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“ กําลังในอากาศ เปนโลอันแทจริงอยางเดียว
ที่จะปองกันมิใหการสงครามมาถึงทามกลางประเทศของเราได
ทั้งเปนประโยชนใหญยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ ”
จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
เจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
พระบิดากองทัพอากาศ
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บทที่ ๑ บทนํา
ยุท ธศาสตรก องทั พอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๗) เปน การปรับ ปรุ ง
ให ส อดคล อ งกั บ สภาวะแวดล อ ม เพื่ อ เป น กลไกสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นกองทั พ อากาศมุ ง วิ สั ย ทั ศ น
"กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค" ทั้งนี้ ยุทธศาสตรกองทัพอากาศไดพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานผลประโยชนแหงชาติ
โดยคํานึงถึง ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ และนโยบายสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับการปองกันประเทศ รวมไปถึงความสอดคลองกับสถานการณในปจ จุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ที่มีพลวัตรสูง
ปจจัยสําคัญ อันเปนที่มาของการกําหนดยุท ธศาสตรกองทัพอากาศ คือ ผลประโยชนแหงชาติ ทั้ง นี้
สภาความมั่นคงแหงชาติไดกําหนดผลประโยชนแหงชาติ โดยประมวลขึ้นจากความตองการสําคัญที่จะขาดมิได
ซึ่งเปนเปาหมายหลักอันสําคัญยิ่งของประชาชนสวนรวมในชาติ ดังนี้
 การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
 การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ
 ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ
 การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากการคุกคามทุกรูปแบบ
 ความปลอดภั ย ความเป นธรรม และความอยูดี มีสุขของประชาชน การมีเกี ยรติ และศัก ดิ์ศ รี
ของความเปนมนุษย
 การดํารงอยูอยางมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพของชาติ
 การอยูรวมกันอยางสันติสุขกับประเทศเพื่อนบาน
 การมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหวางประเทศ
๑.๑ วัตถุประสงคแหงชาติ
สภาความมั่นคงแหงชาติกําหนดวัตถุประสงคมูลฐานแหงชาติและวัตถุประสงคเฉพาะของชาติใหเปนไปได
ในทางปฏิบัติ ดังนี้
วัตถุประสงคมูลฐานแหงชาติ
 ธํารงไวซึ่ง เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงราชอาณาจักร
 ธํารงไวซึ่ง การปกครองระบอบประชาธิปไตย และสถาบันพระมหากษัตริย
 ธํารงไวซึ่ง ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
 เสริมสรางสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชนใหรมเย็นเปนสุขอยางถาวร
 พัฒนากําลังอํานาจแหงชาติ เพื่อความมั่นคงกาวหนา และทัดเทียมอารยะประเทศทั้งหลาย
วัตถุประสงคเฉพาะแหงชาติ
 พัฒนายุทโธปกรณและจัดเตรียมกําลังปองกันประเทศใหมีขีดความสามารถในการปองปรามและ
ปองกันประเทศจากภัยคุกคามที่มาจากภายนอกประเทศและภายในประเทศได
 เสริ ม สร า งความมั่ น คงในพื้ น ที่ ช ายแดน ให ป ระชาชนบริ เ วณพื้ น ที่ ช ายแดนปลอดภั ย
และดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุข
 ดําเนินการตอสูเพื่อเอาชนะการกอการรายใหลดระดับความรุนแรงลงจนสามารถยุติสถานการณ
สูรบ หรือใหสถานการณอยูภายใตการควบคุมไดในทุกพื้นที่แลวแตกรณี

-๒ คุมครอง และรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และทรัพยากรของชาติ

๑.๒ ภูมิศาสตรทางทหาร
ประเทศไทยมีชายแดนโดยรอบจรดประเทศเพื่อนบานและพื้นที่สากล ตองปองกันประเทศ ดํารงเอกราช
อธิปไตย และรักษาผลประโยชนซึ่งสวนหนึ่งมาจากภายนอกผานพรมแดน โดยแบงออกเปน ๔ ภาค ดังนี้

รูปที่ ๑-๑ ภูมิศาสตรทางทหาร
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต

เปนลักษณะเทือกเขาแนวยาว ทอดจากเหนือลงใต ตลอดแนวชายแดนยากตอ
การบุกทะลวงดวยกําลังภาคพื้น เสนทางสัญจรสวนใหญอยูตามแนวรองเขา
เปนชวง ๆ
เปนพื้นราบ มีแมน้ําขนาดใหญขวางกั้นเปนพรมแดนยากตอการบุก ทะลวง
ดวยกําลังภาคพื้น เสนทางสัญจรเกิดขึ้นไดตลอดแนวแตตองอาศัยสิ่งกอสราง
เปนเครื่องมือ
เปนลักษณะเทือกเขาทอดเปนพรมแดนสลับพื้นราบ การบุกทะลวงดวยกําลัง
ภาคพื้นกระทําไดในลักษณะจํากัด เสนทางสัญจรสวนใหญอยูตามแนวชองเขา
เปนลักษณะชายฝงทะเลลอมรอบ พื้นที่เปนที่ราบสลับภูเขา การสัญจรสูพื้นที่
สามารถกระทําไดตลอดชายฝง ๒ ดาน

-๓-

ภาค
ภาคเหนือ

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาค
ตะวันออก
ภาคใต

ชองทางภาคพื้น
(บก/ทะเล)
- มีขีดจํากัดตามอุปสรรค
จากธรรมชาติ การปดกั้น
ตามแนวชายแดนสง
ผลกระทบนอย
- มีขีดจํากัดตามอุปสรรค
จากธรรมชาติ การปดกั้น
ตามแนวชายแดนสง
ผลกระทบนอย
- มีขีดจํากัดตามอุปสรรค
จากธรรมชาติ การปดกั้น
ตามแนวชายแดนสง
ผลกระทบนอย
- เปนชองทางเสรีแตอาจ
ถูกปดกั้นโดยกําลังทางเรือ
และกําลังทางอากาศ

ชองทางทางอากาศ

หมายเหตุ

- ชองทางสัญจรโปรง อาจ - ชองทางทางอากาศเปน
ถูกปดกั้นโดยเจตนารมณ จุดเดนตองแสวงดํารงไว
ของฝายตรงขาม
- ชองทางสัญจรโปรง อาจ - ชองทางทางอากาศเปน
ถูกปดกั้นโดยเจตนารมณ จุดเดนตองแสวงดํารงไว
ของฝายตรงขาม
- ชองทางสัญจรโปรง อาจ - ชองทางทางอากาศเปน
ถูกปดกั้นโดยเจตนารมณ จุดเดนตองแสวงดํารงไว
ของฝายตรงขาม
- ชองทางเสรี อาจจํากัด
ดวยการคุกคามจาก
ภายนอก

- ชองทางสัญจรทาง
อากาศและทางเรือเปน
ลักษณะสากลแตตองดํารง
ความเปนเสรีตลอดเวลา

๑.๓ ทรัพยากร
กําลังทางอากาศเกิดขึ้นโดยการตกผลึกทรัพยากรทั้งมวลของชาติที่เปนศักยสงคราม นํามาใชเปนตนทุน
เพื่อพิทัก ษผ ลประโยชนสวนใหญของชาติ กําลัง ทางอากาศถือเปนทรัพยสินสวนกลางที่ประชาชนทุก คน
เปนเจาของ มีกองทัพอากาศเปนผูครอบครอง การใชงานทรัพยากรเหลานี้ตองใหเปนไปตามเจตนารมณ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของชาติเปนสําคัญ องคประกอบกําลังทางอากาศในมิติมุมมองดานทรัพยากรมีดังนี้
๑.๓.๑ ทรัพยากรทีม่ ีตัวตน ไดแก คน สิ่งปลูกสราง ยุทธภัณฑ พื้นที่ และงบประมาณ เปนตน ซึ่งตองไดรับ
การจัดสรรจากสวนกลางอยางเพียงพอ
๑.๓.๒ ทรัพยากรที่ไมมีตัวตน ไดแก ขวัญ ทัศนคติ เจตนารมณ ความมุงมั่น องคความรู ความคิด
สรางสรรค ทัก ษะของประชาชน ความสามัคคีเ ปนหมูเ หลา ความมีเ อกลักษณ และวัฒนธรรมของชนชาติ
ลวนแลวเปนแรงผลักดันใหกอเกิดวิวัฒนาการดานกําลังทางอากาศ เพื่อใชในภารกิจทางทหาร และภารกิจ
ดานความมั่นคงอื่น ๆ ใหเกิดเปนผลในทางบวกสะทอนกลับมาสูรัฐชาติ เปนสวนที่กองทัพอากาศตองสรางขึ้น
ทรัพยากรดังกลาวจะแยกกระจายฝงอยูในหนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ และทรัพยากร
สวนหนึ่งจะอยูในความครอบครองของกองทัพอากาศในสัดสวนที่พอเหมาะกองทัพอากาศจะตองสามารถ
ผนึกกําลังที่แยกกระจายในหนวยงานของรัฐและเอกชนดังกลาว มาสนธิกับกําลังในครอบครองได ในรูปแบบ
และหวงเวลาที่ตองการ
การลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกําลังทางอากาศในครอบครองในสัดสวนที่พอเหมาะจะตองอยูบนสมมติฐาน
ที่ใกลเ คียงความเปนจริง จากความตองการกํ าลัง รบ ภายใตปจ จัยแวดลอมตาง ๆ ซึ่ง ตอ งวิเ คราะหและ
สังเคราะหใหไดม าซึ่งสัดสวนกําลังรบทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ภายใตการบูรณาการและการสนธิกําลัง
เขาดวยกัน ดังนั้นกําลังทางอากาศจําเปนตองไดรับการจัดสรรทรัพยากรประเภทตาง ๆ หลากหลายชนิด /

-๔รูปแบบ ภายใตการพิจารณาดานสมรรถนะ คุณลักษณะขีดความสามารถในกรอบของเทคโนโลยี และภัยคุกคาม/
ความทาทาย อันเปนที่มาของการไดรับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอขอในสัดสวนที่เหมาะสม ภายใตวงเงิน
ดานการปองกันประเทศที่มีคาเฉลี่ยรวมดานความมั่นคงประมาณรอยละ ๒ ของคาผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
จากการกําหนดตัวเลขคาใชจาย และการจัดสรรงบประมาณลวงหนาในการเตรียมกําลังทางอากาศ
แมบางครั้งมิอาจวัดผลการปฏิบัติไดทันที แตการวัดประสิทธิผลหรือผลลัพธจะพึงเห็นไดในระยะเวลาตอมา
อยางแนนอน
๑.๔ ปจจัยแวดลอม
๑.๔.๑ การเมือง
ปจจุบันนโยบายการเมืองใหความสําคัญทางดานเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา เพื่อหวังแรง
สนับสนุนจากมวลชน แตมักจะละเลยความสําคัญ ในดานอื่น ไดแก บทบาทดานความมั่นคงของรัฐ ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้เนื่องจากขาดนักคิด ขาดการบูรณาการระหวางกําลังอํานาจของชาติ อันจะ
ขับเคลื่อนใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง การทหารจึง ถูกละเลยและมิไดนํามาใชประโยชนในลัก ษณะเปน
เครื่องมือของรัฐ ในการบริหารงานภายในประเทศและระหวางประเทศสูบทบาทในเวทีสากล
นโยบาย (Policy) จะถูกกําหนดขึ้นในระดับรัฐบาลเพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตรและแผน โดยใน
ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายทางทหาร ๒ ดาน คือ การปองกันประเทศ และการมีสวนรวมตอสังคมโลก ยุทธศาสตร
และแผนทางทหารจะตองรองรับนโยบาย และสามารถสื่อถึงการบรรลุนโยบายดังกลาวได ทั้งนี้ผูบังคับบัญชา
ทุกระดับมีหนาที่กําหนดแนวคิด (Concept) ในการปฏิบัติเพื่อใหนโยบายและแผนสําเร็จลุลวง
ปจจุบัน การกําหนดเปาหมายทางทหารของชาติ ยังขาดความชัดเจนที่จะนํามาเปนแกน เพื่อขยาย
ผลสูการบูรณาการงานดานความมั่นคงของชาติ ใหเกิดเปนยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ นอกจากนั้นยังขาดการ
สนับสนุนในภาพรวมพอที่จะใชเปนแกนในการดํารงและพัฒนากําลังรบ มีเพียงแนวทางที่สามารถนํามาใชใน
การกําหนดทิศทางกองทัพอากาศ (ภายใตยุทธศาสตรการปองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม) สูก ารจัดทํา
ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ประกอบดวย
๑) รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และตองจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธ
ยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จําเปนและเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของ
รัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ
๒) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรา ๘
กําหนดใหกระทรวงกลาโหม มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิทักษรักษาเอกราชและความมั่นคงแหงราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและ
ภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล โดยจัดใหมแี ละใชกําลังทหารตามที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) พิทักษรักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย

-๕(๓) ปกปอง พิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐ ในการ
พัฒนาประเทศ การปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ และการชวยเหลือประชาชน
(๔) ศึกษา วิจัย พัฒนา และดําเนินการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ และพลังงาน
ทหารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดานกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ
(๕) ปฏิบัติการอื่นที่เปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อความมั่นคง
แหงราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการดําเนินการตามขอ (๔) กระทรวงกลาโหมอาจมอบหมายใหสวนราชการในกระทรวงกลาโหม
หรือหนวยงานอื่นในกํากับของกระทรวงกลาโหมเปนผูดําเนินการก็ไดหรืออาจรวมงาน รวมทุนหรือดําเนินการ
กับภาคเอกชนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายก็ได
๓) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรา ๒๑
กําหนดใหกองทัพอากาศมีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศ การปองกันราชอาณาจักร และดําเนินการเกี่ยวกับ
การใช กํ า ลั ง กองทั พ อากาศตามอํ า นาจหน า ที่ ข องกระทรวงกลาโหม มี ผู บั ญ ชาการทหารอากาศเป น
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๔) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ในหั วขอสําคั ญ ที่เ กี่ย วของกั บ
กองทัพไทย ไดแก
 เสริมสรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี เทิดทูนและปฏิบัติตนเพื่อปกปอง
สถาบันพระมหากษัตริยใหเปนศูนยรวมจิตใจและความสามัคคีภายในชาติอยางมั่นคงและยั่งยืน
 ฟนฟูความสมานฉันท เสริมสรางความรักชาติและเอกภาพของคนในชาติ
 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ
 พัฒนาศักยภาพการเตรียมพรอมแหงชาติ
 เสริมสรางศักยภาพการจัดการปญหาภัยคุกคามขามชาติ
 เสริมสรางสภาวะแวดลอมที่สงบสันติในการอยูรวมกับประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาค
 เสริมสรางความเชื่อมั่น และเกียรติภูมิของประเทศ รวมทั้งสงเสริม คุมครองผลประโยชน
ของชาติในระบบความสัมพันธระหวางประเทศ
๕) นโยบายรัฐบาลความมั่นคงแหงรัฐ (คําแถลงนโยบายของ นางสาวยิ่ง ลัก ษณชินวัตร
นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ )
 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย ดํารงไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหง
องคพระมหากษัตริย นอมนําพระราชดําริทั้งปวงไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม พรอมทัง้ อัญเชิญไปปฏิบตั ใิ หเปน
รู ป ธรรมเพื่ อ ให ป ระชาชนในชาติ มี ค วามตระหนั ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และจงรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น
พระมหากษัตริย ทั้งจะสงเสริมและเผยแพรโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริเพือ่ ใหสงั คมไทยเปนสังคมแหงการ
รูรักสามัคคี และดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ ใหมีความพรอมใน
การพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชนแหงชาติ สนับสนุนใหกองทัพมีโครงสรางที่
เหมาะสมและมีความทันสมัย สงเสริมกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศใหสามารถบูรณาการขีดความสามารถ
ของภาครัฐและเอกชนใหเปนเอกภาพ นําไปสูการพึ่งพาตนเองไดในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณไดเอง สนับสนุน

-๖สิทธิและหนาที่กําลังพลของกองทัพเพื่อใหเปนทหารอาชีพในระบอบประชาธิปไตย และสามารถผนึกกําลัง
กับประชาชนใหมีสวนรวมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งกําหนดเปนบทบาทของทหารในการ
ชวยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีเกิดภัยพิบัติรายแรง ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของกําลัง
พลทุกระดับใหมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดียิ่งขึน้
 พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ สงเสริมใหกองทัพพัฒนาความสัมพันธ
ทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพรอมในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ พัฒนา
ความสัมพันธของหนวยงานดานความมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งจะแกไขปญหาตาง ๆ กับ
ประเทศเพื่ อนบานบนพื้นฐานของการสรา งบรรยากาศความไวเ นื้อเชื่อ ใจทั้ง ภาครัฐและภาคประชาชน
ดําเนินการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตามหลักฐานพื้นฐานของกฎหมายและสนธิสัญญาที่มีอยูเพื่อมิใหเปน
เงื่อนไขของความขัดแยง รวมทั้ง สง เสริม ความรว มมือกับ ประเทศเพื่อนบานเพื่ อ ยับ ยั้ง และปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติและยาเสพติดใหหมดไป
 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเนนการบริหารวิกฤตการณเพือ่ รับมือภัยคุกคาม
ดานตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษยสรางขึ้นที่มากขึ้น โดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวน
ใหสามารถดําเนินรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายของชาติทเี่ กิด
จากภัยพิบัติตาง ๆ รวมถึงใหความสําคัญในการเตรียมพรอมเพื่อเผชิญกับปญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม
ในทุกดาน ไดแก ดานพลังงาน ดานสิ่งแวดลอม ความมั่นคงของมนุษย อาชญากรรมขามชาติ การกอการราย
และอุบัติ ภัย ทั้ง นี้เ พื่ อให มีความพรอ มรับ มือ กับ ความเปลี่ ยนแปลงของประเด็นป ญ หาดา นความมั่ นคง
ในยุคโลกาภิวัฒน
 เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีส ถานะชัดเจน โดยการปรับ ปรุง ระบบปองกันและบัง คับ ใช
กฎหมาย รวมทั้ง กฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอยางเขม งวด ดูแลใหความเปนธรรม
และเฝาระวังไมใหเกิดปญหาที่กระทบตอความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคูไปกับการจัดการ
แกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใตความสมดุลระหวางการรักษาความมัน่ คงของชาติกบั การดูแลสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน
๖) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ในสวนที่
กองทัพไทยสามารถใชศักยภาพและขีดความสามารถสนับสนุนงานเกี่ยวของกับการพัฒ นาประเทศ ไดแก
การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การสรางความมั่นคงดานพลัง งาน การอนุรัก ษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสนับสนุนโครงการสําคัญตางๆ เปนตน
๑.๔.๒ การทหาร
ยุทธศาสตรการปองกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๕ ใหความสําคัญเรงดวนกับความ
มั่นคงที่เปนหลักของประเทศ ไดแก การรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข การปลูกฝงใหคนในชาติมีจิตสํานึกในการพิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย
การแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมไทย และการเรงนําสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสูพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต
นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับความมั่นคงโดยทั่วไป ไดแก การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ
ปญหาผูหลบหนีเขาเมือง ความมั่นคงบริเวณชายแดน การปกปองและรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล

-๗ภัยยาเสพติด ภัยการทุจริตคอรรัปชั่น ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเสริมสรางภูมิคุมกันดานความ
มั่นคง การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติ ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความ
มั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร การรักษาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน การสรางความ
พรอมของประเทศในการสนับสนุนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน รวมทั้งความสัมพันธกับนานาประเทศ
อยางมีเอกภาพ รอบคอบ และมีดุลยภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศทั้งการเตรียมกําลัง
กองทัพและการสรางความรวมมือกับตางประเทศ การใชศักยภาพกองทัพสนับสนุนประเทศในเรื่องตางๆ
ไดแ ก การพั ฒ นาประเทศ การป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย การรั ก ษาความมั่ นคงภายใน และการ
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติ ซึ่งการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน
การปองกันประเทศตามกรอบแนวคิดยุทธศาสตร ๓ แนวทาง ดังนี้
๑.๔.๒.๑ การสรางความรวมมือดานความมั่นคง (Security Cooperation)
โดยสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน กลุมประเทศอาเซียน มิตรประเทศ
ประเทศมหาอํานาจตาง ๆ และองคการระหวางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและ พหุภาคี เพื่อเสริมสรางความ
มั่นคงรวมกัน สรางบรรยากาศความเปนมิตร รักษาความเปนกลาง ลดเงื่อนไข และลดโอกาสที่จะนําไปสูความ
ขัดแยง รวมทั้ง ปองกันมิใหความขัดแยงขยายขอบเขตออกไปนอกเหนือการควบคุม โดยยึดมั่นในหลักการ
แนวความคิดเชิงปองกัน (Preventive) ซึ่งเปนการแกปญหาในเชิงรุกกอนที่ ความขัดแยงจะเกิดขึ้น และหาก
ความขัดแยงเกิดขึ้นแลวก็สามารถควบคุมไดทันเวลา โดยมาตรการดังกลาวจะตองอยูบนพื้นฐานของความมี
เกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีการเมืองระหวางประเทศ รวมทั้งผลประโยชนที่ประเทศพึงจะไดรับ ตลอดจนให
ความสําคัญตอความรวมมือเพื่อสนับสนุนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ทั้งประชาคมการเมืองและความ
มั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรม รวมทั้งใหความสําคัญ ในความรวมมือเพื่อ
สนับสนุนการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
๑.๔.๒.๒ การผนึกกําลังปองกันประเทศ (United Defence)
โดยนําทรัพยากรที่เปนพลังอํานาจของชาติทุกประเภทในทุกมิติทั้งดานการทหาร
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาบูรณาการอยางมีระเบียบแบบแผน และเปน
ระบบตั้งแตยามปกติ เพื่อแกไขขอจํากัดของชาติ รวมทั้งชดเชยอํานาจกําลังรบของกองทัพที่มีอยูอยางจํากั ด
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในการปองกันประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการเตรียมการและ
กระทําอยางตอเนื่องทั้ง ในยามปกติและยามสงคราม ตลอดจนใหความสําคัญกับ การใหความรวมมือและ
สนั บ สนุน รัฐ บาลในการแก ไขปญ หาที่สํ าคั ญ ในรู ป แบบต าง ๆ ในกรอบของการปฏิบั ติก ารทางทหารที่
นอกเหนือจากสงคราม เพื่อสรางความสงบและความมีเสถียรภาพใหแกสังคมไทย รวมทั้งสรางความมั่นคงของ
มนุษย (Human Security) ในภาพรวม ในยามสงครามกองทัพจะมีบทบาทนําในการปองกันประเทศรวมกับ
พลังอํานาจของชาติดานอื่น ๆ ตามแผนที่กําหนด
๑.๔.๒.๓ การปองกันเชิงรุก (Active Defence)
โดยจัดเตรียมกําลัง เสริมสราง พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรทางทหารทั้งมวล
ใหกองทัพสามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งมีความพรอมในการใชกําลังเพื่อการปองปรามแกไขปญหาและยุติ
ความขัดแยงโดยที่ฝายเราเปนฝายไดเปรียบ โดยมุงเนนมาตรการดานการขาวอยางตอเนื่องและเชิงรุกในทุก
สถานการณ มีระบบแจงเตือนและเฝาตรวจ ที่มีป ระสิทธิภาพ พรอมรับสถานการณ ทั้งยามปกติและยาม
สงคราม สามารถปฏิบัติการรบไดหนึ่งดาน และปองกันอีกหนึ่งดานในเวลาเดียวกัน การปฏิบัติการทางทหาร
ตองใชการปฏิบัติในลักษณะของการรบรวมเปนหลัก โดยยึดมั่นในหลักการ มีกําลังรบเพื่อปองกันตนเองและมุง

-๘ความพยายามใหพื้นที่การรบแตกหักอยูบริเวณแนวชายแดน และใชหนวยที่มีความคลองแคลวในการเคลื่อนที่
ที่จัดเตรียมไวเขาคลี่คลายสถานการณในชั้นตน พรอมขยายกําลังไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
๑.๔.๓ เทคโนโลยี
จากขอจํ ากัดในด านความกาวหน าทางเทคโนโลยี ซึ่ง ครั้ ง หนึ่ง ในอดีต ประเทศไทยเคยมี
ความกาวหนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการบินอยูในลําดับตนของโลก ปจจุบันถูกอิทธิพลจากมหาอํานาจกลืน
รวบสลายพลังความสามารถดานเทคโนโลยี และดานการบินจนหมดสิ้น ประเทศไทยจึงอยูในฐานะผูบริโภค
ตองพึ่ง พาเทคโนโลยีดังกลาวจากตางประเทศโดยสิ้นเชิง กอปรกับประเทศไทยไมมีวัฒนธรรมริเริ่ม ในการ
ประดิษฐคิดคน จึงอยูในภาวะลาหลังตลอดเวลา การจะกาวกระโดดกลับขึ้นไปเปนประเทศที่อยูในแนวหนาอีก
ครั้งกระทําไดยาก นอกจากจะหันกลับมาดําเนินกลยุทธในฐานะเปนแหลงใหบริการในระดับภูมิภาคเพือ่ หวังผล
ระดับใดระดับหนึ่งเทานั้น
เทคโนโลยีกับกําลังทางอากาศมีความเกี่ยวของกันอยางแนบแนน เทคโนโลยีกําลังทางอากาศ
เปนจุดกอกําเนิดนภานุภาพ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือขับเคลื่อนใหกําลังทางอากาศเกิดการทวี
กําลัง
การศึก ษาในความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตามกาลเวลา ถือเปนสิ่งสําคัญ เพราะความ
เปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่สําคัญที่เราไมควรประมาท หรือละทิ้งที่ จะไมพิจารณาศึกษาและวิจัย เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงอาจกอใหเกิดภาวะความเสี่ยงตออันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การเตรียมพรอม และไม
ละทิ้งในการศึกษาความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งประสบการณจากผลของสงคราม หรือการรบในอดีต ซึ่งอาจมี
ขอมูลเพียงพอที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหทันกับสภาวะแวดลอมตามยุทธศาสตรและหลักนิยมที่เปลี่ยนไป การที่
เราไมพยายามเตรียมตัว และศึกษาขอมูล หรือละเลยตอความเปลี่ยนแปลง และบทเรียนการรบในอดีต เพียง
เพราะไมตองการเปลี่ยนแนวความคิดแบบเกาและปฏิบัติการแบบเดิม จนกลายเปนประเพณีผิด ๆ และหาก
มองยอนกลับไปในอดีตของการรบและการสงครามจะเห็นวาความลมเหลวของการปฏิบัติมักเกิดจากการ
ละเลยที่จะศึกษาความเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมือง ยุทธศาสตร เทคโนโลยี สภาวะแวดลอมทาง
ยุทธศาสตร และประสบการณที่สําคัญในอดีต
ผลสําเร็จ ของการทําสงครามจึง เปนความผสมกลมเกลียวของเทคโนโลยีกับ นโยบายทาง
การเมือง เพื่อใหสามารถสนองตอบตอสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรที่เปลี่ยนไป
ภารกิจถือเปนแกนกําเนิดที่กําหนดความตองการขีดความสามารถของกําลังทางอากาศ เพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคของชาติ โดยมีเทคโนโลยีเปนเครื่องมือขับเคลื่อน แตเนื่องจากขอจํากัดของประเทศไทย
ที่มิไดเปนเจาของเทคโนโลยี ทําใหการกําหนดภารกิจมักเปนไปตามเทคโนโลยีที่จัดหามาได ซึ่งบางครั้งอาจไม
สอดคลองหรือสอดคลองเพียงบางสวน ทําใหไมสามารถสนธิพลังรวมกับปจจัยแวดลอมอื่น ๆ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุดได
การจัดหาเทคโนโลยีมาใชงานจึงจําเปนตองยึดถือหลักนิยมทางทหาร รวมทั้งแนวความคิดใน
การพัฒนาหลักนิยมควบคูกับกฎเกณฑดานกฎหมายอื่น ๆ เพื่อใหไดในสิ่งที่พึงประสงค ตรงตามความตองการ
ทางทหารอยางสูงสุด
๑.๔.๔ พันธมิตร
พันธมิตรทางทหารที่แนบแนนของไทย ที่เคยทํากับตางประเทศมาในอดีตมิไดสง ผลในทาง
ปฏิบัติมากนัก โดยเฉพาะพันธมิตรที่เกิดจากสนธิสัญญาของกลุมประเทศในภูมิภาค เนื่องจากขาดเจตนารมณ
เพื่อสนธิกําลังกันอยางจริงจัง ทั้งในดานของนโยบาย แนวคิดยุทธศาสตร มาตรฐานอาวุธยุทโธปกรณ วิธีปฏิบตั ิ

-๙และกลไกการควบคุม รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากกําลังรบรวมของพันธมิตร ตลอดจนการซักซอมอยางจริงจัง
สัมพันธภาพที่เปนอยูดังกลาวไดถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา สําหรับพันธมิตรปจจุบันที่มีกับประเทศนอกกลุม
ภูมิ ภ าค เป น เพี ย งสัม พั น ธภาพที่ ก อ ให เ กิด อสมมาตรภายใตก ารชั ก นํ า โดยประเทศที่ ท รงอิ ท ธิ พ ลเพื่ อ
ผลประโยชนฝายเดียว มิไดมีความชัดเจนในเรื่องของการผนึกกําลังรวมทําการรบเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะใด ๆ
หรือผลประโยชนแหงชาติใด ๆ พันธมิตรดานความมั่นคงทางทหาร สามารถจําแนกออกไดเปน ๒ ลักษณะงาน
คือ
๑.๔.๔.๑ การปฏิบัติการทางทหารเพื่อปกปองรักษาอธิปไตย ภายใตสนธิสัญญาขอตกลง หรือ
กลไกอื่น ๆ ที่มีผลถึงการใชกําลังทหารเพื่อทําการรบซึ่งเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา เนื่องจากทําใหระบบความ
มั่นคงภายในประเทศเสียสมดุล อันมีผลกระทบตอเอกราชอธิปไตย และบูรณาภาพแหงดินแดนอยางหลีกเลี่ยง
ไมได รวมถึงทําใหดุลยภาพระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน และกับประเทศในภูมิภาค มิอาจมีพัฒนาการไป
ในเชิงสรางสรรคได
๑.๔.๔.๒ การปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงของประเทศอื่น ๆ ภายใตขอตกลง หรือกลไกในการ
สรางเสถียรภาพในภูมิภาค หรือขยายผลไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก เปนสิ่งที่ยอมรับไดและเปนผลดี แตตองอยู
ภายใตการวิเคราะห สังเคราะห และควบคุมอยางใกลชิด มิใหเกิดผลขางเคียงอื่น ๆ อันมิพึงประสงค
จากเงื่อนไขขอจํากัดดังกลาว ทําใหประเทศไทยตองตระหนักและปรับเปลีย่ นบทบาท
เพื่อริเริ่ม เหนี่ยวนําสรางความสามัคคีก ลมเกลียวระหวางประเทศในกลุมภูมิภาค ทดแทนการสรางความ
หวาดระแวงที่มีอยูระหวางกันดังที่เ คยเปนมา และสรางภูมิคุมกันในภูมิภาคใหปลอดภัยจากการคุกคามใน
รูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนสันติ และ/หรือแทรกแซง ยั่วยุจากประเทศภายนอกที่พึงหวังประโยชนสวนตนแตฝาย
เดียว โดยจัดตั้งเปนกลุมพันธมิตรภายใตความรวมมือและผลประโยชนที่เกื้อกูลกัน
๑.๔.๕ ความทาทาย
ภายใตสภาวะแวดลอมในปจจุบันและในอนาคตกองทัพอากาศจําเปนตองปรับเปลี่ยนกําลังรบ
(กําลังทางอากาศ) ใหมีความเปนสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย ในประเด็นสําคัญดังนี้
๑.๔.๕.๑ การรบดวยกําลังทหาร (กําลังทางอากาศ) ที่มีขนาดพอเหมาะ และมีศักยภาพสูง
๑.๔.๕.๒ เทคโนโลยีกําลังทางอากาศที่ทันสมัย พอเพียง เหมาะสม
๑.๔.๕.๓ การสนับสนุนงบประมาณและสัดสวนการจัดสรรระหวางกําลังแตละประเภท (กําลัง
ทางอากาศ/กํา ลัง ภาคพื้น ) ที่ส อดคลอ งกั บ นโยบายของรั ฐ (ปกปอ งประเทศ/การมี สว นร ว มในสากล)
และภูมิศาสตรทหาร
๑.๕ การประเมินความเสี่ยง
กํา ลั ง ทางอากาศมี อิ ท ธิ พ ลต อ ความสํ า เร็ จ และความล ม เหลวในหลายประการ อั น เนื่ องมาจาก
คุณลักษณะ ขีดความสามารถเฉพาะ และเอกลัก ษณเฉพาะ ตลอดจนขอบเขตการใชกําลังทางอากาศ ซึ่ง
ประมวลไดเปนคาความเสี่ยงที่ปรากฏในลักษณะตาง ๆ ทั้งที่ซอนเรนอยูในผลสัมฤทธิ์โดยตรง และ/หรือโดยออม
ของนภานุภาพ รวมทั้งความเสี่ยงอันเกิดจากปจจัยที่ซอนเรนอยูภายในระบบกําลังทางอากาศ ดังนั้นการ
ประเมินความเสี่ยงควรคํานึงถึงสิ่งบอกเหตุดังนี้
๑.๕.๑ ความขัดแยงในระดับตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศหรือชนชาติที่มีสัมพันธหรือไมเกี่ยวของ
สัมพันธ อันเนื่องจากการไรสิ้นซึ่งบทบาท หรือความออนแอทางการเมืองและการทหาร โดยเฉพาะความออนแอ
ของกําลังทางอากาศ ซึ่ง เปนกําลัง ที่มีอิท ธิพล และสง ผลกระทบโดยตรงตอศั กยภาพในการเจรจาตอรอง
และ/หรือโดยออมในการมีสวนรวมสรางพลังอํานาจการแขงขันของกําลังอํานาจของชาติดานอื่น ๆ

- ๑๐ ๑.๕.๒ ความลมเหลวในภารกิจการใชกําลังทางอากาศ อันเกิดจากความออนดอยในนภานุภาพ
๑.๕.๓ ความลมเหลวขององคการอันเนื่องจากความออนดอยในองคความรู
๑.๕.๔ ขอจํากัดจากเอกลักษณเ ฉพาะของกําลังทางอากาศ โดยเฉพาะจุดออนทางกายภาพที่ไม
สามารถยึดครองดินแดนได ความเปราะบางที่ไมสามารถปกปองตนเองไดเมื่ออยูบนพื้นดิน การพึ่งพาสิ่งอํานวย
ความสะดวก ขอจํากัดทางการเมือง ราคาแพงตามแสนยานุภาพ การพึ่งพาจัดหาจากตางประเทศ และการใช
เวลาในการเตรียมการนาน
ความเสี่ยงเหลานี้มักปรากฏใหเห็นไดเดนชัดตั้งแตเริ่มตน ผลประโยชนแหงชาติสามารถถูกกําหนดขึ้นได
โดยงาย แตการปกปองรักษาผลประโยชนนั้นเกิดขึ้นไดยาก เนื่องจากปจจัยภายใน และภายนอกทั้งปวง สงผล
กระทบโดยตรงตอโอกาสบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว

- ๑๑ -

บทที่ ๒ สถานการณ สภาวะแวดลอม และสมมุติฐาน
๒.๑ การเปลี่ยนแปลงสถานการณดานความมั่นคง
เนื่องจากสภาพแวดลอมดานความมั่นคงในยุคโลกาภิวัตนมีความสลับ ซับ ซอน และมีความเกี่ยว
เนื่องกัน ดัง นั้นการวิเ คราะหส ถานการณจึง ตองวิเ คราะหส ภาพแวดลอมที่มีผ ลกระทบทั้ง ในทางตรงและ
ทางออม เริ่ม จากสถานการณความมั่นคงของโลกและของภูมิภาค ที่มีอิท ธิพลตอสถานการณความมั่นคง
ภายในประเทศ และตอกําลังทหาร กองทัพ และกําลังทางอากาศของแตละประเทศเปนลําดับ
๒.๒ สถานการณความมั่นคงในภาพรวม
ประเทศไทยไดเ ผชิ ญ กับ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ความมั่นคงที่ ซับ ซอ นยากที่ จ ะระบุ
ภัยคุกคามไดชัดเจน ปญหาที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายในประเทศมากขึ้น
ภัยคุกคามขามชาติ โดยเฉพาะการกอการรายสากล และอาชญากรรมขามชาติเปนภัยคุกคามที่เพิ่มความเสี่ยง
ตอความมั่นคง อาจนําไปสูการใชกําลังทหารขนาดใหญ ซึ่งไมอาจคาดเดาไดวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด การอยูรวมกับ
ประเทศเพื่อนบานซึ่งมีระดับการพัฒนาตางกัน และมีความหวาดระแวงกับประเทศไทยเปนปญหาพื้นฐาน
ทําใหระดับความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานเปลี่ยนแปลงในบางหวงเวลา และยังฉุดรั้งความรวมมือในการ
แกไขปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการหลบหนีเ ขาเมือง และยาเสพติด ขณะเดียวกัน
สังคมไทยบางสวนไดกาวขามจากระบบอุปถัมภสูระบบการมีสวนรวม เนื่องจากประชาชนตื่นตัวกับกระแสการ
มีสวนรวมตามกรอบเกณฑของกฎหมาย รั ฐธรรมนูญ และแรงกระตุนจากโลกาภิวัตน โดยเฉพาะกระแส
ประชาธิปไตย การปกปองสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดลอม ในขณะนี้กลไกที่ดูแลกติกาใหมของการเปลี่ยนผาน
ยังไมสามารถทําหนาที่ไดสมบูรณ และการขาดความสามารถในการเตรียมบุคลากร ทั้งในระดับบุคคล และใน
ระดับสังคม ไมวาจะเปนเจาหนาที่ภาครัฐและประชาชน ใหมีความเขาใจบริบทของการเปลี่ยนผาน เปนปจจัยหลัก
ที่ทําใหเกิดความขัดแยง และการเผชิญหนาเพื่อเรียกรอง และปกปองสิทธิของแตละฝายดวยวิธีการที่รุนแรง
ในการปรับ เปลี่ย นจุด เนน การรัก ษาความมั่ นคงของชาติ ที่ใ หความสํ าคัญ กับ มิ ติความมั่ นคงของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น โดยวางน้ําหนักการสรางการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันของทุกภาคสวน การจัดการความ
ขัดแยง โดยสันติ วิธี การยอมรั บ ใหเ กี ยรติในคุณคาของความเห็นที่ แตกตา ง และการปกปองวิถี ชีวิตของ
ประชาชน การแจงเตือนภัยลวงหนาที่มีประสิทธิภาพ การเตรียมพรอมกับการเผชิญเหตุการณภัยพิบัติที่เปน
วิกฤติของชาติ การเปนมิตรกับ ประเทศเพื่อนบานที่มีความจริง ใจและไววางใจกัน และการสรางดุลยภาพ
ความสัมพันธในระบบความสัม พันธร ะหวางประเทศ และปองกันการแทรกแซงจากภายนอก เพื่อแสวง
ประโยชนอันกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณและปญหาความมั่นคงที่เปนไปตามเปาหมายดานนโยบายของชาติ
ที่ตองการใหมีความรวมมืออยางใกลชิดกับนานาประเทศ โดยมีกรอบขอตกลง และกลไกความรวมมือที่ชัดเจน
สามารถสกัดกั้น ปองปราม และปองกันภัยคุกคามขามชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดความหวาดระแวงกับ
ประเทศเพื่อนบาน นําไปสูการมีสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนใหเกิดโครงการพัฒนาในกรอบความรวมมือกันทั้งใน
ระดับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค ที่ขับเคลื่อนไปอยางตอเนื่อง สรางความสําคัญใหกับกลไกความรวมมือใน
ระดับ ทองถิ่น อันสามารถจํากัดไมใหปญหาความขัดแยง ในระดับ พื้นที่กับ ประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดน
ติดตอกัน ลุกลามเปนปญหาระดับชาติ โดยสามารถหาขอยุติไดในระดับทองถิ่น การจัดระเบียบความมั่นคงใน
พื้นที่แนวชายแดน ทั้ง ในมิติพื้นที่พัฒ นาเพื่อความมั่นคงและในมิติของคนชายแดน โดยเฉพาะการสราง
หลักประกันในสถานะของบุคคลไรสัญชาติดําเนินไดอยางตอเนื่อง ความขัดแยงระหวางประชาชนกับภาครัฐ

- ๑๒ ที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ และจากการแยงชิงทรัพยากร ดิน น้ํา ปา ซึ่งเคยมีการใชความรุนแรง
ลดนอยลงมากดวยการบริหารจัดการตามแนวทางสันติวิธี และการมีกลไกตลอดจนเครือขายเผยแพรความรู
การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี กวางขวางมากขึ้น นอกจากการคาดการณที่เกิดขึ้นเปนปจจัยแทรกซอน
ปญหาเดิมที่มีอยู โดยเฉพาะปญ หาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต วิกฤติความขัดแยงทางการเมือง
และวิกฤติทางสังคมจากผลพวงของการขาดธรรมาภิบาลของฝายบริหาร และกลไกบางสวนของรัฐ รวมทั้งภัย
พิบัติท างธรรมชาติขนาดใหญที่เ กิดขึ้นอยางตอเนื่อง สง ผลใหป ระเทศตองเผชิญ กับ ปญ หาความมั่นคงที่
หลากหลาย และมีมิติซับซอนมากขึ้น
จากสถานการณในปจจุบัน ประเทศไทยมีแนวโนมวา จะตองเผชิญกับความเสี่ยงทางดานความมั่นคง
ภายในประเทศ โดยเฉพาะความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต การขาดความสามัคคีของคนในชาติ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และภัยคุกคามขามชาติ นอกจากนี้ การเปลี่ยนผานทางการเมืองยังมีผลตอความเชื่อมั่น และ
ภาพพจนของประเทศในระบบความสัมพันธระหวางประเทศ ในขณะที่ปญหาภัยคุกคามที่เปนเรื่องสืบเนื่อง
จากอดีตทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ก็อาจประทุเปนภัยคุกคาม ที่แมไมมีความรุนแรงสูง แตก็สงผล
กระทบในวงกวางไดเชนกัน จึงตองมีการปรับวิธีคิดและกระบวนทัศนในการจัดการกับปญหา สรางการรับรู
ของคนในชาติ ใหตระหนักถึงภาระที่ทุกคนตองผนึกกําลัง รวมกันเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
มั่นคง มีสติ มีความสมานฉันทกัน สามารถอยูรวมกันภายในชาติได แมมีความหลากหลายทางความคิด ความ
เชื่อ และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
อิทธิพลจากการดําเนินชีวิตในโลกไรพรมแดน การเชื่อมสัมพันธในหลากหลายมิติ การสัญจรไปมาที่
รวดเร็ว การพึ่งพาและใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือหลัก ในการดํารงชีวิตประจําวันทั้ง ในเชิงบวกและเชิงลบ
นําไปสูการเอาเปรียบกัน จนเปนเหตุนํามาซึ่งเงื่อนไขสูความขัดแยง ที่ฝง ลึก ยากที่จ ะหยั่ง รูเ จตนารมณ ที่
แตกแยก บนความตองการที่แตกตางของแตละกลุม สถานการณเหลานี้เปนสิ่งที่ตองจับตามอง โดยอาศัย
ระบบแจง เตือ นภัยที่ ทันสมัย และทรงประสิท ธิภ าพ เพื่ อนํามาวิเ คราะหป องกันหรือแก ปญ หาก อนที่จ ะ
กลายเปนความขัดแยงขนาดใหญ ที่สงกระทบตอความมั่นคงภายใน และตอเอกราชของชาติ
๒.๓ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ กําหนดไวเพื่อนํามาสูการเสริมสรางกําลังอํานาจให
เขมแข็ง ตลอดจนปองกัน และแกปญหาที่จะสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ ดังนี้
๒.๓.๑ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ
๒.๓.๑.๑ พั ฒ นากองทัพ ให มีโ ครงสร างกํ าลั ง รบที่ เ หมาะสม มี ค วามพร อ ม และมี ขี ด
ความสามารถในการปองกัน ปองปราม และตอตานภัยคุกคามทางทหาร รวมทั้งคุมครองอธิปไตยของดินแดน
นานน้ํา และนานฟา ตลอดจนผลประโยชนแหงชาติภายนอกประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับของ
สถานการณที่กระทบตอผลประโยชนของประเทศ
๒.๓.๑.๒ สนับ สนุนใหก องทัพมีร ะบบอาวุธ และระบบการแจง เตือนภัยทางทหารที่มีขีด
ความสามารถในการปองปรามทางยุทธศาสตร และพึ่งตนเองไดอยางมั่นใจ เพื่อเตรียมรับสถานการณที่ไม
แน น อนในอนาคต โดยส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มระหว า งกองทั พ และสถาบั นการศึ ก ษาด า นเทคโนโลยี
ในโครงการวิจัย และพัฒนาดานการทหาร และจัดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอและตอเนื่อง รวมทั้งมี
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจน

- ๑๓ ๒.๓.๑.๓ พัฒนาศักยภาพของชาติในการปองกันประเทศ ดวยการผนึกกําลังจากทุกฝาย ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเขาดวยกันอยางเปนระบบ ในการรักษาความสงบเรียบรอย และความ
มั่นคงของประเทศ
๒.๓.๑.๔ นําศักยภาพของกองทัพในยามปกติเขามาชวยเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ
และการพัฒ นาประเทศ รวมทั้ง มีสวนร วมในการแกไขป ญ หาความมั่นคงของประเทศในรูป แบบตาง ๆ
ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ชายแดน
๒.๓.๑.๕ พัฒนาความรวมมือทางทหาร และความเขาใจอันดีกับกองทัพของประเทศเพื่อน
บาน และกลุม ประเทศอาเซียนอยางใกลชิดในทุก ระดับ บนพื้นฐานของการรัก ษาผลประโยชนร วมกัน โดย
สอดคลองกับนโยบายตางประเทศ รวมทั้ง สนับสนุนภารกิจในการรักษาสันติภาพ รวมทั้งมีสวนรวมในการ
บรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาค
๒.๓.๒ เสริมสรางศักยภาพการจัดการปญหาภัยคุกคามขามชาติ
๒.๓.๒.๑ ใหความสําคัญกับการมียุทธศาสตรปองกันการกอการราย ที่ เนนหนักในดานการ
ขจัดสาเหตุ ลดเงื่อนไข และปจจัยที่สนับสนุนการ กอการราย
๒.๓.๒.๒ ดําเนินการปองกันและแกไ ขปญ หาการกอการรายทุ ก รูป แบบ การจั ดการกั บ
ขบวนการหรือกลุมบุคคลที่สนับสนุนการกอการราย การขจัดปจจัยสนับสนุนการกอการราย โดยเฉพาะเงินทุน
แหลงพํานัก เครือขายสนับสนุน และแหลงอาวุธสารเคมีอันตรายที่ผิดกฎหมาย
๒.๓.๒.๓ เสริม สร างความเขม แข็ง ในการปอ งกันและปราบปรามอาชญากรรมข ามชาติ
โดยเฉพาะขบวนการลักลอบนําคนเขาเมือง ขบวนการคามนุษย ขบวนการคายาเสพติด ขบวนการปลอมแปลง
เอกสาร ฯลฯ โดยเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายตอขบวนการลักลอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่รัฐ และผูที่มี
สวนเกี่ยวของ
๒.๓.๒.๔ ยึดมั่นนโยบายไมส ะสมอาวุธทํา ลายลางสูง และมิยอมใหมีก ารใช ดินแดนของ
ประเทศไทยเปนทางผานในการสงตออาวุธทําลายลางสูง
๒.๓.๒.๕ ทบทวนและปรับ ปรุง กฎหมาย และมาตรการทางการขาวที่เ กี่ยวข องใหมีความ
ทันสมัย และครอบคลุมตอการสกัดกั้น ปราบปราม องคการอาชญากรรมขามชาติ และกลุมกอการราย
๒.๓.๒.๖ พัฒนาเครือขายความรวมมือกับนานาประเทศ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ในการปองกันและตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ โดยใหความสําคัญในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี และเพิ่มระดับความรวมมือดานการขาว การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร การจัดตั้ง ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางกัน รวมทั้ง การพัฒนาความรวมมือดานการบัง คับ ใช
กฎหมายระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลดานการปองปรามและปราบปรามอยางเปนรูปธรรม
๒.๓.๒.๗ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบมาตรการการปองกัน และเตรียมความพรอมในการ
เผชิญภาวะวิก ฤติจ ากเหตุก ารณก ารกอ การราย ดวยการผนึก กําลัง ของทุกฝายที่เ กี่ยวของ และใหมีก าร
ประสานแผนการปฏิบัติ และสนธิทรัพยากรของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหมีขีดความสามารถในการบริหาร
วิกฤติการณไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๒.๘ สงเสริมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับปญหาการกอการรายใหกับเจาหนาที่รัฐในวง
กวาง เพื่อสรางบรรทัดฐานความเขาใจและการรับรูตอสภาพภัยคุกคาม อันจะนําไปสูการทําใหยุทธศาสตรการ
แกไขปญหาการกอการราย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ๑๔ ๒.๓.๒.๙ เตรียมความพรอมระยะยาวใหกับสังคมไทยในการเรียนรูถึงธรรมชาติของการกอการ
รายและภัยคุกคาม รวมทั้งผลกระทบที่อาจมีตอประชาชน สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยสนับสนุน
การศึกษาและเผยแพรขอมูลเรื่องการกอการรายอยางเหมาะสมในทุกภาคสวน
๒.๔ สภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร
๒.๔.๑ สถานการณโลก
ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเปนประเทศมหาอํานาจที่มีบทบาทเดนและเปนผูนําในเวทีระหวาง
ประเทศตอไป การดําเนินนโยบายดานการตางประเทศของสหรัฐฯ ไดปรับใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมและ
สถานการณที่เปลี่ยนไป แตยังคงใหความสําคัญกับการทําสงครามตอตานการกอการราย รวมถึงใหความสําคัญ
ตอการขยายบทบาท เขามาสูภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ในขณะที่ จีนดําเนินนโยบายตางประเทศโดยมุงเนนการ
รักษาเสถียรภาพในภูมิภาคและบทบาทในเวทีระหวางประเทศ เนนการใช Soft Power หรือปจจัยทางการทูต
เปนเครื่องมือเชิงรุก โดยจีนจะพยายามสรางบทบาทดานการทหารและความมั่นคงครอบคลุมทะเลจีนใต ชอง
แคบมะละกาและมหาสมุทรอินเดีย ตลอดจนขยายบทบาทและอิทธิพลในกลุมประเทศอาเซียน ดวยการเนนให
ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ ทั้ง ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ผานทางกลไกในระดับ ภูมิภาค เพื่อรัก ษา
ผลประโยชนทางยุทธศาสตรของจีนในเรื่องความมั่นคงดานพลังงานและการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ดานรัสเซียใหความสําคัญกับการดําเนินนโยบายความสัมพันธระหวางประเทศบนพื้นฐานของกฎหมายระหวาง
ประเทศและหลักการของสหประชาชาติ ขณะที่ในเวทีระหวางประเทศ รัสเซียสนับสนุนระบบโลกที่มีหลายขั้ว
อํานาจเพื่อความสมดุลทางยุทธศาสตร โดยไมตองการใหสหรัฐฯ มีบทบาทนําในการจัดระเบียบโลกเพียงฝาย
เดียว
๒.๔.๒ ภูมิภาคยุโรป
สหภาพยุโรป (European Union: EU) เปนองคกรระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการ
สรางกระแสและทิศทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมระดับโลก โดยมีพัฒนาการเชิงนโยบายที่
สําคัญคือ ใหความสําคัญกับการแกไขวิกฤติการเงินในเขตยูโรดวยการกระตุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจ พยายาม
ปฏิรูปกลไกดานนโยบายและโครงสรางการบริหารภายใน EU เชน การบูรณาการทางการเงินและการคลัง
เพื่อใหสหภาพทางเศรษฐกิจเขมแข็งขึ้น EU จัดเปนกลุมประเทศมหาอํานาจระดับกลางที่ยังคงบทบาทนําใน
เวทีระหวางประเทศโดยมีสหรัฐฯ เปนพันธมิตรที่แนบแนน ดวยการยึดมั่นและเชิดชูหลักการประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการสนับสนุนประเทศที่กําลังเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตยของ
ประเทศตาง ๆ อาทิ การปฏิรูปประชาธิปไตยในเมียนมาร อยางไรก็ดี ประเทศสมาชิก EU ยังคงมีความเห็นที่
แตกตางกัน โดยเฉพาะในประเด็นการแกไขวิกฤติเศรษฐกิจ และการปฏิรูปทางการเมืองภายใน EU แตทาทีที่
ตางกันระหวางสมาชิก นาจะสงผลให EU มีทิศทางการพัฒนาแบบ Multi-speed ตามความสมัครใจของแตละ
ประเทศที่จ ะรวมบูร ณาการ สวนความสัม พันธกับ ประชาคมอาเซียนนั้น EU สนับ สนุนการรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียน และยังคงมีความสัมพันธที่ดีทางเศรษฐกิจตอภูมภิ าคเอเชีย
ดา นสหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย เป น แกนนํ ากลุ ม องค ก ารสนธิ สั ญ ญาความมั่ นคงร วม (Collective
Security Treaty Organization: CSTO) ซึ่งเปนองคการความรวมมือดานการเมืองความมั่นคงและการทหาร
ที่รัสเซียกอตั้งขึ้นเพื่อตองการรักษาอิทธิพลของตนในบรรดาประเทศเครือรัฐเอกราชที่เคยเปนสวนหนึ่งตนและ
เพื่อคานอํานาจกับนาโต โดยสมาชิกประกอบดวย อารเมเนีย เบลารุส คาซัคสถาน คีรกีสถาน ทาจิกีสถาน
และรัส เซีย นอกจากนี้รัสเซียไดพยายามเพิ่มบทบาทในองคก ารระหวางประเทศ อาทิ องคก ารการคาโลก

- ๑๕ (World Trade Organization: WTO) องคก ารความรวมมือเซี่ยงไฮ (The Shanghai Cooperation
Organization: SCO) ที่มีจีน คาซัคสถาน คีรกีสถาน อุซเบกกิสถาน ทาจิกีสถาน และรัสเซียเปนสมาชิก และ
รักษาความสัมพันธอันดีกับมิตรประเทศในละตินอเมริกา เชน เวเนซุเอลา เพื่อสรางพันธมิตรในเวทีระหวาง
ประเทศในการคานอิทธิพลสหรัฐฯ
๒.๔.๓ ภูมิภาคแอฟริกา
สถานการณในภูมิภาคแอฟริกายังคงมีความตึงเครียดจากปญหาความขัดแยงภายในของหลาย
ประเทศในภูมิภาค อาทิ อียิปต คองโก มาลี ซูดาน โซมาเลีย และลิเบีย ขณะที่ปญหาการกอการรายในภูมิภาค
นี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยกลุมกอการรายอัลกออิดะหอาศัยโอกาสจากความออนแอของรัฐบาลประเทศ
ดังกลาว แผขยายอิทธิพลเขาไป โดยการสนับสนุนกลุมติดอาวุธที่ตอตานรัฐบาลเหลานั้น พรอมทั้งใชเปนฐานที่
มั่นในการฝก การอบรม การงวางแผนกอการรายตาง ๆ ไปทั่วโลก จากปจจัยตาง ๆ เหลานี้ ทําใหภูมิภาค
แอฟริกายังคงเผชิญกับปญหาความไรเสถียรภาพ
๒.๔.๔ ภูมิภาคตะวันออกกลาง
สถานการณในภูมิภาค ตะวันออกกลาง ยังคงมีความตึงเครียดตอกรณีความขัดแยงนิวเคลียร
อิหราน สหรัฐฯ และชาติพันธมิตร รวมถึงองคกรระหวางประเทศตาง ๆ รวมกันกดดันทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลตอ
สภาพความเปนอยูของประชาชนชาวอิหราน อิหรานจึงไดเปลี่ยนทาทีจากเดิมที่เคยแข็งกราวเปนโอนออนมาก
ขึ้น สงผลใหสถานการณดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น สวนการสูรบระหวางอิสราเอลกับกลุม
ฮามาสในฉนวนกาซายังคงมีความรุนแรง แมวาจะบรรลุขอตกลงหยุดยิง เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แลวก็
ตาม แตยังคงมีความตึงเครียดเนื่องจากอิสราเอลไมพอใจที่ปาเลสไตนไดเลื่อนสถานะเปนรัฐสังเกตการณที่
ไมไดเปนสมาชิกสหประชาชาติ (Non - Member Observer State) ดานความขัดแยงในซีเรีย ที่เริ่มเมื่อป
๒๕๕๔ ยังคงยืดเยื้อเขาสูปที่ ๓ และยังไมมีแนวโนมจะยุติลงในอนาคตอันใกลนี้ เนื่องจากรัฐบาลซีเรียยังคง
ไดรับการสนับสนุนจากพันธมิตรอยางตอเนื่อง ขณะที่แนวรวมฝายตอตานรัฐบาลซีเรียขาดความเปนเอกภาพ
และไม มีค วามชัด เจนในเรื่อ งโครงสร า ง อีก ทั้ ง กระบวนการการเจรจานั้น ยั ง คงไม ป ระสบความสํ าเร็ จ
สถานการณความขัดแยงในซีเรียนาจะยังคงยืดเยื้ออยูตอไป
๒.๔.๕ ภูมิภาคเอเชีย
ความสัม พันธร ะหวางอินเดีย -ปากีส ถาน ในชวงป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ไดรับ การรื้อฟนอยาง
ตอเนื่อง และมีความคืบหนาในการจัดทําขอตกลงและแนวทางความรวมมือ แต อินเดียยังคงหวาดระแวงตอ
ปากีส ถาน เนื่องจากอินเดียเชื่อวาปากีส ถานใหก ารสนับ สนุนกลุม นิยมความรุนแรงและกลุม กอ การราย
นอกจากนี้ ปญ หาขอพิพาทเรื่องพรมแดนในแควนแคชเมียรยัง ไมมีทีทาวาจะหาขอสรุป ไดในระยะเวลา
อันใกลนี้
อัฟกานิส ถานซึ่ง เปนพื้นที่ที่กลุม กอการรายยัง คงสรางสถานการณการกอความไมส งบอยาง
ตอเนื่อง สหรัฐฯ และนาโต จะถอนกําลัง ทหารออกจากอัฟกานิส ถานภายในสิ้นป ๒๕๕๗ แตจ ะคงกําลัง
บางสวนไว โดยรัฐบาลอัฟกานิสถานประกาศจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี ในเดือนเมษายน ป ๒๕๕๗ คาด
วารัฐบาลอัฟกานิสถานจะอนุญ าตใหตางชาติเขารวมสังเกตการณการเลือกตั้ง เพื่อความโปรงใส ซึ่งผลการ
เลือกตั้งจะมีความสําคัญตอความมั่นคงและกระบวนการสันติภาพในอัฟกานิสถาน
ดานเอเชียตะวันออก จีนดําเนินนโยบายตางประเทศโดยมุงเนนการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค
และบทบาทในเวทีระหวางประเทศ โดยจีนจะพยายามสรางบทบาทดานการทหารและความมั่นคงครอบคลุม

- ๑๖ ทะเลจีนใตชองแคบมะละกา และมหาสมุทรอินเดีย ตลอดจนขยายบทบาทและอิทธิพลในกลุมประเทศอาเซียน
สวนปญหาพิพาทเขตแดนในทะเลจีนใตที่ จีน ไตหวัน บรูไน มาเลเซียฟลิปปนส และเวียดนาม อางกรรมสิทธิ์
สรางความตึงเครียด และสงผลกระทบตอเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใตอยาง
มาก ประเด็นความขัดแยงในทะเลจีนใต ยังไมนาจะนําไปสูการเผชิญหนาดวยมาตรการทางทหารในระยะเวลา
อันใกล เนื่องจากทุกฝายยังตองพึ่งพาอาศัยกัน และรักษาผลประโยชนรวมกันในหลายดานและจะพยายาม
แกไขปญหาดวยสันติวิธี
ดานภูมิภาคอาเซียนยังคงใหความสําคัญกับการเรงกระบวนการเพื่อเขาสูการเปนประชาคม
อาเซียน (AC) ในป ๒๕๕๘ ใหทันกําหนดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ควบคูไปกับการเตรียมความพรอมการเปนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) โดยมี
กรอบความรวมมือที่สําคัญ ไดแก การประชุมรัฐมนตรีก ลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Minister’s
Meeting : ADMM) และความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Region
Forum : ARF)
๒.๔.๖ สภาวะแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบตอเสถียรภาพความมั่นคงของโลกและความมั่นคง
ของไทย
ปญหาเศรษฐกิจโลก จากแรงผลักดันในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ทั่วโลกที่
ดําเนินมาอยางตอเนื่อง ทําใหสถานการณเศรษฐกิจโลกในป ๒๕๕๖ มีทิศทางดีขึ้นจากป ๒๕๕๕ แตยังมีความ
ทาทายหลายดานที่ฉุดรั้งการขยายตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งในเศรษฐกิจที่เปนแกนหลักของโลก ไมวาจะเปนกลุม
ประเทศ G3 หรือจีน ความลาชาของการฟนตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน เชนเดียวกับญี่ปุนที่ยังมีขอจํากัดการฟน
ตัวจากการแข็งคาของอัตราแลกเปลี่ยนในปที่ผานมา ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมากตอเศรษฐกิจโลกในป ๒๕๕๗
 ภัยพิบัติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก แผนดินไหว อุทกภัย และวาตภัย ปจจุบัน
ยังคงเกิดขึน้ บอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ ชวงป ๒๕๕๖ ซึ่งมีทั้ง
ไฟไหมปา คลื่นความรอน ความแหงแลง น้ําทวม และการเกิดพายุรุนแรง โดยภัยธรรมชาติแตละอยางจะเกิด
รุนแรงและไมเหมือนกันในแตละภูมิภาคของโลก แตทุกภูมิภาคจะตองเผชิญภัยธรรมชาติรุนแรงในชวงไมกี่ป
ขางหนานี้
 การกอการรายสากลจะยังคงเปนปญหาใหญของโลก โดยเหตุ การณ Arab Spring เปน
เหตุการณที่สนับสนุนใหกลุมกอการรายฉวยโอกาสจากความวุนวายทางการเมือง และสูญญากาศแหงอํานาจ
นายไอมาน อัล ซัลวาฮีรี ผูนําคนใหมกลุมกอการรายอัล - กออิดะห ยังคงเดินหนาปลุกระดมและเรียกรองให
มีการกอวินาศกรรมทั่วโลก และที่สําคัญไปกวานั้นคือ องคกรสาขาและแนวรวมของกลุมกอการรายอัล-กออิดะห
โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และเอเชียใตจะยังคงเปนภัยคุกคามตอประชาคมโลก
 ปญหาคาบสมุทรเกาหลี เกาหลีเหนือจะผลักดันโครงการพัฒนานิวเคลียรใหกาวหนายิ่งขึ้น
ขณะที่สหรัฐฯ และเกาหลีใตยังคงยืนยันใหเกาหลีเหนือตองยุติโครงการพัฒนานิวเคลียรกอนการรื้อฟนการ
เจรจา ๖ ฝาย อยางไรก็ตาม เกาหลีเหนือจะยังใชพลังอํานาจดานนิวเคลียรและขีปนาวุธเปนเครื่องมือเจรจา
ตอรอง ซึ่งจะทําใหความขัดแยงและความหวาดระแวงบนคาบสมุทรเกาหลียังคงมีอยู
 การโจมตีร ะบบขอมู ล เทคโนโลยีส ารสนเทศหรือภัยคุก คามทางไซเบอร โดยเฉพาะจาก
เครือขายอินเทอรเน็ต ที่ในปจจุบันทุกประเทศจะตองพึ่งพาเปนหลัก โดยเฉพาะเรื่องโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ
ไดแก ดานความมั่นคง โทรคมนาคม พลัง งาน ทรัพยากร รวมทั้ง ระบบเศรษฐกิจ การธนาคาร การเงิน
และการขนสง ซึ่งตองอาศัยเครือขายอินเทอรเน็ตแทบทั้งสิ้น นอกจากการใชไวรัสคอมพิวเตอรโจมตีฐานขอมูล

- ๑๗ ของทั้งภาครัฐและเอกชนแลว ปจจุบันหลายประเทศไดพัฒนากองทัพไซเบอรอยางลับ ๆ เพื่อปฏิบัติการทั้งเชิง
รุกและเชิงรับกับฝายตรงขาม ดังนั้น การโจมตีระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศหรือภัยคุกคามทางไซเบอร
จึงเปนปญหาสําคัญที่หนวยงานทุกหนวยงานที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน ตองตระหนักและหาทาง
ปองกันไมใหเกิดขึ้น
 ปญหาทาทายในการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ไดแก
- ความลาชาของการพัฒนาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ใหทันภายใน
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่มีขอตกลงตาง ๆ หลายดานกําหนดไวตามแผนงานป ๒๕๕๖
- ปญหาความขัดแยงภายในระดับประเทศของกลุมประเทศอาเซียน และระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับประเทศมหาอํานาจที่มีความสัมพันธกับประเทศสมาชิกฯ
- การคานอิทธิพลและการดําเนินการเพื่อรองรับผลกระทบทั้งจากการแขงขันและขยาย
อิทธิพล ในภูมิภาคของประเทศมหาอํานาจ (สหรัฐฯ จีน ญี่ปุน อินเดีย และรัสเซีย ) ซึ่งรวมถึงการรักษาดุล
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับคูประเทศเจรจา อาทิ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุน ฯลฯ
- การสงเสริมความตระหนักรูและการมีปฏิสัมพันธของภาคประชาสังคมตอการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน (AC)
- การแขงขันดานการสะสมอาวุธของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่อยูในพื้นที่ที่มีความขัดแยงกับจีนในทะเลจีนใต ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาดานความมั่นคง
จากการไมไววางใจซึ่งกันและกันในกลุมประเทศสมาชิกฯ
- ประเด็นภัยคุกคามตอความมั่นคงรูปแบบใหมจากการโจมตีทางไซเบอร (Cyber Attack)
ที่สามารถสรางความเสียหายไดเปนวงกวาง และทําใหเสถียรภาพและความนาเชื่อถือของรัฐบาลลดลง
๒.๕ สถานการณประเทศรอบบาน
๒.๕.๑ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
รัฐบาลเมียนมาร เ ริ่ม สรางการยอมรับ จากประชาคมโลก เพื่อใหป ระเทศตะวันตกยกเลิ ก
มาตรการคว่ําบาตรและหันมาติดตอสัมพันธกับเมียนมารมากขึ้น ประเทศมหาอํานาจ อาทิ สหรัฐฯ สหภาพ
ยุโ รป จีน และญี่ปุนพยายามเขามามีบทบาทในเมียนมารม ากขึ้น เนื่องจากเห็นวาเมียนมารเปนประเทศ
ยุทธศาสตรในภูมิภาคและมีผลประโยชนดานเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รัฐบาลเมียนมารไดพยายามสานสัม พันธกับ
ประเทศตางๆ ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ
สําหรับความสัมพันธกับไทย มีการพัฒนาที่ดีอยางตอเนื่อง ภายหลังจากการแลกเปลี่ยนการ
เยือนของผูนําในระดับ ตาง ๆ โดยเฉพาะการพบหารือระดับ รัฐบาล ซึ่ง จะรวมแกปญ หาชายแดน ปญ หา
แรงงาน อพยพ พรอมกับแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันมากขึ้น อยางไรก็ตาม เมีย นมารกับไทยยังมีประเด็น
เกี่ยวกับการปกปนเขตแดนที่สวนใหญยังไมมีการกําหนดใหชัดเจน อีกทั้งประเด็นเกี่ยวกับผูหลบหนีภัยจากการ
สูรบที่ยังคงอาศัยอยูตามศูนยพักพิงบริเวณแนวชายแดนไทย ประเด็นอื่น ๆ ที่อาจจะสงผลกระทบตอความ
มั่นคง ไดแก ยาเสพติด แรงงานตางดาวเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย และชนกลุมนอยบริเวณแนวชายแดน
๒.๕.๒ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดําเนินนโยบายมุงเสริมสรางความสัมพันธกับทุกประเทศ
โดยพึ่งพาจีนและเวียดนามเปนหลัก แตใชนโยบายสรางดุลยภาพเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลจากจีน เวียดนาม
และไทย โดยดึงสหรัฐฯ อินเดีย ญี่ปุน มาถวงดุลอํานาจ ขณะเดียวกันก็เก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการเปนที่สนใจ

- ๑๘ และเปนจุดแขงขันระหวางประเทศมหาอํานาจ สําหรับความสัมพันธกับไทยในภาพรวมจะยังคงดําเนินตอไป
อยางราบรื่น จากการสงเสริมความรวมมือและการใหความชวยเหลือแกลาวอยางตอเนื่อง แตยังมีประเด็นที่อาจ
สงผลกระทบตอไทย ไดแก การลักลอบนําเขายาเสพติดจากลาว การจัดทําหลักเขตแดน การลักลอบตัดไมพะยูง
บริเวณชายแดนไทย และการลักลอบคามนุษย
ความสัมพันธไทยกับลาวจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเปนลําดับ ประเด็นที่อาจมีผ ลกระทบตอ
ความมั่ นคงของไทย อาจเป น เพี ย งความขัด แยง ระดั บ ต่ํ า ได แก เรื่ องเขตแดน การลั ก ลอบค า ยาเสพติ ด
การลักลอบคาของผิดกฎหมาย และผูหลบหนีเขาเมือง
๒.๕.๓ ราชอาณาจักรกัมพูชา
พรรคประชาชนกัมพูชาชนะการเลือกตั้งและสมเด็จฯ ฮุน เซน สามารถจัดตั้งรัฐบาลบริหาร
ประเทศตออีกสมัย และรัฐบาลพยายามออกนโยบายและมาตรการตาง ๆ เพื่อใหพรรคกลับมาเปนที่นิยมของ
ประชาชนอีกครั้ง กัมพูชายังคงยึดนโยบายระหวางประเทศที่เปดกวางและเปนมิตรกับทุกประเทศ เพื่อดึงดูด
การลงทุนและความชวยเหลือจากนานาชาติ โดยใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน
พรอมกับพยายามเสริมสรางสถานะในเวทีการเมืองระหวางประเทศ ในสวนความสัมพันธกับไทยยังคงทรงตัว
อันเนื่องมาจากกรณีพิพาทเขตแดน
๒.๕.๔ มาเลเซีย
มาเลเซีย พั ฒ นาความสั ม พัน ธ ร ะหวา งประเทศมุ ง เนน ด า นเศรษฐกิ จ เป น สํ า คั ญ และให
ความสําคัญ กับ ประเทศเพื่อนบ าน กลุม ประเทศอาเซียน จี น อินเดีย และองคก ารความรวมมืออิส ลาม
(Organization of the Islamic Conference : OIC) ตลอดจนยังคงพยายามเพิ่มบทบาทในเวทีระหวาง
ประเทศ โดยเน น บทบาทการเป น ประเทศมุ ส ลิ ม สายกลางที่ ทั น สมั ย และมุ ง ผลั ก ดั น แนวคิ ด Global
Movement of Moderates ตอไป รวมถึงพยายามเพิ่มบทบาทในการเปนตัวกลางเชื่อมความสัมพันธระหวาง
ประเทศตะวันตกและโลกมุสลิม รวมทั้งการแสดงบทบาทการเปนผูประสานความขัดแยงในภูมิภาค
ความสัม พันธกับไทยในภาพรวมจะอยูในระดับ ที่ดี อยางไรก็ตาม ความรวมมือในการแกไข
ปญ หาความไมส งบในพื้น ที่ จั ง หวั ดชายแดนภาคใต ยั ง คงเปน ประเด็ นที่ล ะเอี ยดออน ไทยและมาเลเซี ย
มีพัฒนาการความสัมพันธและความรวมมือระหวางกันมาอยางตอเนื่อง ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนและหารือ
กันอยางสม่ําเสมอในทุกระดับ แตประเด็นที่ยังคงมีอยู ไดแก เขตแดน การลักลอบคาของผิดกฎหมาย บุคคล
สองสัญชาติ และผูกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๕.๕ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
พรรคคอมมิวนิสตเวียดนามมีบทบาทหลักในการกลั่นกรอง ควบคุม ติดตาม และกําหนดทิศ
ทางการบริหารงานของรัฐบาลภายใตระบบผูนํารวมไดอยางมีประสิทธิภาพ เวียดนามยังคงใหความสําคัญกับ
นโยบายตางประเทศสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รักษาผลประโยชนแหงชาติ และปกปองอธิปไตยและบูรณภาพ
แหงดินแดน ตลอดจนสงเสริมสถานะและบทบาทของตนในเวทีระหวางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในกรอบ
ประชาคมอาเซียน ปจจุบันเวียดนามมุงเนนการพัฒนาประเทศควบคูกับการพัฒนากองทัพ
ความสัมพันธระหวางไทยกับเวียดนามอยูในระดับที่ดี มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันในทุก
ระดับ รวมทั้งมีการจัดทํากรอบความรวมมือระหวางกัน ครอบคลุมดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา วิชาการ
การขนสง การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ อยางไรก็ตามไทยกับเวียดนามยังมีประเด็นเกี่ยวกับ

- ๑๙ การอางสิทธิ์ทับซอนทางทะเลในอาวไทยประมาณ ๖,๐๗๔ ตารางกิโลเมตร ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประมงลวงล้ํา
นานน้ําของทั้งสองประเทศ
๒.๖ สถานการณภายในประเทศ
สถานการณการเมืองลดความรุนแรงลงชวงตนป ๒๕๕๖ ทําใหความขัดแยงและการแบงฝายในหมู
ประชาชนผอนคลายลง แตก ลับ เกิดประเด็ นความขัดแยง ทางการเมืองขึ้นหลายประเด็น จนอาจเกิดการ
เผชิญ หนากันของสองขั้วการเมืองอีก ครั้ง ประเด็นแรกคือ รัฐบาลถูก กลาวหาวาทุจ ริตคอรรัป ชันและไร
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการสําคัญ โดยฝายคานนําไปอภิปรายในสภา รวมทั้งยื่นฟองตอศาล
และองคกรอิสระ ประเด็นตอมา คือ การแกไขรัฐธรรมนูญ (รธน.) และออกกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมือง
ซึ่ง อาจเกิดการเผชิญ หนากันระหวางสมาชิกรัฐสภากับตุล าการศาลรัฐธรรมนูญ ประเด็นสุดทาย คือการ
เคลื่อนไหวของกลุมพลังมวลชนตอตานรัฐบาล ซึ่งเกิดขึ้นหลายกลุมในลักษณะเชื่อมโยงกัน อาทิ กลุมภาคี
เครือขายภาคประชาชนไทย กลุมแนวรวมคนไทยรักชาติรักษาแผนดิน กลุมผูรวมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) กลุม
สภาเกษตรกรไทย กลุมองคการพิทักษสยามและกลุมเสื้อหลากสี และกลุมคณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (กปปส.)
ตั้งแตปลายป ๒๕๕๕ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุนใชมาตรการการอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบ มีผล
ใหเงินทุนจากประเทศดังกลาวไหลเขาสูไทย ทําใหเงินบาทแข็งคาอยางรวดเร็วสงผลใหปริมาณการสงออก
ลดลง ตอมาในป ๒๕๕๖ ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve Bank : FED) ประกาศชะลอมาตรการอัดฉีด
เม็ดเงินเขาสูระบบสงผลใหเงินทุนไหลออกจากประเทศไทย คาเงินบาทจึงออนคาลง รัฐบาลไทยใชมาตรการ
การคลังกระตุนเศรษฐกิจ อาทิ โครงการรถยนตคันแรก โครงการรับ จํานําขาว เปนตน ทําใหก ารบริโ ภค
ภายในประเทศมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
สถานการณยาเสพติดยังคงทวีความรุนแรงและมีแนวโนมขยายตัวสูงขึ้น ยาเสพติดสวนใหญยังคงเปน
ยาบ าและไอซ ขบวนการคา ยาเสพติ ดค อนขา งซั บ ซอ น รัฐ บาลพยายามแกไขปญ หาอย างเต็ ม ที่ โดยมี
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดและมีการนํากฎหมายเกี่ยวกับการ
ทําผิดเรื่องการเงินมาบังคับใชอยางเครงครัด
สถานการดานภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้น ในป ๒๕๕๕ มีหลายพื้นที่ประสบอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก
ดินโคลนถลมและน้ําทวม สวนภัยทางธรรมชาติที่กระทบตอประเทศมากที่สุดคือ สถานการณภัยแลงเปนผลมา
จากอิทธิพลของปรากฏการธรรมชาติ ทําใหเกิดความแหงแลงเปนบริเวณกวาง
สถานการณแรงงานตางดาว ไทยมีแรงงานตางดาวเขามามากขึ้นทุกป ทั้งถูกตองตามกฎหมายและ
เปนแรงงานเถื่อน เพราะสภาพเศรษฐกิจและคาตอบแทนที่ดีกวาประกอบกับการขาดแคลนแรงงานไรฝมือที่มี
ความเสี่ยง งานที่ยากลําบากและสกปรก รวมถึงนโยบายคาแรงขั้นต่ํา ๓๐๐ บาทตอวัน ทําใหมีแรงงานตางดาว
หลั่งไหลเขามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้น
สถานการณดานการทหาร กองทัพเปนหนวยงานหลักในการรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตที่มีการกอความไมสงบอยูอยางตอเนื่อง รัฐบาลไดกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยเนนการเจรจาพูดคุยกับฝายตาง ๆ ที่เห็นตางจากรัฐอยางสันติวิธีมากขึ้น หลังการพูดคุย
และลงนาม สถิติการกอเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแสดงใหเห็นวาการพูดคุยไมไดทําใหการกอเหตุรุนแรงลดลง
สถานการณในประเทศ/ประเด็นที่จะสงผลตอความมั่นคงของประเทศ สรุปไดดังนี้
 สถานการณ ค วามรุ น แรงในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มี ค วามรุ น แรงอย า งต อ เนื่ อ ง โดยกลุ ม
ผูกอการรายมีความพยายามและเปาหมายในการแบงแยกดินแดน ใชยุทธศาสตรการขับเคลื่อนพลัง

- ๒๐ -











มวลชนกับการปฏิบัติการทางทหาร รัฐบาลพยายามแกปญหาดวยสันติวิธี โดยเนนการเจรจากับกลุม
ตาง ๆ แตก็ยังไมสามารถบรรลุขอตกลงและสรางความพอใจใหกับทุกฝายได
สถานการณดานการเมือง ยังคงมีความขัดแยงอยู ภายหลังจากการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมทาง
การเมืองและความพยายามเดินหนาแกไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจเกิดการเผชิญหนากันทําใหเกิดความ
ความรุนแรง ทั้งในสภาและนอกสภาขึ้นอีกครั้ง
ปญหาดานยาเสพติดเปนปญหาหลักดานสังคมจิตวิทยา โดยปญหาเกิดขึ้นเนื่องจากขบวนการคายา
เสพติดมีเครือขายที่ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงมีเจาหนาที่รัฐบางคนมีพฤติกรรมที่เอื้อหรือมีผลประโยชน
กับขบวนการ ทําใหการปราบปรามทําไดยากมาก
การลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยยังคงมีอยู ซึ่งเปนผลมาจากการที่ประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นตางๆ ผานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ง ยากตอ การดําเนินคดี รัฐบาลตองสรา ง
ความเขาใจและใหขอมูล ที่ถูก ตองเกี่ยวกับ สถาบันฯ เพื่อทํา ใหเ กิดความเขาใจที่ถูก ตองและลด
ความเคลื่อนไหวในการลวงละเมิดสถาบัน
ปญหาภัยพิบัติและสาธารณภัย มีแนวโนมที่จะเกิดมากขึ้นและมีระดับความรุนแรงสูงขึ้น เพราะระบบ
การบริหารจัดการภาวะวิกฤติเพื่อรองรับสถานการณยังไมมีความพรอมในหลาย ๆ ดาน สงผลใหเกิด
ความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน เกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง
แรงงานตางดาวและผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ยังคงเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย และมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ป เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและความเปนอยู รวมถึงการลักลอบเขาประเทศ
กระทําไดโ ดยงายมีห ลายชองทาง ทําใหปญหาของแรงงานตางดาวและผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย กอใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา เชน ปญ หาอาชญากรรม ปญ หาการศึก ษา ปญ หาสัง คม
ปญหาสาธารณสุข ซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติทั้งสิ้น

๒.๗ วัตถุประสงคและเปาหมายกําลังทางอากาศ
กําลังทางอากาศเปนสวนหนึ่งของกําลังรบทางทหารที่มีบทบาทและอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของขั้ว
อํานาจในโลก สามารถใชเปนเครื่องมือในการรักษาความสงบสันติใหเกิดขึ้นในโลกและภูมิภาค และสามารถใช
เพื่อชวยเหลือสรางสรรคชีวิตของมวลมนุษยใหอยูดีมีสุขก็ได สุดแลวแตจะพิจารณานําไปใชในทิศทางใด ตาม
หลักนิยมพื้นฐานของกองทัพอากาศ ถือวากําลังทางอากาศมีความสําคัญยิ่งและสมควรนํานภานุภาพที่ไดมา
ไปใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติอยางจริงจังเปนรูปธรรม กลาวคือ
๒.๗.๑ การตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติ
ผลประโยชนแหงชาติเกิดจากความแข็งแกรงของกําลังอํานาจแหงชาติอันประกอบดวยระบบ
เศรษฐกิจ การเมืองในและตางประเทศ การทหาร สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงกระตุน
ขับ เคลื่อนนําสูผ ลประโยชนแหง ชาติใหเ กิดมีขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศบนพื้นและในหวงอากาศ
ผลประโยชนมีทั้งที่เปนรูปธรรมซึ่งไดแก ระบบเงินทุน สินคาและวัตถุดิบ อาหารและยา ธุรกิจและบริการ ซึ่ง
อยูในรูปแบบของการนําเขาและกระจายออกไปจากประเทศก็ได ในสวนของผลประโยชนที่เ ปนนามธรรม
ไดแก ความปลอดภัย เชื่อถือ เชื่อมั่น ความมีบรรยากาศและอํานาจในการแขงขันอันจะนําความอยูดีมีสุข
ความมั่งคั่งมาสูประชาชนและประเทศชาติ
การมีกําลังอํานาจที่เขมแข็ง ยอมนําพาผลประโยชนอันมหาศาลจากหรือไปสูแหลงใด ๆ ในโลก
ในขณะเดียวกัน ผลประโยชนที่ไดรับก็จะนํากลับมาเสริมสรางกําลังอํานาจใหแข็งแกรงยิ่งขึ้นไป ผลประโยชน

- ๒๑ แหงชาติและกําลังอํานาจของชาติ จึงเปนสวนเสริมเกื้อหนุนและพึ่งพากันโดยตลอด จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิได
และทั้งสองสวนนี้จะตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยกําหนดเปนวัตถุประสงคและเปาหมายไว
อยางชัดเจน
การทหารซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของกําลังอํานาจแหงชาติ ถือเปนเครื่องมือของรัฐรวมกันกับ
การเมืองระหวางประเทศในการแสวงใหไดมา รวมทั้งใชในการปกปองคุมครองรักษาผลประโยชนแหงชาติ
และนําประเทศชาติสูเวทีระหวางประเทศไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไมวาจะเปนการปฏิบัติการทางทหาร
หรือการปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม อันเกิดขึ้นไดอยางเทาเทียม ไมวาจะเปนมหาอํานาจหรือประเทศที่
มีฐานะใด ๆ ก็ตาม
รัฐบาลตองตระหนักในความสําคัญของการทหารโดยเฉพาะกําลังทางอากาศและสามารถใชให
เปนเครื่องมือที่เกิดประโยชน มิใชเพียงในภารกิจปองกันประเทศบริเวณรอบประเทศตามแนวเขตชายแดน
เทานั้น แตใชในลักษณะเปนเครื่องมือของรัฐนําประเทศสูสากล ทั้งในสวนของบทบาทดานการแสวงประโยชน
จากหวงอากาศ การมีสวนรวมในการรักษาความมั่นคงและสันติสุขของโลก เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการคง
อยูเปนรัฐชาติอยางสันติ
๒.๗.๒ การตอบสนองวัตถุประสงคแหงชาติ
การดํารงความเปนชาติและเสริมสรางใหคนทุกคนในชาติมีความอยูดีมีสุข จําเปนตองมีการ
กําหนดทิศทางและเปาหมายใหเกิดความชัดเจน ใชเปนกรอบและแนวทางปฏิบัติ ใหทุกหนวยงานยึดถือปฏิบัติ
ตามในลักษณะบูรณาการอยางเปนระบบ โดยมุงเนนที่จะสรางความเข็มแข็งของกําลังอํานาจแหงชาติ เพื่อ
บรรลุผลสําเร็จในการดํารงเปนเอกราชอธิปไตย มีเสรี เกิดความมั่งคั่ง และอยูดีมีสุข จึงไดกําหนดบทบาทกําลัง
ทางอากาศเปนแกนหลักไวใหกับทุกภาคสวนไดเขาใจและเขามามีสวนรวมเพื่อมุงสูจุดหมายที่ตองการใหครบ
ทุกดาน โดยสามารถขับเคลื่อนองคประกอบกําลังอํานาจแหงชาติที่เรงเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ดังนี้
๒.๗.๒.๑ การมีเ อกราชอธิป ไตย และบูร ณภาพแหง ดินแดน มีอาณาจัก รเปนของตนเอง
ตลอดไป
๒.๗.๒.๒ การมีเสรีในความเปนชาติและมีปฏิสัมพันธกับนานาอารยะประเทศไดโดยปราศจาก
การกีดกัน ปดกั้น ขัดขวาง
๒.๗.๒.๓ การรักษาและปกปองผลประโยชนที่พึงจะมี และไดรับ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
รวมทั้งในหวงอากาศ
๒.๗.๒.๔ การเสริมสรางอํานาจในการแขงขันใหกับประเทศ อันนํามาซึ่งผลประโยชนแหงชาติ
โดยรวม
๒.๗.๒.๕ การดําเนินวิถีการปกครองประเทศไดอยางมีเอกภาพ ปราศจากการแทรกแซง
๒.๗.๒.๖ การดํารงปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒.๗.๒.๗ การดํารงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของไทยใหคงอยู
๒.๗.๒.๘ การดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหคงอยูตลอดไป
๒.๗.๒.๙ การสถาปนาความปลอดภัยใหเ กิดเปนความสงบสุข สันติ เกิดมีขึ้นในและนอก
ประเทศโดยปราศจากการคุกคาม
๒.๗.๒.๑๐ การชวยเหลือจุนเจือเกื้อกูล กอใหเกิดความสมานฉันทของทุกคนในชาติ
๒.๗.๒.๑๑ การสรางความมัง่ คั่งอยูดมี ีสุขของประชาชนโดยถวนหนา
๒.๗.๒.๑๒ การดํารงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศอยางเทาเทียมในเวทีโลก

- ๒๒ กําลังทางอากาศอันเปนสวนหนึ่งของการทหารจึงมีบทบาทหนาที่สําคัญในฐานะกําลังอํานาจ
แหงชาติอันที่จะขาดเสียมิได จําเปนตองแสดงบทบาทหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถรวมกับกําลังอํานาจ
ดานอื่น ๆ ในการบรรลุตามวัตถุประสงคแหงชาติตามที่กลาวไวขางตน
๒.๗.๓ บทบาทที่มีตอความมั่นคงแหงชาติ
จากเหตุผลความจําเปนที่กองทัพตองเขาไปมีบทบาทในการเสริม สรางความมั่นคงแหงชาติ
กองทัพอากาศอันเปนสวนหนึ่งของกองทัพไทยตองปรับบทบาทใหมีความสอดคลองกับสภาวการณ ปจจุบัน
และสามารถรองรับสภาวการณในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอบเขตความรับผิดชอบที่กฎหมาย
กําหนด ตามยุทธศาสตรชาติดานการปองกันประเทศ และนโยบายของรัฐบาล โดยยึดผลประโยชนและความ
มั่นคงแหงชาติเปนหลัก ดังนี้
๒.๗.๓.๑ พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยอยางสมพระเกียรติ และถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ
๒.๗.๓.๒ สงเสริมการปลูกฝงอุดมการณของชาติใหประชาชนมีความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
๒.๗.๓.๓ พัฒนาเสริมสรางกําลังทางอากาศใหมีศักยภาพในการปองปราม และสามารถใช
กําลังเพื่อปองกันภัยคุกคามดวยกําลังทหารไดทุกรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๗.๓.๔ เตรียมและพัฒนากําลังทางอากาศใหพรอมที่จะคุมครองและรักษาผลประโยชน
แหงชาติในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๗.๓.๕ พัฒนาความสัมพันธและความเขาใจอันดีกับกองทัพอากาศประเทศเพื่อนบานและ
มิตรประเทศ
๒.๗.๓.๖ เสริมสรางและสนับสนุนความรวมมือทางทหารในประชาคมระหวางประเทศ
๒.๗.๓.๗ ปฏิบัติภารกิจ และสนับ สนุนการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงแหง รัฐ โดยใช
ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพอากาศในการรบรวมกับเหลาทัพ
๒.๗.๓.๘ นําศักยภาพของกองทัพอากาศเขามาชวยเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ
และรวมในการแกไขปญหาความมั่นคงภายในรูปแบบ ตาง ๆ
๒.๗.๓.๙ นํ า ศั ก ยภาพของกองทั พ อากาศเข า มาช ว ยในการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ตลอดจนการแกไขปญหาของชาติ
๒.๗.๓.๑๐ บูรณาการความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการสนับสนุนการ
ปองกันประเทศและรักษาผลประโยชนแหงชาติ อยางมีแผนและเปนระบบ
๒.๗.๓.๑๑ สงเสริมกําลังพลของกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไปใหมีความรู และมีสวนรวม
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒.๘ การพัฒนายุทธศาสตรกําลังทางอากาศ
๒.๘.๑ บทบาทกําลังทางอากาศในปจจุบันและอนาคต
ปจจุบันโลกยุคโลกาภิวัตนไดเจริญ กาวหนาไปมากตามพัฒ นาการของเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แตแฝงไปดวยความซับซอนและมีอุปสรรคนานัปการเชนเดียวกัน เกิดมีความขัดแยงกันในทางความคิด การ
แกงแยงทรัพยากร การฉกฉวยโอกาสเอาเปรียบผูที่ออนแอกวา มีการใชกําลังเพื่อมุงทําลายกันในหลายรูปแบบ
หลายมิ ติ จากการประมาณสถานการณ ด านความมั่ นคงจะเห็ น ได ว าบรรดาประเทศมหาอํา นาจ และ

- ๒๓ มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ตางเรง เสริม สรางกําลัง ทหาร เพื่อคงไวซึ่ง พลังอํานาจในการตอรองและแสวง
ประโยชนจากแหลงทรัพยากรอันมีจํานวนจํากัด เขาถึงไดงาย และนับวันจะเกิดการทับซอนกันมากขึ้น โดย
ตางฝายตางสรางบทบาทในเวทีระดับชาติในรูปของภาคีและพหุภาคี และพยายามเชื่อมกันสูความสัมพันธใน
ระดับภูมิภาค โดยใชการทหารและการเมืองระหวางประเทศเปนเครื่องมือนําหนา กอนที่จะขับเคลื่อนทั้ง
องคาพยพนําสูการบรรลุเปาหมายผลประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามมาภายหลัง ทั้งนี้ ก็เพื่อใหเกิดเปนหลักประกันดานความมั่นคง และนําไปสูความปลอดภัย ความอยูดีมีสุข
อันเปนเปาหมายสุดทายของแตละชาตินั่นเอง
กําลังทางอากาศเปนสวนหนึ่งของการทหาร แตมีลักษณะเดนดานความเร็ว พิสัยบิน และความ
ออนตัว จากธรรมชาติของกําลังทางอากาศดังกลาว กําลังทางอากาศจึงมักถูกใชเปนกําลังเพื่อการตอบสนองที่
รวดเร็ว แสดงทาทีและแสนยานุภาพไดทุกพื้นที่ ทุกเวลา โดยไรขีดจํากัด เปนกําลังป องปราม หากเมื่อเกิด
ความขัดแยงอันกอใหเกิดความรุนแรงลุกลามกลายเปนสงครามขึ้นแลว กําลังทางอากาศก็จะถูกใชในลักษณะ
เปนกําลังเชิงตัดสินเอาชนะ จากคุณลักษณะและขีดความสามารถที่แตกตางจากกําลังอื่น ๆ กําลังทางอากาศ
จึงมักถูกใชเพื่อกิจการพลเรือนเชนเดียวกัน ปจจุบันความตองการทางอากาศในเชิงพลเรือนมีมากขึ้นเปนลําดับ
การตอบสนองมักกระทําไดไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากภัยคุกคามมิไดมีเฉพาะดานการทหาร หรือ
ภัยคุกคามรูปแบบใหมเทานั้น ยังเกิดมีภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ แมกระทั่ง
กําลัง ทางอากาศก็ถูก นํามาใชในเชิง สันติ เพื่อรัก ษาความสงบสุข นําความชวยเหลือไปยัง พื้นที่ทุร กันดาร
หางไกลจากความเจริญไดอยางรวดเร็ว
การปรับบทบาทกําลังทางอากาศ จึงกระทําดวยการพัฒนาใหสอดรับกับสภาวะเปลี่ยนแปลง
โดยในยามปกติมุงจะใชกําลังทางอากาศในเชิงบวก เพื่อความสงบสุขอยู ดีมีสุขของประชาชน ชวยแกปญหา
ปองกันและเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ และเมื่อเกิดสงครามก็จะถูกนําไปใชในการรบเพื่อชัยชนะเด็ดขาด
อยางรวดเร็ว บทบาทกําลังทางอากาศในอนาคตมีทิศทางเปนดังนี้
 เปนเครื่องมือของรัฐในการแสวงประโยชนจากภายนอกรวมกับการเมืองระหวางประเทศ
 เปนเครื่องมือเสริมสรางความมั่นคงในรูปแบบของภาคีและพหุภาคีในระดับชาติและภูมิภาค
 เปนเครื่องมือในการเผชิญ เหตุวิก ฤตอันเกิดจากภัยธรรมชาติและโรคภัยไขเจ็บ ตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมโลก
 เปนเครื่องมือในการนําพาประเทศชาติและประชาชนกาวสูบทบาทบนเวทีโ ลกในภารกิจ
ระหวางประเทศ
 เปนเครื่องมือในการเฝาตรวจและเตือนภัยในระบบแจงเตือนภัยในการรักษาความมั่นคง
ภายในทุกสเปกตรัมของความขัดแยงภายในที่เกิดขึ้น
 เปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศดานการบินและอวกาศ ที่นับวันมีการพัฒนาแบบกาว
กระโดด ซึ่งกําลังทางอากาศจะเปนกลไกหลักในการสรางพื้นฐานดานวิทยาการดานการบินและอวกาศใหกับ
ประเทศ
๒.๘.๒ การพัฒนากองทัพอากาศ
การพัฒ นากองทัพอากาศประกอบดวย ๒ สวนสําคัญ สวนแรกเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ตาม
ลักษณะงาน (Function) ของหนวยงานภายในกองทัพอากาศ สําหรับสวนที่ ๒ คือ นภานุภาพหรือการพัฒนา
กองทัพอากาศมุงสูก ารปฏิบัติการที่ใชเ ครือขายเปนศูนยก ลาง โดยมี ๖ องคประกอบสําคัญของกําลังทาง

- ๒๔ อากาศทีต่ องมีการพัฒนาที่เหมาะสมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สามารถขับเคลื่อนไปพรอม ๆ กัน โดยมิไดมสี วน
ใดสวนหนึ่งล้ําหนาหรือลาหลังใหเปนภาระกับสวนอื่น ๆ
การสรางกําลังทางอากาศที่เพียงพอและเหมาะสมจะตองดําเนินการอยางเปนระบบภายใตหลัก
นิยมพื้นฐานของกําลังทางอากาศ กลาวคือ ตองยึดมั่น เชื่อมั่นในหนทางที่ถูกตอง และความเพียรพยายามที่
แนวแน ไมแปรผันตามความตองการของผูหนึ่งผูใด โดยตองมีการพัฒนางานทุกดานของกองทัพอากาศตาม
ลักษณะงาน (Function) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การพิจารณาแผนแมบทดานตาง ๆ ของกองทัพอากาศ ที่ตอง
คํานึงถึงความสอดคลอง (Synchronization) การบูรณาการ (Integration) และการดําเนินการที่สอดรับกันใน
แต ล ะห วงเวลา (Timeframe) เพื่ อให ส ามารถใช กํ าลั ง ทางอากาศได อ ยา งมีป ระสิ ท ธิภ าพสู ง สุด คุม ค า
ตอบสนองความตองการอยางแทจริง
การไดมาซึ่งกําลังทางอากาศใหเกิดเปนนภานุภาพ คือ การเสริมสรางองคประกอบหลักของ
กําลังทางอากาศที่ครบถวนและเหมาะสม ซึ่งการสรางและพัฒนากําลังทางอากาศในยุคสงครามที่ใชเครือขาย
เปนศูนยกลาง (Network Centric Warfare: NCW) นั้น ตองคํานึงถึง ๖ องคประกอบหลัก ไดแก การบัญชาการ
และควบคุม (Command and Control), ระบบการตรวจจับ (Sensor), ผูปฏิบัติ/หนวยปฏิบัติ (Shooter),
เครือขาย (Network), สนับสนุนและบริการ (Support and Service) และทรัพยากรบุคคลและองคก ร
(Human and Organization) อยางไรก็ตามการเสริมสรางกําลังทางอากาศอยางเปนรูปธรรมนั้น ตองมีการ
จัด หาอย างเพีย งพอและการควบคุ ม การใชป ระโยชนยุ ท โธปกรณ และระบบดา นการปฏิ บั ติก ารรบที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการฝกและประเมินคาอยางจริงจัง การวิจัยบทบาทและนวัตกรรมกําลังทางอากาศที่ตรง
ประเด็นและตรงตามความตองการ เพื่อใหล้ําหนากวาขีดความสามารถของภัยคุก คาม รวมทั้ง การแสวง
ประโยชนจากศักยสงครามใหเกิดความยืนหยัดในการปฏิบัติการไดอยางเปนรูปธรรม
๒.๘.๓ พลังขับเคลื่อนกําลังทางอากาศ
๒.๘.๓.๑ กําลังพลเปนแกนนํา
ประสิทธิผลที่ไดจากการใชกําลังทางอากาศเกิดขึ้นบนกระบวนการตัดสินใจและการ
ใชกําลังที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งโดยแทจริงแลวผูบังคับบัญชา ฝายอํานวยการ และหนวยกําลังจะตองมีความรู
ความชํานาญและเขาใจคุณสมบัติของระบบเทคโนโลยีกําลังทางอากาศ อันประกอบดวยเทคโนโลยีกําลังทาง
อากาศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้งสองสวนตองเชื่อมตอ สื่อเขาใจระหวางกันและกันไดเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ปจจุบันระบบเทคโนโลยีกําลังทางอากาศมีความทันสมัย มีการพัฒนากาวหนาไปสูระบบปฏิบัติการที่
ใชเครือขายเปนศูนยกลางที่เกิดการบูรณาการเปนระบบมากขึ้น สามารถใชกําลังทางอากาศใหตอบสนองความ
ตองการไดมากขึ้น จําเปนตองพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของใหกาวทันเทคโนโลยีเหลานี้เพื่อที่จะใชประโยชน ได
อยางสูงสุดเต็มขีดความสามารถของระบบกําลังทางอากาศที่ไดรับการออกแบบ และ/หรือประยุกตใชใหตรง
กับความตองการใชงานอยางแทจริง
๒.๘.๓.๒ เทคโนโลยีเปนเครื่องมือ
การนํากําลังทางอากาศไปใชเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามอยางเกิดประสิทธิผลนั้น ตอง
กระทําอยูบนความเชื่อมั่นภายใตหลักนิยมกําลังทางอากาศ กลาวคือ กําลังทางอากาศจะถูกใชในรูปของการ
ปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตรและยุทธวิธี หัวใจของการปฏิบัติก ารคือการบัญชาการและควบคุมที่ทรง
ประสิท ธิภาพ สามารถขับ เคลื่อนการปฏิบัติก ารในระดับ ตาง ๆ กลาวคือการใชกําลัง ระดับ ยุท ธศาสตร

- ๒๕ ยุทธการ และยุทธวิธี ไดครบถวนทุกขอบเขตสามารถนํากําลังทางอากาศซึ่งสวนใหญมีจํานวนจํากัดมาใชใน
ลักษณะทวีกําลัง หมุนเวียนกลับมาใชงานไดอยางรวดเร็วเปรียบเสมือนหนึ่งมีกําลังมาก
ดวยกําลังทางอากาศมีพื้นฐานบนเทคโนโลยี ดังนั้นกระบวนการที่เกี่ยวของกับการใช
กําลังทางอากาศจึงขึ้นอยูกับความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยี และที่สําคัญเทคโนโลยีที่ทันสมัยของระบบ
กําลังทางอากาศทั้งมวลจะตองนําไปสูกระบวนการตัดสินใจ เพื่อการใชกําลังอยางถูกตอง อันจะทําใหกําลังทาง
อากาศเปนนภานุภาพอยางแทจริง
๒.๙ โอกาสและอุปสรรค
๒.๙.๑ โอกาส
๒.๙.๑.๑ สถาบันพระมหากษัตริยเปนที่เทิดทูน เคารพ และเชื่อถือจากประชาชนเปนอยางสูง
ทําใหเกิดความรวมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ และโครงการตามพระราชดําริตาง ๆ
ซึ่งกองทัพอากาศสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๙.๑.๒ การถวงดุลของมหาอํานาจทั้งในระดับโลก และภูมิภาคกอใหเกิดการรวมกลุม ทั้งในแบบ
พหุภาคี และทวิภาคี เปดโอกาสใหป ระเทศไทยสามารถใชก ารทหารและการเมืองระหวางประเทศเปน
เครื่องมือพัฒนาความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ ไดมากขึ้น
๒.๙.๑.๓ ความรวมมือระหวางประเทศในการปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงครามเปนเกียรติ
และศักดิ์ศรีในประชาคมโลก อีกทั้งยังเปนโอกาสในการไดรับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ขอมูลดานความรู
และเทคโนโลยี ตลอดจนการไดเรียนรูและเสริมสรางประสบการณที่สามารถนํามาปรับปรุง พัฒนากองทัพใหมี
ประสิทธิภาพ จะเปนปจจัยสําคัญมากยิ่งขึ้น กําลังทางอากาศมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติในลักษณะนี้ตาม
คุณลักษณะและธรรมชาติที่แตกตางจากกําลังประเภทอื่น ๆ
๒.๙.๑.๔ ความจําเปนที่จะตองมีกําลัง ทหารโดยเฉพาะอยางยิ่ง กําลังทางอากาศที่ทันสมัย
สามารถตอบสนองภารกิจในการแกไขปญหาความขัดแยงในภูมิภาคยังคงมีอยู ปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
นับวันมีความรุนแรงขึ้น
๒.๙.๑.๕ บทบาทของกองทัพในภารกิจที่มิใชสงคราม และการเขาไปปฏิบัติการรวมกับกอง
กําลังรัก ษาสันติภาพของสหประชาชาติที่ผานมา ทําใหก องทัพอากาศมีโอกาส ไดเ รียนรู และเสริมสราง
ประสบการณ ไดเปนอยางดี และสามารถนํามาเสริมสรางพัฒนาความรูใหม ๆ ใหกับกองทัพอากาศอันจะ
พัฒนาบทบาทและการปฏิบัติภารกิจใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๙.๑.๖ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหไดรับขอมูลขาวสารตางๆ ในโลกได
อยางรวดเร็ว และทันเวลา กอใหเกิดการเรียนรูสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกองทัพใหดีขึ้น
ซึ่งกองทัพอากาศสามารถพัฒนาสูระบบปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง
๒.๙.๑.๗ รัฐบาลกําหนดนโยบายที่ชัดเจน เพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียน
ในป ๒๕๕๘ อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
และการเมืองและความมั่นคง ตลอดจนโยบายของรัฐบาลในการเรงสรางความสัมพันธระหวางประเทศใน
กรอบความรวมมือตาง ๆ เปนโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธทางทหาร

- ๒๖ ๒.๙.๒ อุปสรรค
๒.๙.๒.๑ การมีขั้วอํานาจหลายขั้วทําใหการดําเนินนโยบายดานการเมืองระหวางประเทศของ
ไทย รวมทั้งการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณของกองทัพ โดยเฉพาะกองทัพอากาศซึ่งสวนใหญจัดหายุทโธปกรณ
จากตางประเทศมีความสลับซับซอนมากขึ้น
๒.๙.๒.๒ สหรัฐฯ เปนแกนนําในการทําสงครามปราบปรามการกอการรายซึ่งเปลี่ยนจากการ
ใชอาวุธทั่วไปมาเปนการใชอากาศยาน เครื่องบินโดยสาร อาวุธแพรก ระจายเปนอาวุธหลัก โดยสหรัฐฯ ได
ประกาศใหทุกประเทศแสดงจุดยืนในการรวมตอตานการกอการราย สงผลกระทบตอความปลอดภัย อาจถูก
กลุมกอการรายโจมตีประเทศที่รวมจุดยืนกับสหรัฐฯ
๒.๙.๒.๓ การกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต อาจถูกยกระดับไปสูการแบงแยก
ดินแดน ซึ่งอาจถูกแทรกแซงโดยองคการระหวางประเทศ จําเปนตองไดรับการเฝาตรวจและพิสูจนทราบการ
เคลื่อนไหวทุกขณะเวลา ทั้งในการปฏิบัติการทางทหารและการปฏิบัติการทางพลเรือน
๒.๙.๒.๔ การกอการรายสากล และกระแสอิสลามนุวัตน (Islamization) ทีต่ อ งการใหประเทศ
เปนรัฐอิสลามบริสุทธิ์ที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งแตกตางจากอิสลามสายกลาง ยังผลใหเกิดความขัดแยง การ
แบงแยกทางสังคมและศาสนา จนเกิดการลุกลามไปสูความหวาดระแวง ขาดความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศ
เพื่อนบานของไทยและในภูมิภาค กําลังทางอากาศจะตองเพิ่มบทบาทและมีสวนรวมในสวนนี้ใหมากขึ้น
๒.๙.๒.๕ ปญหาความขัดแยงเรื่องเสนแบงเขตแดนทางอากาศที่ไมสามารถกําหนดใหชัดเจน
ไดรวมทั้งผลประโยชนที่ซับซอนในหวงอากาศอาจนํามาซึ่งขอพิพาท
๒.๙.๒.๖ สถานการณวกิ ฤตเศรษฐกิจของโลกและสถานการณการแพรขยายของไขหวัดสาย
พันธใหม สงผลตอการเติบโตและสถานการณเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหรัฐบาลตองรักษาระดับและ/หรือมี
แนวโนมลดงบประมาณรายจายประจําป รวมถึงงบประมาณดานความมั่นคงดวย
๒.๙.๒.๗ บทบาทที่เ พิ่ม ขึ้ นของกองทัพ ในการปฏิบัติ ก ารทางทหารที่มิ ใชส งคราม ไดแ ก
การพัฒนาประเทศ การบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ แตขาดการสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอ
๒.๙.๒.๘ ความไมมั่นคงและการขาดเสถียรภาพของระบบการเมืองไทย สง ผลใหมีก าร
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลและนโยบายในแตละรัฐบาลและขาดความตอเนื่อง
๒.๙.๒.๙ ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่มี ก ารพั ฒ นาก าวหน าไปอยางรวดเร็วและกา ว
กระโดด ซึ่ง จําเปนตองพึ่ง พาเทคโนโลยีจ ากตางประเทศเปนสวนใหญได ทั้ง ที่เ ปนเทคโนโลยีดานอาวุ ธ
ยุทโธปกรณในการรบตามแบบ และยุทโธปกรณที่จะตอสูกับสงครามในยุคใหม ไดแก สงครามสารสนเทศ
(Information Warfare: IW) และการโจมตีทางไซเบอร (Cyber Attack) ภายใตยุคสงครามที่ใชเครือขายเปน
ศูนยกลาง (Network Centric Warfare: NCW)
๒.๙.๒.๑๐ การบัญชาการและควบคุมระหวางเหลาทัพยังไมสามารถบูรณาการได ทําใหขาด
ความสมบูรณในการปฏิบัติการรวมทางทหาร
๒.๙.๒.๑๑ อิทธิพลของการสื่อสารผานสังคมออนไลน (Social Network) ที่สามารถเขาถึง
ปจเจกบุคคล หรือชุมชน และสังคมไดอยางรวดเร็ว อาจถูกใชเปนเครื่องมือหลักในการสื่อสารและสรางแนวรวม
ในทางที่ผิดได

- ๒๗ ๒.๑๐ จุดแข็งและจุดออน
๒.๑๐.๑ จุดแข็ง
๒.๑๐.๑.๑ กองทัพอากาศเปนหนวยงานหลักในประเทศที่มีอาวุธยุทโธปกรณและเครือขาย
ของกําลังทางอากาศที่มีศักยภาพ คุณภาพ และความพรอมในการปฏิบัติภารกิจปองกันและพัฒนาประเทศ
โดยใชกําลังทางอากาศ
๒.๑๐.๑.๒ กองทัพอากาศเปนหนวยงานที่มีองคความรูเฉพาะทางในดานกําลังทางอากาศที่มี
ความสมบูรณ อีกทั้งมีฐานบินปฏิบัติการและหนวยงานซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ทั่วประเทศ ทําใหสามารถตอบสนอง
ภารกิจทั้งทางทหารและการพัฒนาประเทศ
๒.๑๐.๑.๓ หลัก นิยม “รวมการควบคุม แยกการปฏิบัติ” และองคประกอบเชิงกายภาพที่
กองทัพอากาศมีทั้งหมด สามารถตอบสนองการปฏิบัติการสั่งการใชกําลังของกองทัพอากาศไดอยางรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ
๒.๑๐.๑.๔ กองทัพอากาศเปนองคการหลักที่ไดรับความศรัทธา เชื่อถือ และไดรับการยอมรับ
จากประชาชนในการเขาไปชวยเหลือในยามที่ป ระเทศประสบปญ หาตาง ๆ ถึง พื้นที่เ ปาหมายไดร วดเร็ว
ทันเวลาที่ตองการ
๒.๑๐.๑.๕ กองทัพอากาศมีการปรับโครงสรางใหมเมื่อเดือนเมษายน ป ๒๕๕๒ ทําใหมีการลด
ภารกิจที่ไมจําเปน เพิ่มภารกิจใหมรองรับ และรวมภารกิจที่ใกลเคียงกัน เพื่อรองรับการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
๒.๑๐.๑.๖ กองทัพอากาศมีโครงขายการสื่อสารครอบคลุมพื้นที่ไปยังทุกหนวยบินทั่วประเทศ
ทําใหสามารถประสานการดําเนินงานและปฏิบัติการไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณ
๒.๑๐.๑.๗ กองทัพอากาศตระหนักในความสําคัญกับการวิจัยบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
ซึ่งไดจัดสรรงบประมาณของกองทัพอากาศเพื่อดําเนินการวิจัยดวยตัวเอง
๒.๑๐.๑.๘ กองทัพอากาศมีร ะบบการศึก ษาทางทหารของกองทัพอากาศเอง และมีก าร
ดําเนินการควบคุมคุณภาพอยางเปนระบบ
๒.๑๐.๑.๙ กองทัพอากาศมีการสรางและสั่งสมองคความรูในการสรางเครื่องบินกองทัพอากาศ
แบบที่ ๖ และสรางอากาศยานไรนักบิน ซึ่งสามารถขยายผลไปสูการผลิต เพื่อการพัฒนากองทัพอากาศอยางยั่งยืน
๒.๑๐.๑.๑๐ กองทัพอากาศมีองคความรูและมีประสบการณในการปฏิบัติการที่ใชเครือขาย
เปนศูนยกลางในระดับที่สามารถตอยอดการพัฒนาไดอยางมั่นคง
๒.๑๐.๒ จุดออน
๒.๑๐.๒.๑ ระบบควบคุมและบัญชาการของกองทัพอากาศอยูระหวางการบูรณาการขอมูลการ
ยุทธและขอมูลสนับสนุนซึ่งยังขาดความสมบูรณ ทําใหเกิดขอจํากัดในการปฏิบัติการ
๒.๑๐.๒.๒ ระบบอาวุโสทําใหเกิดขอจํากัดทางความคิด ขาดวัฒนธรรมการทํางานแบบมีสวน
รวม ทําใหความคิดริเริ่มเชิงสรางสรรคเกิดขึ้นไดยาก
๒.๑๐.๒.๓ ระบบสารสนเทศทางการจัดการของการปฏิบัติงานในสายงานที่จําเปนนั้น ยังไม
สมบูรณและขาดความเชื่อมโยงกันเปนเครือขายที่มีประสิทธิภาพ
๒.๑๐.๒.๔ การบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณยัง ไมสามารถตอบสนอง ใหระบบสนับสนุน
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทางเดียวกัน

- ๒๘ ๒.๑๐.๒.๕ กองทัพอากาศเปนกองทัพที่ตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ทําใหมีขีดจํากัด
ในการพัฒนากองทัพ เนื่องจากเทคโนโลยีมีราคาสูง และบางครั้งยังมีเรื่องของลิขสิทธิ์การใชงานที่ตอ งไดรับ
การอนุญาตจากรัฐบาลประเทศผูผลิต
๒.๑๐.๒.๖ โครงสรางกองทัพอากาศอาจไมครอบคลุม ภาระงานใหมๆ อันเปนผลจากการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
**************

- ๒๙ -

บทที่ ๓ บทบาท หนาที่ ภารกิจ พันธกิจ ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ
การเปลี่ย นแปลงของสภาวะแวดลอ มโลกอั น มีผ ลถึง การเปลี่ ยนแปลงในระดับ ภู มิภ าคและใน
ระดับประเทศ ทําใหกองทัพอากาศตองหันมาทบทวนขอเท็จจริงใหมที่เปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามทีต่ อ งเผชิญ
และทําการวางแผนปรับกระบวนการดําเนินกิจการในองคการ เพื่อมุงสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว
พรอมปรับปรุงพัฒนาองคการใหเติบโต แข็งแกรง เผชิญภัยคุกคามไดอยางยั่งยืนในอนาคต
๓.๑ บทบาท
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ โดยใชขีดความสามารถ
กําลังทางอากาศในการปฏิบัติการทางทหารและการปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบสงครามและทีไ่ มใชสงคราม
ใหประเทศชาติเกิดความปลอดภัย ปราศจากการคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ และตอบสนองความ
ตองการที่นําไปสูความกินดีอยูดีของประชาชนและความมั่นคงแหงชาติ
๓.๒ หนาที่
กองทัพอากาศมีหนาที่ดังนี้
๓.๒.๑ หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
๓.๒.๑.๑ การปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
๓.๒.๑.๒ การปองกันประเทศ รักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดน
๓.๒.๑.๓ การปกปองผลประโยชนแหงชาติ
๓.๒.๑.๔ การรักษาความมั่นคงแหงรัฐ
๓.๒.๑.๕ การมีสวนรวมในประชาธิปไตย
๓.๒.๑.๖ การมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและแกไขปญหาสังคม
๓.๒.๒ หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
กองทัพอากาศเปนกลไกหนึ่งของรัฐบาลในการบริหารประเทศตามแผนบริหารราชการแผนดิน ไดแก
๓.๒.๒.๑ การปฏิบัติภารกิจนานาชาติ
๓.๒.๒.๑ (๑) การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใตกรอบของสหประชาชาติและ/หรือ
พันธมิตร
๓.๒.๒.๑ (๒) การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม
๓.๒.๒.๑ (๓) การปฏิบัติก ารเพื่อบรรเทาสาธารณภัย /ภัยพิบัติรวมกับ นานาชาติ
และ/หรือองคการสากล
๓.๒.๒.๒ การเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค
๓.๒.๒.๒ (๑) กิจการการบิน ไดแก การผลิตบุคลากรดานการบินและเกี่ยวของกับ
การบิน การดํารงและพัฒนาองคความรูดานการบิน อาทิ ความรูพื้นฐานดานการบิน เวชศาสตรการบิน นิรภัย
การบิน การคนหาและชวยชีวิตทางพลเรือน และศูนยฝกการบิน
๓.๒.๒.๒ (๒) กิจการเดินอากาศ ไดแก การควบคุมเสนทางการบิน และการควบคุม
การบิน
๓.๒.๒.๒ (๓) การอุตสาหกรรมการบิน ไดแก เปนศูนยกลางการซอมอากาศยานใน
ระดับภูมิภาค

- ๓๐ ๓.๒.๒.๓ การแกปญ
 หาสําคัญของชาติ
๓.๒.๒.๓ (๑) ยาเสพติด
๓.๒.๒.๓ (๒) เอดส
๓.๒.๒.๓ (๓) ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
๓.๒.๒.๓ (๔) การบรรเทาสาธารณภัย
๓.๒.๒.๔ การผนึกพลังรวมกับกําลังอํานาจของชาติดานอื่น ๆ
๓.๒.๒.๔ (๑) ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกิจกรรมการเมือง การบินรับ-สงคณะรัฐมนตรี
และบุคคลสําคัญ
๓.๒.๒.๔ (๒) การขนสงลําเลียงสินคาเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ
๓.๒.๒.๔ (๓) ดําเนินโครงการความรวมมือแลกเปลี่ยนวิชาการ และเทคโนโลยีกับ
หนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อสรางองคความรูดานการบินของชาติใหทันสมัย
๓.๒.๒.๔ (๔) การสรางขวัญและความแข็งแกรงทางสังคมจิตวิทยาใหกับประเทศ ใน
ดานการบรรเทาสาธารณภัย การดําเนินโครงการตามพระราชดําริ การรักษาพยาบาล การอนุรักษสิ่งแวดลอม
การมีสวนรวมกับประชาชนในการเทิดพระเกียรติ และอื่น ๆ
๓.๒.๒.๕ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
๓.๒.๒.๕ (๑) การใหบ ริการที่มีคุณภาพ การใหประชาชนมีสวนรวม การปรับปรุง
กลไกที่ใชในการบริหารจัดการองคการ ไดแก กฎ ระเบียบ กฎหมาย การนําเทคโนโลยีมาทดแทนการทํางาน
เดิม การลดขั้นตอนการทํางาน ฯลฯ
๓.๒.๒.๕ (๒) การปรับปรุงโครงสรางองคการ
๓.๒.๒.๕ (๓) การพัฒนาศักยภาพของกําลังพล
๓.๒.๓ หนาที่ภายใตวิสัยทัศนของกองทัพอากาศสูการเปนผูนํา/องคการนํา
๓.๒.๓.๑ เปนหลักดานกําลังทางอากาศของประเทศ ตอบสนอง ตอสถานการณไดอยางรวดเร็ว
มีขนาดกะทัดรัด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๓.๒ เปนสถาบันแหงองคความรูข องกําลังทางอากาศทีใ่ ชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓.๓ ภารกิจ
๓.๓.๑ ภารกิจตามกฎหมาย
กองทัพอากาศมีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศ และปองกันราชอาณาจักร พรอมการพัฒนา
ประเทศและแกไขปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงในระดับตาง ๆ โดยดํารงระดับความพรอมของขีดความสามารถ
อยูตลอดเวลา ดวยการเสริมสรางศักยภาพกําลังทางอากาศใหมีคุณภาพ และครอบครองเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวมถึงการมีความสัมพันธที่ดกี ับมิตรประเทศและดํารงความเขมขนในความรับผิดชอบตอภารกิจตามกฎหมาย
โดยเฉพาะในการรักษาผลประโยชนแหงชาติ และการพัฒนาประเทศตามแนวคิดทางยุทธศาสตร
๓.๓.๒ ภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย
ใหมีความพรอมปฏิบัติการทั้งในสวนของยุทโธปกรณที่ทันสมัย สามารถไปปฏิบัติงานรวมกับ
ตางประเทศได พรอมกําลังพลในรูปของหนวยบิน/หนวย-ชุดปฏิบัติการ/เจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญประเภท
ตาง ๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายรวมกับกําลังของตางประเทศ ซึ่งมีแนวโนม เพิ่มมากขึ้นอยางเปน
ลําดับ ไดแก การรักษาสันติภาพ การชวยเหลือมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ

- ๓๑ ๓.๔ พันธกิจ
๓.๔.๑ เตรียมความพรอม
กองทัพอากาศตองเตรียมความพรอมเพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต การจัดโครงสรางกําลัง รบและ
สวนสนับสนุนที่เหมาะสมภายใตการบริหารจัดการ การฝกอบรม การพัฒนากําลังพล และการจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ ใหสามารถที่จะวางกําลังหนวยปฏิบัติการในระดับตาง ๆ ไดอยางเต็มความสามารถ โดยในยาม
ปกติจัดฐานที่ตั้งเปนฐานบินปฏิบัติการหลัก ฐานบินปฏิบัติการหนา ฐานบินปฏิบัติการพิเศษ ฐานบินปฏิบัติการ
สํารอง และสนามบินเฉพาะกิจ รวมถึงการประกอบกําลังที่มีหนวยตัดสินตกลงใจ โดยมีศูนยปฏิบัติการในแตละ
ระดับ สามารถบัญชาการและควบคุมตามที่ไดรับมอบอํานาจ เพื่ออํานวยการปฏิบัติการใชกําลังทางอากาศทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศ
๓.๔.๒ ใชกําลัง
กองทัพอากาศมีพันธกิจใชกําลังทางอากาศในยามปกติคือ การเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ ซึ่ง
รวมถึงการควบคุมเสนทางสัญจรเขาออกรอบประเทศ ในยามสงครามก็พรอมที่จะใชกําลังทางอากาศในการ
ดําเนินกลยุทธรวมกับหนวยกําลังอื่น ๆ ทั้งการปฏิบัติสงครามอันเปนการใชกําลังในการปองกันประเทศ การ
พิทักษผลประโยชนแหงชาติ และการแกไขปญหาความขัดแยงในทุกระดับ
ขณะเดียวกันกองทัพอากาศก็พรอมที่จะใชกําลังกองทัพอากาศเพื่อการพัฒนาประเทศและ
การชวยเหลือประชาชน รวมทั้งการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสําคัญของชาติในยามวิกฤติตาง ๆ เชน การ
บรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ การตอตานอาชญากรรม การปราบปราม
ยาเสพติด การสํารวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการฟนฟูภัยพิบัติสาธารณะ
ตาง ๆ
๓.๕ ขีดความความสามารถ
กองทัพอากาศตองดําเนินการตามแผนงานที่สอดรับกับธรรมชาติของกําลังทางอากาศภายใต หลักนิยม
ที่สอดคลองกับสภาวะแวดลอม ทรัพยากรที่มีในครอบครอง เทคโนโลยี และพันธมิตร โดยมุงหวังที่จะสรรสราง
กองทัพอากาศใหมีความสามารถในการทําสงครามทั่วไป สงครามอิเล็กทรอนิกส วางรากฐานเพื่อการปกปอง
หวงอากาศ/อวกาศ และรองรับวิทยาการนาโน/ไบโอเทคโนโลยีในอนาคตขางหนา
ขีดความสามารถหลักที่กองทัพอากาศตองดํารงไวและมิอาจละเลยได คือ ขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการทางอากาศทุกมิติ เพื่อปองกันราชอาณาจักรและรักษาผลประโยชนแหงชาติรอบบานและโพนทะเล
เนื่องจากเปนขีดความสามารถหลักซึ่งมีเพียงกองทัพอากาศเพียงสวนราชการเดียวที่มีภารกิจและศักยภาพทีจ่ ะ
ดําเนินการได ตางกับภารกิจอื่น ๆ เชน ภารกิจการพัฒนาประเทศ ภารกิจการชวยเหลือผูประสบภัย และ
ภารกิจการแกไขปญหาสังคม เปนตน ที่มีสวนราชการ/หนวยงานอื่น ๆ เปนหลักในการดําเนินการ หากแต
กองทัพอากาศเปนหนวยงานสนับสนุน
หัวใจสําคัญของการปฏิบัติการทางอากาศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ การตัดสินใจที่ถูกตองและ
รวดเร็ว ซึ่งจะนําไปสูการแสดงทาทีเพื่อปองปรามและใชกําลังเพื่อปองกันประเทศใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ดังนั้น การปฏิบัติการทางอากาศจึงตองมีจังหวะในการปฏิบัติการ (Tempo of Operations) ที่รวดเร็วและ
เหมาะสม จึงไดประยุกตใชทฤษฎีวงรอบการตัดสินใจของ “จอหน บอยด (John Boyd)” หรือ “วงรอบอูดา
( OODA Loop)” ได แก การสัง เกต ( Observation) การทํา ความเข าใจ ( Orientation) การตั ด สิน ใจ
(Decision) และการปฏิบัติ (Action)

- ๓๒ ทั้ง นี้ เมื่อเกิดความขัดแยง ในระดับ สงคราม กองทัพอากาศตองระดมทรัพยากรทั้ง หมด และใชขีด
ความสามารถในทุกมิติเพื่อครองอากาศแบบอิสระใหไดเปนอันดับแรก เพื่อใหฝายเรามีเสรีในการปฏิบัติการ
ทางทหารอื่น ๆ จากนั้นจึงนํากําลังทางอากาศเขาปฏิบัติการรวมกับกําลังอื่น ๆ ในภารกิจปฏิบัติการรวมกับ
กําลังภาคพื้นตามลําดับความสําคัญที่ลดหลั่นกันลงไป โดยมีขีดความสามารถดังนี้
- ตอบสนองตอภารกิจของรัฐ ในทุกระดับความขัดแยง เพื่อพิทักษผลประโยชนแหงชาติและบทบาทใน
เวทีสากลภายใตการใชกําลังทหารตามกฎหมายระหวางประเทศ ยกเวนในภาวะสงครามอันกระทบตอความอยู
รอดของประเทศ
- ปฏิบัติการเชิงรุก ตามธรรมชาติของกําลังทางอากาศลึกไปในพื้นที่เปาหมายเพื่อยับยั้งการลุกลามสู
การสูญเสียขนาดใหญ และเพื่อพิทักษกําลังฝายเราใหปลอดภัยจากการใชกําลังของฝายตรงขาม อันอาจสงผล
กระทบตอกําลังอํานาจของชาติดาน อื่น ๆ
- ดํารงสภาพการรบ ยืนหยัดในการปฏิบัติการบนขีดความสามารถของตนภายใตการระดมทรัพยากร
ดานกําลังทางอากาศของชาติโดยรวม ทั้งในสถานการณที่ไดรับหรือปราศจากการสนับสนุนจากพันธมิตร
- ออนตัวในการปฏิบัติในยามสงครามและยามปกติในการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาสังคม
ตลอดจนการบรรเทาภัยพิบัติตาง ๆ

**************

- ๓๓ -

บทที่ ๔ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรกองทัพอากาศ
๔.๑ วิสัยทัศน
กองทัพอากาศตระหนักถึงการกําหนดวิสัยทัศนที่มีความชัดเจน ความทาทาย และความเปนไปไดในเชิง
ปฏิบัติ ทั้งนี้กองทัพอากาศไดกําหนดวิสัยทัศนบนพื้นฐานของภารกิจตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ และ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๑
อีกทั้งจากการประเมินสถานการณและจากการวิเ คราะหสภาวะแวดลอมทั้ง ภายในและภายนอก (SWOT
Analysis) แลวจึงกําหนดเปนวิสัยทัศนกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

“กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค
(One of the Best Air Forces in ASEAN)”
กองทัพอากาศมุงหวังพัฒนาสู “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค” หรือ “One of the Best Air Forces in
ASEAN” ซึ่งอีกนัยหนึ่ง คือ เปนกองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถในทุกมิติอยูในระดับ ๑ ใน ๓ ของภูมิภาค
อาเซียน บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาการกาวไปสูวิสัยทัศนกองทัพอากาศอยางเปนระบบ
เปนรูปธรรม และมีความยั่งยืนกองทัพอากาศจึงไดกําหนดจุดเนนของทิศทางการพัฒนาในแตละระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ กองทัพอากาศดิจิตอล (Digital Air Force : DAF) มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใชการรบเพื่อตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบ โดยกองทัพอากาศ
ตองสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิตอลเปนหลัก และบูรณาการเทคโนโลยีกําลังทางอากาศ เทคโนโลยี
เครือขาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศเปนไปอยางรวดเร็ว เหมาะสม
ทันตามความตองการในทุก สถานการณ อันจะเปนพื้นฐานการพัฒ นาสูก ารปฏิบัติก ารที่ใชเ ครือขายเปน
ศูนยกลาง (Network Centric Operations : NCO)
ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กองทัพอากาศที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Air
Force : NCAF) มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใชการรบ เพื่อตอบสนองตอภัย
คุกคามในทุกรูปแบบรวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหมในยุคสงครามที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric
Warfare : NCW) โดยกองทัพอากาศตองสามารถประยุกตแนวคิดการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง
(NCO) ไดอยางสมบูรณ และตองสามารถใชเทคโนโลยีเครือขายและระบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (Tactical
Data Link) ไดบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ กองทัพอากาศขับเคลื่อนไปสู “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค” โดย
สามารถใชเทคโนโลยีดิจิตอลและแนวคิดการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) ในการปฏิบัติการรบ
และการปฏิบัติการที่มิใชการรบ เพื่อตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ไดอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ
การพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด
แผนที่ยุทธศาสตร
กองทัพอากาศไดพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ (RTAF Strategy Map) เพื่อแสดงทิศทาง
และแนวทางในการดําเนินยุทธศาสตรกองทัพอากาศ โดยยึดหลักการในการบริหารกองทัพดวยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) และ
ยึดถือผลประโยชนแหงชาติเ ปนสําคัญ ทั้งนี้ ดวยกองทัพอากาศเปนหนวยงานหลักดานความมั่นคง จึงได

- ๓๔ ประยุกตใชหลักการ Ends, Ways, Means ในการปรับปรุงแผนที่ยุทธศาสตร เพื่อใหสอดรับกับรูปแบบการ
วางแผนทางทหาร และใชเปนแผนที่ยุทธศาสตรหลัก เพื่อใหหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศใชเปนแนวทางในการ
รวมกันขับเคลื่อนกองทัพอากาศอยางเปนระบบ
ในขณะเดียวกันไดแสดงแผนที่ยุทธศาสตรซึ่งประยุกตใชหลักการ Balanced Scorecard เพื่อใหสอด
รับกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการของประเทศ ทั้งนี้ แมวาแผนที่ยุทธศาสตรทั้งสองจะมีรูปแบบที่แตกตาง
กันเนื่องจากใชเครื่องมือในการดําเนินการที่แตกตางกัน แตแผนที่ทั้งสองมีวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน
คือ แสดงทิศทางและแนวทางในการดําเนินยุทธศาสตรกองทัพอากาศมุงสูวิสัยทัศนกองทัพอากาศ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๗
รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพแหงเขตอํา นาจรัฐ และตองจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ และเทคโนโลยี
ทีท่ ันสมัย จําเปน และเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ
สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ
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1.พิทัก ษรักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
สถาบัน
พระมหากษัตริย

สถาบันพระมหากษัตริย
ไดรับการพิทักษรักษา
และเทิดทูนอยาง
สมพระเกียรติ

2.เสริมสรางสมรรถนะและความ
พรอมในการปองกันประเทศ

3.รัก ษาความมั่นคงของ
รัฐ

กองทัพไทย

ภัยคุกคาม
(Possible/Potential
Threats)

ประชาชน/
กลุมเปาหมาย/ ภัยคุกคาม
ภายใน
พื้นที่เปาหมาย

ประชาชน/
กลุมเปาหมาย

5.สนับสนุนการ
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
การพัฒ นาประเทศ
ของรัฐบาล
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย

กองทัพผนึกกําลังใน
การปองกันประเทศ

ภัย คุกคามถูกปองปราม/
ถวงดุลอํานาจ (Balance of power)

ประชาชน/
กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมายมีความมั่นคง
ปลอดภัย และสันติสขุ

ผลประโยชนแหง ชาติ
ไดรับการคุมครอง
อยางมีประสิทธิภาพ

ประชาชน/
กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย
ไดรับการพัฒนา

ภัยคุกคาม
ภายนอก

ประเทศไทย
ประชาชน

ประชาชน
เชื่อมั่นศรัทธา

กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพรอ มในการปองกันประเทศ

4.รัก ษา
ผลประโยชน
แหงชาติ

รูปที่ ๔-๑ กรอบภารกิจของกองทัพอากาศ
การพัฒ นาแผนที่ยุท ธศาสตรก องทัพอากาศอยูบ นพื้นฐานของกรอบภารกิจ ของกองทัพอากาศตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ ซึ่ ง แบ ง ออกเป น ๕ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
(ดังรูปที่ ๔-๑)
ยุทธศาสตรที่ ๑ พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการปองกัน ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๓ รักษาความมั่นคงของรัฐ
ยุทธศาสตรที่ ๔ รักษาผลประโยชนแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

- ๓๕ รูปที่ ๔-๒ แสดงแผนที่ยุทธศาสตรกองทัพอากาศที่พัฒนาขึ้นนั้นผานการระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญ
ในเชิงวิชาการและผูมีประสบการณ โดยนําหลักการวางแผนทางทหาร Ends Ways และ Means มาเปนแกน
หลักในการพัฒนา และอยูบนพื้นฐานของความสอดคลองกับธรรมชาติของกองทัพอากาศ โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้
 วิสัยทัศน (Vision) คือ ความมุงหวังที่กองทัพอากาศตองการจะเปนหรือตองการจะไปใหถึงใน
อนาคต ทั้งนี้กองทัพอากาศกําหนดวิสัยทัศนกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค”
หรือ “One of the Best Air Forces in ASEAN”
Vision

Strategic
Themes

Ends

แผนที่ยุทธศาตร
(ฉบับปรั บปรุง พ.ศ.2557)
1.พิทัก ษรักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
สถาบัน
พระมหากษัตริย
สถาบันพระมหากษัตริย
ไดรับการพิทักษรักษา
และเทิดทูนอยาง
สมพระเกียรติ
เทิดทูนและ
ปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย

Ways

ถวาย
ความ
ปลอดภัย

2.เสริมสรางสมรรถนะและความ
พรอ มในการปอ งกันประเทศ

3.รัก ษาความมั่นคง
ของรัฐ

4.รัก ษา
ผลประโยชน
แหงชาติ

กองทัพไทย

ภัยคุกคาม
(Possible/Potential
Threats)

ประชาชน/
กลุมเปาหมาย/ ภัยคุกคาม
ภายใน
พื้นที่เปาหมาย

ประชาชน/
กลุมเปาหมาย

5.สนับสนุนการ
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
การพัฒ นาประเทศ
ของรัฐบาล
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย

กองทัพผนึกกําลังใน
การปองกันประเทศ

ภัยคุกคามถูกปองปราม/
ถวงดุลอํานาจ (Balance of power)

ประชาชน/
กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมายมีความมั่นคง
ปลอดภัย และสันติสขุ

ผลประโยชนแหงชาติ
ไดรับการคุมครอง
อยางมีประสิทธิภาพ

ประชาชน/
กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย
ไดรับการพัฒนา

ปฏิบัติภารกิจ
ตามนโยบาย/
สถานการณ

ปฏิบัติภารกิจเพื่อ
รักษาผลประโยชน
แหงชาติ

ปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ภัยคุกคาม
ภายนอก

ประเทศไทย
ประชาชน

ประชาชน
เชื่อมั่นศรัทธา

กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพรอ มในการปองกันประเทศ

เสริมสรางขีดความสามารถ
เสริมสราง
เสริมสราง
ขีดความ
ขีดความ
สามารถ C2 สามารถ
Sensor

เสริมสราง
ขีดความ
สามารถ
Shooter

เสริมสราง
เสริมสราง
ขีดความสามารถดา น ความพรอม
การขาวและความ เขาสู ประชาคม
รวมมือดานความมั่นคง
อาเซียน

พัฒนา
สมรรถนะ
กําลังพล

Means
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พัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

เสริมสราง
เสริมสราง ขีดความ
ขีดความ สามารถ
สามารถ Support
Network and
Service

เสริมสราง
พัฒนาขีด
ขีดความ ความสามารถ
สามารถ
การสงกําลัง
ดานการยุทธ
บํารุง

บริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร

เสริมสราง
ขีดความ
สามารถ
Human&
Organization

ปฎิบัติการ
กิจการ
พลเรือน

เสริมสราง ทอ.ให
เปนองคการแหง
การเรียนรู

วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
กําลังทางอากาศ

บูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ /เอกชน

แผนแมบ ท
ดานกําลังพล

แผนแมบท
ดานการขาว

แผนแมบท
ดานยุทธการ

แผนแมบ ท
ดานสงกําลังบํารุง

แผนแมบทดาน
กิจการพลเรือ น

แผนแมบ ท
ดานเทคโนโลยีฯ

แผนแมบ ท
ดานการวิจัย

ทรัพยากร

ทรัพยากร

ทรัพยากร

ทรัพยากร

ทรัพยากร

ทรัพยากร

ทรัพยากร

รูปที่ ๔-๒ แผนที่ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ (ประยุกตใชหลักการวางแผนทางทหาร Ends, Ways, Means)
 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Theme) คือ ทิศทางของยุทธศาสตรกองทัพอากาศในแตละเรื่อง
ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของกองทัพอากาศ ทั้งนี้กองทัพอากาศไดกําหนดไว ๕ ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ และไดกําหนดและวิเคราะหความ
ตองการของกลุมผูมีสวนไดเสียและกลุมเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อเปนโจทยสําคัญในการ
กําหนด วัตถุป ระสงค (Ends) ตอไป อยางไรก็ตาม มี ขอสัง เกตวา ประเด็นยุท ธศาสตร ที่ ๒ เสริม สรา ง
สมรรถนะและความพรอมในการปองกันประเทศ เปนประเด็นยุทธศาสตรหลักของกองทัพอากาศที่จะตองให
ความสําคัญเปนลําดับแรก

- ๓๖  วัต ถุ ป ระสงค (Ends) คือ สิ่ ง ที่ ต อ งการจะบรรลุผ ลสํ าเร็ จ หรื อ อี ก นั ย หนึ่ง คื อ เป าหมาย/
เปาประสงค (Objective) ในแตละประเด็นยุทธศาสตร ทั้งนี้วัตถุประสงค (Ends) ที่กําหนดขึ้นนั้นสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสียและกลุมเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรภายใตกรอบ
ภารกิจตามกฎหมายของกองทัพอากาศ ซึ่งทายที่สุดจะนําไปสูการบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน
 หน ท า ง ป ฏิ บั ติ (Ways) คื อ แน วคิ ดใ น เ ชิ ง ยุ ท ธศา ส ต ร / แน วทา ง ป ฏิ บั ติ ( Strategic
Concept/Course of Actions) ที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย (Ends) โดยทั่วไปหนทางปฏิบัติตองมีความชัดเจน
เพียงพอสําหรับการวางแผนใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล
 ทรัพยากร (Means) คือ ทรัพยากรที่ตอ งใชในหนทางปฏิบัติ (Ways) เพื่อให บ รรลุเ ปาหมาย
(Ends) ทั้ง นี้ ทรัพยากรไมไดครอบคลุมเพียงแคทรัพยากรที่เ ปนรูปธรรม หากแตรวมถึง ทรัพยากรที่เ ปน
นามธรรมด ว ย ในที่ นี้ ห มายถึ ง แผนแม บ ทด า นต า ง ๆ ของกองทั พ อากาศซึ่ง จํ า แนกตามลั ก ษณะงาน
(Functions) ไดแก แผนแมบทดานกําลังพล แผนแมบทดานการขาวและรักษาความปลอดภัย แผนแมบทดาน
ยุทธการและการฝก แผนแมบทดานสงกําลังบํารุง แผนแมบทดานกิจการพลเรือน แผนแมบทดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และแผนแมบทดานการวิจัยและพัฒนา
๔.๒ ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ

๔.๒.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ภารกิจสําคัญยิ่งของทหารตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ การพิทักษ
รักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และตองจัดใหมีกําลัง
ทหาร อาวุธยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จําเปน และเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความ
มั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ตริยท รงเป นประมุข และเพื่ อการพัฒ นาประเทศ อีก ทั้ง พระราชบัญ ญัติจัด ระเบี ยบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัติใหกระทรวงกลาโหมมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายใน ประเทศ โดยจัดใหมีกําลังทหารไวเพื่อการ
รบหรือการสงคราม เพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริย ทั้งนี้ กลุม เปาหมายสําคัญในยุทธศาสตรที่ ๑ คือ
สถาบันพระมหากษัตริย
เปาหมายยุทธศาสตร:
สถาบันพระมหากษัตริยไดรับการพิทักษรักษาและเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ
กลยุทธที่ ๑.๑ ถวายความปลอดภัย
วัตถุประสงค
 เพื่อถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย
ตัวชี้วัด
๑. ความสําเร็จของกองทัพอากาศในการจัดอากาศยานพระราชพาหนะ/พระที่นั่ง และสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจใหอยางปลอดภัยทั้งดานการบินและการรักษาความ
ปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศอยางสมพระเกียรติ และตามพระราชประสงค
ผูรับผิดชอบ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
 กรมขาวทหารอากาศ

- ๓๗ กลยุทธยอย
๑.๑.๑ ถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๑.๒ เตรียมเครื่องบินและเฮลิคอปเตอรพระราชพาหนะใหมีความพรอมสนับสนุนการปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจตลอดเวลา
กลยุทธที่ ๑.๒ เทิดทูนและปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
วัตถุประสงค
 เพื่อเทิดทูนและปองกันมิใหมีการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการเทิดพระเกียรติเทียบกับแผนการเทิดทูนพระมหากษัตริย
๒. รอยละของผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการปองกันการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยทางสื่อ
ออนไลนที่ผานเกณฑเทียบกับผูเขารับการอบรมทั้งหมด
ผูรับผิดชอบ
 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
กลยุทธยอย
๑.๒.๑ สนับ สนุนและจัดกิจ กรรมอันแสดงออกถึง ความจงรัก ภัก ดี เทิดทูน และปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย อยางสมพระเกียรติ
๑.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรของหนวยเกี่ยวของกองทัพอากาศใหมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการ
ปองกันการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยทางสื่อสังคมออนไลน
๔.๒.๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการปองกันประเทศ
จากสถานการณและสภาพแวดลอม โอกาสเกิดสงครามขนาดใหญเปนไปไดยาก ที่ผานมา
กองทัพอากาศตองเผชิญกับความทาทายทั้งดานการรบและมิใชการรบ โดยเฉพาะความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ยังคงเกิดอยางตอเนื่อง การตอตานการกอการรายจะเปนเหตุการณที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด
ดังที่เปนอยูในปจจุบัน ติดตามมาดวยการใชกําลังทางอากาศในภารกิจที่มิใชการรบ การสูรบยังคงมีโอกาส
เกิดขึ้นในลักษณะจํากัดในหวงเวลาสั้น ๆ และจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันมีสิ่งบอกเหตุในระยะเวลากระชั้นชิด ใน
ขณะเดียวกันความกาวหนาของเทคโนโลยีส มัยใหมทําใหส ภาพสิ่ง แวดลอมของโลกเปลี่ยนแปลงจากยุค
อุตสาหกรรม (Industrial Age) มาสูยุคขอมูลขาวสาร (Information Age) ผลักดันใหแนวคิด/หลักการสงคราม
ยุคใหม คือ สงครามที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Warfare: NCW) ที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยเชื่อมโยงขอมูลเครือขายที่เปนศูนยกลาง ระหวางหนวยกองกําลังตาง ๆ ของฝายเรา ทั้งนี้
เพื่อใหการเตรียมกําลังทางอากาศมีความพรอมปองกันประเทศไดทันที สามารถเผชิญกับภัยคุกคามอยางมี
ประสิทธิภาพจึงตองพิจารณาเตรียมกําลังทางอากาศทุกดานใหเพียงพอใกลเคียงกับกําลังทางอากาศทีใ่ ชในการ
ปฏิบัติการจริงมากที่สุด ทั้งนี้ ผูมีสวนไดเสียหลักและกลุมเปาหมายสําคัญในยุทธศาสตรที่ ๒ คือ ประชาชนใน
ทุกภาคสวน กองทัพไทย ประเทศในกลุมอาเซียน และภัยคุกคาม
เปาหมายยุทธศาสตร:
กองทัพอากาศมีส มรรถนะและความพรอม ตลอดจนสามารถผนึกกําลังรวมกับ เหลาทัพอื่นในการ
ปองกันประเทศ ใหมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

- ๓๘ สวนที่ ๑ ดํารงขีดความสามารถและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
กลยุทธที่ ๒.๑ เสริมสรางขีดความสามารถดานการขาวและความรวมมือดานความมั่นคง
วัตถุประสงค
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการดานการขาวกรองและการตอตานขาวกรอง ใหสามารถแจงเตือน
ลวงหนาไดอยาง ครบถวน ถูกตอง ปลอดภัย และทันตอสถานการณ ตรงตามความตองการของผูใช
 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธทางทหารที่ดีระหวางกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศประเทศ
เพื่อนบานและมิตรประเทศ
ตัวชี้วัด
๑. รอยละความพึงพอใจของหนวยผูใช
๒. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติตามวงรอบขาวกรอง
๓. ระดับประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานดานการขาวที่ผานการอบรมหลักสูตรดานการขาว
๔. รอยละของพื้นที่สําคัญของ ทอ.ที่ประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัย
๕. ร อ ยละของความสํ า เร็จ ที่ ป ฏิ บั ติไ ด ต ามแผนกิ จ กรรมความรว มมื อ ทางการทหารระหว า ง
กองทัพอากาศกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ
๖. รอยละของความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของ สน.ผชท.กองทัพอากาศไทย/
ตางประเทศ
ผูรับผิดชอบ
 กรมขาวทหารอากาศ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
กลยุทธยอย
๒.๑.๑ พัฒนาการดําเนินการดานขาวกรอง โดยใชขีดความสามารถของกองทัพอากาศรวมกับการ
สรางเครือขาย และการประสานงานกับประชาคมขาวกรองของประเทศ รวมทั้งหนวยขาวของมิตรประเทศ
เพื่อใหสามารถสนับสนุนขอมูลขาวสาร การขาวกรองและการแจงเตือนสถานการณ ไดอยางครบถวน ถูกตอง
ปลอดภัย และทันตอสถานการณ
๒.๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถดานการขาวเขาสูยุคขาวกรองอัตโนมัติ (e-Intelligence) เพื่อเปน
ฐานขอมูลในการรวบรวม การสืบคน และการศึกษาวิจัยภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ ทั้งภัยคุกคามรูปแบบดั้งเดิม
และภัยคุกคามรูปแบบใหม
๒.๑.๓ พัฒนากําลัง พลดานการขาวใหมีความรู ความสามารถในระดับมืออาชีพ รวมทั้ง ปลูกฝง
คุณธรรมและจริยธรรมใหมีความเสียสละ มีวินัย และเห็นแกประโยชนสวนรวม
๒.๑.๔ พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยตอสถานที่ของกองทัพอากาศโดยประยุกตใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและรองรับการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
ทั้งระบบ
๒.๑.๕ สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธระหวางกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ
โดยมุงผลสัมฤทธิ์ใหเกิดความเขาใจ อันดี ความไวเนื้อเชื่อใจตอกัน ปราศจากความขัดแยงและการคุกคาม

- ๓๙ ๒.๑.๖ เพิ่ม บทบาทและศัก ยภาพใหผูชวยทูตทหารอากาศในการประสานความรวมมือกับ มิตร
ประเทศเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการฝก/ศึกษาในระดับตาง ๆ การสงกําลัง การบริการดานการบิน การแพทย
และการบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธที่ ๒.๒ เสริมสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค
 เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความพรอมของกองทัพอากาศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
๑. รอยละการดําเนินโครงการ/กิจกรรมปฏิบัติไดตามแผนงานที่กําหนด
๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด
ผูรับผิดชอบ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
 กรมขาวทหารอากาศ
กลยุทธยอย
๒.๒.๑ เสริมสรางสมรรถนะและความพรอมของกองทัพอากาศในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการ
ใชภาษาตางประเทศ ความรูเกี่ยวกับอาเซียน และเสริมสรางกลไกการขับเคลื่อนเขาสูประชาคมอาเซียนที่มี
ประสิทธิภาพ
๒.๒.๒ พัฒ นาความร ว มมือ ด านความมั่ นคงของประเทศในกลุม อาเซี ย นในมิ ติต า ง ๆ โดยให
ความสําคัญกับการรักษาสันติภาพ การใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรม อุตสาหกรรมปองกันประเทศ การ
ตอตานการกอการรายสากล และการแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ เปนตน
๒.๒.๓ พัฒนาความสัม พันธของกองทัพอากาศประเทศในกลุมอาเซียนทั้งในระดับผูบังคับ บัญชา
ระดับสูงและเจาหนาที่ระดับปฏิบัติ
๒.๒.๔ สนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยใชศักยภาพ
และขีดความสามารถภายใตขอบเขตภารกิจที่กองทัพอากาศพึงกระทําได
กลยุทธที่ ๒.๓ เสริมสรางขีดความสามารถดานการยุทธ
วัตถุประสงค
 เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถดานการยุท ธในมิติตาง ๆ ที่มีความจําเปนเพื่อสนับ สนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
ผูรับผิดชอบ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
 กรมกําลังพลทหารอากาศ
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของกําลังพลที่ไดรับการพัฒนาตามแผนการฝก
กลยุทธยอย
๒.๓.๑ ศึกษา รวบรวม และจัดเก็บบทเรียนและประวัติศาสตรกองทัพอากาศ ตลอดจนวิเคราะห
เรียบเรียง และพิจารณาการใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกองทัพอากาศ

- ๔๐ ๒.๓.๒ พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนการรบ การจําลองยุทธ การอํานวยการยุทธใน
ระดับยุทธศาสตร ระดับยุทธการ และระดับยุทธวิธี โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรการปองกัน
ประเทศ กระทรวงกลาโหม และยุทธศาสตรการปองกันรวมในภูมิภาค
๒.๓.๓ พัฒนาทักษะดานการยุทธรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเสริมสรางจิตวิญญาณความเปน
ทหารและความเป น นั ก รบ ตลอดจนการเชิ ด ชู เ กี ย รติ บุ ค คลที่ มี ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถของ
กองทัพอากาศ
๒.๓.๔ ศึก ษา คนควา วิจัยและพัฒ นาศาสตรดานการยุท ธสมัยใหม และพิจ ารณาแนวทางการ
ประยุกตใช โดยคํานึงถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมกับธรรมชาติของกองทัพอากาศ
กลยุทธที่ ๒.๔ พัฒนาขีดความสามารถการสงกําลังบํารุง
วัตถุประสงค
 เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถการสงกําลังบํารุงใหสามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจของ ทอ.
ผูรับผิดชอบ
 กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ
 กรมกําลังพลทหารอากาศ
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความพรอมในการสงกําลังบํารุงเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของฝูงบินใหเปนไปตามการ
กําหนดสภาพความพรอมของอากาศยาน
๒. รอยละความสําเร็จของการใชประโยชนที่ดินราชพัสดุที่อยูในความปกครองดูแลรองรับการใชงาน
ดานยุทธการ การขาว การสงกําลังบํารุง และสวัสดิการ
๓. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการพลังงานทดแทน ทอ.เพื่อเปนพลังงานสํารองทั้งในยาม
ปกติและในยามขาดแคลนพลังงาน
กลยุทธยอย
๒.๔.๑ ปรับปรุงกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ รวมทั้งการสงกําลังและซอมบํารุง อากาศยานอาวุธ
ยุทโธปกรณแบบบูรณาการ (Integrated Logistics Support)
๒.๔.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุงและระบบคลังพัสดุของ ทอ.ใหมีความเหมาะสม
ทันสมัย สอดคลองกับ การปฏิบัติการที่ใชเ ครือขายเปนศูนยก ลางดวยการใชเ ทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง
สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสงกําลังบํารุงของกองทัพไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว และทันเวลา
๒.๔.๓ ดําเนินการระบบสงกําลังบํารุงแบบรวมการรวมกับเหลาทัพและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๒.๔.๔ จัด ทํ า มาตรฐานของฐานบิ น ปฏิ บัติ ก าร เพื่อ มุ ง สู ฐ านบิ น ที่ ใ ช เ ครื อ ข า ยเปน ศู น ย ก ลาง
โดยมุงเนนในประเด็นของความตองการโครงสรางพื้นฐานหลัก ไดแก สิ่งปลูกสรางและสิ่งอํานวยความสะดวก
เปนตน ตลอดจนปรับปรุงการวางที่ตั้งหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร สภาวะแวดลอมและภัยคุกคาม
ที่เปลี่ยนแปลง
๒.๔.๕ ดําเนินการใชป ระโยชนที่ดินราชพัส ดุที่อยูในการปกครองดูแลรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงและ
กําหนดมาตรฐานอาคารสถานที่เพื่อรองรับการใชงานของ ทอ.ตลอดจนดําเนินเกี่ยวกับสวัสดิการดานการสง
กําลังบํารุง
๒.๔.๖ พัฒนาการใชพลังงานทดแทนเปนพลังงานสํารองทั้งในยามปกติและในยามขาดแคลนพลังงาน

- ๔๑ กลยุทธที่ ๒.๕ ปฏิบัติการกิจการพลเรือน
วัตถุประสงค
 เพื่อเสริมสรางภาพลักษณเชิงรุกสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนตอกองทัพอากาศ
และเปนปจจัยทวีกําลังในการดําเนินงานดานกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคงของชาติในทุก ๆ ดาน
ผูรับผิดชอบ
 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 กรมกําลังพลทหารอากาศ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของความสําเร็จในการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานหลักเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบ
ภัยพิบัติภายในประเทศ
๒. รอยละของความสําเร็จในการปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ
๓. ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานดานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ
กลยุทธยอย
๒.๕.๑ การดําเนินการประชาสัมพันธใหเปนปจจัยทวีกําลังที่สําคัญ อยางชาญฉลาดทุกรูปแบบ
๒.๕.๒ ปฏิบัติงานชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภาวะคับขันใหเปนผลอยางรวดเร็ว
ทันเหตุการณ รวมถึงสนับสนุนการแกไขปญหาของชาติตามนโยบายของรัฐบาล
๒.๕.๓ ดําเนินการและพัฒนางานดานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่น
ศรัทธาของประชาชนตอกองทัพอากาศ
กลยุทธที่ ๒.๖ พัฒนาสมรรถนะกําลังพล
วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนากําลังพลใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ มีความพรอมในการปฏิบัติ
ภารกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามเปาหมายวิสัยทัศนของกองทัพอากาศ
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของ นขต.ทอ.ที่ใชโปรแกรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Online) ไดสําเร็จ
๒. รอยละของ นขต.ทอ.ที่มีการวางแผนพัฒนากําลังพลตามแนวคิดสมรรถนะกําลังพล ทอ.
๓. รอยละของกําลังพลที่ไดรับการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตามกลุมเปาหมาย
ที่กําหนด
๔. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมกองทัพอากาศเขมแข็งบนพื้นฐานของ
คานิยมหลักและสมรรถนะกําลังพล ทอ.
๕. รอยละความพึงพอใจของกําลังพลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ผูรับผิดชอบ
 กรมกําลังพลทหารอากาศ
 กรมขาวทหารอากาศ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ๔๒ กลยุทธยอย
๒.๖.๑ สง เสริม และพัฒ นามาตรฐานระบบการบริ ห ารผลการปฏิบั ติ ง านกํ าลั ง พลตามแนวคิ ด
สมรรถนะกําลังพล ทอ.สูระดับสากล
๒.๖.๒ เสริมสรางกําลังพลมืออาชีพดวยการพัฒนาระบบการฝกศึกษาและการวางแผนพัฒนากําลัง
พลใหสอดคลองกับแนวคิดสมรรถนะกําลังพล ทอ.
๒.๖.๓ พัฒนาความสามารถในการใชภาษาของกําลังพล ทอ.เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
และวิสัยทัศนของ ทอ.
๒.๖.๔ เสริมสรางวัฒนธรรมกองทัพอากาศเขมแข็ง บนพื้นฐานของคานิยมหลักและสมรรถนะกําลังพล ทอ.
๒.๖.๕ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของกําลังพล ทอ.
กลยุทธที่ ๒.๗ บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร
วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรใหเปนเครื่องมือที่สําคัญ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ภารกิจกองทัพอากาศ โดยคํานึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสําเร็จในการทบทวนและปรับปรุง ยุทธศาสตรกองทัพอากาศและแผนแมบท
ผูรับผิดชอบ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
กลยุทธยอย
๒.๗.๑ พัฒนาโครงสรางการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร เพื่อใหเปนคลังสมอง (Think Tank) การ
บริหารจัดการ การวางแผนยุทธศาสตร การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล ซึ่งครอบคลุมใน
ทุกมิติ ทั้งดานการเตรียมกําลังและใชกําลัง
๒.๗.๒ พัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมและใชกําลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม
ประเมินผล การใชกําลังทั้งระบบ และการสรางและนํานวัตกรรมมาใชใหเหมาะสมกับธรรมชาติและศักยภาพ
ของกําลังทางอากาศของกองทัพอากาศ
๒.๗.๓ พัฒ นาโครงสรางระบบงานของกองทัพอากาศเพื่อใหเ กิดการบูร ณาการงานหลัก (Core
Functions) งานรอง (Non-core Functions) และงานสนับสนุน (Supporting Functions) เขาดวยกัน
๒.๗.๔ พัฒนา ทบทวนและปรับปรุง ยุทธศาสตรกองทัพอากาศและแผนแมบทการพัฒนาที่ชัดเจน
เปนรูปธรรม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและเสริมสรางนภานุภาพใหสอดคลองและทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดลอมดานความมั่นคง
กลยุทธที่ ๒.๘ เสริมสรางกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู
วัตถุประสงค
 เพื่อใหกองทัพอากาศเปนองคการแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง ยั่งยืน พรอมมุงสูสังคมฐานความรู
(Knowledge Based Society)
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่ดําเนินกิจกรรมเปนไปตามขอบเขต KM (Knowledge
Management) และเปาหมาย KM สู LO (Learning Organization)
๒. ระดับความสําเร็จของการสรางทีมนํา KM สําหรับผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลาง

- ๔๓ ๓. ระดับความสําเร็จของการสรางและเพิ่มศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติ
๔. รอยละของหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่สรางสรรคนวัตกรรมและนําไปใชเปนประโยชนตอ การ
ปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง
๕. รอยละของหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่สามารถใชงานเครือขายระบบ ICT รองรับ KM สู LO
ผูรับผิดชอบ
 กรมกําลังพลทหารอากาศ
กลยุทธยอย
๒.๘.๑ เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การจัดการความรูเพื่อพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู
(KM สู LO) ใหพรอมสูสังคมฐานความรู
๒.๘.๒ สรางทีมนําการจัดการความรู (KM)
๒.๘.๓ เพิ่มศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)
๒.๘.๔ สรางบรรยากาศสูวัฒ นธรรมองคก ารแหง การเรียนรูในลัก ษณะเครือขายทั้ง ภายในและ
ภายนอก ทอ.
๒.๘.๕ พัฒนาระบบ ICT รองรับ KM สู LO และปฏิบัติการเครือขายทั้งภายในและภายนอก ทอ.
กลยุทธที่ ๒.๙ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมกําลังทางอากาศ
วัตถุประสงค
 เพื่ อ สร า งนวั ต กรรมกํ า ลั ง ทางอากาศให ส ามารถสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หลั ก ของ
กองทัพอากาศ (Core Functions)
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศที่ปดโครงการ มีคุณภาพและ
สามารถนําไปใชประโยชนได
๒. รอยละของผลงานวิจัยและพัฒ นาการทหารของกองทัพอากาศที่ผานการรับ รองมาตรฐาน
ยุทโธปกรณ สามารถนําสูสายการผลิตเพื่อใชงาน
๓. รอยละของจํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพอากาศที่รวมมือกับหนวยงานและ/
หรือสถานบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน
ผูรับผิดชอบ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
กลยุทธยอย
๒.๙.๑ ปรับระบบงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศ เพื่อใหสามารถใชศักยภาพของกองทัพใน
ทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางโอกาสใหบุคลากรที่มีขีดความสามารถไดทํางานวิจัย
อยางเต็มความสามารถ การใชโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และ
การใชองคความรูของกองทัพอากาศอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๙.๒ วิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ การสร า งนวั ต กรรมและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หลั ก ของ
กองทัพอากาศ (Core Functions) เปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หรือ
การลดคาใชจายในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ผลงานวิจัยตองสามารถขยายผลไปสูการปฏิบัติไดจริง โดยสงเสริม
การวิจัยแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์

- ๔๔ ๒.๙.๓ รวบรวม พัฒนา และสรางองคความรูเพื่อสนับสนุนความเปนเลิศของกําลังทางอากาศ
๒.๙.๔ สรางความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนารวมกับเหลาทัพอื่น ๆ สถาบันเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ (องคการมหาชน) รวมถึงสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนหนวยงาน
อื่น ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนความเปนเลิศกําลังทางอากาศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศในภาพรวม
กลยุทธที่ ๒.๑๐ พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัตถุประสงค
 เพื่อใหกองทัพอากาศมีความพรอมรองรับการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) ดวย
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร กระบวนการทํ า งาน บุ ค ลากร และหน ว ยงานของ
กองทัพอากาศ ใหสามารถปฏิบัติภารกิจโดยใชเครือขายที่เปนศูนยกลางไดอยางครบถวน ถูกตอง ปลอดภัย
และทันตอสถานการณ
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของหนวยงานทั้งหมดของกองทัพอากาศที่มีเครื อขายทั้งแบบใชสายและไรสายเพื่อการ
ปฏิบัติภารกิจที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมทั่วพื้นที่ภายในหนวยงานนั้นๆ
๒. รอยละของอุปกรณ ICT ทั้งหมดที่ประกอบดวย Network, Hardware, Software, Sensor และ
Security ในแตละหนวยงานของกองทัพอากาศใหมีความพอเพียงและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๓. รอ ยละของกระบวนการทํางานของทุ ก หนวยงานสามารถบูร ณาการข อมู ล ขา วสารจากทุ ก
ระบบงานที่เกี่ยวของได
๔. รอยละของกําลังพลในแตละระบบงานที่มีสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสารในระบบงานที่เกี่ยวของสามารถ
ปฏิบัติงาน ดวยความรู ความเขาใจถึงวิธีการใชงานและมีความสามารถใชงานไดจริงโดยการเรียกดู แกไข และ
ใชงานระบบงานนั้นๆ ไดทุกที่ ทุกเวลา
๕. รอยละของหนวยงานทั้งหมดของกองทัพอากาศที่มีเครือขายเขาถึงและครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแตละ
หนวยงาน โดยตองมีอุปกรณ ICT ที่พอเพียงและใชงานไดอยางปลอดภัย รวมถึงมีการปฏิบัติการที่ใชเครือขาย
เปนศูนยกลางไดอยางแทจริง
ผูรับผิดชอบ
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
 กรมกําลังพลทหารอากาศ
 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ
กลยุทธยอย
๒.๑๐.๑ พัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ใหคุม คา และเพี ยงพอ (Optimal
Technology) เปนการพัฒนาและใชทรัพยากรดาน ICT ที่ประกอบดวย Network, Hardware, Software,
Sensor และ Security ใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคากับงบประมาณที่ลงทุน โดยตองใหครอบคลุมทั่วถึง
ปลอดภัย และพอเพียง
๒.๑๐.๒ พัฒ นากระบวนการทํางานใหเ ปนการใชเ ครือขายเปนศูนยก ลาง (Network Centric
Process) เปนการพัฒ นาและปรับ ปรุงกระบวนการทํางานของแตละหนวยงานใหมีก ารบูร ณาการขอมูล
ขาวสาร (Information Integration) ของแตละระบบงานที่มีความเกี่ยวของกัน เขามาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร (Information Sharing) กันไดอยางสมบูรญแบบ

- ๔๕ ๒.๑๐.๓ พัฒนากําลังพลใหสามารถปฏิบัติงานที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ
(Smart People) เปนการพัฒนาบุคลากรในแตละหนวยงานใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานโดย
ใชเครือขายที่เปนศูนยก ลางไดจริง อยางครบถวน ถูกตอง ปลอดภัยและทันตอสถานการณเพื่อใหเ กิดการ
ทํา งานร ว มกัน (Collaboration) และแลกเปลี่ ยนข อ มูล ข า วสารกั น (Information Sharing) ระหว า ง
หนวยงานที่เกี่ยวของกันไดอยางแทจริง
๒.๑๐.๔ พัฒนากองทัพอากาศใหเปนองคการที่ชาญฉลาด (Smart Organization) เปนการพัฒนา
หนวยงานของกองทัพอากาศใหมีการทํางานรวมกัน (Collaboration) และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน
(Information Sharing) ระหวางหนวยงาน และสามารถนําขอมูลขาวสารไปใชสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ใช
เครือขายเปนศูนยก ลาง โดยเฉพาะหนวยในระบบบัญ ชาการและควบคุม ที่ตองทําใหสามารถรับรูเ ทาทัน
สถานการณ (Shared Situation Awareness) มีความเร็วในการสั่งการ (Speed of Command) มีจังหวะ
ของการปฏิ บั ติ ก ารที่ ถู ก ต อ ง (Tempo of Operations) และมี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ส อดประสานกั น (Self
Synchronization) ไดอยางสมบูรณแบบ
สวนที่ ๒ เสริมสรางขีดความสามารถการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO)
กลยุทธที่ ๒.๑๑ เสริมสรางขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม (Command and Control)
วัตถุประสงค
 การบัญชาการและควบคุมที่สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูลที่จําเปนจากเครือขายทั้งดาน
การรบ (Combat Network) และสนับสนุนการรบ (Support Network) เพื่อการหยั่งรูสถานการณแบบ
เบ็ด เสร็จ (Total Situational Awareness) อัน จะเป นเครื่ องมือสํ าหรับ ผูบั ง คั บ บั ญ ชาในการวางแผน
อํานวยการ สั่งการ และควบคุมการใชกําลังทางอากาศในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใชการรบ ได
อยางครบถวน ถูกตอง ทันตามความตองการในทุกสถานการณ อีกทั้งตองสามารถรองรับการพัฒนาเชื่อมโยง
ไปสูการบัญชาการและควบคุมรวม (Joint Command and Control)
ตัวชีว้ ัด
๑. รอยละความพรอม (ตลอดเวลา) ของขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือไดในระบบบัญชาการและควบคุม
๒. รอยละความสําเร็จของการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศในการปฏิบัติการรบ
และการปฏิบัติการที่มิใชการรบ
๓. ระดับความสําเร็จของระบบบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบบัญชาการและควบคุมของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหลาทัพไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. รอยละของหนวยในระบบบัญชาการและควบคุมที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผูรับผิดชอบ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
 กรมกําลังพลทหารอากาศ
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธยอย
๒.๑๑.๑ พัฒนาการบัญชาการและควบคุมที่ใชเทคโนโลยีดิจิตอลใหมีความพรอมใชงานตลอดเวลา โดย
ตองสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูลที่เปนเครือขายทั้งดานการรบและสนับสนุนการรบ และตองสามารถ
ตอบสนองการบัญชาการและควบคุมในระดับ Near Real Time

- ๔๖ ๒.๑๑.๒ พั ฒ นาหน ว ยบั ญ ชาการรบในระบบบั ญ ชาการและควบคุ ม ได แ ก ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร
กองทัพอากาศ (Air Force Operation Center) ศูนยยุทธการทางอากาศ (Air Operations Center) ศูนย
ยุทธการภาคพื้น (Ground Operation Center) หองบัญชาการรบ (War Room) และหองบัญชาการรบของ
กองบิน (Wing War Room) โดยใชเทคโนโลยีดิจิตอล และตองสามารถเชื่อมโยงขอมูลการปฏิบัติการระหวางกัน
ไดตลอดเวลาภายใตมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ
๒.๑๑.๓ พัฒนาระบบการจัดการขอมูลยุทธการกองทัพอากาศใหเปนสวนหนึ่งของการบัญชาการและ
ควบคุม เพื่อสนธิขอมูลดิจิตอลในภาพรวมทั้งระบบ โดยเฉพาะขอมูลจากระบบการตรวจจับ (Sensor) โดย
บูรณาการและเชื่อมโยงขอมูลจากอากาศยาน สถานีเรดารภาคพื้น และชุดสถานีเรดารเคลื่อนที่ ขอมูลสถานภาพ
ความพรอมรบ ขอมูลดานการขาวและแฟมเปาหมาย เพื่อใหการตัดสินใจของผูบัญชาการอยูบนพื้นฐานของ
ขอมูลที่ถูกตองและครอบคลุม
๒.๑๑.๔ เชื่อมโยงระบบการตรวจจับ (Sensor) ที่จําเปนเขากับการบัญชาการและควบคุม โดยให
ความสําคัญกับระบบการตรวจจับ (Sensor) ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่ไมใชการรบ ตามลําดับ
ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูลเครือขายของระบบสนับสนุนการรบ โดยเฉพาะขอมูลสนับสนุนที่มีนัยสําคัญตอการ
ตัดสินตกลงใจในการบัญชาการและควบคุม
๒.๑๑.๕ สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบัญชาการและควบคุม เพื่อพัฒนาระบบให
มีความเสถียร (Stability) และความอยูร อด (Survivability) ทั้ง นี้ ตองพัฒ นาเจาหนาที่ส ายวิท ยาการของ
กองทัพอากาศทั้งในระยะสั้นและระยะกลางใหมีขีดความสามารถในการใชงาน ซอมบํารุง ปรับปรุง ตลอดจน
วิจัยและพัฒนาซอฟแวรของการบัญชาการและควบคุมไดเอง
๒.๑๑.๖ กําหนดแนวทางการเชื่อมโยงการบั ญ ชาการและควบคุม ของกองทัพอากาศ เขากับ การ
บัญชาการและควบคุมของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหลาทัพ ตลอดจนแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลทีจ่ าํ เปน
จากระบบอื่น ๆ ของสวนราชการหรือรัฐวิส าหกิจที่เ กี่ยวของ ทั้งนี้ตองอยูภายใตม าตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยของกองทัพอากาศ พรอมทั้งกําหนดแนวทางพัฒนากําลังพลรวมกันระหวางเหลาทัพ
๒.๑๑.๗ กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการการบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศ โดยเนน
การปฏิบัติตามระเบียบโดยเครงครัด โดยเฉพาะการใชงานระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานกับอุปกรณตอพวง
ตาง ๆ
กลยุทธที่ ๒.๑๒ เสริมสรางขีดความสามารถระบบการตรวจจับ (Sensor)
วัตถุประสงค
 ระบบการตรวจจับ (Sensor) ที่มีขีดความสามารถในการแสวงหาขอมูลในทุก ๆ ความตองการ
เพื่อใหไดรับขอมูลในรูปแบบดิจิตอลที่มีความถูกตอง ครบถวน และทันเวลา อีกทั้งสามารถบูรณาการขอมูล
ทั้งหมดใหอยูในรูปแบบขอมูลที่ชาญฉลาด (Smart Information) รวมทั้งกระบวนการ (Process) ในการผลิต
ขอมูลใหตรงกับความตองการของผูใช เพื่อใชประโยชนในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใชการรบ
ทั้งนี้ ตองสามารถรองรับการปฏิบัติการรวมกับระบบการตรวจจับ (Sensor) ของกองบัญชาการกองทัพไทย
เหลาทัพ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของภายใตมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ
ตัวชี้วัด
๑. ระดับขีดความสามารถของระบบการตรวจจับ (Sensor) ในระดับยุทธศาสตรและยุทธวิธี
๒. ระดับความสําเร็จของระบบการตรวจจับ (Sensor) และกระบวนการ (Process) ใหตรงตาม
ความตองการของผูใช

- ๔๗ ๓. รอยละของระบบการตรวจจับ (Sensor) ของกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย เหลาทัพ
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ที่สามารถเชื่อมโยงเขาสูระบบเครือขายของกองทัพอากาศภายใตมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ
๔. ร อยละของพื้ นที่ในประเทศและพื้นที่เ ปาหมายในการใช ง านระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร
(Geographic Information System)
ผูรับผิดชอบ
 กรมขาวทหารอากาศ
 กรมกําลังพลทหารอากาศ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
กลยุทธยอย
๒.๑๒.๑ ปรับ ปรุง ขีดความสามารถระบบการตรวจจับ ใหร องรับ การปฏิบัติก ารที่ใชเ ครือขายเปน
ศูนยกลาง ทั้งนี้ตองมีความพรอมและสามารถเชื่อมตอกับเครือขายเดิมและเครือขายใหมของกองทัพอากาศได
อยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑๒.๒ ปรับปรุงขีดความสามารถของระบบการตรวจจับของอากาศยาน โดยตองตอบสนองตอความ
ตองการ และใหความสําคัญกับภารกิจการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่ไมใชการรบ ตามลําดับ
๒.๑๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และระบบรักษาความปลอดภัยของเรดารภาคพื้น โดยจัดลําดับ
ความสําคัญในการปรับปรุงระบบการปองกันภัยสถานีเรดาร
๒.๑๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใชงานขอมูลอุตุนิยมวิทยา โดยการเชื่อมโยงและแสดงผลขอมูลดาน
อุตุนิยมวิทยาใหกับผูเกี่ยวของทั้งหมด
๒.๑๒.๕ พัฒนาระบบการบูรณาการขอมูลที่ไดจากระบบการตรวจจับ และกระบวนการใหสามารถใช
ประโยชนตามความตองการของผูบังคับบัญชาและผูใชงาน
๒.๑๒.๖ พั ฒ นา สร า ง และปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร (Geographic Information
System) ใหทันสมัย (Update) อยูเสมอ โดยตองมีการจัดเก็บฐานขอมูลที่เปนระบบ เพื่อใหสามารถเรียกใชงาน
(Availability) ไดตามความตองการของหนวยปฏิบัติหรือผูใชงาน
๒.๑๒.๗ พัฒนากําลังพลสายวิทยาการทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีระบบการตรวจจับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเจาหนาที่สายวิทยาการของกองทัพอากาศใหมีความ
เชี่ยวชาญดานซอฟแวรของระบบการตรวจจับ และการเรงสรางกําลังพลรุนใหมที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรั บ
การพัฒนาระบบการตรวจจับดวยกําลังพลของกองทัพอากาศ
๒.๑๒.๘ กําหนดแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลที่สําคัญและจําเปนจากระบบการตรวจจับ (Sensor) ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย เหลาทัพ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของภายใตมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ
กองทัพอากาศ
กลยุทธที่ ๒.๑๓ เสริมสรางขีดความสามารถผูปฏิบัต/ิ หนวยปฏิบัติ (Shooter)
วัตถุประสงค
 ผูปฏิบัติ/หนวยปฏิบัติมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใชการรบ
โดยใชเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อใหมีอํานาจการทําลาย (Fire Power) มีความแมนยํา (Precision) มีความสามารถ
ในการปฏิบัติภารกิจจากระยะไกล (Stand-off) และ/หรือเกินระยะสายตา (Beyond Visual Range) รวมทั้ง
รองรับการใชงานอาวุธสมรรถนะสูงที่ทันสมัยโดยตองสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงเขาสูการปฏิบัติการที่ใช

- ๔๘ เครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) ของกองทัพอากาศ อีกทั้งตองมีความพรอมในการเชื่อมโยงกับ เครือขายของ
กองบัญชาการกองทัพไทย เหลาทัพ และฝายพลเรือนที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัด
๑. รอยละความพรอมปฏิบัติก ารของอากาศยานหลัก ที่ส ามารถใชเ ทคโนโลยีที่ใชเ ครือขายเปน
ศูนยกลาง(NCO) และสามารถใชระบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link : TDL) ในการปฏิบัติ
ภารกิจ
๒. รอ ยละความพรอมปฏิบั ติก ารของยุ ท โธปกรณห ลัก ในระบบปองกันภั ยทางอากาศภาคพื้ น
(Ground - Base Air Defense System: GBADS) ที่สามารถเชื่อมโยงเขาสูเทคโนโลยีที่ใชเครือขายเปน
ศูนยกลาง (NCO)
๓. รอยละของประเภทอาวุธหลักที่มีขีดความสามารถในระดับที่แมนยํา (Precision)
๔. รอยละความสําเร็จของผูปฏิบัติ/หนวยปฏิบัติ (Shooter) ที่สามารถปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีที่
ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) เชื่อมโยงขอมูลทั้งในภารกิจการรบและภารกิจที่มิใชการรบ
ผูรับผิดชอบ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
 กรมกําลังพลทหารอากาศ
 กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ
กลยุทธยอย
๒.๑๓.๑ เตรียมและพัฒนายุทโธปกรณหลักภาคอากาศใหมีความพรอมสอดรับกับสถานการณและ
สภาพแวดลอมทั้งในภารกิจการรบ (Combat) และการปฏิบัติการอื่น ๆ ที่มิใชการรบ (Non – Combat) ทั้งนี้
ตองมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจโดยใชเทคโนโลยีที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง และระบบเชื่อมโยง
ขอมูลทางยุทธวิธี (TDL)
๒.๑๓.๒ เตรียมและพัฒนายุทโธปกรณหลักภาคพื้นที่มีอยูในปจจุบัน ใหสามารถรองรับการปฏิบตั กิ าร
ที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) และพัฒนาระบบการปองกันภัยทางอากาศภาคพื้น GBAD (Ground Base
Air Defense) ในทุกฐานบินทั่วประเทศใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติก ารที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง
(NCO) โดยใหความสําคัญกับ ฐานบินปฏิบัติการหลัก ฐานบินปฏิบัติก ารพิเศษ และฐานบินปฏิบัติการหนา
ตามลําดับ
๒.๑๓.๓ พัฒ นาระบบอาวุธและอาวุธหลัก ภาคอากาศและภาคพื้นใหมีอํา นาจการทําลาย (Fire
Power) ตามความตองการ มีความแมนยํา (Precision) สามารถปฏิบัติภารกิจจากระยะไกล (Stand-off) และ/
หรือนอกสายตา (Beyond Visual Range) รวมทั้งรองรับการใชงานอาวุธสมรรถนะสูง ที่ทันสมัย ตลอดจน
บริหารจัดการอาวุธสํารองสงครามใหมีความพอเพียงและเหมาะสมตามสถานการณ
๒.๑๓.๔ เสริมสรางขีดความสามารถบุคลากรในสวนกําลังรบ และพัฒนาระบบการฝก/การจําลองการ
ฝก และระบบการตรวจสอบ/ประเมินการฝก เพื่อใหบุคลากรในสวนกําลังรบ (War Fighter) มีระดับความรูและ
ความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางและเทคโนโลยีเฉพาะของยุทโธปกรณแตละแบบ
ในการสนับสนุนภารกิจการรบและมิใชการรบ
กลยุทธที่ ๒.๑๔ เสริมสรางขีดความสามารถเครือขาย (Network)
วัตถุประสงค
 เครือขาย (Network) ที่มีขีดความสามารถในการเชื่อมโยงทุกเครือขายหลักของกองทัพอากาศ
ทั้งเครือขายทั้งดานการรบ (Combat Network) และสนับสนุนการรบ (Support Network) ใหมีความ

- ๔๙ แข็งแกรง (Robustness) ความเพียงพอตอความตองการ (Sufficiency) ความเชื่อถือได (Reliability) ความ
รวดเร็ว (Speed) ความปลอดภัย (Security) และความทันสมัย (Update) โดยครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ
และสามารถเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (TDL) ที่มีมาตรฐานสากลและสามารถเชื่อมโยงยุทโธปกรณหลักของ
กองทัพอากาศไดทุกประเภท รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับหนวยนอกกองทัพอากาศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
รวมของกองทัพอากาศ
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของหนวยงานทั้งหมดของกองทัพอากาศที่มีเครือขายทั้งแบบใชสายและไรสาย ที่สามารถ
เขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา รองรับปริมาณขอมูลขาวสารที่เพิ่มขึ้นไดอยางเพียงพอ และครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ
ของหนวยงานนั้น ๆ
๒. รอยละของผลการปฏิบัติการใชเครือขายเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธีเทียบกับขีดความสามารถที่
กําหนดไวที่ตองสามารถเขาถึงได ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพื้ นที่ปฏิบัติการของหนวยงานที่ใช TDL ซึ่งตอง
สามารถเชื่อ มโยงข อ มูล กัน ไดร ะหว างหน ว ยตรวจจับ สัญ ญาณ (Sensor) หน วยบั ญ ชาการและควบคุ ม
(Command and Control) และหนวยปฏิบัติ (Shooter) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูรับผิดชอบ
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
กลยุทธยอย
๒.๑๔.๑ พัฒนาเครือขายของ ทอ. ใหมีความแข็งแกรง และมีเสถียรภาพ โดยทุกองคประกอบใน
เครือขายของ ทอ.ตองมีการรับสงขอมูลที่มีรูปแบบและมีมาตรฐานสามารถเชื่อมตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อการปฏิบัติภารกิจ ของ ทอ.การปฏิบัติก ารรวม ตลอดจนตองสามารถเชื่อมโยงขอมูล เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจที่ มีความพอเพียง ความเชื่อถือได ความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความทันสมัย
๒.๑๔.๒ พัฒ นาระบบเชื่ อมโยงข อมู ล ทางยุท ธวิ ธี (TDL) ให มีม าตรฐานสากล โดยตอ งสามารถ
เชื่อมโยงระหวางระบบการตรวจจับ (Sensors) การบัญชาการและควบคุม (Command and Control) และผู
ปฏิบัติ/หนวยปฏิบัติ (Shooter) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑๔.๓ พัฒนาบุคลากรในสวนของระบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (TDL) ใหมีความรูพื้นฐาน ความ
เขาใจ และความชํานาญในการใชง านระบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (TDL) กับ ยุทโธปกรณหลักและการ
บัญ ชาการและควบคุม โดยตองสามารถวิจัยตอยอดเพื่อพัฒ นาสูร ะบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุท ธวิธีแหง ชาติ
(National Link หรือ Link-T) เพื่อเปนแมแบบการพัฒนาในระดับกองทัพไทย
กลยุทธที่ ๒.๑๕ เสริมสรางขีดความสามารถสนับสนุนและบริการ (Support and Service)
วัตถุประสงค
 ระบบสนับสนุนและบริการของกองทัพอากาศมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ใชเครือขาย
เปนศูนยกลาง ทั้งการสนับสนุนการรบ การสงกําลังบํารุง การพัฒนาฐานบิน การพัฒนาศูนยเครื่องชวยฝก
จําลอง และงานบริก ารอื่นๆ เพื่อใหกองทัพอากาศสามารถปฏิบัติการที่ใชเ ครือขายเปนศูนยกลางไดอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหนวยงานในระบบสนับสนุนและบริการใหมีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง
๒. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนยเครื่องชวยฝกจําลอง (Training Simulation Center)

- ๕๐ ผูรับผิดชอบ
 กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
กลยุทธยอย
๒.๑๕.๑ พัฒ นาระบบการสง กําลังบํารุง ใหมี ขีดความสามารถในการปฏิบัติก ารที่ใชเครือขายเปน
ศูนยกลาง ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการและกําลังพลในระบบสงกําลัง บํารุงใหสามารถปฏิบัติภารกิจ ของ
กองทัพอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑๕.๒ วางแผนและพัฒนาหนวยงานในระบบสนับสนุนและบริการใหมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง
๒.๑๕.๓ วางแผน สราง บริหารศูนยเครื่องชวยฝกจําลอง (Training Simulation Center) โดยมุงเนน
ใหมีขีดความสามารถในการฝกกําลังพลภาคอากาศ กําลังพลภาคพื้น และกําลังพลสวนสนับสนุน เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง
๒.๑๕.๔ พั ฒ นากองบิ น มุ ง สู ก องบิ น ที่ ใ ช เ ครื อ ข า ยเป น ศู น ย ก ลาง เพื่ อ ให มี ศั ก ยภาพและ
ขีดความสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
๒.๑๕.๕ พัฒ นางานด า นนิ ร ภั ย ของกองทั พ อากาศ โดยเฉพาะการใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการเสริมสรางขีดความสามารถกําลังพลใหมจี ิตสํานึกและทัศนคติทางดานนิรภัย
กลยุทธที่ ๒.๑๖ เสริมสรางขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลและองคการ (Human and Organization)
วัตถุประสงค
 ทรัพยากรบุคคลและองคการของกองทัพอากาศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานมุงสูการปฏิบัติการ
ที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) บนพื้นฐานของการเปนองคการแหงการเรียนรู ตลอดจนมีความเขาใจ
พื้นฐาน ความเชี่ยวชาญ และความพรอมในการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบฐานขอมูลกําลังพลตามมาตรฐานกองทัพอากาศ โดยตอง
สามารถนําไปใชในการตัดสินใจได
๒. รอ ยละของ นขต.ทอ.ที่ ส ามารถสร า งความเข าใจใหกํ า ลั ง พลมี ความรู ค วามเข าใจเกี่ย วกั บ
กองทัพอากาศที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง โดยสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของหลั ก นิ ย ม (Doctrine) และแนวคิ ด ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ สํ า หรั บ การ
ปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยก ลาง (NCO) ไดรับการพัฒนา/ริเริ่ม เพื่อเปนหลักพื้นฐานและสรางความ
เขาใจในการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางใหกับกําลังพลกองทัพอากาศ
๔. จํานวนแนวคิดในการปฏิบัติภารกิจ (Concept of Operations: CONOPs) ที่ไดรับการพัฒนา/
ริเ ริ่ ม และสามารถใช ต รวจสอบขี ด ความสามารถของหน ว ยกํ า ลั ง รบ และหน ว ยสนั บ สนุ น ต า งๆ ของ
กองทัพอากาศตาม CONOPs ในการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง
๕. จํานวนแนวคิดในการปฏิบัติภารกิจสําหรับการปฏิบัติการรวม (Joint Concept of Operations:
JCONOPs) ที่ไดรับการพัฒนา/ริเริ่ม รวมกันกับเหลาทัพและกองบัญชาการกองทัพไทย และสามารถใชตรวจสอบ
ขีดความสามารถในการปฏิ บั ติก ารรว มกับ เหลา ทั พของหน ว ยกํ า ลัง รบ และหน ว ยสนั บ สนุ น ต า งๆ ของ
กองทัพอากาศตาม JCONOPs เพื่อสนับ สนุนการปฏิบัติการรวมที่ใชเ ครือขายเปนศูนยก ลาง (NCO) ของ
กองทัพไทย

- ๕๑ ผูรับผิดชอบ
 กรมกําลังพลทหารอากาศ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
กลยุทธยอย
๒.๑๖.๑ ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานดานกําลังพลของกองทัพอากาศและ
การปฏิบัติงานใหสอดคลองตามวงรอบการบริหารงานดานกําลังพล
๒.๑๖.๒ พัฒนาขีดความสามารถกําลังพลของกองทัพอากาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปน
ศูนยก ลาง โดยดําเนินการผานการฝก อบรมในหลัก สูตรทั้ง ระยะสั้นและระยะปานกลางของกองทัพอากาศ
โดยเฉพาะในเรื่อง สงครามที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Warfare), ระบบเชื่อมโยงขอมูลทาง
ยุทธวิธี (TDL), สงครามอิเล็กทรอนิกส (Electronic Warfare) และสงครามขาวสาร (Information Warfare)
๒.๑๖.๓ วิเคราะหและกําหนดความตองการในการเปลี่ยนแปลงระบบการฝกและศึกษาของกําลังพล
กองทัพอากาศในทุกระดับ เพื่อรองรับการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง ตลอดจนปรับปรุงโครงสราง
ของระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
๒.๑๖.๔ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใน รร.หลักขั้นปลายของ ทอ. ไดแก รร.นฝ.ฯ, รร.นอส.ฯ, รร.สธ.
ทอ.ฯ และ วทอ.ฯ ใหสามารถสรางความรูความเขาใจในเรื่องการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง เพื่อให
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถตัดสินใจและทํางานในลักษณะของการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง ไดอยาง
มืออาชีพ
๒.๑๖.๕ ปรับปรุงหลักสูตรใหมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง ในโรงเรียน
หลักขั้นตนของ ทอ.ไดแก รร.นอ., วพอ.พอ., รร.จอ.ฯ, รร.ดย.อย., รร.นม.ฯ และ รร.นป.ฯ เพื่อใหผูสําเร็จ
การศึกษาไดเขาใจและเห็นความสําคัญของการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปน ศูนยกลางที่จะมีผลตอการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพอากาศ
๒.๑๖.๖ พัฒนาและปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติ กฎ ขอบัง คับ คําสั่ง และมาตรฐานงานดานตางๆ ให
สอดคลองกับการประยุกตใช ICT ในการพัฒนาระบบงานของกองทัพอากาศและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู
๒.๑๖.๗ สรางระบบการแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลกับองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน บก.ทท., ทบ.,
ทร. หรือแมแตหนวยงานพลเรือนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนที่สุดในการพัฒนากองทัพอากาศ
และการปฏิบัติการรวมกับเหลาทัพและหนวยงานอื่น
๒.๑๖.๘ พัฒนาระบบการฝกในทุกระดับ ทั้งในระดับยุทธการ ระดับยุทธวิธี การฝกรวม/ผสม เพื่อให
สอดรับกับหลักนิยมและแนวคิดในการปฏิบัตภิ ารกิจสําหรับการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง
๒.๑๖.๙ ศึกษาและพัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางกองทัพอากาศ (RTAF’s
NCO Doctrine) และปรับปรุง หลัก นิยมกองทัพอากาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหทุก หนวยในกองทัพอากาศ
สามารถใชเปนหลักพื้นฐานในการพัฒนา
๒.๑๖.๑๐ ศึกษาแนวคิดในการปฏิบัตภิ ารกิจ (CONOPs) ของกองทัพอากาศในปจจุบัน และปรับปรุง
หรือพัฒนาแนวคิดการปฏิบัติภารกิจที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางกองทัพอากาศ (RTAF’s NCO CONOPs) โดย
ตองสอดคลองกับหลักนิยมการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางกองทัพอากาศ (RTAF’s NCO Doctrine)

- ๕๒ ๒.๑๖.๑๑ กํ า หนดแนวทางการปรั บ ปรุ ง แนวคิ ด การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ ใ ช เ ครื อ ข า ยเป น ศู น ย ก ลาง
กองทัพอากาศ (RTAF’s NCO CONOPs) เพื่อใหส ามารถปฏิบัติก ารรวม (Joint) ระหวางเหลาทัพ และ
กองบัญชาการกองทัพไทย
๔.๒.๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ รักษาความมั่นคงของรัฐ
ในสถานการณปจ จุบัน นอกเหนือจากภัยคุก คามในลักษณะสงครามตามแบบแลว ยังมีภัย
คุกคามที่มีผลกระทบตอความมั่นคงคือ ภัยคุกคามจากการกอการรายและขบวนการนอกกฎหมายตาง ๆ ซึ่งมี
แนวโนมรุนแรงมากขึ้น กลุมกอการรายระหวางประเทศสามารถใชประเทศไทยเปนพื้นที่ปฏิบัติการ หรือหลบ
ซอนตัว เนื่องจากเปนประเทศเสรีประชาธิปไตย และมีนโยบายที่เปดกวาง รวมทั้งมีแหลงธุรกิจผลประโยชน
ของประเทศเปาหมายจํานวนมาก อาชญากรรมขามชาติ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการกระทําความผิด
ของชาวต างชาติมี ส ถิติ เ พิ่ ม ขึ้น และมี ความสลั บ ซับ ซอ นมากขึ้ นตามความก า วหนา ทางดา นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต กลุมผูกอความไมสงบยังดํารงเจตนารมณที่จะ
ใชความรุนแรงอยางตอเนื่อง โดยสรางความชอบธรรมในการใชความรุนแรงเพื่อใหมวลชนและสาธารณชน
รวมทั้งองคการตางประเทศใหมีความเห็นคลอยตาม และใหการสนับสนุน มีการปรับยุทธวิธีและการกอเหตุที่มี
ความหลากหลาย รวมถึงมีการปฏิบัติการเพื่อแยงชิงมวลชน
ยิ่งไปกวานั้น ภัยพิบัติจากธรรมชาติมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นกองทัพอากาศจําเปนตองใชศักยภาพ
และขีดความสามารถของกองทัพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การชวยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณ
ภัย อันจะทําใหประชาชนมีความเขาใจ เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาตอการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ ทั้งนี้ ผูมี
สวนไดเสียหลักและกลุมเปาหมายสําคัญในยุทธศาสตรที่ ๓ คือ ประชาชน/กลุมเปาหมายในพื้นที่เปาหมาย
และภัยคุกคามภายในพื้นที่เปาหมาย
เปาหมายยุทธศาสตร:
ประชาชน/กลุมเปาหมายในพื้นที่เปาหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
กลยุทธที่ ๓.๑ ปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย/สถานการณ
วัตถุประสงค
 เพื่อปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงของรัฐ โดยใชศักยภาพและ
ขีดความสามารถของกองทัพอากาศในทุกดาน
ผูรับผิดชอบ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
 กรมขาวทหารอากาศ
 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ตัวชี้วัด
๑. รอยละจํานวนคําขอการปฏิบัติทางอากาศในการสนับสนุนการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรับการปฏิบัติ
๒. ความสําเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภายนอกเพื่อชวยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยพิบัติ
กลยุทธยอย
๓.๑.๑ ปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหลาทัพตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
รักษาความมั่นคงในบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

- ๕๓ ๓.๑.๒ ใชศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพอากาศในทุกดาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
เมื่อเกิดภัยพิบัติภายในประเทศ หรือในสภาวะวิกฤต
๓.๑.๓ เฝาระวังและแจงเตือนภัยที่กระทบตอกําลังอํานาจแหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการ
ควบคุมการใชหวงอากาศเพื่อประโยชนดานเศรษฐกิจและดานความมั่นคง
๓.๑.๔ สนับสนุนภารกิจดานการรักษาความมั่นคงของรัฐอื่น ๆ หรือเมื่อไดรับการรองขอจากรัฐบาล
หรือหนวยงานภาครัฐ
๓.๑.๕ สง เสริม ใหความรู ความเขาใจใหกับ กําลังพลและครอบครัวของกองทัพในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนการสรางความปรองดองสมานฉันทของ
กําลังพลและครอบครัวกับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๔.๒.๔ ยุทธศาสตรที่ ๔ รักษาผลประโยชนแหงชาติ
ยามปกติก องทัพอากาศมีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศใหมีความพรอมในการปองกัน
ประเทศและการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตามการรักษาผลประโยชนแหงชาติดว ยกําลังทางอากาศมีความจําเปน
อยางยิ่ง อาทิ การชวยเหลือมิตรประเทศที่ป ระสบภัย การสนับ สนุ นองคก ารสหประชาชาติ การรัก ษา
ผลประโยชนของประเทศไทยในตางแดน ตลอดจนการรักษาผลประโยชนในกิจการการบินของประเทศ อัน
นํามาซึ่ง เกียรติ ภูมิและศั ก ดิ์ศรีข องกองทัพอากาศ ทั้ง นี้ ผูมีสวนไดเ สีย หลัก และกลุม เป าหมายสําคัญ ใน
ยุทธศาสตร ที่ ๔ คือ ประชาชน/กลุมเปาหมายในพื้นที่เปาหมาย ประเทศเปาหมาย และผูมีสวนไดเสียในกิจการ
การบิน
เปาหมายยุทธศาสตร:
ผลประโยชนแหงชาติไดรับการคุมครองอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ๔.๑ ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชนแหงชาติ
วัตถุประสงค
 เพื่อปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการรักษาผลประโยชนแหงชาติ อันนํามาซึ่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของ
กองทัพอากาศ
ผูรับผิดชอบ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อการรักษาผลประโยชนแหงชาติตามที่ไดรับ
มอบหมาย
กลยุทธยอย
๔.๑.๑ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาสันติภาพ (Peace Keeping Operations) และการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตินอกประเทศ
๔.๑.๒ ปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหลาทัพตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
รักษาผลประโยชนของประเทศไทยในตางแดน
๔.๑.๓ ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชนแหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการดานการ
บินของประเทศ อาทิ การคุมครองนานฟาและเสนทางคมนาคมทางอากาศ และการคนหาและชวยชีวิตผู
ประสบอุบัติเหตุทางอากาศ ในระดับประเทศและภูมิภาค

- ๕๔ กลยุทธที่ ๔.๒ บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน
วัตถุประสงค
 เพื่อบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชนในการสนับสนุนการรักษาผลประโยชน
แหงชาติ
ผูรับผิดชอบ
 กรมกําลังพลทหารอากาศ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามบันทึก ความตกลงที่กองทัพอากาศมีความร วมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ/เอกชน
กลยุทธยอย
๔.๒.๑ สรางความรวมมือกับทุกภาคสวน ไดแก ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคทองถิ่น ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชนแหงชาติ
๔.๒.๒ สรางเครือขายความรวมมือเชิงวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา กิจการการบิน และอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ กับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศทีม่ ีศักยภาพ โดยเฉพาะ
เครือขายในภูมิภาคอาเซียน เพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศและผลประโยชนแหงชาติโดยรวม
๔.๒.๓ สรางกําลัง พลใหมีขีดความสามารถในการประสานความรวมมือ และรวมปฏิบัติง านใน
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
๔.๒.๕ ยุทธศาสตรที่ ๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ยามปกติก องทัพอากาศมีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศใหมีความพรอมในการปองกัน
ประเทศและการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ในปจจุบันปญหาสังคมและความทุกขยากของประชาชนในประเทศยังคง
ตองไดรับการแกไข อีกทั้งรัฐบาลไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งตองการการบูรณาการความ
รวมมือจากทุกฝายรวมทั้งฝายทหารดวย ดังนั้นกองทัพอากาศจะใชศักยภาพ และขีดความสามารถของกองทัพที่
มีอยู เพื่อชวยเหลือประชาชน การแกไขปญหาสังคม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ผูมีสวนไดเสียหลัก
และกลุมเปาหมายสําคัญในยุทธศาสตรที่ ๕ คือ ประชาชน/กลุมเปาหมายในพื้นที่เปาหมาย และผูมีสวนไดเสีย
ในกิจการการบิน
เปาหมายยุทธศาสตร:
ประชาชน/กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายไดรับ การพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล
กลยุทธที่ ๕.๑ ปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย
วัตถุประสงค
 เพื่อปฏิบัติภารกิจการแกไขปญหาสังคมและการพัฒนาประเทศตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผูรับผิดชอบ
 กรมยุทธการทหารอากาศ

- ๕๕ ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด
ของศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ (ศพส.ทอ.)
๒. รอยละของพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการพัฒนาตามแผนของกองทัพอากาศ
กลยุทธยอย
๕.๑.๑ สนับสนุนการแกไขปญหาสังคมตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล อาทิ การแกไขปญหาผูติด
เชื้อเอดส และการแกไขปญหายาเสพติด
๕.๑.๒ สนับสนุนกิจการการบิน อุตสาหกรรมการบิน และกิจการเกี่ยวเนื่องดานการบิน (Aviation
Supply Chain) ของประเทศ
๕.๑.๓ สนับ สนุน นโยบายการพัฒ นาประเทศดา นตา ง ๆ ของรั ฐบาลภายใตข อบเขตภารกิจ ที่
กองทัพอากาศพึงกระทําได
**************

- ๕๖ -

บทที่ ๕ การเชื่อมโยงยุทธศาสตรกองทัพอากาศไปสูกลไกการปฏิบัติ
รัฐบาลพัฒ นาระบบการบริห ารราชการอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการบริห ารงานเชิงยุท ธศาสตร
(Strategic Management) ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตลอดจนไดริเริ่มจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินเปนครั้งแรกของประเทศ เมื่อ
พ.ศ.๒๕๔๘ สงผลใหทุกสวนราชการตองกําหนดทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรที่ชัดเจนเพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินการ และการจัดสรรงบประมาณของสวนราชการ
ปจ จุบัน หนวยงานหลัก อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนด
หลักการ และแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของแตละสวนราชการ ตลอดจนการติดตามประเมินผล
เพื่อพิจารณารับเงินรางวัลจากรัฐบาลตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อีกทั้งไดริเริ่มการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance Rating) ในขณะเดียวกันสํานักงบประมาณ
(สงป.) ไดกําหนดหลัก การ และแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมทั้ง การวิเ คราะหร ะดับ
ความสําเร็จ ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool:
PART) ตลอดจนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดกําหนดแนวทางการ
ประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ
ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่กองทัพอากาศจึงตองเขาใจกลไก หลักการ และแนวทางการปฏิบัติตาง ๆ จาก
ก.พ.ร., สงป. และ สศช. เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตรและแผนแมบทกองทัพอากาศไปสูกลไกการ
ปฏิบัติไดอยางเปนระบบ
๕.๑ บริบทการบริหารราชการของกองทัพอากาศ
บริบทการบริหารราชการของกองทัพอากาศ (รูปที่ ๕.๑) ตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการที่ผานมา
พบวามีมติสําคัญ ๒ มิติไดแก (๑) มิติของโครงสรางและนโยบายในระดับตาง ๆ และ (๒) มิติของกฎหมายที่
เกี่ยวของ ดังนี้
ในมิติแรก พิจารณาจากโครงสรางการบริหารราชการจากระดับรัฐบาล ระดับกระทรวงกลาโหม ระดับ
กองทัพอากาศ ไปจนถึงหนวยงานภายในกองทัพอากาศ ซึ่งจะตองมีความเชื่อมโยงจากนโยบายรัฐบาล ไปสู
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตรการปองกันประเทศ ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ แผน
แมบทกองทัพอากาศ และแผนยุทธศาสตรของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตามลําดับ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร
กองทัพอากาศจะใหทิศทางหลักในระยะยาว ๑๒ ป จําเปนตองมีแผนแมบทของกองทัพอากาศ และโครงการ
สําคัญตาง ๆ ในระยะปานกลาง ๔ ป เพื่อใหเห็นทิศทางและเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจนและเปนขั้นเปนตอน
อันจะทําใหกองทัพอากาศสามารถบรรลุสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนไดอยางเปนระบบ
ในอีกมิติหนึ่ง จะคํานึงถึง กฎหมายที่เ กี่ยวของ ไดแก พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ ซึ่งสงผลตอ
ระบบการวางแผน และงบประมาณของทุกสวนราชการ แสดงใหเห็นวา เมื่อรัฐบาลที่เขามาบริหารราชการ
แผนดินและไดแถลงนโยบายรัฐบาลแลว รัฐบาลตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อเปนทิศทาง
ใหกับทุกสวนราชการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ซึ่งเปนแผนระยะปานกลาง อีกทั้งในแตละป ทุก
สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและคําของบประมาณรายจายประจําป ยิ่งไปกวานั้น เพือ่ ให
มั่นใจวาทุกสวนราชการสามารถปฏิบัติไดตามแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดและมีการใชจายงบประมาณอยาง
คุมคา จึงตองมีระบบติดตามและประเมินผลจาก ๓ หนวยงานหลัก ไดแก การประเมินผลเพื่อรับเงินรางวัลจาก

- ๕๗ รัฐบาล (Bonus) โดย ก.พ.ร.การประเมินผลความคุม คาของการใชจายงบประมาณตามระบบงบประมาณ
(PART) โดย สงป. และการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ (Value for Money) โดย สศช.
จะเห็นไดวาทั้ง ๒ มิติมีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ
ระยะยาว ๑๒ ป จะเปนทิศทางหลักที่สําคัญใหกับกองทัพอากาศในการกําหนดนโยบายผูบัญชาการทหาร
อากาศ และการจัดทําแผนแมบทในระยะปานกลาง โดยหลังจากรัฐบาลไดจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดินเรียบรอยแลว กองทัพ อากาศจะเริ่ม จัดทําแผนปฏิบัติร าชการ ๔ ป ใหส อดคลองตามนโยบายผู
บัญชาการทหารอากาศ และแผนแมบทที่กองทัพอากาศไดกําหนดไวตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ (๑) การกําหนดนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศจะมีก ารกําหนดสาระสําคัญของทิศทางการ
พัฒนาในแตละปงบประมาณ (๒) การจัดทําแผนแมบทตองคํานึงถึงความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร (Strategic
Alignment) กับ ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ และมีก ารบูรณาการระหวางแผนแมบทตาง ๆ และ (๓) การ
ติดตามและประเมินผลตองมีฐานขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อติดตามความกาวหนาตามยุทธศาสตรไดอยางเปน
รูปธรรม อีกทั้งตองพิจารณาบูรณาการระบบการประเมินผลอื่น ๆ เพื่อลดภาระการเก็บขอมูลที่ไมจําเปน

- ๕๘ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน

นโยบายรัฐบาล
นโยบาย รมว.กห.

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
กระทรวงกลาโหม

นโยบายการทหาร กห.

ยุทธศาสตร
การปองกันประเทศ

การบริหารราชการ ทอ.
กองบัญชาการ
ผูบังคับบัญชา
ติดตามความคืบหนา
๑) ตามวงรอบ
๒) การประชุมตาง ๆ
- ประชุม ทอ.
- ประชุม ฝสธ.ทอ.

แผนปองกันประเทศ
(บก.กองทัพไทย)

พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลัก เกณฑ
และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมือ ง
ทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖

ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ

(ยก.ทอ.)

นโยบาย ผบ.ทอ.

แผนแมบท (คณก.)



แผนปฏิบัติราชการ
นขต.ทอ.

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
กองทัพอากาศ
(ยก.ทอ.)

แผนแมบท....
แผนแมบท....

แผนการเตรียมและใชกําลัง
กองทัพอากาศ

(ยก.ทอ.)

แผนปฏิบัติราชการ ทอ.
ประจําป(สปช.ทอ.)

ประเด็นยุทธศาสตร

แผนการเตรียมกํ าลัง

เปาประสงค
ตัวชี้วัด

หนวยสายวิทยาการ/
จร.ทอ.ติดตาม
ความคืบหนา

กลยุทธ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

49 50 51 52

หัวหนาหนวย

ภารกิจฝูงบิน
แผนการฝก
 ฯลฯ



แผนยุทธการ
 แผนยุทธการ ทอ. ๔๔๑
 แผนยุทธการ ทอ. ๙๙๙
 แผนระดมสรรพกําลัง
 แผนการคนหาและชวยชีว ิต ทอ.
 แผนบรรเทาสาธารณภัย
 ฯลฯ

ความตองการงบประมาณ

(สปช..ทอ.)

กนผ.ยก.ทอ.

รูปที่ ๕.๑ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร นโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ

พระราช
บัญญัติ
วิธีการ
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๐๒

คําของบประมาณ
รายจา ยประจํ
าป
(สปช..ทอ.)

- ๕๙ ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) เปนทิศทางหลักในระยะ
ยาว ซึ่งเปนโจทยสําคัญในการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผน และการติดตามประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา
กองทัพอากาศสามารถขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรกองทัพอากาศไดอยางเปน
รูปธรรม จําเปนตองคํานึงถึงความเชื่อมโยงตาง ๆ (รูปที่ ๕.๑) ดังนี้
๑) การเชื่อมโยงยุทธศาสตรกองทัพอากาศไปสูนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ
๒) การเชื่อมโยงยุทธศาสตรกองทัพอากาศไปสูการจัดทําแผนและความตองการงบประมาณ
 แผนแมบทกองทัพอากาศ และโครงการสําคัญตาง ๆ
 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปกองทัพอากาศ
 แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในกองทัพอากาศ
 คําของบประมาณรายจายประจําปของกองทัพอากาศ
๓) การเชื่อมโยงการติดตามและประเมินผลในทุกระบบ
 การติดตามและประเมินผลเพื่อรับเงินรางวัลจากรัฐบาลโดย ก.พ.ร.
 การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) โดย สงป.
 การติ ดตามประเมิ นผลอื่ น ๆ ตามที่ ห น วยกําหนด เช น สํ านัก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
การเศษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงกลาโหม เปนตน
 การติดตามประเมินผลยุทธศาสตรกองทัพอากาศ
 การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ (Value for Money)
๕.๒ การเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
เพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรกองทัพอากาศกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตร เพื่อใชในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปอยางมีทิศทางและเปนรูปธรรม จึงได
กําหนดประเด็นยุท ธศาสตรใหสอดคลองกับ ยุท ธศาสตรกองทัพอากาศในบทที่ ๔ อีก ทั้ง เชื่อมโยงเขากับ
โครงสรางผลผลิต และเปาหมายการใหบริการตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยมี
สาระสําคัญดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
เปาหมายการใหบริการ
 สถาบันพระมหากษัตริยไดรับการพิทักษรักษาและเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ
กลุมเปาหมาย
 สถาบันพระมหากษัตริย
ผลผลิต
 การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค
 การเทิดทูน การปองกัน รวมทั้งการตอบโต และทําความเขาใจมิใหมีการลวงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการปองกันประเทศ
เปาหมายการใหบริการ
 กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพรอม ตลอดจนสามารถผนึกกําลังรวมกับเหลาทัพอื่นใน
การปองกันประเทศ ใหมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ
กลุมเปาหมาย
 ประชาชนในทุกภาคสวน กองทัพไทย ประเทศในกลุมอาเซียน และภัยคุกคาม

- ๖๐ ผลผลิต
 การเตรียมกําลังและใชกําลังในการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกําลั ง

กองทัพอากาศ
 การเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน มิตรประเทศ และองคการ
ระหวางประเทศ
 การดําเนินงานความรวมมือดานความมั่นคงในกรอบอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การรักษาความมั่นคงของรัฐ
เปาหมายการใหบริการ
 ประชาชน/กลุมเปาหมายในพื้นที่เปาหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
กลุมเปาหมาย
 ประชาชน/กลุมเปาหมายในพื้นที่เปาหมาย และภัยคุกคามภายในพื้นที่เปาหมาย
ผลผลิต
 การสรางความปรองดอง สมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
 การแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การรักษาผลประโยชนแหงชาติ
เปาหมายการใหบริการ
 ผลประโยชนแหงชาติไดรับการคุมครองอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
 ประชาชน/กลุม เปาหมายในพื้นทีเ่ ปาหมาย ประเทศเปาหมาย และผูมสี วนไดเสียในกิจการการบิน
ผลผลิต
 การปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาผลประโยชนแหงชาติ
 การปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาสันติภาพในตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
เปาหมายการใหบริการ
 ประชาชน/กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายไดรับการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล
กลุมเปาหมาย
 ประชาชน/กลุมเปาหมายในพื้นที่เปาหมาย และผูมีสวนไดเสียในกิจการการบิน
ผลผลิต
 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการชวยเหลือประชาชน
 การแกไขปญหายาเสพติด
ทั้งนี้ การกําหนดความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกับโครงสรางผลผลิตและเปาหมายการ
ใหบริการตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรสามารถปรับเปลี่ยนตามแผนงบประมาณ
ของยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณในแตละปของรัฐบาล
อนึ่ง สถานภาพและระดับการจัดสรรงบประมาณใหกับกองทัพอากาศถือเปนเครื่องบงชี้ถึงระดับความ
พรอมไดดีในระดับหนึ่ง โดยทุกฝายจะตองมองเห็นภาพและเขาใจในทิศทางเดียวกันวา ปจจัยดานงบประมาณ
เปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาเสริมสรางกําลังกองทัพอากาศที่สําคัญยิ่ง ยิ่งมีงบประมาณใกลเคียงหรือเพียงพอตอ
ความตองการเทาไร กําลังทางอากาศก็ยังเปนหลักประกันดานความมั่นคง ปลอดภัยและอํานาจการแขงขันได

- ๖๑ เปนเงาตามตัว ดังนั้น ในอนาคตจําเปนตองมีการถกแถลงระบบการจัดสรรงบประมาณเปนสัดสวนที่ชัดเจน
ใหกับงานดานความมั่นคงและกองทัพอากาศดวย อันจะทําใหการพัฒนากําลังทางอากาศและกองทัพอากาศ
ดําเนินไปอยางเปนระบบ มีแบบแผน และมุงสูเปาหมายในการเปนกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาคไดตามที่
ตั้งเปาหมายไว
๕.๓ การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญของกองทัพอากาศในการบริหารงานเพื่อให
กองทัพอากาศขับเคลื่อนสู “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค” หรือ “One of the Best Air Forces in
ASEAN” ไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ กองทัพอากาศกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล เพื่อบงชี้
ความกาวหนาความสําเร็จในการดําเนินการตามยุทธศาสตรโดยเทียบกับคาเปาหมายในแตละปงบประมาณ
และเปรียบเทียบกับคาอางอิง (Benchmarking)
การติดตามและประเมินผลกําหนดขอบเขตตามยุท ธศาตรก องทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๒
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) จะดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในยุทธศาสตรโดยครอบคลุมในทุกกลยุทธ
ทั้ง ๕ ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการตางๆ จะนําไปสูขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่
ตองการ อนึ่ง การประเมินผลความสําเร็จของยุทธศาสตรในการบรรลุ วิสัยทัศน จะเนนการวัดผลตัวชี้วัดใน
ลักษณะของการวัดผลลัพธที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับคาอางอิง (Benchmarking) ซึ่งจะวัดเฉพาะในสวน
ของการเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ประกอบดวย ๖ กลยุทธหลัก ไดแก
 กลยุทธที่ ๒.๑๑ เสริมสรางขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม (Command and
Control)
 กลยุทธที่ ๒.๑๒ เสริมสรางขีดความสามารถระบบการตรวจจับ (Sensor)
 กลยุทธที่ ๒.๑๓ เสริมสรางขีดความสามารถผูปฏิบัต/ิ หนวยปฏิบัติ (Shooter)
 กลยุทธที่ ๒.๑๔ เสริมสรางขีดความสามารถเครือขาย (Network)
 กลยุทธที่ ๒.๑๕ เสริมสรางขีดความสามารถสนับสนุนและบริการ (Support and Service)
 กลยุท ธที่ ๒.๑๖ เสริม สรางขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลและองคกร (Human and
Organization)
การติดตามและประเมินผลกลยุทธอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๖ กลยุทธขางตน เปนการวัดผลตัวชี้วัดใน
ลักษณะของการวัดผลการดําเนินงานเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการตาง ๆ จะนําไปสูขีดความสามารถของ
กองทัพอากาศที่ตองการ ซึ่งเปนการติดตามผลการดําเนินงานภายในกองทัพอากาศ มิไดมีการปรียบเทียบกับ
คาอางอิง (Benchmarking)

- ๖๒ Vision

Strategic
Themes

Ends

แผนที่ยุทธศาตร
(ฉบับปรั บปรุง พ.ศ.2557)
1.พิทัก ษรักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
สถาบัน
พระมหากษัตริย
สถาบันพระมหากษัตริย
ไดรับการพิทักษรักษา
และเทิดทูนอยาง
สมพระเกียรติ
เทิดทูนและ
ปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย

Ways

ถวาย
ความ
ปลอดภัย

2.เสริมสรางสมรรถนะและความ
พรอ มในการปอ งกันประเทศ

3.รัก ษาความมั่นคง
ของรัฐ

4.รัก ษา
ผลประโยชน
แหงชาติ

กองทัพไทย

ภัยคุกคาม
(Possible/Potential
Threats)

ประชาชน/
กลุมเปาหมาย/ ภัยคุกคาม
ภายใน
พื้นที่เปาหมาย

ประชาชน/
กลุมเปาหมาย

5.สนับสนุนการ
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
การพัฒ นาประเทศ
ของรัฐบาล
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย

กองทัพผนึกกําลังใน
การปองกันประเทศ

ภัยคุกคามถูกปองปราม/
ถวงดุลอํานาจ (Balance of power)

ประชาชน/
กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมายมีความมั่นคง
ปลอดภัย และสันติสขุ

ผลประโยชนแหงชาติ
ไดรับการคุมครอง
อยางมีประสิทธิภาพ

ประชาชน/
กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย
ไดรับการพัฒนา

ปฏิบัติภารกิจ
ตามนโยบาย/
สถานการณ

ปฏิบัติภารกิจเพื่อ
รักษาผลประโยชน
แหงชาติ

ปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ภัยคุกคาม
ภายนอก

ประเทศไทย
ประชาชน

ประชาชน
เชื่อมั่นศรัทธา

กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพรอ มในการปองกันประเทศ

เสริมสรางขีดความสามารถ
เสริมสราง
เสริมสราง
ขีดความ
ขีดความ
สามารถ C2 สามารถ
Sensor

เสริมสราง
ขีดความ
สามารถ
Shooter

เสริมสราง
เสริมสราง
ขีดความสามารถดา น ความพรอม
การขาวและความ เขาสู ประชาคม
รวมมือดานความมั่นคง
อาเซียน

พัฒนา
สมรรถนะ
กําลังพล

Means

One of the Best Air Forces in ASEAN

พัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

เสริมสราง
เสริมสราง ขีดความ
ขีดความ สามารถ
สามารถ Support
Network and
Service

เสริมสราง
ขีดความ
สามารถ
Human&
Organization

เสริมสราง
พัฒนาขีด
ขีดความ ความสามารถ
สามารถ
การสงกําลัง
ดานการยุทธ
บํารุง

บริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร

ปฎิบัติการ
กิจการ
พลเรือน

เสริมสราง ทอ.ให
เปนองคการแหง
การเรียนรู

วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
กําลังทางอากาศ

บูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ /เอกชน

แผนแมบ ท
ดานกําลังพล

แผนแมบท
ดานการขาว

แผนแมบท
ดานยุทธการ

แผนแมบ ท
ดานสงกําลังบํารุง

แผนแมบทดาน
กิจการพลเรือ น

แผนแมบ ท
ดานเทคโนโลยีฯ

แผนแมบ ท
ดานการวิจัย

ทรัพยากร

ทรัพยากร

ทรัพยากร

ทรัพยากร

ทรัพยากร

ทรัพยากร

ทรัพยากร

รูปที่ ๕-๑ กรอบการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลจะดําเนินการตามแนวทางการพัฒ นาระบบราชการที่กองทัพอากาศ
ดําเนินการโดยมีสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศเปนผูรับผิดชอบหลัก เพื่อให ไดขอมูลยอนกลับ
เชิง ยุ ท ธศาสตร ที่สํา คัญ แกก องทัพอากาศ ได แก ความกาวหนา ในการดํา เนินการตามยุ ท ธศาสตร และ
สามารถใชในการเปรียบเทียบกับคาอางอิง (Benchmarking) โดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับ ประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนจากแหลงขอมูลเปดและการวิเคราะหขอมูลจากกรมขาวทหารอากาศ ซึ่งจะเปนขอมูลเพื่อ
ประกอบการตั ด สิ น ใจในการปรั บ ยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ โครงการ/งาน/กิ จ กรรม และงบประมาณ
ทั้งนี้ แตละกลยุทธไดกําหนดหนวยงานรับผิดชอบไวอยางชัดเจน ซึ่งแตละหนวยงานดังกลาวจะตองติดตาม
และประเมินผลความกาวหนาและความสําเร็จในแตละกลยุทธดวย
**************

