
ศูนยศึกษายุทธศาสตร 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th

กำลังทางบกกำลังทางบก

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี



 จัดพิมพโดย
 กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตรและความมั่นคง
 ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
 ๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
 โทร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕  เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. การพิมพ พ.ศ.๒๕๓๗
© ลิขสิทธิ์ภาษาไทยเปนของศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
อยางถูกตองตามกฎหมาย
 ผูอำนวยการ : พลตรี อภิศักดิ์  สมบัติเจริญนนท
 รองผูอำนวยการ : พันเอก กิตติ  คงสมบัติ
   พันเอก อรรคเดช  ประทีปอุษานนท
 ที่ปรึกษา : พันเอกหญิง อารยา  จุลานนท
 หัวหนาโครงการ : พันเอก นิรุจ  ดวงปญญา
 รองหัวหนาโครงการ : นาวาอากาศเอกหญิง จุฬารัตน เพชรวิเศษ
   พันเอก สุทัศน  คร่ำในเมือง
 นักวิจัย : นางสาว หัสยา  ไทยานนท
   นางสาว ธาราทิพย  กัลยาณมิตร
 คณะวิจัย  : เรือโทหญิง นันทิยา  ทองคณารักษ
   จาเอก สามภพ  ศรีอักษร
   นางสาว มนวดี  ตั้งตรงหฤทัย
   นางสาว กรรณิการ  มหาสารกุล
 พิสูจนอักษร : พันตรีหญิง เฉลียว  เหมหงษ
   จาอากาศโท ชาญชัย  วังวงค
   นางสาว ชุตินธร  พรวุฒิกูล 
   นาง กัญจนีพร  มหาวรากร

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแหงชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
 เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง ยุทธศาสตรและการพัฒนาขีดความสามารถ
กำลังทางบก 
 พิมพครั้งที่ ๑ – กรุงเทพฯ จำนวน ๔๐๐ เลม ISSN ๐๘๕๘-๘๗๕๑ 
ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ, ๒๕๖๐ จำนวน ๖๒ หนา



กำลังทางบกกำลังทางบก

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี





ค�ำน�ำ

	 ปัจจบุนัสถานการณ์ความมัน่คงของโลกมกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็
และไม่แน่นอนในทุกมิติ	 ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในการรักษาผลประโยชน ์
ของประเทศมหาอ�านาจที่ขยายขอบเขตมากขึ้นในทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็น
สหรัฐฯ	 รัสเซีย	 หรือจีน	 ทั้งในรูปแบบของการใช้พลังอ�านาจทางทหารและ 
ทางเศรษฐกิจเพือ่ให้ได้มาซึง่ประโยชน์ของตน	ภยัคกุคามจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ	สภาวะโลกร้อน	การพัฒนาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมโลกตั้งแต่ระดับนานาชาติจนถึงปัจเจกบุคคล	 
การย้ายถิน่ฐานของประชากรในภูมภิาค	 แรงงานผดิกฎหมาย	และการขยายตวั 
ของอาชญากรรมข้ามชาติ	ปัญหาความรนุแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ปัญหา
ยาเสพติด	เป็นต้น	
	 ด้วยเหตดุงักล่าว	ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	
จึงได้จัดท�าเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี	 เรื่อง	 “ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
ขดีความสามารถก�าลงัทางบก”	ขึน้	เพือ่ศกึษาสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คง
ทางบก	ยทุธศาสตร์	นโยบายและขดีความสามารถก�าลงัทางบกในปัจจบุนั	และ
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาขดีความสามารถก�าลงัทางบก	โดยกองทพัไทย
สามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถก�าลังทางบกให้สามารถ
รองรับกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ





สำรบัญ

	 	 	 หน้า
ส่วนที่ ๑ บทน�ำ ๑
	 ๑.๑	 ความเป็นมา	 ๓
	 ๑.๒	 วัตถุประสงค์	 ๕
	 ๑.๓	 วิธีการด�าเนินการศึกษา	 ๕
	 ๑.๔	 ขอบเขตของการศึกษา	 ๖
	 ๑.๕	 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 ๖

ส่วนที่ ๒ กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อมด้ำนควำมมั่นคงทำงบก ๗
	 ๒.๑	 ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับโลก	 	๑๐
	 ๒.๒	 ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับภูมิภาค	๑๓
	 ๒.๓	 ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงภายในประเทศ	 ๑๕
	 ๒.๔	 ทิศทาง	แนวโน้ม	และการรักษาสมดุลของอ�านาจ	 ๑๙
	 	 ก�าลังรบทางบกในภูมิภาค	

ส่วนที่ ๓ ยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถก�ำลังทำงบก ๒๙
	 ๓.๑	 ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย	 ๓๑
	 ๓.๒		การพัฒนาขีดความสามารถก�าลังทางบกที่ต้องการ	 ๓๙

ส่วนที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๔๓
	 ๔.๑	 บทสรุป	 ๔๕
	 ๔.๒	 ข้อเสนอแนะ	 ๔๖

บรรณำนุกรม ๔๙

ภำคผนวก  ๕๑





1
เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี 

เรื่อง ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำาลังทางบก

ส่วนที่ ๑
บทนำ�



2
เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี 
เรื่อง ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำาลังทางบก



3
เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี 
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ส่วนที่ ๑
บทน�ำ

๑.๑ ควำมเป็นมำ
	 สถานการณ์ภยัคกุคามความมัน่คงของประเทศในปัจจบุนั	เป็นลกัษณะ
ผสมผสานระหว่างภัยคุกคามตามแบบและภัยคุกคามไม่ตามแบบที่ม ี
ความซับซ้อน	และมคีวามหลากหลายเพิม่ข้ึนเป็นล�าดับรวมทัง้การเปลีย่นแปลง
อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของประชาชนและประเทศ 
โดยรวมทีผ่่านมา	การด�าเนนิงานแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากภยัความมัน่คงตามแบบ
เป็นเรื่องของการทหาร	 ปัญหาที่เห็นเด่นชัด	 เช่น	 การสู้รบตามแนวชายแดน	
และความขดัแย้งเรือ่งเส้นเขตแดน	ซึง่มกัจะกระทบต่อความมัน่คงและโอกาส
ในการพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนเป็นหลกั	ขณะท่ีปัญหาท่ีเกดิจากภยัคกุคาม
ไม่ตามแบบมักจะเป็นเรื่องความมั่นคงของมนุษย์	 ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
โดยผิดกฎหมาย	 ปัญหาแรงงานต่างชาติ	 ฯลฯ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ 
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว	
	 ทั้งนี้	 จากปัญหาความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน	 ทั้งทาง 
ด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 การทหาร	 สภาพแวดล้อม	 พลังงานและ
เทคโนโลย	ีสิง่ต่างๆ	เหล่านี	้รวมทัง้ผลกระทบจากภายในและภายนอกประเทศ	
ท�าให้ประเทศต้องเผชิญกับความท้าทายและมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง 
มากขึ้น	โดยเฉพาะงานทางด้านความมั่นคงจึงมีความจ�าเป็นอย่างมากที่ก�าลัง
ทางบกจะต้องมกีารพฒันาขดีความสามารถเพือ่รองรบัต่อภัยคกุคามในรปูแบบ
ต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.๒๕๖๐	 มาตรา	 ๕๒	 
ได้บัญญัติให้	 รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช  
อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร  
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การทูต และการข่าวกรองท่ีมีประสิทธิภาพ ก�าลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน ์
ในการพัฒนาประเทศด้วย	 โดยก�าลังทางบกได้ให้ความส�าคัญต่อยุทธศาสตร ์
ที่ส�าคัญยิ่ง	 ๒	 ประการจากภารกิจที่ ได ้ก�าหนดตามพระราชบัญญัติ 
การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	 พ.ศ.๒๕๕๑๑	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์ 
การเตรยีมก�าลงัทางบก	และยทุธศาสตร์การป้องกนัราชอาณาจักร	(ยทุธศาสตร์
การใช้ก�าลงั)	ดงันัน้	การพฒันาในด้านก�าลงัพล	ยทุโธปกรณ์	การฝึกศกึษา	และ
แผนการปฏิบตั	ิ ถอืเป็นเรือ่งทีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรับก�าลังทางบก	 เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อันถือ 
ได้ว่าเป็นส่วนหนึง่ของการเตรยีมก�าลงัทางบก	ให้มคีวามพร้อมรบตามภารกิจ
ที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎหมาย	 นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมได้ก�าหนดภารกิจ
ของกองทัพบกไทยไว้ในพระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวง
กลาโหม	พ.ศ.๒๕๕๑	มาตรา	๘	ไว้	๕	ประการหลักซึ่งรวมภารกิจอื่นๆ	ได้แก่	
	 ๑)	 การป้องกันประเทศ	
	 ๒)	 การรักษาความมั่นคงภายใน	
	 ๓)	 การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	
	 ๔)	 การพัฒนาประเทศ	
	 ๕)		 ภารกิจทางทหารนอกเหนือสงคราม	 (Military	 Operations	 
Other	 Than	War:	MOOTW)	 เช่น	 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 
การพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิการช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมและการบรรเทา
สาธารณภัย	 (Humanitarian	 Assistance	 and	 Disaster	 Relief:	 HADR)	 
การรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติและองค์กรนานาชาติอื่นๆ	(United	
Nations	Peace	Keeping	Operations)	และการต่อต้านการก่อการร้าย

๑	กระทรวงกลาโหม.	(๒๕๕๑).	ราชกจิจานเุบกษา.	พระราชบญัญตัจิดัระเบยีบราชการกระทรวง
กลาโหม	พ.ศ.	๒๕๕๑.	เล่ม	๑๒๕	ตอนที่	๒๖	ก.	กรุงเทพฯ
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	 จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงและภารกิจ
ของก�าลงัทางบกดังทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้	 ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	 สถาบนัวชิาการ
ป้องกนัประเทศ	ในฐานะหน่วยงานด้านความมัน่คงและคลงัสมองของกองทพัไทย	
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว	 จึงได้จัดท�าเอกสารศึกษาเฉพาะกรณ	ี 
เรื่อง	“ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถก�าลังทางบก”	เพื่อท�าการ
ศึกษาและจัดท�าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถก�าลังทางบก 
ในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงและภัยคุกคามต่างๆ	 
ได้อย่างเหมาะต่อไป	

๑.๒ วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
	 ๑.๒.๑	 เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางบก
	 ๑.๒.๒	 เพือ่ศกึษายุทธศาสตร์/นโยบาย	และขดีความสามารถก�าลงัทางบก
ในปัจจุบัน
	 ๑.๒.๓	 เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ
ก�าลังทางบก

๑.๓ วิธีกำรด�ำเนินกำรศึกษำ 
	 ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ	 โดยคณะผู้ศึกษาจะด�าเนินการศึกษา 
ตามขั้นตอน	ดังนี้
	 ๑.๓.๑	 การเกบ็รวบรวมข้อมลูแบ่งเป็น	๒	ส่วน	ได้แก่	การเกบ็รวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ	และข้อมูลทุติยภูมิ	
	 	 ◊	ข้อมูลทุติยภูมิ	 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
จากเอกสารวิชาการ	 งานวิจัย	 บทความ	 สรุปการประชุมสัมมนา	 และส่ือ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
	 	 ◊	ข้อมูลปฐมภูมิ	 (๑)	 โดยการลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
ในพื้นที่เป้าหมาย	ได้แก่	ผู้แทนจากกรมยุทธการทหารบก	(ยก.ทบ.)	กองทัพ
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ภาคที	่๒	(ทภ.๒)	กองทพัภาคที	่๔	(ทภ.๔)	กองก�าลังสุรศักด์ิมนตรี	(กกล.สุรศกัด์ิ
มนตร)ี	กองก�าลงัสรุนารี	(กกล.สรุนาร)ี	และกองก�าลงัเทพสตร	ี(กกล.เทพสตร)ี	
(๒)	 และการจัดสนทนาปัญหายุทธศาสตร์	 โดยเชิญผู้แทนจากกรมยุทธการ
ทหาร	(ยก.ทหาร)	มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
	 ๑.๓.๒	 การวิเคราะห์	 และการสรุปผลการศึกษา	 ใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเน้ือหา	 (Content	 Analysis)	 จากสิ่งที่ได้จากข้อมูลปฐมภูมิและ 
ทุติยภูมิ	น�ามาสู่การเขียนผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา

๑.๔ ขอบเขตของกำรศึกษำ
	 การศึกษาครั้งนี้มุ ่งศึกษาสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางบก	
ยุทธศาสตร์/นโยบาย	 และขีดความสามารถก�าลังทางบกของประเทศไทย 
ในห้วงปี	พ.ศ.๒๕๖๐	ถึงปี	พ.ศ.๒๕๗๙	โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือน	
พ.ค.	 –	 ก.ค.๖๐	 ท้ังน้ี	 เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีฉบับนี้	 ได้แบ่งการน�าเสนอ
เนื้อหาเป็น	๔	ส่วน	ได้แก่	
ส่วนที่	 ๑	 บทน�า	
ส่วนที่		๒	 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางบก
ส่วนที่		๓	 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถก�าลังทางบก
ส่วนที่		๔	 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๑.๕ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
	 ๑.๕.๑	 กองทัพไทยสามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาขีดความ
สามารถก�าลงัทางบกให้สามารถรองรบักบัภยัคกุคามทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ๑.๕.๒	 สังคมและประเทศชาติโดยรวมจะเกิดความเข้มแข็ง	เนื่องจาก
การมีหน่วยงานความมั่นคง	 คือ	 กองทัพที่มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม 
ที่จะเกิดขึ้น	พร้อมกับขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคง	
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ส่วนที่ ๒
ก�รตรวจสอบสภ�วะแวดล้อม

ด้�นคว�มมั่นคงท�งบก
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ส่วนที่ ๒

กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อมด้ำนควำมมั่นคงทำงบก

	 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมความมัน่คงของโลก	เป็นการด�าเนนิการ
โดยใช้กรอบการวิเคราะห์	 มองภาพอนาคตเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น	 และม ี
ผลกระทบต่อการด�าเนินการของก�าลังทางบกโดยตรง	 ซึ่งท�าให้ก�าลังทางบก
ต้องปรับบทบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามต่างๆ	 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 จากการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงนั้นจะ 
แบ่งออกเป็น	๒	ประเดน็หลกั	คอื	ภยัคกุคามตามแบบ	(Traditional	Threats)	
เมื่อกล่าวถึงภัยคุกคามตามแบบจะเป็นการกล่าวถึงเป้าหมายของความมั่นคง
ว่าคืออะไร	 ซ่ึงเป้าหมายของความมั่นคงรูปแบบเดิมก็คือความมั่นคงของรัฐ	
อ�านาจอธิปไตยและบูรณภาพของดินแดน	 แนวคิดดังกล่าวได้รับการยอมรับ
อย่างสูงในระหว่างห้วงของสงครามเย็น	 โดยเป็นแนวคิดที่เห็นว่าเม่ือรัฐ 
มีความม่ันคงหรือสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐเอาไว้ได้แล้วประชาชน 
ที่อยู่ภายในรัฐนั้นก็จะมีความมั่นคงตามมาด้วย	 ดังนั้นจึงให้ความส�าคัญกับ 
การรักษาดุลอ�านาจระหว่างรัฐ	 การสร้างเสริมอ�านาจก�าลังรบเพ่ือรักษาไว ้
ซึ่งอ�านาจอธิปไตยของรัฐ	 ภัยคุกคามจึงเป็นในรูปแบบของการรุกราน 
ด้วยกองทัพจากต่างชาติ	 ส่วนภัยคุกคามไม่ตามแบบ	 (Non	 -	 Traditional	
Threats)	 นั้นเป็นภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงของมนุษย์	 เช่น	
สงครามกลางเมือง	 ความยากจน	 ความหิวโหย	 โรคระบาด	 การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน	ฯลฯ	ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย	๒		ผู้ศึกษาได้แบ่งหัวการตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงเป็น	 ๓	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับโลก	 ภูมิภาค	 
และในประเทศไทย	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

๒	ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์.	๒๕๕๘.	หน้า	๕.	กรมยุทธศึกษาทหารบก.	กองทัพบก

กับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ.
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๒.๑ ควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคงในระดับโลก๓  
 ๒.๑.๑ ภัยคุกคำมตำมแบบ (Traditional Threats)
	 ในห้วงที่ผ่านมาการแข่งขันในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและ
กลุ่มประเทศขยายขอบเขตมากขึ้นในทุกภูมิภาค	 โดยสหรัฐฯ	 ท่ีคร้ังหนึ่ง 
เคยเป็นประเทศมหาอ�านาจอันดับหนึ่งของโลก	 ได้ถูกท้าทายจากประเทศ
มหาอ�านาจหลายประเทศทั้งรัสเซียและจีน	 โดยเฉพาะจีนซึ่งเริ่มแผ่ขยาย
อิทธิพลทั้งทางด้านการเศรษฐกิจ	 เช่น	 การริเริ่มโครงการท�าให้เงินหยวน 
เป็นเงินสกุลท่ีเป็นสากล	 (Yuan	 Internationalization)	 หรือการวางแผน 
การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่นอกประเทศ	 เช่น	 การลงทุนการขุด	 
“คลองนกิารากวั”	ขึน้มาแข่งกบั	“คลองปานามา”	จนีกเ็ป็นเจ้าภาพจดัประชมุ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประชาคมละตินอเมริกาและแคริบเบียน	
(Community	 of	 Latin	 American	 and	 Caribbean	 State:	 CELAC)	 
เป็นคร้ังแรก	 บริษัทนายทุนจีนร่วมกับรัฐบาลนิการากัวประกาศก่อสร้าง	
“คลองนิการากัว”	 ขึ้นมาแข่งกับ	 “คลองปานามา”	 ที่สหรัฐฯ	 สร้างไว้เมื่อ 
ร้อยปีทีแ่ล้ว	ในด้านการทหารกองทพัปลดปล่อยประชาชนจนีได้มกีารประกาศ
ว่าจะมีการปฏิรูปกองทัพครั้งใหญ่ทั้งก�าลังทางบก	ทางอากาศ	และทางทะเล	
โดยเฉพาะการมุง่เน้นความส�าคญักบักองก�าลังยทุธศาสตร์ทีเ่น้นการปฏบิติัการ
ข่าวสาร	 กองก�าลังขีปนาวุธที่มีพิสัยครอบคลุมถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯ	 
รวมทัง้การขยายขดีความสามารถจากแนวทางเชงิตัง้รบัป้องกนัชายฝ่ัง	(Brown	
–	Water	Navy)	มาเป็นกองเรือน�้าลึก	(Blue	–	Water	Navy)	โดยมีเป้าหมาย
จะขยายก�าลังดังกล่าวให้ส�าเร็จในปี	 พ.ศ.๒๕๖๓	 –	 ๒๕๘๓	 ซ่ึงที่ผ่านมาจีน 
ได้ขยายอิทธิพลในน่านฟ้าเหนือบริเวณทะเลจีนตะวันออกและน่านฟ้าเหนือ
บริเวณทะเลจีนใต้ในส่วนที่อ้างกรรมสิทธิ์	 เป็นประเด็นความขัดแย้งต่อระบบ
เส้นทางการเดินเรือพาณิชย์ของโลกมากกว่าร้อยละ	๘๐

๓	นกัศกึษาหลกัสูตรหลกัประจ�าวทิยาลยัการทพับก	ชดุที	่๖๑.	๒๕๕๙.	หน้า	๒๒-๒๔.	ยทุธศาสตร์

กองทัพบก	๒๐	ปี	พ.ศ.๒๕๖๐	–๒๕๗๙.
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	 ด้านการแพร่ขยายของอาวธุท�าลายล้างสงูทีด่เูหมอืนจะลดความส�าคญั
ลงแต่แท้จริงเป็นประเด็นที่ยังคงอยู่	 คือ	 กรณีความขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐ 
ในฐานะอาวุธทางยุทธศาสตร์	 และกรณีที่ผู้ก่อการร้ายจะใช้ในการก่อเหตุ 
ในลักษณะของระเบิดสารกัมมันตภาพรังสี	 หรือ	 Dirty	 Bomb	 โดยเมื่อ	 
๑๒	 เม.ย.	 ค.ศ.๒๐๑๐	 ประธานาธิบดีมิติ	 เมดเวเดฟ	 ของรัสเซีย	 และ
ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 ของสหรัฐฯ	 ลงนามในสนธิสัญญาลดอาวุธ
นวิเคลยีร์ทางยทุธศาสตร์	(START)	ฉบบัใหม่	และรัฐสภาสหรัฐฯ	ได้ให้สัตยาบนั
ข้อตกลงนี้ในเดือน	 ธ.ค.	 ต่อมาในวันที่	 ๒๔	 พ.ย.	 ค.ศ.๒๐๑๓	 กลุ่มชาติ
มหาอ�านาจ	 P5+1	 ซึ่งประกอบด้วย	 ๕	 ชาติสมาชิกถาวรในคณะมนตรี 
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ	คือ	สหรัฐฯ	ฝรั่งเศส	อังกฤษ	จีน	และรัสเซีย	
กับมหาอ�านาจอีกประเทศหนึ่ง	คือ	เยอรมนี	บรรลุข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์
ช่ัวคราวกับอิหร่าน	 ซึ่งนับเป็นขั้นตอนส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อ 
ผ่อนคลายความตงึเครยีดและการเผชญิหน้าทีย่ดืเยือ้มานานหลายสบิปี	แนวโน้ม
สถานการณ์อาวุธนิวเคลียร์ยังคงความเป็นอาวุธยุทธศาสตร์สร้างพลังอ�านาจ
ให้กับผู้มีเทคโนโลยีหรือมีไว้ในครอบครอง	แม้แต่ประเทศเล็กอย่างปากีสถาน	
อหิร่าน	หรอืเกาหลเีหนอื	ทีส่ามารถคงบทบาทเป็นตวัแปรส�าคญัด้านความม่ันคง
ในภูมิภาคได้	 ความพยายามในการลดอาวุธนิเคลียร์ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง	 
แต่อุปสรรคส�าคัญคือ	ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ห้วง	พ.ศ.๒๕๕๗	–	
๒๕๕๘	 โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี	 ที่เกาหลีเหนือยังคงมี 
การทดลองขีปนาวุธพสิยัไกลและทดลองอาวธุนวิเคลียร์อย่างต่อเน่ือง	ซึง่ท�าให้
ยงัคงเป็นปราการด่านส�าคญัของการเจรจาลดอาวธุ	รวมทัง้ความกงัวลของการ
ขายเทคโนโลยีหรือสารกัมมันตรังสีที่สามารถใช้เป็นอาวุธในการก่อการร้าย 
ทีม่อี�านาจการท�าลายล้างสงูส่งผลกระทบในวงกว้างและยาวนานด้วยการโจมตี
เพียงครั้งเดียว	 ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกประเทศคงจะต้องให้ความส�าคัญในการ
ก�าหนดมาตรการป้องกนัการก่อเหตกุารณ์ก่อการร้ายดังกล่าว	ถงึแม้ว่าโอกาส
จะน้อยแต่หากเกิดเหตุแล้วส่งผลกระทบอย่างมหาศาล
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 ๒.๑.๒ ภัยคุกคำมไม่ตำมแบบ (Non - Traditional Threats)
	 ปัญหาสภาวะแวดล้อมความมั่นคงระดับโลกท่ีประชาคมระหว่าง
ประเทศได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง	คือ	ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	 สภาวะโลกร้อน	 ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติที่มีแนวโน้มและมีความถ่ี 
มากยิง่ขึน้	ซึง่นบัเป็นภยัคุกคามทีค่รอบคลมุตัง้แต่ความมัน่คงของรฐั	จนกระทัง่
ความมั่นคงของมนุษย์	 ภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นรากฐาน 
ของภัยต่อการพัฒนาในทุกด้านอย่างกว้างขวาง	 ซึ่งจะลดทอนพลังอ�านาจ 
ของชาติต่างๆ	ในโลก	
	 นอกจากน้ัน	 การพัฒนาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เข้ามา 
มอีทิธพิลต่อสงัคมโลกตัง้แต่ระดบันานาชาติจนถึงปัจเจกบคุคล	เครือข่ายสังคม
ออนไลน์	ท�าให้ภัยคุกคามทั้งจากตัวแสดงที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ	ก็ใช้ประโยชน์
จากพื้นที่เครือข่ายดังกล่าวในการคุกคาม	 ทั้งต่อประเทศ	 องค์กร	 จนถึงตัว
บุคคลในรูปแบบของอาชญากรรมทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 การก่อการร้าย	
การจารกรรม	การโจมตีระบบที่มีความส�าคัญ	หรือการบ่อนท�าลายทางสังคม	
เพือ่กลุม่ผลประโยชน์ทางการเมอืง	 ไซเบอร์เป็นพืน้ทีที่ท่�าให้ภยัคกุคามทีม่อียูเ่ดิม 
มีการพัฒนาความรุนแรงและความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง	
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๒.๒ ควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคงในระดับภูมิภำค๔  
 ๒.๒.๑ ภัยคุกคำมตำมแบบ (Traditional Threats) 
  ◊ กำรขยำยอิทธิพลและบทบำทของประเทศมหำอ�ำนำจ 
ต่อภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	มีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่แสดงให้เห็น
ถึงแนวโน้มของการแข่งขันและการขยายอิทธิพลของชาติมหาอ�านาจ	ทั้งใน 
รูปแบบของการใช้พลังอ�านาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเพ่ือให้ได้มา 
ซึง่ประโยชน์ของตน	และการเข้ามาแทรกแซงกจิการภายในของประเทศต่างๆ	
ในภูมิภาค	 ซึ่งหากเกิดความขัดแย้งขึ้นก็อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของไทยซึ่งอยู่ในภูมิภาคนี้ได้
  ◊ กำรแย่งชิงทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจ เช่น	 กรณีหมู่เกาะ 
สแปรตลีย์	 มีประเทศในภูมิภาคที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากทรัพยากร 
ในทะเลจีนใต้	 ซึ่งเป็นประเทศที่มีที่ตั้งตามแนวชายฝั่ง	 และเกาะขนาดใหญ	่ 
โดยประเทศเหล่านั้นต่างอ้างสิทธิในการครอบครองหมู ่เกาะสแปรตลีย	์ 
(Spratly	 Islands)	และหมูเ่กาะพาราเซล	(Paracel	 Islands)	การได้ครอบครอง
สิทธิ์ในพื้นที่เหล่านี้จะท�าให้ได้รับผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ทีม่มีลูค่ามหาศาล	นอกจากนี	้เบือ้งหลงัของการอ้างสทิธิเหนอืดินแดนดังกล่าว
นั้นมิใช ่เพียงเพราะพื้นที่พิพาทมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ�านวนมาก 
เพยีงเท่านัน้	ทว่าพืน้ทีด่งักล่าวยงัมคีวามส�าคญัในเชงิยทุธศาสตร์	กล่าวคอื	ยงัเป็น
เส้นทางการคมนาคมทางทะเล	 (Sea-lanes)	 ท่ีคับคั่งท่ีสุดเป็นอันดับสอง 
ของโลกอีกด้วย๕	 ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นับว่าเป็นปัญหาที่ไม่ได ้
เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบัน	 แต่ปัญหาดังกล่าวกลับเป็นปัญหาใหม่ที่เผยให้เห็นถึง 
แง่มุมอื่นๆ	ที่มีความหลากหลายมากขึ้น	

๔	นกัศกึษาหลกัสูตรหลกัประจ�าวทิยาลยัการทพับก	ชดุที	่๖๑.	๒๕๕๙.	หน้า	๓๐-๓๑.	ยทุธศาสตร์

กองทัพบก	๒๐	ปี	พ.ศ.๒๕๖๐	–๒๕๗๙.
๔	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ.	 ๒๕๕๙.	 หน้า	 ๒.	 บทบาททางทหารและผลประโยชน์ 

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในทะเลจีนใต้.
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  ◊ ควำมขัดแย้งทำงดินแดนและกำรใช้ก�ำลังทำงกำรทหำร 
ยงัคงมปัีญหาความไม่เข้าใจและความหวาดระแวงทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้ง
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	 แต่สามารถจ�ากัดขอบเขตและระดับ 
ความรุนแรงให้อยู่ในเฉพาะพื้นที่	โดยเป็นผลจากการเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือท่ีใกล้ชิดกัน	 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาปัจจัยที่เก่ียวโยง 
กบัสถานการณ์ข้อพิพาทในภมิูภาค	สถานการณ์ภายในของประเทศเพือ่นบ้าน	
และบทบาทของประเทศมหาอ�านาจที่ เกี่ยวข้องกับภูมิภาค	 และการ 
ที่ประเทศไทยมีชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
หลายประเทศ	 โดยยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนและอาณาเขต
ทางทะเลระหว่างกัน	 รวมถึงมีสิ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มงบประมาณทางทหาร 
ของประเทศในภูมิภาค	 จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะน�าไปสู่การใช้ก�าลังทหาร 
ต่อกันหากเกิดความขัดแย้งรุนแรงและไม่มีการบริหารจัดการปัญหาร่วมกัน 
ที่มีประสิทธิภาพ
 ๒.๒.๒ ภัยคุกคำมไม่ตำมแบบ (Non - Traditional Threats) 
  ◊ กำรขยำยตัวของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในระดับ
ภมูภิำค ท�าให้อาเซียนมคีวามเช่ือมโยงกนัมากขึน้	ทัง้ทางการเมอืง	ความมัน่คง	
เศรษฐกจิ	และสงัคม	อนัจะน�าไปสูก่ารเสรมิสร้างพัฒนาการทางการเมอืงและ
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก	 รวมทั้งเพิ่มโอกาสการติดต่อเชื่อมโยงผ่าน 
เส้นทางคมนาคมในภมูภิาค	อย่างไรก็ตามการเป็นประชาคมเป็นความท้าทาย	
โดยเฉพาะการที่ประเทศสมาชิก	 และประเทศไทยยังมีลักษณะการปกครอง
และเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน	 การสร้างความเป็นประชาคมและการเปิดกว้าง
ของการติดต่อระหว่างกันอย่างเสรี	 ท�าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงของชาติ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในประเด็นการย้ายถิ่นฐาน 
ของประชากรในภูมิภาค	 แรงงานผิดกฎหมาย	 และการขยายตัวของ
อาชญากรรมข้ามชาติ	
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๒.๓ ควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคงภำยในประเทศ๖  
 ๒.๓.๑ ภัยคุกคำมตำมแบบ (Traditional Threats) 
	 มีสิ่งบ ่งชี้ ถึงการเพิ่มงบประมาณทางทหารของประเทศ 
ในภูมิภาค	 ความจ�าเป็นที่ต้องพัฒนาอ�านาจก�าลังรบเปรียบเทียบให้สูงกว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน	 รวมท้ังจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์อันทันสมัยเข้าประจ�าการ
ในกองทัพเป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งอาจเกิดเหตุไม่คาดหมายขึ้นและจะเป็น 
ฝ่ายเสียเปรียบหากมีศักย์สงครามต�่ากว่า
 ๒.๓.๒ ภัยคุกคำมไม่ตำมแบบ (Non - Traditional Threats) 
  ◊	ควำมมัน่คงของสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิ	ความเคลือ่นไหว 
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันฯ	 ได้เพ่ิมระดับและขอบเขตที่กว้างขวาง	 
ทั้งที่มีลักษณะเชื่อมโยงสถาบันฯ	 มาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง	 
ตลอดจนมีการกล่าวอ้างความเท็จเพื่อดูหม่ินใส่ร้ายอันเป็นการบ่อนท�าลาย 
ต่อสถาบันฯ	 รวมถงึการวพิากษ์วจิารณ์ประเดน็การบงัคับใช้กฎหมายท่ีเกีย่วกบั 
การหมิ่นสถาบันฯ	 ที่ขัดต ่อหลักสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน	 
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว	น�ามาซึ่งความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มต่างๆ	ในสังคม	ประกอบกับความผูกพันเชื่อมโยงของประชาชน
บางส่วนโดยเฉพาะ	 ในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่ท่ีมีต่อสถาบันฯ	 ถูกลดทอนลง	
เนื่องจากขาดความเข้าใจ	ความตระหนักรู้อย่างถูกต้องแท้จริงถึงความส�าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและจุดยึดเหนี่ยว 
ของสังคมไทย
  ◊	ควำมขดัแย้งของคนภำยในประเทศ	พฒันาการทางการเมอืง
ของไทยที่ผ่านมามีทิศทางที่น�าสังคมไทยวิวัฒน์ไปสู่วัฒนธรรมการเมือง 
ที่ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมตัดสินใจในนโยบายของรัฐมากขึ้น	 สังคมไทย
ก�าลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 

๖	นกัศกึษาหลกัสูตรหลกัประจ�าวทิยาลยัการทพับก	ชดุที	่๖๑.	๒๕๕๙.	หน้า	๓๗-๔๑.	ยทุธศาสตร์

กองทัพบก	๒๐	ปี	พ.ศ.๒๕๖๐	–๒๕๗๙.



16
เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี 
เรื่อง ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำาลังทางบก

และการเมือง	 โดยที่ยังคงมีป ัญหาเชิงโครงสร้างจากความเหลื่อมล�้า 
ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงโลกทัศน์ 
ที่แตกต่างกันของกลุ่มคนในสังคม	 เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความแตกแยก 
ทางความคิดระหว่างคนกลุม่ต่างๆ	ท�าให้สถานการณ์ความขดัแย้งทางการเมอืง
ยังคงเป็นจุดเปราะบางในการรักษาความเป็นเอกภาพของชาติ	และการสร้าง
ภมิูคุม้กนัของสงัคมไทย	หากการสร้างความสมานฉนัท์ปรองดองและการแก้ไข
รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งยังคงไม่บรรลุผล

  ◊	ปัญหำควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีประเด็น
น่าสนใจ	 คือ	 เรื่องอัตลักษณ์	 ชาติพันธุ์มาลายู	 ศาสนา	 และประวัติศาสตร ์
รฐัปัตตาน	ี โดยการต่อสูท้ีใ่ช้ความรนุแรงเป็นผลมาจากกลุม่บคุคลท่ีมอีดุมการณ์
ต้องการแบ่งแยกดินแดนได้น�าเงื่อนไขอัตลักษณ์เฉพาะมาขยายผลในการใช้
ความรุนแรง	 นอกจากนี้ได้ปรากฏมีปัญหาใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
อย่างมีนัยส�าคัญ	 คือ	 ปัญหายาเสพติดภัยแทรกซ้อนของภาคประชาสังคม 
โดยเฉพาะเยาวชนถูกชักจูงเข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวที่สอดคล้อง 
กับอุดมการณ์ของผู้เห็นต่างจากรัฐ	 รวมท้ังการเข้ามีบทบาทและแทรกแซง 
ขององค์กรระหว่างประเทศที่เป็นการเพิ่มความซับซ้อนของปัญหามากยิ่งขึ้น
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  ◊	ปัญหำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร ์ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศ	 คือ	 “ประเทศมีความมั่นคง	 
มัง่ค่ัง	ยัง่ยนื	เป็นประเทศพฒันาแล้ว	ด้วยการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง”	โดยรฐับาลมีภารกิจส�าคัญในการขบัเคลือ่นปฏริปูประเทศด้านต่างๆ	
เพื่อปรับแก้	 จัดระบบ	ปรับทิศทาง	และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ	 
และสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ที่เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การมุ่งให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 
เพ่ือให้ทันต่อการขับเคลื่อนของโลกสมัยใหม่	 ภายใต้วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือท่ีเรียกกันอย่างคุ ้นหูกันว ่า	 
“Thailand	 4.0”	 โดยจะเป็นยุคที่เศรษฐกิจจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม๗	 

จากนโยบายในการขับเคล่ือนประเทศที่จะมุ ่งเน้นให้มีการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาอาจน�ามาสู่ภัยคุกคามด้านอาชญากรรม 
ไซเบอร์ได้	เนือ่งจากการเร่งการพฒันาเก่ียวกับอตุสาหกรรมดิจิตอล	กอปรกบั
ความสามารถในการเข้าถึงโครงข่ายไซเบอร์ของประชาชนในประเทศไทย 
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง	๒	-	๓	ปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงด้านภัยคุกคาม
ไซเบอร์จึงมีสูงขึ้นหลายเท่าตัว	ทั้งในมิติของสังคม	 เศรษฐกิจ	การเมือง	และ
การทหาร	 และจะเป็นภัยคุกคามท่ีจะถูกยกระดับในเชิงยุทธศาสตร  ์
ของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้๘	

๗	บวร	เทศารินทร์.	๒๕๕๙.	หน้า๒.	ประเทศไทย	๔.๐	โมเดลเศรษฐกิจใหม่.	
๘	เศรษฐพงค์	มะลิสุวรรณ.	๒๕๕๙.	หน้า	๒.	เปิดแนวคิด	“เศรษฐพงค์”	ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์.
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  ◊	ปัญหำยำเสพติด ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดของ
ประเทศไทยมแีนวโน้มรนุแรง	 เพิม่ขึน้มาโดยต่อเนือ่ง	 โดยเฉพาะการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเส่ียงที่ส�าคัญ	 และยังเป็น 
ปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อเนือ่งไปยงัปัญหาอืน่ๆ	ตามมา	เช่น	ปัญหาอาชญากรรม	
ปัญหาการท�าลายศักยภาพของประชากร	 ประเทศไทยต้องเผชิญกับ 
การลักลอบค้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเป็นประเทศทางผ่าน 
และประเทศปลายทาง	 โดยพื้นท่ีชายแดนภาคเหนือและพ้ืนท่ีชายแดน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ถือเป็นพื้นที่ส�าคัญในการล�าเลียงยาเสพติด 
จากหลายแหล่งผลิตทั้งในและนอกภูมิภาค	ท�าให้การจับกุมกระท�าได้ยากขึ้น	
เนือ่งจากลกัษณะเฉพาะตวัของการจัดองค์กร	รปูแบบและวธิกีารค้ายาเสพติด
มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ	
  ◊	ควำมเสี่ยงภัยพิบัติทำงธรรมชำติ	สภาพการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้น
พร้อมกับการเพิ่มจ�านวนของประชากรโลก	 การเพิ่มการใช้พลังงานรวมถึง 
การพฒันาประเทศทีเ่น้นการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นหลกัน�าไปสูก่ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดสมดุล	 ท�าให้ส่ิงแวดล้อมเสื่อมโทรม	 ส่งผลต่อ
ระบบนิเวศน์จนน�าไปสู่ภัยพิบัติธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น	 มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัย	 วาตภัย	 แผ่นดินไหวเพิ่มมากขึ้น	 ประเทศไทยจ�าเป็นต้องพัฒนา 
ความสามารถ	ความรู	้ทกัษะ	ประสบการณ์	และการเตรียมความพร้อมในการ
บริหารจัดการวิกฤติการณ์และภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นป้องกัน	 
การแก้ไขและการฟื ้นฟูสถานการณ์ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติในระดับรุนแรงมากขึ้น	 ควบคู่กับการขยายความร่วมมือกับ
ประชาคมโลกเพื่อจัดการกับภัยพิบัติดังกล่าว
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  ◊	กำรย้ำยถิ่นฐำนของประชำกรจำกประเทศรอบบ้ำนเข้ำสู่
ประเทศไทย	ส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิน่ในลกัษณะเข้าเมอืงผดิกฎหมายทีส่่งผล
ให้เกิดปัญหาการผลักดันส่งกลับ	 ส่งผลให้มีผู้ย้ายถิ่นจ�านวนมากยังตกค้าง 
อยู่ในประเทศไทยอันจะก่อให้เกิดปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ	 ปัญหา
สาธารณสุข	 ปัญหาสิทธิมนุษยชน	 ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนชาวไทย	 
ตลอดจนปัญหาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว
 โดยสรปุ	จากการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงทัง้ในระดับโลก	
ระดับภูมิภาค	 และภายในประเทศไทย	 แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของ 
ภยัคกุคามต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นทัง้ภัยคุกคามตามแบบและภยัคกุคามไม่ตามแบบ	
นั้นย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในอนาคตและมีความเป็นไปได้ท่ีก�าลังทางบก 
ต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าว	 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีก�าลังทางบก 
จะต้องปรบัตวัให้เท่าทนักับบรบิทและความเปลีย่นแปลงต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ในโลก	
และปกป้องอธิปไตยของประเทศให้มีความมั่นคงสืบต่อไป

๒.๔ ทิศทำง แนวโน้ม และกำรรักษำสมดุลของอ�ำนำจก�ำลังรบทำงบก 
ในภูมิภำค
	 ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉยีงใต้ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	เช่น	การขยายอิทธิพลและ
บทบาทของประเทศมหาอ�านาจต่อภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	การขยายตัว
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค	 ความขัดแย้งทางดินแดน
และการใช้ก�าลังทหาร	 เมื่อพิจารณาถึงปัญหาที่มีความเสี่ยงอันจะน�าไปสู ่
การใช้ก�าลงัทหารต่อกนัหากเกดิความขดัแย้งรนุแรงและไม่มกีารบรหิารจดัการ
ปัญหาร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ	คงหนีไม่พ้นประเด็นความขัดแย้งทางดินแดน
และการใช้ก�าลังทหาร	 ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีปัญหาความไม่เข้าใจและความ
หวาดระแวงที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน	 
แต่ก็สามารถจ�ากัดขอบเขตและระดับความรุนแรงให้อยู่เฉพาะพื้นที่	 โดยเป็น
ผลจากการเสรมิสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมอืทีใ่กล้ชดิกัน	และการเสรมิสร้าง
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ความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงป้องกัน	รวมถึงทิศทางความร่วมมือของประเทศ
ในภูมิภาคที่มุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	อย่างไรก็ตาม	เมื่อพิจารณาปัจจัย
ทีเ่ก่ียวโยงกบัสถานการณ์ข้อพิพาทในภมูภิาค	สถานการณ์ภายในของประเทศ
เพื่อนบ้าน	 และบทบาทของประเทศมหาอ�านาจที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาค	 และ
การทีป่ระเทศไทยมชีายแดนทัง้ทางบกและทางทะเลติดกบัประเทศเพ่ือนบ้าน
หลายประเทศ	 โดยยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนและอาณาเขต
ทางทะเลระหว่างกัน	 รวมถึงมีสิ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มงบประมาณทางทหาร 
ของประเทศในภูมิภาค	 จึงถือว่ายังมีความเสี่ยงท่ีจะน�าไปสู่การใช้ก�าลังทหาร
ต่อกัน๙		ซึง่แต่ละประเทศในภมูภิาคกจ็ะมกีารพฒันากองทพัหรอืก�าลงัทางบก
ไปในทิศทางต่างๆ	 ที่วางไว้	 เพื่อรับมือกับปัญหาหรือ	 ภัยคุกคามที่จะเกิดข้ึน 
ในอนาคต	

๙	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	 ๒๕๕๘.หน้า	 ๔-๕.	 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ	 

พ.ศ.	๒๕๕๘–๒๕๖๔.	เอกสารอัดส�าเนา

BURMA

LAOS

CAMBODIA

MALAYSIA

BANGKOK
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	 ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	๔	ประเทศ	ได้แก่	
(๑)	ประเทศกมัพชูา	มชีายแดนตดิต่อกบัประเทศไทยต้ังแต่ช่องบก	(สามเหล่ียม
มรกต)	อ.น�้ายืน	จ.อุบลราชธานี	ผ่าน	จ.ศรีสะเกษ	จ.สุรินทร์	บริเวณชายแดน
ตอนล่างของภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีทิวเขาพนมดงรักเป็นชายแดน	 
แถบ	 จ.สระแก้วบริเวณชายแดนแถบตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีทิวเขาพนมดงรักเป็นเขตแดน	แถบ	จ.สระแก้วเป็นที่ราบและคลอง	จึงเป็น
เส้นทางเดินติดต่ออันสะดวกพื้นที่แถบนี้เรียกว่า	“ฉนวนไทย”	(๒)	สปป.ลาว	
มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยตั้งแต่บริเวณสามเหลี่ยมทองค�า	 จ.เชียงราย	
ผ่าน	จ.พะเยา	จ.น่าน	จ.เลย	และ	จ.หนองคาย	โดยมีพื้นที่ชายแดนที่เป็นภูเขา	
แม่น�้า	 และที่ราบแม่น�้าโขง	 (๓)	 ประเทศมาเลเซีย	 มีชายแดนติดต่อกับ
ประเทศไทยตั้งแต่	จ.สตูล	จ.สงขลา	จ.ยะลา	และ	จ.นราธิวาส	มีรั้วคอนกรีต
ที่	จ.สตูล	นอกจากนั้นใช้ทิวเขาสันกาลาคีรีและแม่น�้าโก-ลก	ก�าหนดเขตแดน	
ชายแดนด้านนีม้เีส้นทางคมนาคมทีต่ดิต่อกนัได้สะดวกท้ังทางรถยนต์และรถไฟ	
ท�าให้มีการติดต่อไปมาหาสู่กันสะดวกในพื้นที่	 ๔	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 
(๔)	ประเทศเมยีนมา	มชีายแดนตดิต่อกับประเทศไทยตัง้แต่บริเวณสามเหล่ียม
ทองค�า	บ้านสบรวก	อ.เชียงแสน	จ.เชียงราย	ลัดเลาะชายแดนที่เป็นภูเขาและ
แม่น�้าผ่าน	 จ.เชียงใหม่	 จ.ตาก	 จ.ราชบุรี	 บริเวณที่เป็นภูเขาใช้สันปันน�้า 
เป็นแนวเขตบริเวณที่มีแม่น�้าไหลใช้ร่องน�้าลึกเป็นแนวเขต	และ	(๕)	ประเทศ
เวียดนาม	 โดยเวียดนามมิได้มีชายแดนทางบกติดกับประเทศไทยแต่มีความ 
น่าสนใจตรงท่ีเวียดนามมีความสัมพันธ์ทางทหารใกล้ชิดกับ	 สปป.ลาว	 และ
ประเทศกัมพชูา	นอกจากนีเ้วยีดนามยงัเคยเป็นประเทศในสหพนัธรฐัอินโดจนี
ของฝร่ังเศสและยังเคยส่งก�าลังทหารเข้ายึดครองกัมพูชา	 ด้วยดังกล่าวจึงมี
ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาข้อมลูทศิทาง	แนวโน้ม	ก�าลงัทางบกใน	๕	ประเทศ
ข้างต้น	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้	
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 ๒.๔.๑ ประเทศกัมพูชำ๑๐	 ด ้านการทหารของกองทัพกัมพูชา 
มุ่งตอบสนองการป้องกันเขตแดนทางบก	 และสร้างความปลอดภัยทางทะเล	 
เน้นการวางก�าลังท่ีเข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการรบได้อย่างต่อเนื่อง
แก่ก�าลังรบบรเิวณชายแดน	นอกจากนี	้ผูน้�าระดบัสงูของกมัพชูายงัคงเดนิทาง
ไปตรวจเยี่ยมบ�ารุงขวัญก�าลังพลในพื้นที่ชายแดน	 และได้เน้นย�้าการพัฒนา
หน่วยและการรักษาความสงบเรยีบร้อยของพืน้ทีต่อนใน	และมคีวามพยายาม
ในการแก้ไขอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายก�าลังจากสภาพพ้ืนท่ีปฏิบัติการ 
จากสภาพยานพาหนะทีเ่ก่าและล้าสมยั	และเสรมิสร้างขดีความสามารถในการรบ
ที่พัฒนาการฝึก	 อาวุธยุทโธปกรณ์ให ้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะ 
การพัฒนาระบบอาวุธยิงสนับสนุนทางอากาศ	หน่วยรบพิเศษ	
 ๒.๔.๒  สปป.ลำว๑๑	 	 กองทัพประชาชนลาวได้ท�าการฝึกตามวงรอบ
ประจ�าปี	 รวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ความไม่สงบ	 และ	 รปภ. 
เส้นทางการสญัจรทัง้ของทหารและเส้นทางสัญจรของประชาชน	อกีทัง้กองทพั
ประชาชนลาวยังคงฝึกศึกษาในภาคทฤษฎีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความ
ช�านาญ	 รองรับการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ในอนาคตที่จะฝึกความช�านาญ 
ในการใช้อย่างรวดเร็ว	 ส่วนหน่วยทหารอื่นๆ	 ยังคงเฝ้าระวังและติดตาม 
ความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาคดีต่างๆ	 โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่อาจเป็น
แหล่งหลบซ่อนหรือหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้
	 การเปลี่ยนแปลงส�าคัญของกองทัพประชาชนลาว	 คือ	 ความพยายาม
ในการยกระดับทางการทหาร	 โดยมีการปรับโครงสร้างในทุกระดับท่ีส�าคัญ	
ได้แก่	๑) การแยกกรมชายแดนและแผนที่ออกจากกัน ๒) การยกระดับและ
เพิ่มเติมหน่วยทหาร	 โดยยกระดับ	 พล.น้อย	 เป็นระดับ	 พล.ร.	 รวมทั้งม ี

๑๐	สรปุผลการเดนิทางเข้าพ้ืนทีเ่ก็บรวบรวมข้อมลูสนบัสนนุการวจิยั	 ระหว่างวนัที	่๕	–	๙	ม.ิย.๖๐	

จ.นครศรีธรรมราช	จ.สงขลา	และ	จ.สุราษฎร์ธานี
๑๑	สรุปผลการเดินทางเข้าพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการวิจัย	 ระหว่างวันที่	๒๗	ก.พ.	 -	 

๒	มี.ค.๖๐	ณ	จ.นครราชสีมา	จ.สุรินทร์	จ.อุดรธานี	และ	จ.หนองคาย
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การปรับโครงสร้าง	 และมีการเพิ่มเติมกองร้อยปืนใหญ่	 และได้วางก�าลังเป็น
ก�าลังเผชิญหน้าตรงข้ามพื้นที่รับผิดชอบตรงข้าม	 จ.เลย	 จ.หนองคาย	 และ	
จ.บึงกาฬ	ซึ่งทางฝ่ายไทยจะต้องติดตามการพัฒนากองทัพอย่างใกล้ชิดต่อไป
 ๒.๔.๓ ประเทศมำเลเซีย๑๒ 	 มาเลเซียมีความต่อเนื่องในการพัฒนา
เศรษฐกจิตามแผนพฒันามาเลเซยี	ฉบบัที	่๑๐	ภายใต้แนวคดิต้นแบบเศรษฐกิจ
ใหม่	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 มาเลเซียจะยังคงเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน	เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาแบบทวิภาคี
	 ด้านศักยภาพทางด้านการทหาร	 มาเลเซียยังคงด�าเนินนโยบาย 
ด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 
โดยเน้นความร่วมมือกับนานาชาติ	 พร้อมทั้งจัดหายุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย 
อย่างต่อเนือ่ง	 เพือ่ให้สามารถท�าการรบได้ในทกุมติแิละถ่วงดลุอ�านาจทางทหาร 
ในภูมิภาค	 ประกอบกับการเร่งพัฒนาสงครามอิเล็กทรอนิกส์	 เทคโนโลยี
อากาศยานไร้นกับนิและอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ	เพ่ือให้กองทพัสามารถ
พึง่พาตนเองได้	และขยายไปสูก่ารเป็นศนูย์กลางความร่วมมอืระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิก	ด้านการผลิตอาวุธในอนาคต
 ๒.๔.๔ ประเทศเมียนมำ๑๓ 	 เมียนมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ความม่ันคงภายในจากชาติพันธุ์ศาสนาจากชาวพุทธและชาวมุสลิมโรฮีนจา	 
ที่ขยายขอบเขตความรุนแรงมากขึ้น	 ซึ่งความรุนแรงนี้นอกจากจะเป็น 
ภัยคุกคามต่อเสถียรภาพแล้ว	 ยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างความ
ปรองดองในชาติ	และท�าให้ประเทศตะวันตกและประเทศอิสลามเพ่งเล็งมาที่
รัฐบาลเมียนมาอีกด้วย

๑๒	สรปุผลการเดินทางเข้าพืน้ทีเ่ก็บรวบรวมข้อมลูสนบัสนนุการวจิยั	 ระหว่างวนัที	่๕	–	๙	ม.ิย.๖๐	

จ.นครศรธีรรมราช	จ.สงขลา	และ	จ.สุราษฎร์ธานี
๑๓	สรปุผลการเดินทางเข้าพืน้ทีเ่ก็บรวบรวมข้อมลูสนบัสนนุการวจิยั	 ระหว่างวนัที	่๕	–	๙	ม.ิย.๖๐	

จ.นครศรธีรรมราช	จ.สงขลา	และ	จ.สุราษฎร์ธานี
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	 ด้านศกัยภาพทางการทหาร	เมยีนมาได้พยายามจดัหายทุโธปกรณ์ส่วนใหญ่
มาจากจีน	 รัสเซีย	 อินเดีย	 เกาหลีเหนือ	 และยุโรปบางประเทศ	 ในลักษณะ 
ของการเอื้อประโยชน์ต่อกัน	 เช่น	 การปรับปรุงระบบป้องกันภัยทางอากาศ 
ที่เช่ือมโยงกันท้ังระบบการป้องกันเป็นพื้นที่และหน่วยป้องกันภัยอากาศ 
ทางยุทธวิธี	 โดยปรับปรุงการส่งก�าลังบ�ารุงการใช้เส้นทางเครือข่ายเส้นทาง
คมนาคมที่พัฒนาจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ซึ่งจะท�าให้
การเคลื่อนย้ายก�าลังไปสู่พื้นที่ชายแดนมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	
 ๒.๔.๕ ประเทศเวียดนำม กองทัพเวียดนามยังคงให้ความส�าคัญ 
ต่อการป้องกันประเทศและการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ	 โดยเฉพาะ 
การปกป้องเศรษฐกิจและการค้าทางทะเล	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้กองทัพ
เวียดนามเพ่ิมการจัดหายุทโธปกรณ์ทันสมัย	 เช่น	 เรือด�าน�้า	 โดยที่ผ่านมา
เวยีดนามได้รบัการสนบัสนนุในการจดัตัง้หน่วยยาม	Coast	Guard	จากสหรฐัฯ	
ซึ่งประกอบด้วยเรือและอากาศยานล�าเลียง	 เฮลิคอปเตอร์	 เพื่อเพิ่ม 
ขดีความสามารถทางทะเลให้กบัเวยีดนาม	โดยเวยีดนามยงัคงวางน�า้หนกัของการ
ใช้ก�าลังทหารในกรณีของทะเลจีนใต้	ส่วนทางด้านความสัมพันธ์กลุ่มประเทศ	
CLMV	 เวียดนามยังคงพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดย 
เฉพาะกับรัฐบาลกัมพูชา	 ซึ่งข้อตกลงของกลุ่ม	 CLMV	 สามารถเป็นประเด็น
ความเช่ือมโยงในการให้เวียดนามสนบัสนนุการปฏบิติัการทางทหารกบักมัพชูา	
สปป.ลาว	หรือ	เมียนมา	ในการที่ประเทศดังกล่าวมีความขัดแย้ง๑๔  
	 ไทยและเวยีดนามไม่มชีายแดนตดิกนัทางบก	ดงันัน้ภยัคุกคามตามแบบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นอาจไม่ใช่การกระทบกระทั่งกันโดยตรง	 แต่อาจเกิดปัญหา 
ในกรณีที่ไทยเกิดการกระทบกระท่ังกับกัมพูชาหรือ	 สปป.ลาว	 รวมทั้งความ
เชื่อมโยงระหว่างไทยกับเวียดนามในกรอบ	 ASEAN	 ท่ีอาจดึงไทยเข้าไปม ี
ส่วนร่วมในความขัดแย้งที่เวียดนามมีในทะเลจีนใต้

๑๔	นกัศกึษาหลักสูตรหลักประจ�าวทิยาลยัการทพับก	 ชดุท่ี	๖๑.	๒๕๕๙.	หน้า	๓๖.	 ยทุธศาสตร์ 

กองทพับก	๒๐	ปี	พ.ศ.๒๕๖๐	–๒๕๗๙.
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 ๒.๔.๖ ขดีควำมสำมำรถก�ำลงัรบของไทย	หากท�าการส�ารวจขดีความ
สามารถก�าลังรบของไทย	พบว่า	ประเทศไทยมีประชากรราว	๖๗	ล้านคน	มี
ก�าลังคนที่สามารถประจ�าการได้ราว	 ๓๕	 ล้านคน	 มีก�าลังคนที่สามารถเป็น
ทหารราว	๒๗	ล้านคน	มทีหารพร้อมรบ	๓๑๐,๐๐๐	นาย	และมกีองก�าลงัเสรมิ	
๒๔๕,๐๐๐	นาย	ส่วนยุทโธปกรณ์ทางบกนั้นประเทศไทยมีรถถัง	๗๒๒	คัน	รถ
รบหุม้เกราะสายพาน	๒,๖๑๔	คนั	ปืนใหญ่อตัตาจร	๒๖	ล�า	ปืนใหญ่พ่วง	๖๙๕	
ล�า	และระบบจรวดหลายล�ากล้อง	๑๓	ล�า๑๕ 
	 นอกจากนี	้เมือ่พจิารณาจากข้อมลูของสถาบนัวจัิยสันตภิาพนานาชาติ
สตอกโฮล์ม	 (Stockholm	 International	 Peace	 Research	 Institute	 -	 
SIPRI)๑๖		พบว่าในห้วง	๑๐	ปีหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้รวมทั้งประเทศไทยมีงบประมาณทางการทหารเพิ่มสูงขึ้น	ดังตารางที่	๑

ตำรำงท่ี ๑	งบประมาณการทหารของประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	
(ปี	ค.ศ.๒๐๐๗	–	๒๐๑๖)	หน่วย:	ร้อยล้านดอลล่าร์สหรัฐ

					ปี
ประเทศ ๒๐๐๗	 ๒๐๐๘	 ๒๐๐๙	 ๒๐๑๐	 ๒๐๑๑	 ๒๐๑๒	 ๒๐๑๓	 ๒๐๑๔	 ๒๐๑๕	 ๒๐๑๖

บรูไน	 ๓๗๕	 ๓๘๗	 ๓๘๐	 ๓๙๖	 ๓๘๑	 ๓๗๓	 ๓๗๓	 ๔๘๔	 ๔๒๔	 ๔๐๓
กัมพูชา	 ๑๒๐	 ๑๐๐.๐	 ๑๗๐	 ๒๐๓	 ๒๑๔	 ๒๓๓	 ๒๕๓	 ๒๗๙	 ๓๘๑.๓	 ๓๗๐
อินโดนีเซีย	 ๓๖๕๙	 ๓๔๑๓	 ๓๕๖๗	 ๔๑๘๙	 ๔๘๐๒	 ๕๕๑๔	 ๗๔๑๓	 ๖๕๓๑	 ๗๖๓๙	 ๘๑๘๓
สปป.ลาว	 ๒๕.๑	 ๒๓.๓	 ๑๙.๕	 ๑๙.๖	 ๒๑.๙	 ๒๒.๔	 ๒๓.๑	 -	 -	 -
มาเลเซีย	 ๔๒๕๒	 ๔๓๔๙	 ๔๑๐๕	 ๓๕๘๖	 ๔๐๑๙	 ๓๘๓๓	 ๔๑๗๗	 ๔๒๐๘	 ๔๕๓๒	 ๔๑๖๙
เมียนมา	 -	 -	 -	 -	 -	 ๒๙๖๙	 ๓๒๖๙	 ๓๒๗๖	 ๒๕๕๒	 -
ฟิลิปปินส์	 ๒๘๐๙	 ๒๘๑๐	 ๒๗๐๒	 ๒๘๓๘	 ๒๘๘๖	 ๒๙๒๖	 ๓๓๒๖	 ๓๐๗๑	 ๓๓๓๖	 ๓๘๙๙
สิงคโปร์	 ๘๙๑๑	 ๘๙๘๑	 ๙๒๘๑	 ๙๑๐๔	 ๘๗๗๙	 ๘๕๗๘	 ๘๕๔๙	 ๘๘๐๐	 ๙๓๙๔	 ๙๙๕๙
ไทย ๔๒๓๐ ๔๙๐๘ ๕๔๗๕ ๕๐๖๖ ๕๒๑๘ ๕๑๔๓ ๕๓๔๖ ๕๓๘๕ ๕๗๓๓ ๕๘๘๐
เวียดนาม	 ๒๗๕๓	 ๒๗๑๒	 ๒๙๗๙	 ๓๓๒๒	 ๓๑๐๑	 ๓๖๑๑	 ๓๗๗๖	 ๔๑๘๔	 ๔๕๖๓	 ๕๐๑๗

๑๕	Stockholm	International	Peace	Research	Institute.	https://www.sipri.org/databases/
milex/sources-and-methods			
๑๖	Stockholm	International	Peace	Research	Institute.	https://www.sipri.org/databases/
milex/sources-and-methods.	

ที่มา:	Military	expenditure	by	country,	SIPRI	๒๐๑๗
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 ภำพที่ ๑	เปรียบเทียบงบประมาณทางการทหารประเทศในภูมิเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	(ปี	ค.ศ.๒๐๑๕-๒๐๑๖)

	 เมือ่น�าข้อมลูงบประมาณทางการทหารประเทศในภูมเิอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้	(ปี	ค.ศ.๒๐๑๕-๒๐๑๖)	มาเรยีงล�าดบัประเทศทีมี่งบประมาณทางการ
ทหารมากที่สุดทั้ง	๑๐	ประเทศ	พบว่าอันดับ	๑	คือ	สิงคโปร์	อันดับ	๒	คือ	
อินโดนีเซีย	และประเทศไทยอยู่ในอันดับ	๓	ตามตารางที่	๒	ดังนี้

	 จากตารางข้างต้น	 พบว่างบประมาณทางการทหารของหลายประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น	อาทิ	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	ไทย	และเวียดนาม	ซึ่งเมื่อน�า
มาเปรียบเทียบในปีงบประมาณ	๒๐๑๕	–	๒๐๑๖	แสดงให้เห็นดังภาพที่	๑
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ตำรำงท่ี ๒	 ล�าดับงบประมาณการทหารของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้	(ปี	ค.ศ.๒๐๑๕	-	๒๐๑๖)	หน่วย:	ร้อยล้านดอลล่าร์สหรัฐ

	 นอกจากนี้	ข้อมูลจาก	Global	Fire	Power	(GFP)	ซึ่งเป็นเว็บไซด์ใน
การจัดอันดับขีดความสามารถทางการทหารของประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	ได้จัด
อันดับประเทศท่ีมีขีดความสามารถทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้	พบว่าอนัดบั	๑	คอื	อนิโดนเีซยี	อนัดบั	๒	คอื	เวยีดนาม	และประเทศไทย
อยู่ในอันดับ	๓	ดังตารางที่	๓	ดังนี้	๑๗  

 ที่ ประเทศ ๒๐๑๕ ๒๐๑๖

	 ๑	 สิงคโปร์	 ๙๓๙๔	 ๙๙๕๙

	 ๒	 อินโดนีเซีย	 ๗๖๓๙	 ๘๑๘๓

 ๓ ไทย ๕๗๓๓ ๕๘๘๐

	 ๔	 เวียดนาม	 ๔๕๖๓	 ๕๐๑๗

	 ๕	 มาเลเซีย	 ๔๕๓๒	 ๔๑๖๙

	 ๖	 ฟิลิปปินส์	 ๓๓๓๖	 ๓๘๙๙

	 ๗	 เมียนมา	 ๒๕๕๒	 ๔๐๓

	 ๘	 บรูไน	 ๔๒๔	 ๓๗๐

	 ๙	 กัมพูชา	 ๓๘๑.๓	 ๐

	 ๑๐	 สปป.ลาว	 ๐	 ๐

๑๗	http://www.globalfirepower.com/countries-listing-southeast-asia.asp
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ตำรำงที่ ๓ การจัดอันดับขีดความสามารถทางการทหารในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้

 กล่าวโดยสรุป จากสภาพการณ์พัฒนากองทัพของประเทศเพื่อนบ้าน	
ถึงแม้จะไม่มีสถานการณ์ใดท่ีน่ากังวล	 แต่ทั้งนี้ในส่วนของก�าลังทางบก 
ควรมีการจดัเตรยีมก�าลงัให้มคีวามพร้อมอยูเ่สมอ	การเสริมสร้าง	พัฒนาและบริหาร
จัดการทรพัยากรทางทหารทัง้มวลให้กองทพัสามารถพึง่ตนเองได้	และมคีวาม
พร้อมในการใช้ก�าลังเพื่อป้องปราม	แก้ไข	และสามารถยุติปัญหาความขัดแย้ง	
โดยเน้นมาตรการด้านการข่าวในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนมีระบบ 
แจ้งเตอืนและเฝ้าตรวจระวงักบัทกุสถานการณ์ทัง้ในยามปกตแิละยามสงคราม	
รวมทั้งยึดม่ันในหลักการมีก�าลังรบเพื่อป้องกันตนเองและใช้หน่วยที่ม ี
ความคล่องตัวในการเคล่ือนที่ส�าหรับการคล่ีคลายสถานการณ์ในชั้นต้นได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ

 อันดับ ประเทศ

	 ๑	 อินโดนีเซีย

	 ๒	 เวียดนาม

 ๓ ไทย

	 ๔	 เมียนมา

	 ๕	 มาเลเซีย

	 ๖	 ฟิลิปปินส์

	 ๗	 สิงคโปร์

	 ๘	 กัมพูชา

	 ๙	 สปป.ลาว
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ส่วนที่ ๓
ยุทธศ�สตร์และก�รพัฒน�

ขีดคว�มส�ม�รถกำ�ลังท�งบก
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ส่วนที่ ๓

ยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถก�ำลังทำงบก

	 สถานการณ์ความม่ันคงของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ 
ไม่แน่นอนในทุกมิติ	 หน่วยงานทางด้านความมั่นคง	 คือ	 กองทัพจึงถือเป็น 
เครื่องมือที่ส�าคัญที่ใช้ในการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ	 ดังนั้น	 
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนายุทธศาสตร์	 ให้สามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 รวมทั้งความขัดแย้งรูปแบบต่างๆ	
ทีอ่าจจะเกิดขึน้	ทัง้น้ี	เพือ่รกัษาซึง่อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาตเิป็นหลกั

๓.๑ ยุทธศำสตร์และนโยบำยที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
	 ปัจจุบันสถานการณ์ความม่ันคงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 
ด้านการทหารจึงเป็นกลไกส�าคัญในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ	 ทั้งนี้
ความจ�าเป็นทางด้านยุทธศาสตร์จึงถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ต่อการ 
ที่ผู้น�าทางทหารจะน�าไปใช้พัฒนาทั้งทางด้านยุทธการ	และยุทธวิธีให้สามารถ
รบัมอืกบัภยัคกุคามรปูแบบต่างๆ	ทัง้ในระดบัโลก	ภมิูภาค	และภายในประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
 ๓.๑.๑ ภำรกิจ/บทบำทของก�ำลังทำงบก เนื่องจากกองทัพบกเป็น 
ส่วนหนึง่ของยทุธศาสตร์ทหารและยทุธศาสตร์ชาติทีม่คีวามสัมพันธ์อย่างใกล้
ชดิกบัผลประโยชน์ของชาต	ิเอกราช	อธปิไตย	และการป้องกนัประเทศ	ซ่ึงต้อง
อาศัยก�าลังอ�านาจทางทหารเป็นเครื่องมือในลักษณะการเตรียมก�าลังและ 
การใช้ก�าลงัเพือ่ปกป้องคุม้ครองไม่ให้ประเทศใดหรอืกลุม่ใดเข้ามาครอบครอง
หรือมีอิทธิพลเหนือผลประโยชน์เหล่านั้น	 ด้วยบทบาทตามพันธกิจของก�าลัง
ทางบกบกและการปฏิบัติการร่วม	 ดังนั้นยุทธศาสตร์ก�าลังทางบกจะต้อง
สนับสนุนยุทธศาสตร์ทหารและยุทธศาสตร์ชาติมีความทันสมัยสอดคล้อง 
กับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจะเอื้ออ�านวยต่อการผนึกพลังอ�านาจ 
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ของชาติในทุกด้าน	เพื่อยับยั้ง	แก้ไข	และก�าจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น	แนวทาง
ในการพัฒนาโครงสร้างและแผนปฏิบัติการของก�าลังทางบกท่ีส�าคัญ	 ได้แก	่
แผนป้องกันประเทศและแผนเผชญิเหตใุนแต่ละด้านซึง่จะน�าไปสูก่ารวางแผน
การจัดท�าโครงการเสริมสร้างก�าลังทางบกและการสนับสนุนต่างๆ	 ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน	 มีความสอดคล้องสามารถแสวงประโยชน์ร่วมกัน	 และ 
ช่วยให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณของก�าลังทางบกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ๓.๑.๒ แนวทำงกำรเตรียมก�ำลังและใช้ก�ำลังตำมยุทธศำสตร์ก�ำลัง
ทำงบก ต้องก�าหนดแนวทางการใช้ก�าลังท่ีสอดคล้องกับแนวความคิดในการ
ใช้ก�าลังตั้งแต่สถานการณ์ปกติ	 สถานการณ์วิกฤติ	 และภาวะสงคราม	 ได้แก่	
การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	 การผนึกก�าลังเพื่อการป้องกัน
ประเทศ	 และการป้องกันเชิงรุกแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ที่กระทรวง
กลาโหมได้ก�าหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางหลักในการก�าหนดมาตรการและ 
ขีดความสามารถ	 โดยพิจารณาร่วมกับสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์	 และ 
ข้อจ�ากัดด้านทรัพยากรทางทหาร	 (ในบทที่	 ๒)	 รวมทั้งการศึกษายุทธศาสตร์

กองทัพบก	 ๒๐	 ปี	 พ.ศ.๒๕๖๐	 –	
๒๕๗๙	 ของนักศึกษาหลักสูตรหลัก
ประจ�าวิทยาลัยการทัพบก	 เพื่อน�าไป 
สู่การเตรียมก�าลังและใช้ก�าลังกองทัพ
ดังกล่าวข้างต้น	 ประกอบด้วย	 ๔	
ประการ๑๘		ดังนี้
   

  ๓.๑.๒.๑ กำรปฏิบัติกำรหลำยบทบำท (Multi - faceted 
Engagement)	 การปฏิบัติการหลายบทบาทนี้	 เป็นการที่ทหารต้องเข้าไป
แก้ไขหรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ	 
๑๘	ยทุธศาสตร์กองทพับก	๒๐	 ปี	พ.ศ.๒๕๖๐	–๒๕๗๙,	นกัศกึษาหลกัสตูรหลกัประจ�าวิทยาลยั 
การทพับก	ชดุท่ี	๖๑	หน้าที	่๗๓
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อันเป็นผลมาจากภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆ	 ทั้งนี้ความส�าเร็จของการปฏิบัติ
การหลายบทบาทของก�าลังทางบก	 ขึ้นอยู่กับกระบวนการมีส่วนร่วมและ 
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งราชการ	เอกชน	และภาคประชาสังคม	
โดยจะต้องมีการจดัเตรยีมก�าลังพลให้มคีวามรูท้กัษะในการปฏบิตักิารร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืนๆ	 นอกเหนือจากกองทัพ	 รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานราชการ	 เอกชนที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้ังหน่วยงาน
ของกองทัพและเอกชน	หน่วยงานต่างๆ	มีความรู้ความเข้าใจในสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้น	 ขีดความสามารถ	 ขีดจ�ากัด	 วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความแตกต่างกัน 
ซึ่งจะน�ามาสู ่การปฏิบัติการร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือการด�าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน	 การปฏิบัติการหลายบทบาทนั้นประกอบด้วยงาน
หลายกิ่ง	 ดังน้ัน	 จึงควรพิจารณาเลือก/คัดสรรก�าลังพล	 รวมถึงงานที่ส�าคัญ/
แตกต่างกัน	 เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ	เช่น	งานด้านการช่วยเหลือประชาชน	เป็นต้น	โดยมีแนวทาง 
ในการปฏิบัติการหลายบทบาท	ได้แก่
 ๑) กำรพทิกัษ์และเทดิทนูสถำบนัพระมหำกษัตริย์ 
ก�าลังทางบกควรมีแนวทางในการพิทักษ์	เทิดทูน	และปกป้องสถาบันฯ	โดย		
	 	 (๑)	การพิทักษ์สถาบันฯ:	การปฏิบัติภารกิจให้	
สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด	
	 	 (๒)	เทิดทูนสถาบันฯ:	 ด�าเนินการให้ประชาชน
มจีติส�านกึหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข	
	 	 (๓)	ปกป้องสถาบนัฯ:	ไม่ให้สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ
ไม่ถูกจาบจ้วง	ล่วงละเมดิ	
	 	 ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิ คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ
 ๒) กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยใน	 ก�าลังทางบกควรพิจารณาสถานการณ์การแก้ปัญหา	 
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๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	สถานการณ์การสร้างความปรองดอง	สถานการณ์
การป้องกัน	สถานการณ์ด้านการข่าว	และสถานการณ์การปราบปราม/บังคับ
ใช้กฎหมาย	โดย	
	 	 (๑)	สถานการณ์การแก้ป ัญหา	 ๓	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้:	ด�าเนนิการให้สถานการณ์การก่อเหตรุนุแรงในพืน้ที	่๓	จงัหวัด
ชายแดนภาคใต้	ยุติลงและประชาชนสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข	
	 	 (๒)	สถานการณ์การสร้างความปรองดอง:	
ด�าเนินการให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสถาบันหลักของชาต ิ
ไม่เกิดความแตกแยกแบ่งฝ่ายทางการเมือง	
	 	 (๓)	สถานการณ์การป้องกัน:	 ด�าเนินการให้
สถานการณ์ภายในประเทศมคีวามสงบเรยีบร้อย		และมคีวามมัน่คง	ประชาชน
มีความเข้าใจในภัยคุกคาม	มีภูมิคุ้มกัน	 และสามารถแจ้งเบาะแสเมื่อเกิดเหตุ
ไม่ปกติได้	
	 	 (๔)	สถานการณ์ด้านการข่าว:	 การบูรณาการ
งานด้านการข่าวกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการฯ	 ได้รับการแจ้ง
เตือนถึงภัยคุกคามแต่เนิ่น	
	 	 (๕)	สถานการณ์การปราบปราม/บังคับใช้
กฎหมาย:	 ด�าเนินการกับการกระท�าผิดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและ 
ผู้ด�าเนินการถูกจับกุม	ให้ถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย	
	 	 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ คือ ประเทศมีความมั่นคง 
และความสงบเรียบร้อย
 ๓) สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศและช่วยเหลือ
ประชำชน ก�าลังทางบกควรมแีนวทางในการสนบัสนนุการพฒันาประเทศ	และ
การช่วยเหลือประชาชน	โดย	
	 	 (๑)	สนับสนุนการพัฒนาประเทศ:	 ด�าเนินการ
ให้ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 มีความพร้อมเผชิญปัญหา	 และ 
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ภัยคุกคามความมัน่คงได้เหมาะสมและสอดคล้องกบับรบิทความมัน่คงเฉพาะ
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ	และยั่งยืน	
	 	 (๒)	การช่วยเหลือประชาชน:	 ด�าเนินการ 
ช่วยเหลือ	 สนับสนุน	 ส่งเสริมส่วนราชการพลเรือนและภาคเอกชน	 ในการ 
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	 เป็นไปอย่างรวดเร็ว	ทันเวลา	และทัน
ต่อสถานการณ์	
	 	 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู ่ดีข้ึน และได้รับการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจาก
สาธารณภัยต่างๆ
  ๓.๑.๒.๒ กำรป้องกนัเชิงรุก (Active Defence Strategy) 
เป็นการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของก�าลังพล	
ยทุโธปกรณ์	และการบรหิารจดัการให้มคีวามพร้อมท้ังในเร่ืองของแนวความคดิ	
หลักนิยม	 ขนาดของก�าลัง	 การจัดหน่วยและยุทโธปกรณ์	 ความทันสมัยและ
ความสามารถในการปฏิบัตกิารร่วม	รวมทัง้การป้องกันภยัคกุคามทางไซเบอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 
ในทุกสถานการณ์	 โดยมุ่งเน้นมาตรการด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องและเชิงลึก
ในทุกสถานการณ์	มีระบบแจ้งเตือน	และเฝ้าตรวจที่มีประสิทธิภาพ	พร้อมรับ
สถานการณ์ท้ังในยามปกติและยามสงคราม	 โดยยึดมั่นในหลักการการม ี
ก�าลงัรบเพือ่ป้องกนัตนเองและมุง่ความพยายามให้พ้ืนทีก่ารรบแตกหักบรเิวณ
พื้นที่ชายแดน	 ตลอดจนการใช้หน่วยที่มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที ่
ที่จัดเตรียมไว้	 เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ในข้ันต้น	 และเตรียมความพร้อม 
ในการขยายก�าลังได้ตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 ความส�าเร็จของการ
ป้องกันเชิงรุกของก�าลังทางบกอยู่ท่ีการวางแผนในการเสริมสร้างการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของก�าลังพล	 มีระบบการฝึก	 การศึกษา 
เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้	และบรกิารจดัการให้มคีวามพร้อมทัง้ด้านแนวความคดิ	
หลักนิยม	ขนาดก�าลัง	การจัดหน่วย	และยุทโธปกรณ์	รวมทั้งมาตรการในการ
ขยายก�าลังได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์	 และต้องจัดให้มีระบบ
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บัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการที่มีความพร้อมในการสนธิก�าลัง 
และปฏิบัติการร่วมกับต่างเหล่าทัพหรือมิตรประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ๓.๑.๒.๓ กำรผนกึก�ำลงัป้องกนัประเทศ (United Defence 
Strategy)	 การใช้ทรัพยากรท่ีเป็นพลังอ�านาจของชาติทุกประเภทในทุกมิติ	
มาบูรณาการอย่างมีระเบียบแบบแผนและเป็นระบบ	 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
หน ้าที่ ในการป้องกันประเทศได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ	 โดยจะต้องมี 
การเตรียมการและกระท�าอย่างต่อเนื่องทั้งในยามปกติและยามสงคราม	 
ความส�าเร็จของการผนึกก�าลังป้องกันประเทศ	 ขึ้นอยู่กับการวางแผนและ
เตรยีมการในการบรูณาการพลงัอ�านาจของชาตด้ิานต่างๆ	เพือ่ให้เกดิศกัยภาพ
ในการป้องกันประเทศสูงสุด	 ทั้งนี้	 ความส�าเร็จของการผนึกก�าลังป้องกัน
ประเทศของก�าลงัทางบก	ขึน้กบัการใช้หน่วยงานในระดบัภมูภิาคประจ�าพืน้ที่
ของก�าลังทางบก	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการต้ังแต่ภาวะปกติ	 ด้วยการ 
สร้างการมส่ีวนร่วมของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	รวมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ี
ตั้งแต่ยามปกติ	โดยสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐของรัฐบาล
	 	 โดยมีแนวทางในการป้องกันเชิงรุก	 และการผนึกก�าลังในการ
ป้องกันประเทศ	ได้แก่
  ๑) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมพร้อมของกองทัพ 
เพือ่กำรป้องกนัประเทศ ก�าลงัทางบกควรมแีนวทางในการปรับปรุงโครงสร้าง	
เสริมสร้างความพร้อมรบ	 เสริมสร้างความต่อเนื่องในการรบ	 และเสริมสร้าง
ระบบการป้องกันชายแดน	โดย	
	 	 	 (๑)	 การปรับปรุงโครงสร้าง:	 ก�าลังทางบกมีโครงสร้าง
กะทัดรัด	เป็นก�าลังอเนกประสงค์	อ่อนตัว	มีความทันสมัยแบบสากล	
	 	 	 (๒)	 การเสริมสร้างความพร้อมรบ:	 ก�าลังทางบกมีความ
พร้อมรบทั้งด้านก�าลังพล	ยุทโธปกรณ์	การฝึกศึกษาและแผนการปฏิบัติ	
	 	 	 (๓)	 การเสรมิสร้างความต่อเนือ่งในการรบ:	ก�าลงัทางบก
สามารถปฏิบัติการรบได้อย่างต่อเนื่องในห้วงระยะเวลาที่ก�าหนด	
	 	 	 (๔)	 เสริมสร้างระบบการป้องกันชายแดน:	 สถานการณ์
ชายแดนมีความสงบเรียบร้อย	
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	 	 	 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ คือ ความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคาม
ทางทหาร
  ๒) กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรป้องกัน
ประเทศ เพือ่สร้างความไว้วางใจ	เชือ่มัน่จากประชาชน	หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการปฏบัิตงิานของก�าลงัทางบก	ควรมแีนวทางในการพฒันาการ
บริหารจัดการด้านการปฏิบัติภารกิจ	พัฒนาการบริหารจัดการด้านก�าลังพล	
และพัฒนาการบริหารจัดการด้านยุทโธปกรณ์และงบประมาณ	โดย	
	 	 	 (๑)	 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติภารกิจ:	
ด�าเนินการให้ประชาชนสามารถขอรับการสนับสนุนจาก	 ก�าลังทางบกได้ใน 
ทุกโอกาส	
	 	 	 (๒)	 พัฒนาการบริหารจัดการด้านก�าลังพล:	 ด�าเนินการ
บริหารจัดการด้านก�าลังพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส	
	 	 	 (๓)	 พัฒนาการบริหารจัดการด้านยุทโธปกรณ์และ 
งบประมาณ:	 ด�าเนินการให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
มีความไว้วางใจ	 เชื่อมั่นต่อ	 ก�าลังทางบก	 และส่งเสริมต่อภาพลักษณ์ความ 
น่าเชื่อถือของก�าลังทางบก	
	 	 	 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ คือ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน มีความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของก�าลังทางบก
  ๓.๑.๒.๔ กำรสร้ำงควำมร่วมมอืด้ำนควำมมัน่คง (Security 
Cooperation Strategy) โดยยึดมั่นในหลักการแนวความคิดเชิงป้องกัน	
(Preventive)	ซึง่เป็นการแก้ปัญหาในเชิงรุก	บนพืน้ฐานของความมเีกยีรติศักด์ิศรี
ในเวทกีารเมอืงระหว่างประเทศ	และผลประโยชน์ทีป่ระเทศพึงจะได้รับความ
ส�าเร็จของการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	 โดยการใช้ทรัพยากร 
ทางทหารของกองทัพในการสนับสนุนรัฐบาล	 ในการสร้างความร่วมมือ 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน	 ประเทศสมาชิกอาเซียนมิตรประเทศ	 ประเทศ
มหาอ�านาจต่างๆ	 และองค์การระหว่างประเทศ	 ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับนโยบาย 
ต่างประเทศของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม	 ในการประสานประโยชน์ 



38
เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี 
เรื่อง ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำาลังทางบก

ร่วมกับรัฐบาลและกองทัพของประเทศต่างๆ	 เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน	
โดยกองทัพจะเป็นเครื่องมือประการหนึ่งในการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคง	 ความส�าเร็จของการสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคง	 
ในระดับก�าลังทางบก	 จะขึ้นอยู่กับนโยบายการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์
ระหว่างกองทัพประเทศเพื่อนบ้าน	 กองทัพมิตรประเทศ	 โดยการด�าเนิน
กิจกรรมทางทหาร	ประกอบด้วยการด�าเนินงานการทูตโดยฝ่ายทหาร	รวมทั้ง
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหาร	 ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสาร	
การฝึกร่วมกับมิตรประเทศอย่างต่อเนื่อง	 การปฏิบัติการของก�าลังป้องกัน
ชายแดนร่วมกับกองก�าลังประเทศเพื่อนบ้าน	 การสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่
ข้ามชายแดน	การพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ	ตลอดจนสนบัสนนุกองทพัไทย
ในปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	 โดยจะต้องเน้นความร่วมมือด้านข่าวกรอง	 และ
การปฏิบัติการกองก�าลังป้องกันชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีโอกาส 
เกิดความขัดแย้งขึ้น	 รวมทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา 
ทีส่�าคญัของชาต	ิโดยก�าลงัทางบกควรมแีนวทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทีด่แีละความร่วมมอืทางทหารกบัประชาคมระหว่างประเทศ	ส่งเสริมบทบาท
น�าในอาเซียน	และส่งเสริมการบริหารจัดการชายแดน	โดย	

	 	 	 (๑)	 ก�าลังทางบกควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ

ความร่วมมือทางทหารกับประชาคมระหว่างประเทศ:	 ด�าเนินการให้ประเทศ

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาคมระหว่างประเทศ	 และสามารถป้องกัน/ยับยั้ง

ภัยคุกคามข้ามชาติในความรับผิดชอบของก�าลังทางบกได้	

	 	 	 (๒)	 ส่งเสรมิบทบาทน�าในอาเซยีน:	ด�าเนนิการให้ประเทศ

สมาชิกอาเซียนยอมรับและเชื่อถือในบทบาทของก�าลังทางบก	

	 	 	 (๓)	 ส่งเสริมการบริหารจัดการชายแดน:	 ก�าลังทางบก 

มีความสมัพนัธ์ทีด่กีบัประเทศเพ่ือนบ้าน	เงือ่นไขความขัดแย้งลดลง	เกดิความ

ไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจข้ามแดน	

	 	 	 ซึ่ งมีผลสัมฤทธิ์  คือ ประเทศมีเกียรติและศักด์ิศรี 

ในประชาคมระหว่างประเทศ



39
เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี 

เรื่อง ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำาลังทางบก

๓.๒ กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถก�ำลังทำงบกที่ต้องกำร 

	 การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถก�าลังทางบกในด้าน

ยุทธศาสตร์	 ยุทธการ	 และยุทธวิธีให้รับมือกับภัยคุกคามที่เปล่ียนแปลงจาก 

ภัยคุกคามตามแบบเป็นภัยคุกคามรูปแบบอื่นๆ	 จึงมีความจ�าเป็นต้องมี

ยทุธศาสตร์ก�าลงัทางบก	เพือ่รบัมอืกบัภยัคกุคามรูปแบบต่างๆ	อนัจะเป็นการ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 ยุทธศาสตร ์

ป้องกันประเทศ	 และยุทธศาสตร์ทหาร	 เพื่อด�ารงไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ

และความมุ่งประสงค์แห่งชาติต่อไป	ดังนี้

 ๓.๒.๑ กำรพฒันำและเสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ก�ำลงั

ทำงบก โดยให้มีการจัดเตรียมและเสริมสร้างขีดความสามารถ	 ได้แก่	 

ด้ำนโครงสร้ำงก�ำลงั (Force Structure)	เช่น	ก�าลังรบอเนกประสงค์	มคีวาม

สมบรูณ์ในตวัเอง	กะทดัรดั	 เป็นก�าลงัรบผสมเหล่า	 เป็นต้น	 ด้ำนควำมพร้อมรบ 

(Force Readiness)	เช่น	ด้านก�าลังพล	ยุทโธปกรณ์	การฝึกศึกษา	รวมถึง

การพึ่งพาตนเองในการวิจัย/ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์	 เป็นต้น	ควำมต่อเนื่อง 

ในกำรรบ (Sustainability)	เช่น	ระบบก�าลังส�ารอง	การส่งก�าลังบ�ารุง	และ	

ควำมทันสมัย (Modernization & Investment) อย่างสมดุล	ตลอดจน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณค่าใช้จ่าย	 (Infrastructure	 &	 

Overheads)	เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างสอดคล้องและเหมาะสม	

	 นอกจากนี้	 ก�าลังทางบกต้องสามารถจัดก�าลัง	 วางก�าลังและใช้ก�าลัง 

ได้อย่างรวดเร็ว	 และมีความอ่อนตัวทั้งในระดับยุทธศาสตร์	 ยุทธการ	 และ

ยุทธวิธี	ทั้งนี้	เพื่อให้สามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลาย	

(Multi	 -	 purpose	 Forces)	 สอดคล้องกับภัยคุกคามทุกรูปแบบของระดับ

ความขัดแย้งในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการครอบคลุมทั้งพันธกิจด้านการป้องกัน

ประเทศ	การรกัษาความมัน่คงภายใน	การรกัษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	

การพฒันาประเทศ	และการปฏบิตักิารทางทหารนอกเหนอืจากสงคราม	ได้แก่	
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	 	 (๑)	ปรับปรุงหลักนิยมและระบบการฝึกศึกษา	 ให้สอดคล้อง 

กับก�าลังรบผสมเหล่า	

	 	 (๒)	เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการข่าวต่อภัยคุกคาม	 

ทัง้ในด้านการฝึกศกึษาก�าลงัพล	และการจดัหาเครือ่งมอื/ยทุโธปกรณ์ทีท่นัสมยั

และมีประสิทธิภาพ	

	 	 (๓)	พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	การสือ่สารและไซเบอร์

ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายและภารกิจของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว	 

ทันเวลา	และมีประสิทธิผล	

	 	 (๔)	ส่งเสรมิและผลกัดนัผลการวจัิยและพัฒนาด้านยทุโธปกรณ์

เพื่อการป้องกันประเทศ	

 ๓.๒.๒ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเตรียม

ก�ำลงัของก�ำลงัทำงบก โดยการพฒันาในด้านก�าลงัพล	ยทุโธปกรณ์	การฝึกศกึษา	

และแผนการปฏิบัติ	 ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อันถือได้ว่า 

เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมก�าลังทางบก	 ให้มีความพร้อมรบตามภารกิจ 

ที่ได้ก�าหนดไว้	 ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	 เอกราช	 อธิปไตย	 และ 

การป้องกันประเทศ	 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนภาพของก�าลังทางบกที่ม ี

ความเป็นอเนกประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	ได้แก่	

	 	 (๑)	 ปรับปรุงโครงสร้าง	 ภารกิจและบทบาทของหน่วยในส่วน

ภูมิภาคให้มีความรับผิดชอบเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ	ในพื้นที่	

	 	 (๒)	ปรับปรุงระบบการจัดอัตราก�าลังพลประเภทต่างๆ	 ให้มี

ความเหมาะสมทั้งสัดส่วนก�าลังทหารประจ�าการ	ข้าราชการพลเรือนกลาโหม	

ก�าลังพลส�ารอง	รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะของต�าแหน่งในการปฏิบัติภารกิจ	

	 	 (๓)	พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม	 ให้สามารถ

ปฏิบัติการยุทธ์ร่วมได้อย่างประสานสอดคล้อง
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	 	 (๔)		ปรับปรุงระบบการฝึกศึกษาทั้งแบบบุคคลและเป็นหน่วย 

สู่การฝึกศึกษาที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน	ไม่มุ่งเน้น

การแข่งขัน	

	 	 (๕)	พัฒนาเสริมสร้างเครื่องมือ/ยุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัยในการ

ปฏิบัติภารกิจ	

 ๓.๒.๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรปฏบิตักิำร

ร่วม/ผสม 

	 กองทพัไทยควรมกีารปฏบิตักิารร่วมระหว่างก�าลังทางบก	ก�าลังทางเรือ	

และก�าลังทางอากาศ	 เพื่อเป็นการเกื้อกูลจุดเด่น	 จุดด้อยของกันและกัน	 

โดยพิจารณาแนวทางต่างๆ	ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ทหาร	๒๐	ปี	ดังนี้

	 	 (๑)	การพัฒนาหลักนิยมปฏิบัติการร่วม	โดย	

   ◊	 พัฒนาหลักนิยมการรบร่วมระหว่างก�าลังทางบก 

และก�าลังทางอากาศ	และมีการฝึกร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ	เช่น	การฝึกปัญหา

ทีบ่งัคับการ	(Command	Post	Exercise	:CPX)	และการฝึกภาคสนาม	(Field	

Training	 Exercise	 :FTX)	 โดยเฉพาะศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรง	 

(ศสอต.ทอ.)	 ซึ่งให้การสนับสนุนในแต่ละกองทัพภาคนั้นเป็นการจัดที่ม ี

ความเหมาะสม	 สามารถให้การสนับสนุน/ข้อเสนอแนะแก่กองทัพภาคได	้ 

โดยเฉพาะการจัดเป็นชุดสนับสนุนทางอากาศโดยตรง	 (ชสอต.ประจ�าหน่วย

ระดับกองพล.)	 การฝึกร่วมกันบ่อยๆ	 จะท�าให้เจ้าหน้าที่มีความช�านาญและ 

รับรู้ลักษณะของก�าลังทางอากาศ	 นอกจากนั้นควรเสริมสร้างความเข้าใจ 

ของก�าลังพลเกี่ยวกับหลักนิยม/คุณลักษณะของก�าลังทางอากาศ	 นอกจากนี้

ก�าลังทางบกควรมีการปรับปรุงระบบ	 C4I	 ให้เป็นแบบ	 (Network	 Centric	

Operations	:NCO)	เช่นเดียวกับที่ก�าลังทางอากาศได้พัฒนาแล้ว

   ◊	 พัฒนาหลักนิยมการรบร่วมระหว่างก�าลังทางบกและ

ก�าลังทางเรือ	เช่น	การยิงและการสนับสนุนการขนส่งทางเรือ	
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	 	 (๒)	การปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา	 สู่การ

ปฏิบัติที่มีเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	 (Network	 Centric	 Operations)	 และ

ระบบฐานข้อมูล	 ในการปฏิบัติงานท่ีสามารถประสานกับเหล่าทัพอื่นและ

ควบคุม	สัง่การ	ต่อการใช้ทรพัยากรทางทหารให้สามารถตอบสนองต่อภารกจิ

ด้านความม่ันคงได้ทุกสถานการณ์	 ท้ังภารกิจหลักของกองทัพและภารกิจ 

ในการสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐอื่นๆ	 ตลอดจนการตอบสนองพันธกิจ

ของภาคประชาชน	เช่น	การบรรเทาภยัพบิตัแิละการช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม	

การบริหารทรัพยากรจากทุกหน่วยงานเพื่อการค้นหาและกู้ภัยจากอุบัติภัย

ต่างๆ	 การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ความขัดแย้ง	 ด�ารงการพัฒนางาน

ระบบการควบคุมบังคับบัญชา	 โดยอาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 การพัฒนาระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนทั้งภัยคุกคามตามแบบ

และภัยคุกคามไม่ตามแบบ	เป็นต้น

	 	 (๓)	การปฏิบัติพัฒนาระบบการยุทธ์ร่วม	 โดยเฉพาะระบบ 

ข่าวกรอง	การเฝ้าตรวจร่วม	การเคลือ่นย้ายก�าลังพล	การยงิ	และการสนบัสนนุ

ร่วม	 เพื่อให้เกิดการเก้ือกูลและสามารถบรรลุภารกิจการสู้รบทางภาคพ้ืนดิน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	การก�าหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม	ค้นหากู้ภัย

ทางทหารร่วม

	 จากรายละเอียดข้อมูลข้างต้นทั้ง	๓	หัวข้อ	คือ	การรักษาสมดุลอ�านาจ

ก�าลงัรบทางบกของไทย	การเสรมิสร้างขดีความสามารถก�าลังทางบกทีต้่องการ	

และการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม/ผสม	

หากก�าลงัทางบกสามารถปฏบิตัติามแนวทางข้างต้นได้บรรลุผล	จะท�าให้ก�าลัง

ทางบกสามารถปฏิบัติการต่างๆ	รองรับภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง

สมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมในอนาคตได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๔.๑ บทสรุป
	 ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ	 ท�าให้มิติความม่ันคงของชาติมีความสลับ 
ซับซ้อน	 ปัจจุบันมีภัยคุกคามที่หลากมิติมากข้ึนและมีลักษณะเป็นแบบผสม
เกิดขึ้นเฉียบพลันและคาดการณ์ได้ยาก	 อนึ่ง	 ประเทศไทยมีชายแดนติดกับ
ประเทศต่างๆ	คือ	เมียนมา	สปป.ลาว	กัมพูชา	และมาเลเซีย	ภัยคุกคามส�าคัญ	
เช่น	 ปัญหาเส้นเขตแดนที่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะกัมพูชาและเมียนมา	 ปัญหา 
ความหวาดระแวงท่ีเกดิมาจากความขัดแย้งระหว่างไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน	
ปัญหาความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์	 ปัญหาความขัดแย้งของคน
ภายในประเทศ	 ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ปัญหา 
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์	 ปัญหายาเสพติด	 ความเส่ียงภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ	 และการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากประเทศรอบบ้านเข้าสู่
ประเทศไทย
	 ส�าหรับแนวโน้มก�าลังทางบกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	พบว่า
กมัพชูา	สปป.ลาว	มาเลเซยี	เมยีนมา	รวมทัง้เวยีดนาม	มกีารจดัหายทุโธปกรณ์
ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้สามารถท�าการรบได้ในทุกมิติ	 ในส่วน 
ของประเทศไทยควรมีการก�าหนดแนวทางการเตรียมก�าลังและใช้ก�าลัง 
ตามยุทธศาสตร์ก�าลังทางบก	ได้แก่	การปฏิบัติการหลายบทบาท	การป้องกัน
เชิงรุก	 การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	 และการผนึกก�าลังป้องกัน
ประเทศ	 โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถก�าลังทางบกที่ต้องการ	 ในด้าน
การใช้ก�าลัง	 ได้แก่	 ก�าลังทางบกควรมีการจัดก�าลัง	 วางก�าลังและใช้ก�าลัง 
ได้อย่างรวดเร็ว	 และมีความอ่อนตัวทั้งในระดับยุทธศาสตร์	 ยุทธการ	 และ
ยุทธวิธี	ทั้งนี้	เพื่อให้สามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลาย	
(Multi	 -	purpose	Forces)	สอดคล้องกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ	และควรมี
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การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม/ผสม	 เช่น	
พฒันาหลกันยิมปฏบิตักิารร่วม	ปรบัปรงุและพัฒนาระบบควบคมุบงัคบับัญชา
สูก่ารปฏิบติัทีม่เีครอืข่ายเป็นศนูย์กลาง	และมีการปฏิบตัพิฒันาระบบการยทุธ์ร่วม	
โดยเฉพาะระบบข่าวกรอง	 การเฝ้าตรวจร่วม	 การเคลื่อนย้ายก�าลังพล	 
การยิง	และการสนับสนุนร่วม

๔.๒ ข้อเสนอแนะ 
	 ภาพรวมจากการพิจารณาสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ	
จะพบว่าสถานการณ์แวดล้อมล้วนมกีารเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ความผันผวนของโลกมีมากขึ้นทั้ง	๓	ระดับ	คือ	ระดับโลก	ระดับภูมิภาค	และ
ระดับภายในประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการเปล่ียนแปลงไปสู่หลาย 
ขั้วอ�านาจของมหาอ�านาจโลก	 ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	
และทวคีวามรนุแรงมากขึน้	นอกจากนีย้งัมปัีญหาอืน่ๆ	อกี	อาท	ิปัญหายาเสพตดิ	
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง	 จากสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่ก�าลังเกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล	 ประกอบกับขีดความ
สามารถและการพัฒนาก�าลังทางบก	 ซึ่งประเด็นต่างๆ	 เหล่านี้จะน�าไปใช้
พิจารณาการก�าหนดยุทธศาสตร์ก�าลังทางบกระยะ	๒๐	ปี	 ตลอดจนการจัด
ก�าลังของเหล่าทัพในระยะยาว	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วน 
ที่ก�าลังทางบกจะต้องปรับตัวให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ	 พบว่า 
มีประเด็นดังต่อไปนี้
 ๔.๒.๑ ด้านโครงสร้างของก�าลังทางบก	 ควรมีการแปรสภาพเป็น 
ก�าลังรบผสมเหล่า	 (กรมผสม)	 โดยให้หน่วยส่วนภูมิภาครับผิดชอบการเผชิญ
ภัยคุกคามรูปแบบอื่นๆ	
 ๔.๒.๒ ด้านความพร้อมรบ ควรมกีารบรหิารจดัการก�าลงัพลตามระบบ
คุณธรรม	ปรับปรุงระบบปลดถ่าย	 สถาปนาและบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ	รวมถึงเปลี่ยนผ่านอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสู่จิทัล	ตลอดจน
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มีระบบควบคุมและอ�านวยการยุทธ์ร่วม	 และสร้างก�าลังพลเฉพาะทางด้าน
ไซเบอร์
 ๔.๒.๓ ด้านความต่อเนื่องในการรบ	 ควรมีความตกลงความร่วมมือ 
กับเอกชนและมิตรประเทศในด้านการส่งก�าลังบ�ารุง	 เป ็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 เป็นที่เชื่อมั่นได้	 ตลอดถึงมีการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ ์
ร่วมกับเอกชนและต่างประเทศ	 อันจะน�าไปสู ่การผลิตเพ่ือการใช้งาน	 
อีกทั้งปรับปรุงระบบก�าลังส�ารองให้มีขีดความสามารถเท่าก�าลังประจ�าการ/
บรรจุทดแทนได้	และเสริมสร้างเครือข่ายมวลชน	โดยต้องบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ	ปลกูฝังให้ประชาชนมอีดุมการณ์รกัชาต	ิและสนบัสนนุแก้ภยัคกุคาม
ทุกมิติ
 ๔.๒.๔ ด้านการปฏิบัติการร่วม/ผสม ควรมีการพัฒนาหลักนิยม 
การรบร่วมและการฝึกร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ	อีกทั้งควรพัฒนาระบบควบคุม
บังคับบัญชาและระบบฐานข้อมูลที่สามารถประสานกันระหว่างก�าลังทางบก	
ก�าลงัทางเรอื	และก�าลงัทางอากาศ	รวมถงึการพัฒนาระบบการยทุธ์ร่วมอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th

กำลังทางบกกำลังทางบก
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