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บทนํา
ในปจจุบันพื้นที่ตะวันออกกลาง (Middle East) จัดเปนหนึ่งในภูมิภาคที่มีความขัดแยงในรูปแบบที่มีความ
ซับซอนสูงจากการแทรกแซงของชาติมหาอํานาจ (อาทิ สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร รัสเซีย) และชาติที่มีอิทธิพลสูง
(ซาอุดีอาระเบีย อิสราเอล ตุรกี และอิหราน) โดยรอบ รวมถึงชนกลุมนอย/กองกําลังติดอาวุธในพื้นที่ (เคิรด ISIS
และ FSA) มาอยางตอเนื่องและเปนเวลานาน นับตั้งแตชวงเหตุการณ เปลี่ยนแปลงการปกครองจํานวนมากใน
ภูมิภาค (Arab Spring) ทําใหประเทศซีเรียที่ตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรสําคัญในฐานะเสนทางออกสูทะเลเมดิเตอรเร
เนียนของรัสเซีย แนวเสนทางลําเลียงปโตรเลียมสูสหภาพยุโรป และกลุมประเทศมุสลิมสายชีอะฮ กลายเปนพื้นที่
สงครามแยงชิงอํานาจผานตัวแทน (Proxy War) ในสงครามกลางเมืองที่เริ่มตั้งแตป ค.ศ. 2011 จนถึงปจจุบัน

รูปที่ 1 ภาพประกอบพื้นที่ควบคุมแตละฝายในซีเรียและการประกาศโจมตีของประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป
(ที่มา : BBC และ Syria Need Analysis Project)

เหตุปจจัยสําคัญของการโจมตีดวยขีปนาวุธรอน (Cruise Missile) นั้นเริ่มจากสถานการณสงครามกลาง
เมืองทางตะวันตกเฉียงใตในซีเรีย ณ เมืองดูมา (Douma City) วันที่ 7 เมษายน 2561 ที่ปรากฏการใชอาวุธเคมี
แบบแกสคลอรีนในการทําลายที่มั่นฝายกบฏในเมือง ซึ่งจัดเปนอาวุธที่มีอํานาจการทําลายลางสูง (WMD) และขัด
ต อหลั ก การมนุ ษ ยธรรม และทํ าให มีผู เสี ย ชีวิตมากกวา 40 รายรวมถึงพลเรือนในพื้ น ที่ (ตัว เลขจากรายงาน
NYTimes) ทําใหประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป แหงสหรัฐอเมริกาแถลงการณวาจะตองมีการตอบโตเกิดขึ้นเพื่อ
เปนการลงโทษตอรัฐบาลของนายบาชาร อัล อัสซาด ผูนําซีเรียคนปจจุบัน โดยการโจมตีนั้นเกิดขึ้นในคืนวันที่
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14 เมษายน 2561 ซึ่งสรางความวิตกกังวลไปทั่วโลกถึงความเสี่ยงที่จะอาจขยายตัวของสงครามจากการเผชิญหนา
ระหวางมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกากับรัสเซียที่ใหการสนับสนุนนายบาชาร อัล อัสซาดอยู ซึ่งในปฏิบัติการ
ครั้งนี้มีความนาสนใจหลายประการโดยเฉพาะรูปแบบการรบดวยขีปนาวุธยุคใหมของคายตะวันตก (กลุม NATO)
ที่เผชิญหนากับแนวปองกันภัยทางอากาศที่หนาแนนของคายตะวันออก (รัสเซีย) ไมใชการโจมตีตอประเทศที่ดอย
ความสามารถในการสกั ดกั้น เช น ลิ เบี ย หรืออัฟกานิส ถาน ทางฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกัน ประเทศของ
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (สทป.) จึงไดทําการวิเคราะหยุทโธปกรณและปฏิบัติการดังกลาว ดังบทความ
ตอไปนี้

1 ยุทโธปกรณในปฏิบัติการโจมตี (สหรัฐฯ และพันธมิตร)
1.1 หนวยปฏิบัติการโจมตี (Launch Platform)
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของหนวยปฏิบัติการโจมตี*
ชื่อ Platform

USS Monterey

USS Higgins/Laboon

USS John Warner

ประเทศ

USA

USA

USA

ประเภท

เรือลาดตระเวน
ชั้นTiconderoga

เรือพิฆาต
ชั้น Arleigh Burke

เรือดําน้ํานิวเคลียร
ชั้น Virginia

ฐานที่ตั้ง

ทะเลแดง

อาวเปอรเซีย/ทะเลแดง

เมดิเตอรเรเนียน

ขนาด (ตัน)

9,800

8,700

7,800

ระยะปฏิบัติการ (กม.)

11,000

8,100

ไมจํากัด

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)

60 (32.5 นอต)

56 (30 นอต)

46 (25 นอต)

อาวุธที่ใช

Tomahawk x 30 นัด

Tomahawk x 30 นัด

Tomahawk x 6 นัด

ภาพประกอบ

* ที่มา : เว็บไซตผูผลิต/ผูสรางหลักของอากาศยานและเรือรบ และจํานวนอาวุธที่ใชจากรายงานเปดเผยของเว็บไซตเพนตากอน วันที่ 15 เมษายน 2561
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของหนวยปฏิบัติการโจมตี* (ตอ)
ชื่อ Platform

Aquitaine Frigate

B1-Lancer

Dassault Rafael

Tornado-GR4

ประเทศ

France

USA

France

UK

ประเภท

เรือฟรีเกต
อเนกประสงค

เครื่องบินทิ้งระเบิด
ทางยุทธศาสตร

เครื่องบินขับไลโจมตี

เครื่องบินโจมตี

ฐานที่ตั้ง

เมดิเตอรเรเนียน

กาตาร

ฝรั่งเศส

ไซปรัส

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)

อาวุธที่ใช

MDcN x 3 นัด

JASSM x 19 นัด

SCALP-EG x9 นัด

Storm Shadow
x 8 นัด

ภาพประกอบ

* ที่มา : เว็บไซตผูผลิต/ผูสรางหลักของอากาศยานและเรือรบ และจํานวนอาวุธที่ใชจากรายงานเปดเผยของเว็บไซตเพนตากอน วันที่ 15 เมษายน 2561

จากการประเมินเบื้องตนในภูมิภาคตะวันออกกลาง กลุมประเทศสหรัฐฯ และพันธมิตร มีที่ตั้งในพื้นที่
หลายแหงรอบเปาหมายโจมตี (ซีเรีย) ซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้ ยังมีเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือพิฆาต เรือลาดตระเวน
และเรื อฟรีเกต (ส วนใหญ จ ากกองเรือที่ 5 ของสหรั ฐ ฯ) อี กหลายลํ า ในน านน้ํ ารอบ ๆ โดยเฉพาะแถบทะเล
เมดิเตอรเรเนียน แตไมไดรวมปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้และคงอยูในสถานะเตรียมพรอม (Stand-by) ตามปกติ แต
ก็ยังอยูในพิสัยระยะยิงที่เรือแตละลําสามารถโจมตีเปาหมายไดเชนกัน ซึ่งหากนับเฉพาะขีปนาวุธโทมาฮอวก ที่
พรอมยิงจากเรือรบทั้ง 3 พื้นที่ (ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ทะเลแดง และอาวเปอรเซีย) คาดวามีรวมกันไมนอยกวา
400 นัดแลว โดยที่ยังไมไดนับรวมการยิงจากทางอากาศ อีกทั้งในสวนปริมาณการยิงหากเทียบอัตราบรรจุอาวุธ
พื้นฐานของเรือรบโจมตีหลักเชน เรือชั้น Ticonderoga ที่มีแทนยิงอาวุธปลอยแนวดิ่ง (VLS) มากถึง 120 ชุด แต
ทําการยิงจริงเพียง 30 นัด หรือเรือดําน้ําชั้น Virginia ที่มีอาวุธปลอย 12 ลูก แตยิงจริง 7 ลูก จึงอาจประเมินไดวา
มีการสงวนอมรภัณฑกําลังรบไวบางสวนเพื่อภารกิจอื่น และใชการยิงเฉลี่ยกันหลายลําแทน เนื่องจากหากยิงเต็ม
กําลังแลวเรือในพื้นที่ลํานั้น ๆ จําเปนตองเดินทางกลับฐานทัพ (Home port) เปนระยะไกลเพื่อติดตั้งอาวุธใหม
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รูปที่ 2 ตําแหนงเปาหมายการโจมตีในซีเรีย
(ที่มา : Defense.gov)

นอกจากนี้ ยังมี รายงานว าทางสหรัฐฯ และพั น ธมิตร ไดมีการระดมกําลังจํานวนมากทางอากาศ เพื่ อ
สนับสนุนปฏิบัติการครั้งนี้ทางออม อาทิ เครื่องบินขับไล F15C ในภารกิจคุมกันทางอากาศ เครื่องบิน F16 สําหรับ
ภารกิจชี้เปาหมายและรวบรวมขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแบบ KC-135 จํานวน
มากเพื่ อสนับสนุน การบินระยะทางไกลของหนวยโจมตีจากแผนดินใหญ (เครื่องบิ น Rafael และ Mirage จาก
ฝรั่งเศส) อากาศยานไรคนขับ (UAV) ลาดตระเวนสอดแนมระยะไกลแบบ RQ-4 Global Hawk และเครื่องบิน
E-11A ในสวนการสนับสนุน Data-Link และ Bandwidth การสื่อสารที่จําเปนในระบบบริหารจัดการสนามรบ
(BMS : Battlefield Management System) ซึ่ ง เป น การแสดงศั ก ยภาพในการบู ร ณาการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล
สําหรับการปฏิบัติการโจมตีที่มีความซับซอนสูงและผูบังคับบัญชาหลายฝายรวมตัดสินใจในแบบเวลาจริงอีกดวย
อาวุธที่ใชในการโจมตีเปาหมายในครั้งนี้มีทั้งยุทโธปกรณรุนเกาตั้งแตสมัยสงครามอาวเปอรเซียครั้งแรก
(ค.ศ. 1990) คือ จรวดโทมาฮอวก จนถึงอาวุธใหมลาสุดของสหรัฐฯ อยาง JSSM และขีปนาวุธรอนของสหภาพ
ยุโรป อยางจรวด Storm Shadow, SCALP-EG (ทั้งหมดคืออาวุธชนิดเดียวกันแตมีชื่อเรียกตางกันใน UK และ
ฝรั่งเศส ) รวมถึงเปนการใชงานจริงครั้งแรกของขีปนาวุธรอนแบบ MDcN ซึ่งใชยิงจากเรือรบแบบใหมลาสุดจาก
ฝรั่งเศสดวย โดยจุดที่นาสนใจเพิ่มเติมคือ เริ่มมีการใชงานจริงของขีปนาวุธรอนแบบยิงจากอากาศยานมากขึ้นเรื่อย
ๆ และเพิ่มเติมดวยขีดความสามารถที่สูงขึ้น เชน ความแมนยํา และคุณลักษณะตรวจจับไดยาก (Stealth) ที่ชวย
ลดความเสี่ยงในการถูกตอบโตเปนอยางมาก
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1.2 ขีปนาวุธในภารกิจโจมตี
ตารางที่ 2 คุณสมบัติขีปนาวุธ**
Tomahawk

AGM-158 JASSM

Storm Shadow/
SCALP-EG

MDcN

ผูผลิต

USA

USA

UK/German/
France/Italy

France

ประเภท

ขีปนาวุธรอน
พื้น-สู-พื้น

ขีปนาวุธรอน
อากาศ-สู- พื้น
(Stealth)

ขีปนาวุธรอน
อากาศ-สู- พื้น
(Stealth)

ขีปนาวุธรอน
พื้น-สู-พื้น
(Naval-Stealth)

น้ําหนักรวม (กก.)

1,300

1,021

1,300

1,400

ระยะยิงหวังผล (กม.)

2,500

1,000

560

>1,000

ระบบนําวิถี

GPS, INS

GPS, INS,
Infrared

GPS, TERPROM,
Infrared Image

GPS, Infrared,
Active Radar

หัวรบ (กก.)

450

450

450

450

ชื่อขีปนาวุธ

ภาพประกอบ

**ที่มา: เว็บไซตผูผลิต/ผูสรางหลักขีปนาวุธ อันไดแก MBDA (EU) และ Raytheon (US)

2 ยุทโธปกรณในปฏิบัติการตั้งรับ (ซีเรียและรัสเซีย)
2.1 หนวยปฏิบัติการปองกันภัยทางอากาศ (Air Defense) ของซีเรีย
ในสวนของฝายตั้งรับการโจมตีครั้งนี้ประกอบดวยกองกําลัง 2 สวนเปนหลัก ไดแก (1) หนวยปองกันภัย
ทางอากาศซีเรีย (SyADF) ที่วางกําลังอยูรอบกรุงดามัสกัส (2) หนวยปองกันภัยทางอากาศรัสเซีย ที่วางกําลังอยู ณ
ฐานทั พ อากาศ Hmeimim และฐานทัพ เรื อ Tartus โดยมีระบบที่ ทั น สมั ย ที่สุ ดคือ SA-21 (S-400) จํ านวน 2
หนวยปฏิบัติการอยูในความดูแลของกองกําลังรัสเซีย ขณะที่ระบบที่มีประสิทธิภาพรองลงมาคือ SA-10 (S-300) มี
จํานวน 4 หนวยภายใตการควบคุมของฝายซีเรีย
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3-3.5

18,000

35

60

SAM
ระยะ กลาง

SA-3
(S-125

7-8

40,000

300

240-350

SAM
ระยะไกล

SA-5
(S200)

2.8

14,000

24

50

SAM
ระยะกลาง

SA-6
(2K12-Kub

2.7

12,000

15

35

SAM
ระยะสั้น

SA-8
(9K33)

1.5

3,500

5

ไมชัดเจน

SAM
ระยะสั้น

SA-9
(9K35)

7.5-9

37,000

400

330

SAM
ระยะกลาง

SA-10
(S300)

3

14,000

30

160

SAM
ระยะกลาง

SA-11
(9K37-Buk)

3.8

15,000

20

36

ปนอัตโนมัติ
/SAM ระยะ
สั้น

SA-22
(Patsir-S1)

5.9

185,000

400

400

SAM
ระยะไกล
/ABM

SA-21
(S400)

หมายเหตุ:
* SAM (Surface to Air Missile) หมายถึง อาวุธปลอยนําวิถแี บบยิงจากพื้น-สู-อากาศ เพื่อใชสกัดกั้น
* ABM (Anti-Ballistic Missile) หมายถึงสามารถตอตานเปาหมายขีปนาวุธยุทธศาสตรความเร็วสูงได
* ระยะตรวจการณ/ระยะยิงอาจเปลี่ยนไปตามชนิดและขนาดของเปาหมายหรือชุดเรดารเตือนภัยแบบอื่นได
* ชือ่ ตน “SA-” เปนชื่ออาวุธทีก่ ลุมประเทศ NATO ใช ซึ่งตางจากคายรัสเซียที่ขึ้นตนไดหลายแบบ ในที่นี้ผูเรียบเรียงเลือกใชแบบ NATO ที่เรียงลําดับเพื่อลดความสับสน โดยรหัสตัวเลขไมไดสื่อถึงประสิทธิภาพ
สูง/ต่ําแตอยางใด

ความเร็ว (มัค)

เพดานบินสูงสุด
(ม.)

ระยะยิง (กม.)

ระยะตรวจการณ
(กม.)

ประเภท

ภาพประกอบ

ชื่อระบบ

ตารางที่ 3 ระบบปองกันภัยทางอากาศของซีเรีย/รัสเซีย (ที่มา Rosoboronexport)
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ปจจุบันระบบปองกันภัยทางอากาศซีเรีย (SyADF : Syria Air Defence Force) นั้นมีกําลังพลมากกวา
30,000 คน จัดเปนหนวยกองรอยตอสูอากาศยานถึง 150 หนวย จัดเปน 1 ในกองกําลังที่มีการจัดวางเครือขาย
ตรวจการณและสกัดกั้นอยางมีคุณภาพคอนขางสูง เนื่องจากเปนประเทศที่ตองเผชิญกับภัยคุกคามทางอากาศ (Air
Threat) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง มากจากคู ต อ สู ในภู มิ ภ าคเดี ย วกั น อย า งอิ ส ราเอล และเครื่ อ งจารกรรมของ
สหรัฐ อเมริกา นั บ ตั้ งแตส มั ย สงครามอิ สราเอล-อาหรับ ในช วง 1960 จนถึงปจ จุบัน ที่มีปญ หาเรื่องอากาศยาน
อิสราเอลลุกล้ํานานฟาของซีเรียอยางเปดเผยหลายครั้ง ทําใหมีการปรับปรุงระบบปองกันภัยทางอากาศของตน
อยางตอเนื่องทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยไดรับการสนับสนุนจากรัสเซียเปนหลัก โดยเฉพาะอาวุธปลอยนําวิถี
พื้น-สู-อากาศ (SAM) ตั้งแตจรวดขนาดเล็กแบบประทับบายิงตอสูอากาศยานในระยะประชิด (MANPAD) จนถึง
จรวดระยะยิ งระยะไกลมากต อต านขี ป นาวุธยุท ธศาสตร (ABM: Anti-Ballistic Missile) ป น ต อสูอากาศยาน
ควบคุมการยิงดวยเรดาร จนถึงเรดารตรวจการณระยะไกลอีกดวย
ตัวอยางหลักฐานอีกประการหนึ่งถึงประสิทธิภาพของหน วยป องกั นภั ยทางอากาศซีเรียคือ การโจมตี
ฉับพลันโดยเครื่อง F-15 ของอิสราเอลเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 (5 วันกอนการโจมตีโดยสหรัฐฯ และพันธมิตร)
ซึ่งมีเปาหมายยังฐานทัพอากาศ T4 ในเมืองพัลไมรา ดวยจรวดนําวิถีอากาศ-สู-พื้น ระยะไกล (ไมระบุรุน แตคาดวา
เปนจรวดแบบ Deliah ที่มีระยะยิง 250 กม. โดยประมาณ) จํานวน 8 นัด แตหนวยตอสูอากาศยานของซีเรียใน
พื้นที่สามารถสกัดกั้นไดถึง 5 นัด แสดงถึงการเตรียมตัวในระดับหนึ่งทีเดียว

3 บทวิเคราะหยุทโธปกรณและยุทธวิธี
3.1 การโจมตีของสหรัฐฯ และพันธมิตร
ในปฏิบัติการครั้งนี้อาวุธทั้งหมดที่ใชในปฏิบัติการมักมีจุดรวมกันแบบหนึ่งคือเปนขีปนาวุธรอน (Cruise
Missile) ที่มีความเร็วต่ํากวาเสียง (Sub-Sonic) ระยะยิงไกล ติดตั้งระบบนําวิถีความแมนยําสูงหลายแบบ และมี
ขีดความสามารถในการลัดเลาะภูมิประเทศ โดยประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ไดประกาศถึงการใชอาวุธประเภท
“SMART-PRECISE” ซึ่งมีประโยชนตอการชวยใหบรรลุภารกิจการโจมตีดังตอไปนี้
ตารางที่ 4 อธิบายคุณสมบัติที่จําเปนของขีปนาวุธรอนยุคใหม
คุณสมบัติ

เหตุผล

ระยะยิงไกล (Stand Off)

เพื่อลดความเสีย่ งของหนวยยิงจากการถูกตอตานโดยหนวยปองกันภัยทางอากาศ
(AD: Air Defense) จากนานฟาควบคุมของซีเรีย/รัสเซีย

ระบบนําวิถีหลายแบบ
(Multi-Guidance)

ใชการนําวิถี/นํารอง รวมกันระหวางระบบภายใน เชน TERPROM, Infrared รวมกับภายนอก
(GPS) เพื่อลดโอกาสในการถูกรบกวนสัญญาณ (Cyber/ Jammer)

การบินลัดเลาะภูมิประเทศ
(Terrain Avoidance)

การบินต่ําและอาศัยภูมิประเทศกําบังสัญญาณตรวจการณ เพื่อลดขีดความสามารถ
การแจงเตือนภัย ใหเหลือนอยทีส่ ดุ กอนเขาโจมตีเปาหมาย

การโจมตีแมนยําเฉพาะจุด
(Precision Attack)

มีความคลาดเคลื่อนต่ํา และสามารถโจมตีเปาหมายไดโดยสงผลกระทบ
ตอพื้นที่รอบขางต่ําที่สุด (None Collateral damage)

ตรวจจับไดยาก (Stealth)

อาวุธมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับอากาศยาน และออกแบบรูปรางภายนอกใหลด
การสะทอนกลับของคลื่นเรดาร และสัญญาณคลื่นความรอน
ทําใหตรวจการณพบไดยากไมวาจะเปนการตรวจการณแบบ Active/Passive
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เนื่องจากป จ จุบั น พื้ น ที่ ตะวั นออกกลาง โดยเฉพาะกรณี สงครามกลางเมืองในซีเรียนั้ น มี ความซับซ อน
ทางการเมืองสูงมากจากการเขาแทรกแซงหลายฝายทั้ง สหรัฐฯ รัสเซีย ตุรกี อิสราเอล อิหราน ซาอุดิอาระเบีย
และกองกําลังที่ ไมสังกัดรัฐประเทศ เชน กลุมกอการราย ISIS กลุมแบงแยกดินแดนเคิรด กลุมกบฏอิสระซีเรีย
(FSA) ทําใหการตัดสินใจโจมตีของสหรัฐฯ จําเปนตองพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการใชกําลังขนาดใหญ
เกินไปจนตองเขาไปพัวพันถลําลึกกับสงครามหลายฝายเสี่ยงทําใหการรบขยายวงกวาง อันจะขัดตอคําประกาศ
ของประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป วาตั้งใจจะถอนทหารออกจากซีเรียในเร็ววันเขาไปอีก ทางผูวิเคราะหจาก สทป.
จึงไดประเมินวาสหรัฐอเมริกา มีความตองการดังนี้







แสดงออกวาการใชอาวุธอาวุธเคมีกับพลเรือน จะไมถูกละเลยในการตอบโตโดยรัฐบาลสหรัฐฯ
แสดงออกตอฝายสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในซีเรีย วายังไมถูกทอดทิ้งแตอยางใด
การโจมตีจะมุงเปาไปยังระบบโครงสรางพื้นฐานในการผลิต/จัดเก็บอาวุธเคมี
มีความรวมมือจากหลายชาติ เพื่อแสดงออกวาไมไดมีเพียงสหรัฐฯ เทานั้นที่ตอตานการใชอาวุธเคมี
ตองหลีกเลี่ยงการสูญเสียกําลังพลของสหรัฐฯ และชาติพันธมิตรใหมากที่สุด
เจาะจงเปาหมายของรัฐบาลนายอัสซาด เทานั้น โดยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับอิหราน และรัสเซีย

รูปที่ 3 ตําแหนงการวางกําลังของ US และพันธมิตร
(ที่มา: เพนตากอน (Unclassified))

จากรูปที่ 3 เปนรายงานของเพนตากอน (US) ที่เปดเผยตอสาธารณะถึงการโจมตีในวันที่ 14 เมษายน
2561 ไดแสดงใหเห็นวา ทางสหรัฐฯ และพันธมิตรไดมีการใชยุทธวิธีโจมตีที่นาสนใจและแตกตางออกไปจากการ
โจมตีฐานทัพอากาศ Shayrat ของซีเรียเมื่อ 1 ปกอนคอนขางมากดังตารางที่ 5
เมื่อเปรียบเทียบแผนการโจมตีและระบบอาวุธที่ใช จะสังเกตเห็นไดวา สหรัฐฯ และพันธมิตรเลือกใชการ
โจมตีระยะไกลมาก (Stand Off) โดยขีปนาวุธรอนทุกแบบที่ใชมีระยะยิงไมนอยกวา 500 กม. เพื่อใหหนวยโจมตี
ของตนอยูพนจากระยะตอบโตของหนวยปองกันภัยทางอากาศที่มีระยะการโจมตีสูงสุดที่ 400 กม. (ระบบ SA-10
และ SA-21) ทั้งนี้อาจเป นการหลีกเลี่ยงเผชิญเหตุซ้ํารอยกับเครื่อง F16 ของกองทัพอิสราเอลที่ถูกยิงตกเหนื อ
เปาหมายโจมตีกอนหนา อีกทั้งทางสหรัฐฯ ยังมีขอจํากัดเรื่องความชอบธรรมในการใชพื้นที่นานฟาซีเรียอีกดวย
ตางจากทางรัสเซีย ซึ่งรัฐบาลของนายอัสซาดไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่อยางเปนทางการ
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการโจมตีป 2017 และ 2018

รายละเอียด\เปาหมาย

ฐานทัพอากาศ Shayrat
(7 เมษายน 2560)

สถาบันวิจัยและคลังแสง
(14 เมษายน 2561)

สถานที่

เมือง Shayrat (ตอนกลาง)

กรุงดามัสกัส (ตอนใตซีเรีย)
เมือง Homs (ตอนกลางซีเรีย)

จํานวนขีปนาวุธ (นัด)

59

หนวยโจมตีภาคพื้น

2

4

หนวยโจมตีภาคอากาศ

0

18 (ประมาณการ)

พื้นที่การยิง

มากกวา 100

o ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
(ทิศ NW ของซีเรีย)

o
o
o
o

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน (NW)
ทะเลแดง (S)
อาวเปอรเซีย (ESE)
นานฟาอิรัก (SE)

กรณีพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งคือ ในการโจมตีทั้ง 2 ครั้งมีความคลายคลึงกันในเรื่องปริมาณการโจมตีที่ใช
เนื่องจากมีการระดมโจมตีอาวุธจํานวนมาก (จรวดรอนหลายสิบนัด) เขาสูเปาหมายไมกี่เปา ซึ่งสามารถประเมินได
วาเปนรูปแบบการระดมโจมตีจนเกินขีดความสามารถการปองกันของเปาหมาย (Saturation Attack) เพราะฝาย
ที่ปองกันจะเสียเปรียบอยางมากในการสกัดกั้นอาวุธนําวิถีที่โคจรใสอยางตอเนื่องติด ๆ กัน จนระบบเรดารติดตาม
เปาหมายไมทัน หรือหนวยยิงสกัดกั้นเติมกระสุน/จรวด (Reload) ไดไมทันการ ซึ่งขอไดเปรียบประการสําคัญของ
สหรัฐฯ และพันธมิตรคือฝายซีเรียไมรูลวงหนาวาสถานที่ใดบางเปนเปาโจมตี จึงตองกระจายหนวยตอสูอากาศยาน
ของตนไปทั่ วพื้นที่ ขณะที่ขีปนาวุธรอนสามารถโปรแกรมลวงหนาใหวิ่งจากหลายเสนทาง (Multi-Waypoints)
เพื่อสรางความสับสนใหหนวยตรวจการณกอนมารวมกันที่จุดใดจุดหนึ่งและพุงเขาเปาหมายหลายทิศทางในเวลา
ใกลกันได จนหนวยสกัดกั้นตอบสนองไดไมทั้งหมด ซึ่งแมจะสิ้นเปลืองยุทโธปกรณจํานวนมากเกินความจําเปน แต
จะทําใหสรางความมั่นใจไดวาเปาหมายจะถูกทําลายอยางเบ็ดเสร็จแนนอนดวยการโจมตีเพียงระลอกเดียว แมวา
ขอเท็จจริงคือขีปนาวุธเพียงไมกี่นัดก็เพียงพอแลวหากเขาถึงเปาหมายไดจริง
นอกจากนี้ทางฝายสหรัฐฯ และพันธมิตรไดดําเนินกลยุทธอีกหลายประการเพื่อใหทางซีเรียและรัสเซีย
เชื่อมั่นวาการโจมตีในป พ.ศ. 2561 จะมาจากทิศตะวันตก (ทะเลเมดิเตอรเรเนียน) คลายกับการโจมตีเมื่อปกอน
เพราะเปนจุดที่โจมตีเขาถึงกรุงดามัสกัสไดในระยะทางสั้นที่สุดและใกลกับฐานบินสนับสนุนหลักจากภาคพื้นยุโรป
โดยสหรัฐฯ สงกําลังเสริมทางทะเลอันไดแกเรือพิฆาตและเรือลาดตระเวนจํานวนมากเขาไปยังพื้นที่ดังกลาวกอน
หนา แตการโจมตีจริงในวันที่ 14 เมษายน 2561 กลับเปนการโจมตีหลายทิศทางและเนนหนักไปที่การระดมยิง
จากทิศตะวันออก (ทะเลแดง อาวเปอรเซีย และนานฟาอิรัก) ขณะที่หนวยโจมตีจากทิศตะวันตกนั้นกลับเนนไปที่
พาหนะความคลองตัวสูงและคนหาไดยากมาก เชน ฝูงบินรบทอรนาโด (UK) ราฟาล (France) และเรือดําน้ํา (US)
ซึ่งในวันโจมตีนั้นพื้นที่ดังกลาวหนาแนนไปดวยฝูงบินสนับสนุน และกองเรือในพื้นที่จนยากที่จะระบุไดแนชัดวา
หนวยใดกันแนที่เปน หนวยโจมตีจริง อันคลายกับ กลศึกโบราณเชน “สงเสียงบู รพา ตีฝาประจิม” ในยุค 3 กก
นั่นเอง
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3.2 การวางกําลังตั้งรับของฝายซีเรีย
การเตรียมกําลังปองกันของฝายซีเรีย/รัสเซีย นั้นมีการคํานึงถึงหลายประการเชนกัน แมจะมีขอจํากัดมาก
ในเรื่องพื้นที่และสถานการณตั้งรับที่ไมอาจเลือกสถานที่เปาหมายและเวลาโจมตีได แตเนื่องจากมีสัญญาณเตือน
หลายอยางกอนวันโจมตีจริงในวันที่ 14 เมษายน 2561 เชน การลอบโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในวันที่ 9
เมษายน 2561 และคําแถลงการณเตรียมการโจมตีจากประธานาธิบดี ทรัมป ทําใหกองกําลังฝายซีเรียรูลวงหนาถึง
สถานการณโดยสังเขปและเตรียมรับมือตาง ๆ อาทิเชน
 มี ก ารเรี ย กกํ า ลั งหน ว ยต อ สู อ ากาศยานจากส ว นกํ า ลั ง รบอื่ น ๆ มายั งจุ ด ยุ ท ธศาสตร สํ า คั ญ ในพื้ น ที่
โดยเฉพาะรอบกรุงดามัสกัส
 ทูตรัสเซียประจําเลบานอน (Alexander Zasypkin) ไดประกาศเตือนลวงหนา (11 เมษายน 2561) วา
รัสเซียมีสิทธิในการยิงสกัดกั้นขีปนาวุธทุกลูกที่มุงหนาสูซีเรีย รวมถึงการยิงทําลายฐานยิงอาวุธดังกลาว
เพื่อสรางความชอบธรรมกรณีตองตอบโต
 กองเรือรัสเซียทั้งหมดเคลื่อนตัวออกจากฐานทัพเรือ Tartus ไปเตรียมพรอมในทะเลเปด เพื่อหลีกเลี่ยง
การเปนเปานิ่งในทาเรือ เพิ่มพื้นที่ในการเฝาระวังเตือนภัย รวมถึงเปนหนวยปฏิบัติการตอบโตในลักษณะ
ยิงทําลายกองเรือสหรัฐฯ และพันธมิตรในทะเลเมดิเตอรเรเนียนดวยอาวุธนําวิถีตอตานเรือรบหากจําเปน

รูปที่ 1 กองเรือรัสเซียในฐานทัพเรือ Tartus
(ที่มา: https://www.artigercek.com)

รูปที่ 2 ตัวอยางอาวุธเพื่อการปองกันแบบหลายชั้นจากระยะไกล-ถึง-ประชิด
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ในการปองกันของซีเรีย/รัสเซียนั้นสามารถมีการบริหารจัดการในรูปแบบการสกัดกั้นหลายชั้น (Layer
Defense) หรือวางกําลังปองกันทางลึก (Defense in Depth) ตามระยะยิงหวังผลของอาวุธ ซึ่งจะเริ่มการปองกัน
ดวยอาวุธปลอยนําวิถีระยะไกล (SA-5, SA-10 และ SA-21) ที่มีระยะยิงเกิน 100 กม. ทั้งสวนที่ติดตั้งบนบกและ
กองเรือรัสเซียเปนชั้นแรก (1st Layer) หากหลุดรอดมาไดจะเขาสูการปองกันระยะกลาง (SA-3, SA-6 และ SA11) ที่มีระยะยิง 40 กม. ลงมา และชั้นถัดไปคือระบบปองกันระยะสั้น (SA-8/SA-11) อัตตาจร ที่มีระยะ 15 กม.
ลงมา ขั้นสุดทายจะเปนอาวุธปองกันระยะประชิด เชน จรวดนําวิถีประทับบายิง (Igla) และปนตอสูอากาศยาน
แบบตาง ๆ ซึ่งในการโจมตีวันที่ 14 เมษายน 2561 นั้นยังไมพบรายงานการใชอาวุธระยะประชิดเลยเนื่องจากมี
ระยะยิงที่สั้นเกินไป
รูป แบบยุ ทธวิ ธีตอ ต านภั ย ทางอากาศที่ ตองคํานึ งของซีเรีย /รัส เซี ย คือ การป องกัน เฉพาะจุด (Point
Defence) หรือการปองกันเปนบริเวณ (Area Defence) ซึ่งจําเปนตองคํานึงถึงทรัพยากร (ยุทโธปกรณ/บุคลากร)
ที่มีในมือดวยวาจะเลือกปองกันแบบใด เพราะซีเรียเองก็มีเมืองสําคัญและจุดยุทธศาสตรทางทหารเปนจํานวนมาก
จนไมสามารถปองกันอยางแนนหนาไดทุกพื้นที่ โดยวิเคราะหแบบ (ตัวเลขประมาณ) ไดดังนี้
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบรูปแบบการปองกันภัยทางอากาศ

คุณลักษณะ/ประเภท

การปองกันเฉพาะจุด
(Point Defence)

การปองกันเปนบริเวณ
(Area Defence)

ภารกิจ

ปองกันที่ตั้งสําคัญ เชน สนามบิน
คลังแสง คลังเชื้อเพลิง
โรงงานผลิตโรงไฟฟา เรือรบ

ปองกันพื้นทีส่ ําคัญ เชน เมืองหลวง
ชุมชน นิคมอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย
เสนทางคมนาคม ปดกั้นนานฟา

ตัวอยางระบบอาวุธ

SA-6, SA-8, SA-11 (คายรัสเซีย)
RBS70, ASTER, ADATS (คายตะวันตก)

SA-5, SA-10,SA-21 (คายรัสเซีย)
Patriot, THAAD (คายตะวันตก)

ระยะยิง (กม.)

<20 (ประมาณ)

พื้นที่คุมกันสูงสุด/
หนวย

706.5 ตร.กม.
(คํานวณระยะยิงที่ 15 กม.)

70-400 (ประมาณ)
31,400 ตร.กม.
(คํานวณระยะยิงที่ 100 กม.)

จากตารางขางตนจะเห็นถึงความแตกตางของการจัดวางกําลังและประเภทที่เหมาะสมกับภารกิจการใช
งานหน วยป องกั น ภั ย ทางอากาศ ซึ่ งเบื้ องต น หน วยยิ ง 1 หน ว ยแมจ ะเปน ระบบขนาดเล็ก ที่ป องกัน เฉพาะจุด
(Point-Defence) จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ไดเปนจํานวนมาก เชน SA-11 เพียง 1 หนวยมีพื้นที่คุมกันไดเกิน
700 ตร.กม. เทียบกับเมืองหลวงอยางดามัสกัสที่มีพื้นที่ประมาณ 105 ตร.กม. เทานั้น (กรุงเทพฯ มีพื้นที่ประมาณ
1,600 ตร.กม.) แตขอเท็จจริงคือ ยังมีกระบวนการอื่นที่จําเปนอีกมากมายกอนที่การยิงสกัดกั้นจะเกิดขึ้น ไดแก
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การตรวจการณเฝาระวัง (Surveillance) คนหาเปาหมาย (Searching) ติดตามเปาหมาย (Tracking) พิสูจนทราบ
เปาหมาย (Identify) จัดลําดับความสําคัญเปา (Prioritize) กอนสั่งการยิง ในสถานการณจริงจะทําใหหนวยตอสู
อากาศยานเหลือเวลานอยมากที่จะยิงสกัดกอนอาวุธขาศึกจะถึงที่หมาย
นอกจากนี้ ก ารคั ด เลื อ กสถานที่ ตั้ งอาวุ ธ ต อ สู อ ากาศยานของซี เรี ย ยั ง มี ข อ จํ ากั ด เรื่ อ งทิ ศ ทางการยิ ง
โดยเฉพาะในพื้นที่ตัวเมืองที่มักถูกปดกั้นโดยสิ่งปลูกสรางฝายเดียวกัน ตําแหนงที่ตองซอนพรางลวงหนาเพราะฝาย
ขาศึกอาจโปรแกรมระบบนําวิถีใหเล็ดลอดรัศมีการยิงไปได และการคํานวณปริมาณอาวุธปลอยนําวิถีของแตละ
หนวยวาเพียงพอจะสกัดกั้นไดกี่ระลอก เชน SA-22 (Pantsir-S1) ซึ่งซีเรียมีครอบครองประมาณ 40 ชุดนั้นเปน
ระบบต อ สู อ ากาศยานแบบอั ต ตาจรที่ ว อ งไว เคลื่ อ นที่ ไปได ทั่ ว บริ เวณ มี ข นาดเล็ ก มี เรดาร ค รบถ ว นในตั ว
ตอบสนองไดรวดเร็ว และมีความแมนยําสูงมาก แตมีจรวดพรอมยิง 12 นัดระยะยิง 20 กม. มีขอจํากัดที่เรดาร
จะล็อกเปาหมายไดพรอมกันแค 4 เปาในมุมยิงเดียวกัน ดังนั้นจึงเกิดการระดมโจมตีแบบ Saturated Attack ได
เชน โปรแกรมใหขีปนาวุธรอน 5 ลูก เขาถึงเปาหมายโดยพรอมเพียงหรือหลายทิศทางจนเซนเซอรตอบสนองไมทัน
หรื อ ยิ งโจมตี 13 นั ด ขึ้ น ไปก็ จ ะทํ า ลายเป าหมายได อ ย างแน น อนหากมี SA-22 เพี ย งระบบเดี ย ว ทํ าให ฝ า ย
ปฏิบัติการของซีเรียจะตองคิดอยางหนักวาจะวางกําลังของตนอยางไร เพราะหากกระจายกําลังไปทั่วถึงแตไม
หนาแนนพออาจกลายเปนไมสามารถรักษาที่หมายสําคัญฝายตนไดเลยแมแตแหงเดียว โดยเฉพาะเมื่อเผชิญหนา
กับฝายตรงขามที่มีขีปนาวุธพรอมยิงหลายรอยนัดตอระลอก

รูปที่ 6 ตัวอยางระบบอาวุธตอตานอากาศยานอัตตาจร SA-22 (Pantsir-s1)

ขอพิ จารณาสําคัญอีกประการคือบทบาทของกองเรือทะเลดําของรัสเซียประมาณ 10 ลําที่นําโดยเรือ
ลาดตระเวนขีปนาวุธชั้น Moskva (เบื้องตนคือเรือ Varyag) และออกเรือไปลวงหนาในฐานะแนวปองกันเตือนภัย
ชั้นแรก แตไมไดมีบทบาทหลักในการสกัดกั้นการโจมตีครั้งนี้แตอยางใดซึ่งฝายวิเคราะหฯ ของ สทป. ไดพิจารณา
สาเหตุได 2 ประการคือ
(1) กองเรือรัสเซียมีการติดตั้งอาวุธครบทั้ง 3 มิติ (ตอตานเรือ/อากาศยาน/เรือดําน้ํา) โดยมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการรบปะทะกับกองเรือดวยกัน (Naval Battle) ดวยขีปนาวุธตอตานเรือรบความเร็วสูงระยะยิง
ไกลมาก อยาง P-500/P-1000 และเรือดําน้ําชั้น Kilo ซึ่งจําเปนมากในการบุกโจมตีแหลงปลอยขีปนาวุธ
รอนอันไดแกเรือรบชาติตาง ๆ ในทะเลเมดิเตอรเรเนียน แตเนื่องจากทางการรัสเซียเองก็ไมตองการให
สงครามขยายตั วบานปลายเช น กั น จึ งน าจะมีคําสั่ งไมใหกองเรือรัส เซีย โจมตีโดยตรงใสส หรัฐฯ และ
พันธมิตร
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รูปที่ 7 เรือลาดตระเวนขีปนาวุธชัน้ Moskva
(ที่มา Globaldefence.com)

(2) กองเรือรัสเซียมีการติดตั้งอาวุธอากาศยานจํานวนไมนอย แตสวนใหญเปนอาวุธในลักษณะ ปองกันเปน
จุด (Point Defence) ที่เนนปองกันเรือแตละลําเทานั้น ยกเวนเรือชั้น Moskva ที่มีการติดตั้งจรวดตอสู
อากาศยานระยะไกลแบบ SAN6 (คือ SA-10/S-300 รุนติดตั้งบนเรือ) ที่พอจะยิงถึงขีปนาวุธรอนไดใน
ระยะไกล ซึ่งมีพรอมยิง 64 นัดเทานั้น (8x8 Cells) หากใชยิงสกัดไปหมดจะทําใหการปองกันทางอากาศ
ตอกองเรือรัสเซียตกลงอยางมาก และการถอนตัวกลับไปเติมยุทโธปกรณนั้นตองกลับไปไกลถึงฐานทัพใน
ทะเลดํา/ทะเลเหนือ ซึ่งกินเวลาอยางมาก

รูปที่ 3 สล็อตยิงอาวุธนําวิถีตอสูอากาศยานของเรือชั้น Moskva
(ที่มา Wikipedia.org)

4 ผลลัพธปฏิบัติการโจมตี

4.1 ความสําเร็จของปฏิบัติการ
ภายในวันที่ 14 เมษายน 2561 (วันเดียวกัน) ประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป แหงสหรัฐอเมริกา ได Tweet
ผ าน Social Network ประกาศแสดงความยิ น ดี ตอสาธารณชนวา “Mission Accomplished” (ภารกิจ เสร็จ
สมบู ร ณ ) หลั งการโจมตี ไม น านนั ก และในวั น เดี ย วกั น ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ฯ (เพนตากอน) ได อ อก
แถลงการณพรอมภาพถายทางอากาศรายงานวาเปาหมาย 3 แหงในซีเรียที่เกี่ยวของกับอาวุธเคมี อันประกอบดวย
สถาบันวิจัย 1 แหงในกรุงดามัสกัส และคลังเก็บอาวุธเคมี 2 แหงใกลเมือง Homes ไดถูกทําลายแลวโดยสิ้นเชิง ไม
มีการโจมตีที่ตั้งทหารและกองกําลังรัสเซียในพื้นที่ และเปดเผยวามีขีปนาวุธรอนถูกใชในครั้งนี้รวม 103 นัด (ขาว
บางกระแสวา 105 นัด) มีการยิงจรวดตอบโตจากซีเรียประมาณ 40 นัด แตไมเปนการขัดขวางการโจมตีแตอยาง
ใด
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รูปที่ 4 การ Tweet ประกาศความสําเร็จและภาพถายยืนยันความเสียยหายจากฝาย US

ขณะที่ฝายโฆษกหนวยปองกันภัยทางอากาศซีเรียแถลงการณในวันเดียวกันวามีการใชขีปนาวุธหลายแบบ
รวม 112 นัดในคืนนั้นและสกัดกั้นไดถึง 71 จาก 103 นัด ซึ่งใหรายละเอียดการใชงานดวยดังนี้
ตารางที่ 7 รายงานผลการใชอาวุธของ SyADF ผาน Southfront.org
ระบบอาวุธ

จํานวนที่ยิง

จํานวนที่สกัดได

อัตราการยิงถูกเปา(%)

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) ในวันที่ 16 เมษายน 2561 ไดโตแยงรายงาน
ของเพนตากอนนั้นวาเปนการแกเกอเฉย ๆ เพราะเปาหมายที่แทจริงของสหรัฐฯ คือ โรงงานผลิตในเมือง Barzeh
และ Jaramani รวมถึงสนามบิน ซึ่งมีการระดมยิงใสจุดนี้ถึง 25 นัด แตขปี นาวุธรอนชุดดังกลาวถูกสกัดไดทั้งหมด
จึงไมสามารถทําลายเปาหมายได

รูปที่ 10 เศษชิ้นสวนของจรวด StormShadow/SCALP EG ที่ถูกยิงตก
(ที่มา : twitter@WaelALRussi)
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จากขางตนจะเห็นไดถึงความขัดแยงระหวางขอมูลแหลงขาวทั้ง 2 ฝาย (สหรัฐฯ และ ซีเรีย) ที่ตางอางถึง
ความสําเร็จของฝายตนอยางเชน สหรัฐฯ จะเนนยําเรื่องการที่เปาหมายถูกทําลาย ขณะที่ฝายซีเรียอางถึงการยิง
สกัดกั้ นได สําเร็จเป นจํานวนมาก ซึ่งพิ จารณาไดวาเปน การใชป ฏิบัติการสงครามขอมูลขาวสาร (Information
Operation) เพื่อสรางแนวรวมใหกับฝายตน ขณะที่หนวยรัสเซียในพื้นที่ไดรายงานเพียงแควาไมมีขีปนาวุธใดเขา
มาในเขตพื้นที่รับผิดชอบการปองกันภัยทางอากาศของตน (ฐานทัพอากาศ Latakia/ฐานทัพเรือ Tartus) จึงไมได
ปฏิบัติการตอบโต ทั้งนี้หากพิจารณาจากหลักฐานขอเท็จจริงที่มีอยูอยางจํากัดในขณะที่ผูจัดทําบทความนี้เรียบ
เรียง (18 เมษายน 2561) จะพบขอมูลเพื่อการวิเคราะหบางสวนไดดังนี้
ตารางที่ 8 บทวิเคราะหขอมูล
ขอมูล

ผลการวิเคราะห

พื้นที่อาคารวิจัย Barzah R&D
Center ถูกทําลาย

กลุมอาคาร 3 หลังอยูทางตอนเหนือของกรุงดามัสกัสถูกทําลายราบอยางแมนยําขณะที่
อาคารโดยรอบยังอยูในสภาพสมบูรณพรอม สามารถประเมินเบื้องตนไดวาแตละอาคาร
นาจะถูกโจมตีดวยขีปนาวุธไมต่ํากวา 3 นัด/อาคาร อันเปนการแสดงถึงความแมนยําของ
ระบบนําวิถีไดเปนอยางดีและการเล็ดลอดผานแนวปองกันภัยทางอากาศของ SyADF เขา
ไปจนได

คลังอาวุธเคมีในบังเกอรใตดิน
และอาคารเก็บของในเมือง Homs
ถูกทําลาย

เมือง Homs อยูทางตอนเหนือของซีเรีย และบังเกอรเก็บอาวุธเคมีถูกทําลายทั้งที่อยูใต
ดินได โดยมีหลักฐานเปนหลุมระเบิดขนาดใหญ ไมกี่จุด ซึ่งแสดงถึงอํานาจการทําลาย
เปาหมายที่แข็งแรงของหัวรบ (คาดวาแบบหนวงเวลา/เจาะเกราะ) รวมถึงขาวกรองที่
แมนยําถึงสถานที่ตั้งอีกดวย

ชิ้นสวนหางของขีปนาวุธรอน
แบบ Storm Shadow
(SCALP-EG) ในพื้นที่

ขีปนาวุธแบบ Storm Shadow มีคุณสมบัติในการตรวจจับไดยาก (Stealth) และยิงจาก
ระยะไกลมากการที่ถูกยิงตกเปนการแสดงประสิทธิภาพของหนวย SyADF ที่สามารถ
ตรวจหาเจอและยิงสกัดได

จากภาพที่นํ าเสนอตามสื่อมวลชน การยิงจรวดตอบโตขีปนาวุธรอนนั้นจะเปนการยิง
เปาหมายในเพดานบินต่ํา วิถีโคจรควรเปนแนวคอนขางราบ ทําใหคํากลาวอางของเพนตา
ภาพถายการยิงจรวดตอตานอากาศ
กอนวาเป น การยิงแบบไรการควบคุ มมี เหตผลขึ้น ในระดับ หนึ่ ง แต ก็ อาจเป น ไปไดว า
ยานที่แนวยิงสูงมาก
เปาหมายของจรวดดังกลาวยิงขึ้นเพื่อโจมตีอากาศยาน/UAV ที่เพดานบินสูงเพื่อสกัดกั้น
การตรวจสอบผลการโจมตีเปาหมายก็เปนได
ตลอดปฏิบัติการของวันที่ 14 เมษายน 2561 ไมปรากฏรายงานถึงการใชอาวุธระยะใกล
แบบประทับบายิง หรือปนตอสูอากาศยาน ทั้ง ๆ ที่ทาง SyADF มีใชเปนจํานวนมาก เลย
อาวุธปลอยนําวิถีระยะประชิด
แม แ ต ค รั้ งเดี ย ว ซึ่ งประเมิ น ได ว าการโจมตี แ บบขี ป นาวุธ รอ นนั้ น มี ค วามรวดเร็ วและ
(Manpad) และปนตอสูอากาศยาน
ซับซอนเกินกวาที่ระบบอาวุธระยะประชิดจะตอบสนองไดทัน (กวาจะล็อคเปาได จรวด
รอนก็ไปไกลแลว)
ไมปรากฏการยิงจรวดแบบ SA-10
(S-300) หรือ S-400

ระบบปองกันภัยทางอากาศประสิทธิภาพสูงสุดของซีเรีย/รัสเซีย แตไมพบรายงานวามี
การใชยิงในปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งอาจมองไดวาซีเรียยังตองการสงวนกําลังรบไวบางสวน
เพื่อการโจมตีระลอกถัดไป หรือคุมครองเปาหมายที่มีคุณคาทางยุทธการสูงกวา (HVU:
High Value Target) เพราะตัวลูกจรวดของ S-300 แตละนัดมีมูลคาเกินกวา 1 ลาน US
แลว (แพงกวาโทมาฮอวก 2-3 เทา) และใชเวลาสงมอบนานมาก
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ตารางที่ 8 บทวิเคราะหขอมูล (ตอ)
ขอมูล

ผลการวิเคราะห

การโจมตีเมื่อประมาณ 1 ปกอน ฐานทัพอากาศ Shayrat ของซีเรียถูกโจมตีจนเครื่องบิน
เปรียบเทียบการโจมตีสนามบินโดย
รบในฐานเสียหายไปหลายสิบเครื่องพรอมกับหนวยปองกันภัยทางอากาศ โดยฝายซีเรีย
สหรัฐฯ 7 เมษายน 2560 ดวยโท
สามารถสกั ด กั้ น ได เพี ย ง 2-3 นั ด เท า นั้ น เที ย บกั บ การโจมตี ในป 2561 ภายใต ก าร
มาฮอวก 59 นัด
สนับสนุนของรัสเซียทําใหเห็นวามีการปรับปรุงเครือขายเพิ่มขึ้นอยางมาก

บทสรุป
ด ว ยขี ด ความสามารถของเทคโนโลยี ในป จ จุ บั น การโจมตี ท างอากาศได ถู กพั ฒ นาให มี ค วามซั บ ซ อ น
หลากหลาย แมนยํา และอํานาจการทําลายสูงขึ้น พรอมทั้งยากตอการสกัดกั้นเชิงรับอยางยิ่ง และขีปนาวุธรอนยิง
จากระยะไกลพรอมทั้ งอากาศยานไร คนขั บ (UAV) มั กจะถูกใช เป น การโจมตี ระลอกแรกเสมอเพื่ อกดดั น แนว
ปองกันฝายตรงขามใหออนลาจนไมสามารถคงขีดความสามารถไวได ในกระบวนการสงครามตามรูปแบบจึงควร
มุ งไปยั งการสกั ด กั้ น แหล งปล อ ยอาวุ ธ ตั้ งแต ต น ทาง อาทิ ฐานยิ งบนบก เรือ รบ ฝู งบิ น โจมตี หรื อ แม แ ต ฐ าน
ปฏิบัติการฝายตรงขาม อันจัดเปนการตั้งรับเชิงรุก (Active Defense) หาไมแลวฝายตั้งรับจะถูกกดดันไปเรื่อยดวย
การโจมตีระยะไกลฝายเดียว แตดวยปจจัยทางการเมืองและการตางประเทศก็เปนขอจํากัดสําคัญที่เหลาทัพและ
ฝายการเมืองตองพยายามหาทางออกรวมที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการขยายตัวของสงครามจนเกินของเขตที่พลัง
อํานาจของชาตินั้น ๆ จะยอมรับความรับผิดชอบได
อีกประการหนึ่งที่สามารถพิจารณาไดจากหลักนิยมการรบระหวางซีเรีย-สหรัฐ หรือซีเรีย-อิสราเอล คือ
เมื่อตองเผชิญหนากับความเหนือกวาทางอากาศ (Air Superiority) อยางมหาศาล แมจะไมสามารถสรางกําลังรบ
ทางอากาศใหทัดเทียมไดเชิงปริมาณ/คุณภาพ แตก็ยังเปนไปไดที่จะจํากัดนานฟาและปฏิเสธการเขาถึงโดยอิสระ
ของฝายตรงขามได (Anti-Access Airspace) โดยการใชการจัดวางแนวปองกันเปนชั้น (Layer Defence) เพื่ อ
คุมครองเปาหมายที่พิจารณาวาจําเปนจริง ๆ และจํากัดใหฝายตรงขามตองใชอาวุธระยะไกล เทคโนโลยีสูง ราคา
แพงเทานั้นในการโจมตี แทนที่จะเปนการสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด (Close Air Support) ซึ่งมีคาใชจาย
ปฏิบัติการ(กระสุน จรวดระยะสั้น) ซึ่งมีราคาถูกกวาแตตองเสี่ยงใชอากาศยานลึกเขาไปในพื้นที่เปาหมาย
ประเด็นสุดทายของการวิเคราะหการโจมตีซีเรีย โดยสหรัฐฯ และพันธมิตรในครั้งนี้ อาจมองไดวามีตนทุน
ที่ สู งด ว ยกั น ทั้ ง 2 ฝ า ยทั้ ง (มู ล ค า ขี ป นาวุ ธเฉพาะฝายโจมตี > 160 ล าน US) แต ก็ส ามารถจบเรื่อ งลงได โดย
สถานการณ ที่เปนประโยชนทั้งคู (Win-Win Condition) โดยประโยชนทางตรงคือ สหรัฐฯ ยังคงรักษาบทบาท
ตํารวจโลกของตนเองไวไดคือการลงโทษผูใชอาวุธเคมีโดยที่สงครามกลางเมืองในซีเรียไมขยายตัวออกไป ขณะที่
ซีเรียยังรักษาดุลยภาพอํานาจกําลังรบเดิมไวไดและพันธมิตรรัสเซียไมไดรับความเสียหายในปฏิบัติการ ขณะที่
ประโยชนทางออมของทั้งสองฝายคือการไดทดลองยุทโธปกรณและกลยุทธใหม ๆ ในการโจมตีและปองกันดวย
เทคโนโลยีขั้นสูงของกลุมชาติตะวันตกกับรัสเซียเพื่อหาชองทางปรับปรุงพัฒนาตอไป รวมถึงเปนโอกาสในการ
รับ รองมาตรฐานผ านการใชงานจริงในการรบ (Combat Prove) ของอาวุธหลายชนิด เชน JASSM (US) หรือ
MDcN (France) อีกดวย
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