโจมตีท่ีนGาสนใจและแตกตGางออกไปจากการ
โจมตีฐานทัพอากาศ Shayrat ของซีเรียเม่ือ 1 ปWกGอนคGอนขDางมากดังตารางท่ี 5 

 เม่ือเปรียบเทียบแผนการโจมตีและระบบอาวุธท่ีใชD จะสังเกตเห็นไดDวGา สหรัฐฯ และพันธมิตรเลือกใชDการ
โจมตีระยะไกลมาก (Stand Off) โดยขีปนาวุธรGอนทุกแบบท่ีใชDมีระยะยิงไมGนDอยกวGา 500 กม. เพ่ือใหDหนGวยโจมตี
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สถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (องค�การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

DTI Article 

ของตนอยูGพDนจากระยะตอบโตDของหนGวยป�องกันภัยทางอากาศท่ีมีระยะการโจมตีสูงสุดท่ี 400 กม. (ระบบ SA-10 
และ SA-21) ท้ังนี้อาจเป?นการหลีกเลี่ยงเผชิญเหตุซํ้ารอยกับเครื่อง F16 ของกองทัพอิสราเอลท่ีถูกยิงตกเหนือ
เป�าหมายโจมตีกGอนหนDา อีกท้ังทางสหรัฐฯ ยังมีขDอจํากัดเรื่องความชอบธรรมในการใชDพ้ืนท่ีนGานฟ�าซีเรียอีกดDวย
ตGางจากทางรัสเซีย ซ่ึงรัฐบาลของนายอัสซาดไดDรับอนุญาตใหDใชDพ้ืนท่ีอยGางเป?นทางการ 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบการโจมตีปW 2017 และ 2018 

รายละเอียด\เปiาหมาย 
ฐานทัพอากาศ Shayrat 

(7 เมษายน 2560) 

สถาบันวิจัยและคลังแสง 

(14 เมษายน 2561) 

สถานที่ เมือง Shayrat (ตอนกลาง) 
กรุงดามัสกัส (ตอนใตDซีเรีย) 

เมือง Homs (ตอนกลางซีเรีย) 

จํานวนขีปนาวุธ (นัด) 59 มากกวGา 100 

หน�วยโจมตีภาคพ้ืน 2   4  

หน�วยโจมตีภาคอากาศ 0 18 (ประมาณการ) 

พ้ืนที่การยิง 
o ทะเลเมดิเตอร�เรเนียน  

(ทิศ NW ของซีเรีย) 

o ทะเลเมดิเตอร�เรเนียน (NW) 
o ทะเลแดง (S) 
o อGาวเปอร�เซีย (ESE) 
o นGานฟ�าอิรัก (SE) 

 กรณีพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งคือ ในการโจมตีท้ัง 2 ครั้งมีความคลDายคลึงกันในเรื่องปริมาณการโจมตีท่ีใชD
เนื่องจากมีการระดมโจมตีอาวุธจํานวนมาก (จรวดรGอนหลายสิบนัด) เขDาสูGเป�าหมายไมGก่ีเป�า ซ่ึงสามารถประเมินไดD
วGาเป?นรูปแบบการระดมโจมตีจนเกินขีดความสามารถการป�องกันของเป�าหมาย (Saturation Attack) เพราะฝ/าย
ท่ีป�องกันจะเสียเปรียบอยGางมากในการสกัดก้ันอาวุธนําวิถีท่ีโคจรใสGอยGางตGอเนื่องติด ๆ กัน จนระบบเรดาร�ติดตาม
เป�าหมายไมGทัน หรือหนGวยยิงสกัดก้ันเติมกระสุน/จรวด (Reload) ไดDไมGทันการ ซ่ึงขDอไดDเปรียบประการสําคัญของ
สหรัฐฯ และพันธมิตรคือฝ/ายซีเรียไมGรูDลGวงหนDาวGาสถานท่ีใดบDางเป?นเป�าโจมตี จึงตDองกระจายหนGวยตGอสูDอากาศยาน
ของตนไปท่ัวพ้ืนท่ี ขณะท่ีขีปนาวุธรGอนสามารถโปรแกรมลGวงหนDาใหDวิ่งจากหลายเสDนทาง (Multi-Waypoints) 
เพ่ือสรDางความสับสนใหDหนGวยตรวจการณ�กGอนมารวมกันท่ีจุดใดจุดหนึ่งและพุGงเขDาเป�าหมายหลายทิศทางในเวลา
ใกลDกันไดD จนหนGวยสกัดก้ันตอบสนองไดDไมGท้ังหมด ซ่ึงแมDจะสิ้นเปลืองยุทโธปกรณ�จํานวนมากเกินความจําเป?น แตG
จะทําใหDสรDางความม่ันใจไดDวGาเป�าหมายจะถูกทําลายอยGางเบ็ดเสร็จแนGนอนดDวยการโจมตีเพียงระลอกเดียว แมDวGา
ขDอเท็จจริงคือขีปนาวุธเพียงไมGก่ีนัดก็เพียงพอแลDวหากเขDาถึงเป�าหมายไดDจริง 



 
 

  

- 10 - 

 

สถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (องค�การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

DTI Article 

 นอกจากนี้ทางฝ/ายสหรัฐฯ และพันธมิตรไดDดําเนินกลยุทธ�อีกหลายประการเพ่ือใหDทางซีเรียและรัสเซีย 
เชื่อม่ันวGาการโจมตีในปW พ.ศ. 2561 จะมาจากทิศตะวันตก (ทะเลเมดิเตอร�เรเนียน) คลDายกับการโจมตีเม่ือปWกGอน
เพราะเป?นจุดท่ีโจมตีเขDาถึงกรุงดามัสกัสไดDในระยะทางสั้นท่ีสุดและใกลDกับฐานบินสนับสนุนหลักจากภาคพ้ืนยุโรป 
โดยสหรัฐฯ สGงกําลังเสริมทางทะเลอันไดDแกGเรือพิฆาตและเรือลาดตระเวนจํานวนมากเขDาไปยังพ้ืนท่ีดังกลGาวกGอน
หนDา แตGการโจมตีจริงในวันท่ี 14 เมษายน 2561 กลับเป?นการโจมตีหลายทิศทางและเนDนหนักไปท่ีการระดมยิง
จากทิศตะวันออก (ทะเลแดง อGาวเปอร�เซีย และนGานฟ�าอิรัก) ขณะท่ีหนGวยโจมตีจากทิศตะวันตกนั้นกลับเนDนไปท่ี
พาหนะความคลGองตัวสูงและคDนหาไดDยากมาก เชGน ฝูงบินรบทอร�นาโด (UK) ราฟาล (France) และเรือดําน้ํา (US) 
ซ่ึงในวันโจมตีนั้นพ้ืนท่ีดังกลGาวหนาแนGนไปดDวยฝูงบินสนับสนุน และกองเรือในพ้ืนท่ีจนยากท่ีจะระบุไดDแนGชัดวGา
หนGวยใดกันแนGท่ีเป?นหนGวยโจมตีจริง อันคลDายกับกลศึกโบราณเชGน “สGงเสียงบูรพา ตีฝ/าประจิม” ในยุค 3 กkก
นั่นเอง 

3.2 การวางกําลังตั้งรับของฝvายซีเรีย 

 การเตรียมกําลังป�องกันของฝ/ายซีเรีย/รัสเซีย นั้นมีการคํานึงถึงหลายประการเชGนกัน แมDจะมีขDอจํากัดมาก
ในเรื่องพ้ืนท่ีและสถานการณ�ต้ังรับท่ีไมGอาจเลือกสถานท่ีเป�าหมายและเวลาโจมตีไดD แตGเนื่องจากมีสัญญาณเตือน
หลายอยGางกGอนวันโจมตีจริงในวันท่ี 14 เมษายน 2561 เชGน การลอบโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในวันท่ี 9 
เมษายน 2561 และคําแถลงการณ�เตรียมการโจมตีจากประธานาธิบดี ทรัมป[ ทําใหDกองกําลังฝ/ายซีเรียรูDลGวงหนDาถึง
สถานการณ�โดยสังเขปและเตรียมรับมือตGาง ๆ อาทิเชGน  

 มีการเรียกกําลังหน�วยต�อสูอากาศยานจากส�วนกําลังรบอ่ืน ๆ มายังจุดยุทธศาสตร7สําคัญในพ้ืนท่ี 

โดยเฉพาะรอบกรุงดามัสกัส 

 ทูตรัสเซียประจําเลบานอน (Alexander Zasypkin) ไดประกาศเตือนล�วงหนา (11 เมษายน 2561) ว�า

รัสเซียมีสิทธิในการยิงสกัดก้ันขีปนาวุธทุกลูกท่ีมุ�งหนาสู�ซีเรีย รวมถึงการยิงทําลายฐานยิงอาวุธดังกล�าว

เพ่ือสรางความชอบธรรมกรณีตองตอบโต 

 กองเรือรัสเซียท้ังหมดเคลื่อนตัวออกจากฐานทัพเรือ Tartus ไปเตรียมพรอมในทะเลเปSด เพ่ือหลีกเลี่ยง

การเปTนเป.านิ่งในท�าเรือ เพ่ิมพ้ืนท่ีในการเฝ.าระวังเตือนภัย รวมถึงเปTนหน�วยปฏิบัติการตอบโตในลักษณะ

ยิงทําลายกองเรือสหรัฐฯ และพันธมิตรในทะเลเมดิเตอร7เรเนียนดวยอาวุธนําวิถีต�อตานเรือรบหากจําเปTน 
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รูปท่ี 1 กองเรือรัสเซียในฐานทัพเรือ Tartus  

(ท่ีมา: https://www.artigercek.com) 

 

รูปท่ี 2 ตัวอยGางอาวุธเพ่ือการป�องกันแบบหลายช้ันจากระยะไกล-ถึง-ประชิด 

 ในการป�องกันของซีเรีย/รัสเซียนั้นสามารถมีการบริหารจัดการในรูปแบบการสกัดก้ันหลายชั้น (Layer 
Defense) หรือวางกําลังป�องกันทางลึก (Defense in Depth) ตามระยะยิงหวังผลของอาวุธ ซ่ึงจะเริ่มการป�องกัน
ดDวยอาวุธปลGอยนําวิถีระยะไกล (SA-5, SA-10 และ SA-21) ท่ีมีระยะยิงเกิน 100 กม. ท้ังสGวนท่ีติดต้ังบนบกและ
กองเรือรัสเซียเป?นชั้นแรก (1st Layer) หากหลุดรอดมาไดDจะเขDาสูGการป�องกันระยะกลาง (SA-3, SA-6 และ SA-
11) ท่ีมีระยะยิง 40 กม. ลงมา และชั้นถัดไปคือระบบป�องกันระยะสั้น (SA-8/SA-11) อัตตาจร ท่ีมีระยะ 15 กม. 
ลงมา ข้ันสุดทDายจะเป?นอาวุธป�องกันระยะประชิด เชGน จรวดนําวิถีประทับบGายิง (Igla) และป�นตGอสูDอากาศยาน
แบบตGาง ๆ ซ่ึงในการโจมตีวันท่ี 14 เมษายน 2561 นั้นยังไมGพบรายงานการใชDอาวุธระยะประชิดเลยเนื่องจากมี
ระยะยิงท่ีสั้นเกินไป 

 รูปแบบยุทธวิธีตGอตDานภัยทางอากาศท่ีตDองคํานึงของซีเรีย/รัสเซีย คือ การป�องกันเฉพาะจุด (Point 
Defence) หรือการป�องกันเป?นบริเวณ (Area Defence) ซ่ึงจําเป?นตDองคํานึงถึงทรัพยากร (ยุทโธปกรณ�/บุคลากร) 
ท่ีมีในมือดDวยวGาจะเลือกป�องกันแบบใด เพราะซีเรียเองก็มีเมืองสําคัญและจุดยุทธศาสตร�ทางทหารเป?นจํานวนมาก 
จนไมGสามารถป�องกันอยGางแนGนหนาไดDทุกพ้ืนท่ี โดยวิเคราะห�แบบ (ตัวเลขประมาณ) ไดDดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบรูปแบบการป�องกันภัยทางอากาศ 

คุณลักษณะ/ประเภท 
การปiองกันเฉพาะจดุ 

(Point Defence) 

การปiองกันเปwนบริเวณ 

(Area Defence) 

ภารกิจ 

ป�องกันที่ตั้งสําคัญ เชGน สนามบนิ  

คลังแสง คลังเชื้อเพลิง  

โรงงานผลิตโรงไฟฟ�า เรือรบ 

ป�องกันพื้นทีส่ําคัญ เชGน เมืองหลวง  

ชุมชน นิคมอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย  

เสDนทางคมนาคม ปPดก้ันนGานฟ�า 

ตัวอย�างระบบอาวุธ 
SA-6, SA-8, SA-11 (คGายรัสเซีย) 

RBS70, ASTER, ADATS (คGายตะวันตก) 

SA-5, SA-10,SA-21 (คGายรัสเซีย) 

Patriot, THAAD (คGายตะวนัตก) 

ระยะยิง (กม.) <20 (ประมาณ) 70-400 (ประมาณ) 

พ้ืนที่คุ"มกันสูงสุด/

หน�วย 

706.5 ตร.กม. 

(คํานวณระยะยิงที่ 15 กม.) 

31,400 ตร.กม. 

(คํานวณระยะยิงที่ 100 กม.) 

 จากตารางขDางตDนจะเห็นถึงความแตกตGางของการจัดวางกําลังและประเภทท่ีเหมาะสมกับภารกิจการใชD
งานหนGวยป�องกันภัยทางอากาศ ซ่ึงเบ้ืองตDนหนGวยยิง 1 หนGวยแมDจะเป?นระบบขนาดเล็กท่ีป�องกันเฉพาะจุด 
(Point-Defence) จะสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีไดDเป?นจํานวนมาก เชGน SA-11 เพียง 1 หนGวยมีพ้ืนท่ีคุDมกันไดDเกิน 
700 ตร.กม. เทียบกับเมืองหลวงอยGางดามัสกัสท่ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 105 ตร.กม. เทGานั้น (กรุงเทพฯ มีพ้ืนท่ีประมาณ 
1,600 ตร.กม.) แตGขDอเท็จจริงคือ ยังมีกระบวนการอ่ืนท่ีจําเป?นอีกมากมายกGอนท่ีการยิงสกัดก้ันจะเกิดข้ึน ไดDแกG
การตรวจการณ�เฝ�าระวัง (Surveillance) คDนหาเป�าหมาย (Searching) ติดตามเป�าหมาย (Tracking) พิสูจน�ทราบ
เป�าหมาย (Identify) จัดลําดับความสําคัญเป�า (Prioritize) กGอนสั่งการยิง ในสถานการณ�จริงจะทําใหDหนGวยตGอสูD
อากาศยานเหลือเวลานDอยมากท่ีจะยิงสกัดกGอนอาวุธขDาศึกจะถึงท่ีหมาย  

 นอกจากนี้การคัดเลือกสถานท่ีต้ังอาวุธตGอสูDอากาศยานของซีเรียยังมีขDอจํากัดเรื่องทิศทางการยิง 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตัวเมืองท่ีมักถูกปPดก้ันโดยสิ่งปลูกสรDางฝ/ายเดียวกัน ตําแหนGงท่ีตDองซGอนพรางลGวงหนDาเพราะฝ/าย
ขDาศึกอาจโปรแกรมระบบนําวิถีใหDเล็ดลอดรัศมีการยิงไปไดD และการคํานวณปริมาณอาวุธปลGอยนําวิถีของแตGละ
หนGวยวGาเพียงพอจะสกัดก้ันไดDก่ีระลอก เชGน SA-22 (Pantsir-S1) ซ่ึงซีเรียมีครอบครองประมาณ 40 ชุดนั้นเป?น
ระบบตGอสูDอากาศยานแบบอัตตาจรท่ีวGองไว เคลื่อนท่ีไปไดDท่ัวบริเวณ มีขนาดเล็ก มีเรดาร�ครบถDวนในตัว 
ตอบสนองไดDรวดเร็ว และมีความแมGนยําสูงมาก แตGมีจรวดพรDอมยิง 12 นัดระยะยิง 20 กม. มีขDอจํากัดท่ีเรดาร�
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จะล็อกเป�าหมายไดDพรDอมกันแคG 4 เป�าในมุมยิงเดียวกัน ดังนั้นจึงเกิดการระดมโจมตีแบบ Saturated Attack ไดD
เชGน โปรแกรมใหDขีปนาวุธรGอน 5 ลูก เขDาถึงเป�าหมายโดยพรDอมเพียงหรือหลายทิศทางจนเซนเซอร�ตอบสนองไมGทัน 
หรือยิงโจมตี 13 นัดข้ึนไปก็จะทําลายเป�าหมายไดDอยGางแนGนอนหากมี SA-22 เพียงระบบเดียว ทําใหDฝ/าย
ปฏิบัติการของซีเรียจะตDองคิดอยGางหนักวGาจะวางกําลังของตนอยGางไร เพราะหากกระจายกําลังไปท่ัวถึงแตGไมG
หนาแนGนพออาจกลายเป?นไมGสามารถรักษาท่ีหมายสําคัญฝ/ายตนไดDเลยแมDแตGแหGงเดียว โดยเฉพาะเม่ือเผชิญหนDา
กับฝ/ายตรงขDามท่ีมีขีปนาวุธพรDอมยิงหลายรDอยนัดตGอระลอก 

 
รูปท่ี 6 ตัวอยGางระบบอาวุธตGอตDานอากาศยานอัตตาจร SA-22 (Pantsir-s1) 

 

 ขDอพิจารณาสําคัญอีกประการคือบทบาทของกองเรือทะเลดําของรัสเซียประมาณ 10 ลําท่ีนําโดยเรือ
ลาดตระเวนขีปนาวุธชั้น Moskva (เบ้ืองตDนคือเรือ Varyag) และออกเรือไปลGวงหนDาในฐานะแนวป�องกันเตือนภัย
ชั้นแรก แตGไมGไดDมีบทบาทหลักในการสกัดก้ันการโจมตีครั้งนี้แตGอยGางใดซ่ึงฝ/ายวิเคราะห�ฯ ของ สทป. ไดDพิจารณา
สาเหตุไดD 2 ประการคือ  

(1) กองเรือรัสเซียมีการติดต้ังอาวุธครบท้ัง 3 มิติ (ต�อตานเรือ/อากาศยาน/เรือดําน้ํา) โดยมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการรบปะทะกับกองเรือดวยกัน (Naval Battle) ดวยขีปนาวุธต�อตานเรือรบความเร็วสูงระยะยิง
ไกลมาก อย�าง P-500/P-1000 และเรือดําน้ําชั้น Kilo ซ่ึงจําเปTนมากในการบุกโจมตีแหล�งปล�อยขีปนาวุธ
ร�อนอันไดแก�เรือรบชาติต�าง ๆ ในทะเลเมดิเตอร7เรเนียน แต�เนื่องจากทางการรัสเซียเองก็ไม�ตองการให
สงครามขยายตัวบานปลายเช�นกัน จึงน�าจะมีคําสั่งไม�ใหกองเรือรัสเซียโจมตีโดยตรงใส�สหรัฐฯ และ
พันธมิตร 
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รูปท่ี 7 เรือลาดตระเวนขีปนาวุธช้ัน Moskva 

(ท่ีมา Globaldefence.com) 

(2) กองเรือรัสเซียมีการติดต้ังอาวุธอากาศยานจํานวนไม�นอย แต�ส�วนใหญ�เปTนอาวุธในลักษณะ ป.องกันเปTน
จุด (Point Defence) ท่ีเนนป.องกันเรือแต�ละลําเท�านั้น ยกเวนเรือชั้น Moskva ท่ีมีการติดต้ังจรวดต�อสู
อากาศยานระยะไกลแบบ SAN6 (คือ SA-10/S-300 รุ�นติดต้ังบนเรือ) ท่ีพอจะยิงถึงขีปนาวุธร�อนไดใน
ระยะไกล ซ่ึงมีพรอมยิง 64 นัดเท�านั้น (8x8 Cells) หากใชยิงสกัดไปหมดจะทําใหการป.องกันทางอากาศ
ต�อกองเรือรัสเซียตกลงอย�างมาก และการถอนตัวกลับไปเติมยุทโธปกรณ7นั้นตองกลับไปไกลถึงฐานทัพใน
ทะเลดํา/ทะเลเหนือ ซ่ึงกินเวลาอย�างมาก 

 

รูปท่ี 3 สล็อตยิงอาวุธนําวิถีตGอสูDอากาศยานของเรือช้ัน Moskva    
(ท่ีมา Wikipedia.org) 

4 ผลลัพธ
ปฏิบัติการโจมตี 

4.1 ความสําเร็จของปฏิบัติการ 

 ภายในวันท่ี 14 เมษายน 2561 (วันเดียวกัน) ประธานาธิบดี โดนัลด� ทรัมป[ แหGงสหรัฐอเมริกา ไดD Tweet 
ผGาน Social Network ประกาศแสดงความยินดีตGอสาธารณชนวGา “Mission Accomplished” (ภารกิจเสร็จ
สมบูรณ�) หลังการโจมตีไมGนานนัก และในวันเดียวกันทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) ไดDออก
แถลงการณ�พรDอมภาพถGายทางอากาศรายงานวGาเป�าหมาย 3 แหGงในซีเรียท่ีเก่ียวขDองกับอาวุธเคมี อันประกอบดDวย
สถาบันวิจัย 1 แหGงในกรุงดามัสกัส และคลังเก็บอาวุธเคมี 2 แหGงใกลDเมือง Homes ไดDถูกทําลายแลDวโดยสิ้นเชิง ไมG
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มีการโจมตีท่ีต้ังทหารและกองกําลังรัสเซียในพ้ืนท่ี และเปPดเผยวGามีขีปนาวุธรGอนถูกใชDในครั้งนี้รวม 103 นัด (ขGาว
บางกระแสวGา 105 นัด) มีการยิงจรวดตอบโตDจากซีเรียประมาณ 40 นัด แตGไมGเป?นการขัดขวางการโจมตีแตGอยGาง
ใด 

 

รูปท่ี 4 การ Tweet ประกาศความสําเร็จและภาพถGายยืนยันความเสียยหายจากฝ/าย US 

 ขณะท่ีฝ/ายโฆษกหนGวยป�องกันภัยทางอากาศซีเรียแถลงการณ�ในวันเดียวกันวGามีการใชDขีปนาวุธหลายแบบ
รวม 112 นัดในคืนนั้นและสกัดก้ันไดDถึง 71 จาก 103 นัด ซ่ึงใหDรายละเอียดการใชDงานดDวยดังนี้ 

ตารางท่ี 7 รายงานผลการใชDอาวุธของ SyADF ผGาน Southfront.org 

ระบบอาวุธ จํานวนท่ียิง จํานวนท่ีสกัดได" อัตราการยิงถูกเปiา(%) 

SA-5 (S200) 8 0 0 

SA-3 (S-125) 13 5 0.38 

SA-8 (Osa) 11 5 0.45 

SA-9 (9K35) 5 3 0.6 

SA-6 (2K12) 29 24 0.85 

SA-22 (Patsir) 25 23 0.92 

 จากรายงานของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย (Igor Konashov) ในวันท่ี 16 เมษายน 2561 ไดDโตDแยDงรายงาน
ของเพนตากอนนั้นวGาเป?นการแกDเกDอเฉย ๆ เพราะเป�าหมายท่ีแทDจริงของสหรัฐฯ คือ โรงงานผลิตในเมือง Barzeh 
และ Jaramani รวมถึงสนามบิน ซ่ึงมีการระดมยิงใสGจุดนี้ถึง 25 นัด แตGขีปนาวุธรGอนชุดดังกลGาวถูกสกัดไดDท้ังหมด
จึงไมGสามารถทําลายเป�าหมายไดD 
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รูปท่ี 10 เศษช้ินสGวนของจรวด StormShadow/SCALP EG ท่ีถูกยิงตก   
(ท่ีมา : twitter@WaelALRussi) 

 จากขDางตDนจะเห็นไดDถึงความขัดแยDงระหวGางขDอมูลแหลGงขGาวท้ัง 2 ฝ/าย (สหรัฐฯ และ ซีเรีย) ท่ีตGางอDางถึง
ความสําเร็จของฝ/ายตนอยGางเชGน สหรัฐฯ จะเนDนยําเรื่องการท่ีเป�าหมายถูกทําลาย ขณะท่ีฝ/ายซีเรียอDางถึงการยิง
สกัดก้ันไดDสําเร็จเป?นจํานวนมาก ซ่ึงพิจารณาไดDวGาเป?นการใชDปฏิบัติการสงครามขDอมูลขGาวสาร (Information 
Operation) เพ่ือสรDางแนวรGวมใหDกับฝ/ายตน ขณะท่ีหนGวยรัสเซียในพ้ืนท่ีไดDรายงานเพียงแคGวGาไมGมีขีปนาวุธใดเขDา
มาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบการป�องกันภัยทางอากาศของตน (ฐานทัพอากาศ Latakia/ฐานทัพเรือ Tartus) จึงไมGไดD
ปฏิบัติการตอบโตD ท้ังนี้หากพิจารณาจากหลักฐานขDอเท็จจริงท่ีมีอยูGอยGางจํากัดในขณะท่ีผูDจัดทําบทความนี้เรียบ
เรียง (18 เมษายน 2561) จะพบขDอมูลเพ่ือการวิเคราะห�บางสGวนไดDดังนี้ 

ตารางท่ี 8 บทวิเคราะห�ขDอมูล 

ข"อมูล ผลการวิเคราะห
 

พ้ืนท่ีอาคารวิจัย  
Barzah R&D 

Center ถูกทําลาย 

กลุGมอาคาร 3 หลังอยูGทางตอนเหนือของกรุงดามัสกัสถูกทําลายราบอยGางแมGนยําขณะท่ีอาคารโดยรอบยัง
อยูGในสภาพสมบูรณ�พรDอม สามารถประเมินเบ้ืองตDนไดDวGาแตGละอาคารนGาจะถูกโจมตีดDวยขีปนาวุธไมGต่ํา
กวGา 3 นัด/อาคาร อันเป?นการแสดงถึงความแมGนยําของระบบนําวิถีไดDเป?นอยGางดีและการเล็ดลอดผGาน
แนวป�องกันภัยทางอากาศของ SyADF เขDาไปจนไดD 

คลังอาวุธเคมีใน
บังเกอร
ใต"ดิน 

และอาคารเก็บของ
ในเมือง Homs ถูก

ทําลาย 

เมือง Homs อยูGทางตอนเหนือของซีเรีย และบังเกอร�เก็บอาวุธเคมีถูกทําลายท้ังท่ีอยูGใตDดินไดD โดยมี
หลักฐานเป?นหลุมระเบิดขนาดใหญGไมGก่ีจุด ซ่ึงแสดงถึงอํานาจการทําลายเป�าหมายท่ีแข็งแรงของหัวรบ 
(คาดวGาแบบหนGวงเวลา/เจาะเกราะ) รวมถึงขGาวกรองท่ีแมGนยําถึงสถานท่ีตั้งอีกดDวย 

ชิ้นส�วนหางของ
ขีปนาวุธร�อน 
แบบ Storm 

Shadow  
(SCALP-EG) ใน

พ้ืนท่ี 

ขีปนาวุธแบบ Storm Shadow มีคุณสมบัติในการตรวจจับไดDยาก (Stealth) และยิงจากระยะไกลมาก
การท่ีถูกยิงตกเป?นการแสดงประสิทธิภาพของหนGวย SyADF ท่ีสามารถตรวจหาเจอและยิงสกัดไดD 
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ตารางท่ี 8 บทวิเคราะห�ขDอมูล (ตGอ) 

ข"อมูล ผลการวิเคราะห
 

ภาพถ�ายการยิงจรวด
ต�อต"านอากาศยานท่ี

แนวยิงสูงมาก 

จากภาพท่ีนําเสนอตามสื่อมวลชน การยิงจรวดตอบโตDขีปนาวุธรGอนน้ันจะเป?นการยิงเป�าหมายในเพดาน
บินต่ํา วิถีโคจรควรเป?นแนวคGอนขDางราบ ทําใหDคํากลGาวอDางของเพนตากอนวGาเป?นการยิงแบบไรDการ
ควบคุมมีเหตผลข้ึนในระดับหน่ึง แตGก็อาจเป?นไปไดDวGาเป�าหมายของจรวดดังกลGาวยิงข้ึนเพ่ือโจมตีอากาศ
ยาน/UAV   ท่ีเพดานบินสูงเพ่ือสกัดก้ันการตรวจสอบผลการโจมตีเป�าหมายก็เป?นไดD 

อาวุธปล�อยนําวิถี
ระยะประชิด 

(Manpad) และป{น
ต�อสู"อากาศยาน 

ตลอดปฏิบัติการของวันท่ี 14 เมษายน 2561 ไมGปรากฏรายงานถึงการใชDอาวุธระยะใกลDแบบประทับบGา
ยิง หรือป�นตGอสูDอากาศยาน ท้ัง ๆ ท่ีทาง SyADF มีใชDเป?นจํานวนมาก เลยแมDแตGครั้งเดียว ซ่ึงประเมินไดD
วGาการโจมตีแบบขีปนาวุธรGอนน้ันมีความรวดเร็วและซับซDอนเกินกวGาท่ีระบบอาวุธระยะประชิดจะ
ตอบสนองไดDทัน (กวGาจะล็อคเป�าไดD จรวดรGอนก็ไปไกลแลDว) 

ไม�ปรากฏการยิง
จรวดแบบ SA-10 

(S-300) หรือ S-400 

(ปรับปรุงขDอมูลวันท่ี 8 ต.ค. 61) ระบบป�องกันภัยทางอากาศประสิทธิภาพสูงสุดของซีเรีย/รัสเซียใน
ป1จจุบัน แตGไมGพบในการใชDปฏิบัติการน้ีเน่ืองจากวGา รัสเซียไดDระงับการสGงมอบ S-300 ท่ีซีเรียสั่งซ้ือมา
ตลอดเน่ืองจากป1จจัยความสัมพันธ�ระหวGางประเทศกับอิสราเอล โดยเพ่ิงจะมีการตัดสินใจสGงมอบใหDใน
เดือน ก.ย. 61 น้ีเอง และทางรัสเซียใหDเหตุผลวGาไมGมีการโจมตีพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนจึงไมGมีการใชDระบบ
ป�องกันใด ๆ 

หากวิเคราะห�เพ่ิมเติมจะพบวGาการปฏิบัติการครั้งน้ี ซ่ึงอาจมองไดDวGารัสเซียยังตDองการสงวนกําลังรบไวD
บางสGวน เพ่ือการโจมตีระลอกถัดไป หรือคุDมครองเป�าหมายท่ีมีคุณคGาทางยุทธการสูงกวGา (HVU: High 
Value Target) เพราะตัวลูกจรวดของ S-300 และ S-400 แตGละนัดมีมูลคGาเกินกวGา 1 ลDานดอลลาร�
สหรัฐแลDว (แพงกวGาโทมาฮอร�ค 2-3 เทGา) และใชDเวลาสGงมอบนานมาก 

เปรียบเทียบการ
โจมตีสนามบินโดย
สหรัฐฯ 7 เมษายน 

2560 ด"วยโท
มาฮอว
ก 59 นัด 

การโจมตีเมื่อประมาณ 1 ปWกGอน ฐานทัพอากาศ Shayrat ของซีเรียถูกโจมตีจนเครื่องบินรบในฐานเสีย
หายไปหลายสิบเครื่องพรDอมกับหนGวยป�องกันภัยทางอากาศ โดยฝ/ายซีเรียสามารถสกัดก้ันไดDเพียง 2-3 
นัดเทGาน้ัน เทียบกับการโจมตีในปW 2561 ภายใตDการสนับสนุนของรัสเซียทําใหDเห็นวGามีการปรับปรุง
เครือขGายเพ่ิมข้ึนอยGางมาก 

บทสรุป 

 ดDวยขีดความสามารถของเทคโนโลยีในป1จจุบันการโจมตีทางอากาศไดDถูกพัฒนาใหDมีความซับซDอน 
หลากหลาย แมGนยํา และอํานาจการทําลายสูงข้ึน พรDอมท้ังยากตGอการสกัดก้ันเชิงรับอยGางยิ่ง และขีปนาวุธรGอนยิง
จากระยะไกลพรDอมท้ังอากาศยานไรDคนขับ (UAV) มักจะถูกใชDเป?นการโจมตีระลอกแรกเสมอเพ่ือกดดันแนว
ป�องกันฝ/ายตรงขDามใหDอGอนลDาจนไมGสามารถคงขีดความสามารถไวDไดD ในกระบวนการสงครามตามรูปแบบจึงควร
มุGงไปยังการสกัดก้ันแหลGงปลGอยอาวุธต้ังแตGตDนทาง อาทิ ฐานยิงบนบก เรือรบ ฝูงบินโจมตี หรือแมDแตGฐาน
ปฏิบัติการฝ/ายตรงขDาม อันจัดเป?นการต้ังรับเชิงรุก (Active Defense) หาไมGแลDวฝ/ายต้ังรับจะถูกกดดันไปเรื่อยดDวย
การโจมตีระยะไกลฝ/ายเดียว แตGดDวยป1จจัยทางการเมืองและการตGางประเทศก็เป?นขDอจํากัดสําคัญท่ีเหลGาทัพและ
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ฝ/ายการเมืองตDองพยายามหาทางออกรGวมท่ีเหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงการขยายตัวของสงครามจนเกินของเขตท่ีพลัง
อํานาจของชาตินั้น ๆ จะยอมรับความรับผิดชอบไดD 
 อีกประการหนึ่งท่ีสามารถพิจารณาไดDจากหลักนิยมการรบระหวGางซีเรีย-สหรัฐ หรือซีเรีย-อิสราเอล คือ
เม่ือตDองเผชิญหนDากับความเหนือกวGาทางอากาศ (Air Superiority) อยGางมหาศาล แมDจะไมGสามารถสรDางกําลังรบ
ทางอากาศใหDทัดเทียมไดDเชิงปริมาณ/คุณภาพ แตGก็ยังเป?นไปไดDท่ีจะจํากัดนGานฟ�าและปฏิเสธการเขDาถึงโดยอิสระ
ของฝ/ายตรงขDามไดD (Anti-Access Airspace) โดยการใชDการจัดวางแนวป�องกันเป?นชั้น (Layer Defence) เพ่ือ
คุDมครองเป�าหมายท่ีพิจารณาวGาจําเป?นจริง ๆ และจํากัดใหDฝ/ายตรงขDามตDองใชDอาวุธระยะไกล เทคโนโลยีสูง ราคา
แพงเทGานั้นในการโจมตี แทนท่ีจะเป?นการสนับสนุนทางอากาศโดยใกลDชิด (Close Air Support) ซ่ึงมีคGาใชDจGาย
ปฏิบัติการ(กระสุน จรวดระยะสั้น) ซ่ึงมีราคาถูกกวGาแตGตDองเสี่ยงใชDอากาศยานลึกเขDาไปในพ้ืนท่ีเป�าหมาย 
 ประเด็นสุดทDายของการวิเคราะห�การโจมตีซีเรีย โดยสหรัฐฯ และพันธมิตรในครั้งนี้ อาจมองไดDวGามีตDนทุน
ท่ีสูงดDวยกันท้ัง 2 ฝ/ายท้ัง (มูลคGาขีปนาวุธเฉพาะฝ/ายโจมตี > 160 ลDาน US)  แตGก็สามารถจบเรื่องลงไดDโดย
สถานการณ�ท่ีเป?นประโยชน�ท้ังคูG (Win-Win Condition) โดยประโยชน�ทางตรงคือ สหรัฐฯ ยังคงรักษาบทบาท
ตํารวจโลกของตนเองไวDไดDคือการลงโทษผูDใชDอาวุธเคมีโดยท่ีสงครามกลางเมืองในซีเรียไมGขยายตัวออกไป ขณะท่ี
ซีเรียยังรักษาดุลยภาพอํานาจกําลังรบเดิมไวDไดDและพันธมิตรรัสเซียไมGไดDรับความเสียหายในปฏิบัติการ ขณะท่ี
ประโยชน�ทางอDอมของท้ังสองฝ/ายคือการไดDทดลองยุทโธปกรณ�และกลยุทธ�ใหมG ๆ ในการโจมตีและป�องกันดDวย
เทคโนโลยีข้ันสูงของกลุGมชาติตะวันตกกับรัสเซียเพ่ือหาชGองทางปรับปรุงพัฒนาตGอไป รวมถึงเป?นโอกาสในการ
รับรองมาตรฐานผGานการใชDงานจริงในการรบ (Combat Prove) ของอาวุธหลายชนิด เชGน JASSM (US) หรือ 
MDcN (France) อีกดDวย 
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