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ค�ำน�ำ

	 สถานการณ์ด้านความมัน่คงในปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็
และไม่สามารถท่ีจะคาดการณ์ได้ชดัเจนดงัเช่นในอดีต	ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนั
ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศมหาอ�านาจที่ขยายขอบเขตมากขึ้น 
ในทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ	 รัสเซีย	 หรือจีน	 ทั้งในรูปแบบของการใช้ 
พลังอ�านาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ของตน	 
ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สภาวะโลกร้อน	การพัฒนา
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมโลกต้ังแต่ระดับ
นานาชาตจินถงึปัจเจกบคุคล	การย้ายถิน่ฐานของประชากรในภมูภิาค	แรงงาน
ผิดกฎหมาย	และการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติ	ปัญหาความรุนแรง
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ปัญหายาเสพติด	เป็นต้น	กองทพัอากาศจงึต้องด�ารง
ขีดความสามารถและเตรียมความพร้อม	 เพ่ือรับมือกับกับภัยคุกคามได ้
ทุกรูปแบบ	 กอปรกับก�าลังทางอากาศมีลักษณะเฉพาะในเรื่องความอ่อนตัว
ท�าให้สามารถปฏบัิตงิานได้หลายภารกจิ	มคีวามแม่นย�า	มอี�านาจการท�าลายสงู	
และสามารถเคลื่อนก�าลังไปล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว	 และไปในระยะที่ไกลได	้
จึงเห็นได้ว่า	 ก�าลังทางอากาศจึงเป็นก�าลังท่ีส�าคัญในการสนับสนุนและ 
เอื้ออ�านวยในการเอาชนะสงครามได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด	
	 ด้วยเหตดุงักล่าว	ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	
จึงได้จัดท�าเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี	 เรื่อง	 “ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
ขีดความสามารถก�าลังทางอากาศ”ขึ้นเพ่ือศึกษาสภาวะแวดล้อมด้าน 
ความมั่นคงทางอากาศ	 ยุทธศาสตร์	 นโยบายและขีดความสามารถก�าลัง 
ทางอากาศในปัจจบุนั	และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาขดีความสามารถ
ก�าลังทางอากาศ	โดยกองทพัไทยสามารถน�าข้อมลูไปใช้ในการพฒันาขดีความ
สามารถก�าลังทางอากาศให้สามารถรองรับกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น 
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

																																									ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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ส่วนที่ ๑
บทน�ำ

๑.๑	 ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 กองทัพอากาศได้ริเริ่มการจัดท�ายุทธศาสตร์
กองทัพอากาศฉบับแรกเมื่อปี	 พ.ศ.๒๕๕๑	 คือ
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ	พ.ศ.๒๕๕๑	–	๒๕๖๒	
(ฉบับปรับปรุง	 	 พ.ศ.๒๕๕๗)	 และด�าเนินการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องตามสภาวะ
แวดล้อมด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา 
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน	 คือ	 ยุทธศาสตร์กองทัพ
อากาศ	 ๒๐	ปี	 (พ.ศ.๒๕๖๐	 –	 ๒๕๗๙)	 ซ่ึงการ 
จัดท�ายุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ	 ประกอบ
ด้วยกรอบแนวคิด	ดังนี้

 ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์	 :	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด�าเนินการ 
จัดท�ายุทธศาสตร์	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.๒๕๖๐	 –	 ๒๕๗๙)	 เพ่ือใช้ในการขับเคล่ือน
ประเทศตามทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ให้เข้าสู่ค�าว่า	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ท�าให้
กระทรวงกลาโหม	กองทพัไทย	รวมถงึเหล่าทพัต่างๆ	ต้องปรบัปรงุยทุธศาสตร์	
และนโยบายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	๒๐	ปี	
 กรอบภารกิจตามกฎหมาย	 :	 การด�าเนินการต่างๆ	 ต้องตอบสนองต่อ 
กรอบภารกจิตามกฎหมายของกองทพัอากาศ	ตาม	พ.ร.บ.	จัดระเบยีบบริหาร
ราชการ	กห.	พ.ศ.๒๕๕๑	มาตรา	๒๑	ซึ่งก�าหนดว่า	กองทัพอากาศมีหน้าที่
เตรียมก�าลังกองทัพอากาศ	 ป้องกันราชอาณาจักรและด�าเนินการเกี่ยวกับ 
การใช ้ก�าลังกองทัพอากาศตามอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม	 
มีผู้บัญชาการทหารอากาศ	เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
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 สภาวะแวดล ้อมด ้านความมั่นคง	 :	 พลวัตรของสถานการณ  ์
ด้านความมั่นคงท้ังภายในประเทศและจากต่างประเทศ	 การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของภัยคุกคามจากภัยคุกคามตามแบบ	 (Traditional	 Threat)	 
เป็นภัยคุกคามไม่ตามแบบ	 (Non-Traditional	 Threat)	 มากขึ้น	 โดย 
ภัยคุกคามตามแบบที่กองทัพอากาศประเมินไว้	 ได้แก่	 การปะทะขนาดย่อม
ตามแนวชายแดน	หรือทะเลอาณาเขต	ในภารกจิการข่าวกรอง	การลาดตระเวน	
การเฝ้าตรวจ	 (Intelligence	 Surveillance	 Reconnaissance:	 ISR)	 
การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด	 (Close	 Air	 Support:	 CAS)	 และการ
ล�าเลยีงทางอากาศยทุธวธีิ		(Air	Lift)	ซึง่สถานการณ์ทีก่องทพัได้ประเมนิไว้นัน้
ได้เคยเกิดแล้วบ่อยครั้ง	 และยังมีโอกาสเกิดขึ้นต่อไป	 หรือสงครามจ�ากัด 
เขตขนาดย่อยทีเ่ป็นฝ่ายใช้ก�าลงัทางอากาศฝ่ายเดียว	เป็นต้น๑		ส่วนภยัคกุคาม
ไม่ตามแบบ	ได้แก่	การก่อการร้าย	(Terrorist)	ภัยพิบัติ	(Disaster)	สงคราม
ไซเบอร์	 (Cyber	Warfare)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 สถานการณ์ในสามจังหวัด
ชายแดนใต้	เป็นต้น	นอกจากนี้	สภาวะแวดล้อมที่ส�าคัญเป็นอย่างมากส�าหรับ
กองทัพอากาศ	คือ	การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ทันสมัย	
	 จากกรอบแนวคิดที่กล่าวมา	ประกอบกับ	วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ	
คือ	การพัฒนาสู่กองทัพอากาศดิจิตอล	(Digital	Air	Force	:	DAF)	การพัฒนา
สู่กองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	(Network	Centric	Air	Force:	
NCAF)	และการขบัเคลือ่นกองทพัอากาศไปสู	่“กองทพัอากาศช้ันน�าในภมูภิาค	
(One of the Best Air Forces in ASEAN)”	 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 
และแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	 (Network	 
Centric	Operations:	NCO)	และจากค�ากล่าวที่ว่า

๑		กองบนิ	๑	และกองบนิ	๒๓.	(๒๕๖๐).	สรปุผลการเดนิทางเข้าพืน้ทีเ่กบ็รวบรวมข้อมลูสนบัสนนุ

การวิจัย.	หน้า	๔.
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“ก�าลังในอากาศ	เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว	
ที่จะป้องกันมิให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้

ทั้งเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมยามปกติ”
	 จอมพล	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ	
	 กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ	พระบิดากองทัพอากาศ๒  

๒	กองทัพอากาศ.	(๒๕๖๐).	ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๐	–	๒๕๗๙).	หน้า	๑.

	 	 อย่างไรก็ตาม	 จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านความมั่นคง
และการเป็นประชาคมอาเซียน	 ซึ่งส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในบริบท
แวดล้อมทั้งในเชิงพื้นท่ีและเชิงนโยบาย	 ดังนั้น	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 
ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านการปรับองค์กร	การพัฒนาองค์ความรู้	
และการจัดก�าลังพล	 เพื่อรับมือกับสภาวะแวดล้อมที่มีความเปล่ียนแปลง 
ในอนาคต	ท�าให้กองทพัอากาศได้ด�าเนนิการทบทวนและปรบัปรงุยทุธศาสตร์
กองทัพอากาศให้ทันสมัยและสอดคล้องตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง	
รวมถึง	 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	
ยุทธศาสตร์ทหาร	นโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม	
	 ในการนี	้ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	ทีเ่ป็น
ฐานะหน่วยงานด้านความมัน่คงและคลงัสมองของกองทพัไทย	ได้ตระหนกัถงึ
ความส�าคัญดังกล่าว	จึงได้จัดท�าเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี	เรื่อง	“ยุทธศาสตร์
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และการพัฒนาขีดความสามารถก�าลังทางอากาศ”	 เพื่อท�าการศึกษาและ 
จัดท�าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถก�าลังทางอากาศได้ 
อย่างเหมาะสมต่อไป

๑.๒	 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
	 ๑.๒.๑	เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางอากาศ
	 ๑.๒.๒	เพื่อศึกษายุทธศาสตร์และขีดความสามารถก�าลังทางอากาศ 
ในปัจจุบัน
	 ๑.๒.๓	เพือ่จดัท�าข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาขดีความสามารถก�าลงั
ทางอากาศ

๑.๓	 วิธีกำรด�ำเนินกำรศึกษำ 
	 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ	โดยมีขั้นตอน	ดังนี้	
	 ๑.๓.๑	การเก็บรวบรวมข้อมูล	 (Data	 Collection)	 คณะผู้ศึกษา 
จะด�าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูแบ่งเป็น	๒	ส่วน	ได้แก่	การเกบ็รวบรวมข้อมลู
ปฐมภูมิ	(Primary	Data)	และข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)	ดังนี้	
	 	 ๑.๓.๑.๑	ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 ศึกษาและ 
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารวิชาการ	 งานวิจัย	 บทความ	 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์	สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	เป็นต้น
	 	 ๑.๓.๑.๒	ข้อมลูปฐมภมู	ิ(Primary	Data)	ศกึษาและเกบ็รวบรวม
ข้อมูล	ดังนี้
	 	 	 (๑)	 การเดินทางเข้าพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุน
การวจัิยระหว่างวนัที	่๒๗	ก.พ.	-	๒	ม.ีค.๖๐	ณ	จ.นครราชสมีา	และ	จ.อดุรธานี	
และวันที่	 ๕	 –	 ๙	 มิ.ย.๖๐	ณ	 จ.สุราษฎร์ธานี	 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	 
(In-depth	 Interview)	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 Informants)	 ได้แก่	 ผู้แทน 
จากกองบิน	๑	(บน.๑),	กองบิน	๒๓	(บน.๒๓)	และกองบิน	๗	(บน.๗)	รวมถึง
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การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Observation)	ในพื้นที่เป้าหมาย	
อาทิ	บน.๑,	บน.๒๓	และ	บน.๗	
	 	 	 (๒)	 การรับฟังความคิดเห็นจาก	 การประชุมวิชาการ	
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	ครั้งที่	๑/๒๕๖๐	 เรื่อง	“ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์
ต่อทิศทางความมั่นคงของไทยในอีก	 ๒	 ทศวรรษข้างหน้า”	 ระหว่างวันที	่ 
๑๔	-	๑๕	มี.ค.๖๐	ณ	โรงแรมทาวน์	อิน	ทาวน์	กรุงเทพฯ	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	
(Key	Informants)	ได้แก่	ผู้แทนกรมยุทธการทหารอากาศ	(ยก.ทอ.)	
	 	 	 (๓)	 การรบัฟังการวพิากษ์และให้ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
จาการจัดสนทนาปัญหายุทธศาสตร์	 ครั้งท่ี	 ๓/๒๕๖๐	 เรื่อง	 “การน�าเสนอ
ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขีดความสามารถก�าลงัทางบก	 ก�าลงัทางเรอื	
และก�าลังทางอากาศ”	 ในวันที่	 ๒๔	 ก.ค.๖๐	 ณ	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 กรุงเทพฯ	 โดยเชิญผู้แทนจากกรมยุทธการ
ทหาร	(ยก.ทหาร)	มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
	 ๑.๓.๒	การวิเคราะห์ผลการศึกษา	 (Analysis)	 น�าข้อมูลที่ได้จากการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	
Analysis)	
	 ๑.๓.๓	การสรุปผลการศึกษา	 (Conclusion)	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงสภาวะ
แวดล้อมด้านความมั่นคงทางอากาศ	 ยุทธศาสตร์และขีดความสามารถก�าลัง
ทางอากาศในปัจจบุนั	 รวมถงึ	 ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาขดีความสามารถ
ก�าลังทางอากาศ

๑.๔		ขอบเขตของกำรศึกษำ
	 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางอากาศ
ยทุธศาสตร์/	นโยบาย	และขดีความสามารถก�าลงัทางอากาศของประเทศไทย
ในห้วงปี	พ.ศ.๒๕๖๐	ถึงปี	พ.ศ.๒๕๗๙	โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา	๓	เดือน
ตั้งแต่เดือน	 พ.ค.	 –	 ก.ค.๖๐	 ทั้งนี้	 เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีฉบับนี้	 ได้แบ่ง
การน�าเสนอเนื้อหาเป็น	๔	ส่วน	ได้แก่	
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	 ส่วนที่	๑	 บทน�า	
	 ส่วนที่	๒	 สภาวะแวดล้อมความมั่นคงทางอากาศ
	 ส่วนท่ี	๓	 ยทุธศาสตร์และการพฒันาขดีความสามารถก�าลงัทางอากาศ
	 ส่วนที่	๔	 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๑.๕	 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
	 ๑.๕.๑	กองทพัไทยสามารถน�าข้อมลูไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ก�าลังทางอากาศให้สามารถรองรับกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ๑.๕.๒	ได้ทราบสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงทางอากาศ	ยทุธศาสตร์	
ขีดความสามารถก�าลังทางอากาศในปัจจุบัน	 และแนวทางการพัฒนา 
ขีดความสามารถก�าลังทางอากาศ	 ท�าให้กองทัพมีความพร้อมรับมือกับ 
ภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น	 ตลอดจนพัฒนาประเทศในด ้านความมั่นคง 
ให้ประสบผลส�าเร็จ
 



ส่วนที่ ๒
สภ�วะแวดล้อมคว�มมั่นคงท�งอ�ก�ศ
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ส่วนที่ ๒

สภำวะแวดล้อมควำมมั่นคงทำงอำกำศ
	 สภาวการณ์ในปัจจุบันโลกก�าลังเผชิญอยู ่กับภัยคุกคามตามแบบ	 
(Traditional	 Threat)	 ควบคู ่ไปกับกับภัยคุกคามไม่ตามแบบ	 (Non- 
Traditional	Threat)	โดยภยัคกุคามตามแบบ	เป็นภยัคกุคามจากการใช้ก�าลงั
ทหารเข้าท�าการรบ	และยงัรวมไปถงึการบ่อนท�าลาย	ก่อวนิาศกรรม	จารกรรม	
ที่มีการกระท�าในลักษณะรัฐต่อรัฐ	 จึงท�าให้ภัยคุกคามตามแบบนี้เป็นสาเหตุ
ท�าให้เกดิการสะสมก�าลงัทหาร	และอาวธุทีม่แีสนยานภุาพกนัในหลายประเทศ	
ในส่วนของภัยคุกคามไม่ตามแบบ	เป็นภัยคุกคามในทุกมิติ	ที่ไม่ใช่ภัยคุกคาม
เฉพาะมิติด้านทางการทหารเท่าน้ัน	 แต่จะเป็นภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์	 และความเป็นอยู ่ของ 
มวลมนุษยชาติ	 การเคลื่อนย้ายทุนจากบรรษัทข้ามชาติส่งผลให้บางประเทศ
ล้มละลายได้ภายในชั่วข้ามคืน	 การก่อการร้าย	 การก่อความไม่สงบท่ีกระท�า
ต่อผู ้บริสุทธ์ิด้วยความรุนแรงและถูกท�าให้หวาดกลัว	 และการค้ามนุษย์ 
ข้ามชาติ๓	 ท�าให้ภัยคุกคามไม่ตามแบบนี้ต้องอาศัยแนวทางในการรักษา 
ความสมดุลอันน�าไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการ
ด้านความมั่นคงจะต้องท�างานที่หนักขึ้นเป็นสองเท่าหรือมากกว่า	 จะต้องม ี
มุมมองที่กว้างขวาง	รอบรู้	มองปัญหาอย่างองค์รวม	(Holistic)	และรวมไปถึง
การตอบสนองต่อสิ่งต่าง	 ๆ	 ได้อย่างรวดเร็ว	 เนื่องจาก	 ความเกี่ยวเนื่องและ
ความเก่ียวพันของปัญหาที่มีความหลากหลาย	 และถูกน�ามาร้อยเข้าด้วยกัน 
จึงก่อให้เกิดภัยคุกคามใหม่ที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น๔	 ดังนั้น	 เมื่อ 

๓	 ปณิธาน	 วัฒนายากร.	 (๒๕๕๙).	 ภัยคุกคามด้านความม่ันคงในรูปแบบใหม่ที่มีผลกระทบ 
ต่อประชาชน.	หน้า	๑-๔.		
๔	 สภาความมั่นคงแห่งชาติ.	(๒๕๕๔).	ภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	
๙	กรกฎาคม	๒๕๖๐.	จาก	board.maehongson.go.th/download/file.php	?id=3733&sid.	
หน้า	๒.
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ภัยคุกคามไม่ตามแบบผสมผสานกับภัยคุกคามตามแบบได้ก่อให้เกิดความ 
สัน่คลอนในกจิการความมัน่คงของทกุประเทศทัว่ทกุมุมโลก	การมผู้ีทีเ่กีย่วข้อง
ในกิจการความมัน่คงทีมี่ความรู	้ความสามารถ	มมีมุมองทีแ่ตกต่าง	มวีสิยัทศัน์
ที่กว้างไกล	และมีความสามารถในการท�างานร่วมกันเป็นทีม	จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ทุกประเทศไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการท่ีจะช่วยกันป้องกัน	 และ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามรปูแบบใหม่ท่ีมคีวามซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ซึง่หากพจิารณา
สภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางอากาศนั้น	พบว่า	 นิยาม
ของภยัคกุคามไม่เปลีย่นแปลงไปจากอดตี	แต่ขอบเขตอาจมกีารเปล่ียนไปตาม
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีท่ีให้ความส�าคัญใน	 ๒	 มิติ๕   
ดังต่อไปนี้		
	 (๑)	ภัยคุกคำมควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	(Cyber	Security)	คือ	 

ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ที่เกิด
จากการโจมตีผ่านทางไซเบอร์	 (Cyber	
Attack)	 เป็นเหตุการณ์ท่ีก ่อให้เกิด
อันตรายต่อระบบ	หรือข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงานและบุคคล	ในเชิงของการ
สูญเสียความลับ	 (Confidentiality)	
ความครบถ้วนถูกต้อง	 (Integrity)	 และ
สภาพความพร้อมใช้งาน	 (Availability)	

เช่น	กรณีไฟฟ้าดับที่ยูเครน	อันเกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่มผู้โจมตี	
ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้	 เป็นอุทาหรณ์ว่า	 ความเสียหายที่เกิดข้ึนอาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญของทุกประเทศทั่วโลกได้๖    

๕				ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ.	(๒๕๖๐).	สรปุผลการประชุมวชิาการ	

เรือ่งภาพอนาคตทางยทุธศาสตร์ต่อทศิทางความมัน่คงของไทยในอกี	๒	ทศวรรษข้างหน้า.	หน้า	๔.
๖	 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (สพธอ.).	 (ม.ป.ป.).	 หลักการและแนวปฏิบัติ 

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์.	 ออนไลน์.	 ค้นเม่ือ	 ๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐.	 

จาก	http://www.dmsc.moph.go.th/itc/userfiles/files/law_lecture%20(2).pdf.	หน้า	๓.
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	 (๒)	ภัยคุกคำมควำมมั่นคงทำงอวกำศ	 (Space	 Security)	 คือ	 
การพยายามครอบครองห้วงอากาศทีไ่ม่ได้อยูใ่นพืน้ทีข่องประทศของตน	ท�าให้
เกิดการแข่งขันในด้านความเหนือกว่าในห้วงอากาศ	 (Space	 Superiority)	
โดยมีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร	 (Communication)	 การชี้เป้าหมาย	 
(Positioning)	และการน�าทาง	(Navigation)		เช่น	กรณีสงครามอ่าวเปอร์เซีย
ในปี	 ๑๙๙๑	 ท่ีกองทัพสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดใส่กรุงแบกแดด	 โดยได้ใช้
เทคโนโลยห้ีวงอากาศจากดาวเทยีมเป็นตวัประสานและชีเ้ป้าหมายในภาพรวม	
ท�าให้ไม่ต้องใช้เครื่องบินในการทิ้งระเบิดมากนัก๗	 	 เป็นที่ตระหนักแล้วว่า	 
ห้วงอากาศได้เป็นสนามแข่งขันใหม่ที่มีศักยภาพ	 ซ่ึงไม่ได้จ�ากัดวงอยู  ่
แค่สหรัฐอเมริกา	รัสเซีย	แต่ปัจจุบันทั้ง	จีน	ญี่ปุ่น	อินเดีย	และสหภาพยุโรป
ต่างก็ได้พยายามพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของตนเองด้วยกันทั้งนั้น	ในอนาคต
อันใกล้น้ี	 ประเทศไทยจะต้องมีการพิจารณาน�าเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ 
ในทางการทหารมากขึน้	เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพทางการทหารให้กับประเทศ
ได้ใช้ประโยชน์ในด้านนี้ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
	 เม่ือพิจารณาสภาพแวดล้อมช่องทางทางอากาศของประเทศไทย 
ตามลักษณะภูมิประเทศ	 พบว่า	 ช่องทางภาคพื้นและช่องทางอากาศตาม
ชายแดนของประเทศไทยโดยรอบ	ถกูล้อมรอบด้วยประเทศเพือ่นบ้าน	ซึง่เป็น
พื้นที่สากล	 กองทัพอากาศจึงต้องป้องกันประเทศ	 ด�ารงเอกราชอธิปไตย	 
และรกัษาผลประโยชน์จากภยัคกุคามความมัน่คง	ทีส่่วนหนึง่มาจากภายนอก
ผ่านพรมแดน	โดยแบ่งออกเป็น	๔	ภาค	(ตารางที่	๑)	ดังนี้	๘

๗	 	สรรสิริ	 สิริสันตคุปต์.	 (๒๕๕๙).	 ห้วงอากาศกับการครอบครองของทอ.	 สหรัฐฯ.	 ออนไลน์.	 

ค้นเมือ่	๙	กรกฎาคม	๒๕๕๙.	จาก	https://issuu.com/rtafnews/docs/2016_10.	หน้า	๔๓	-	๔๘.
๘	 กองทัพอากาศ.	 (๒๕๖๐).	 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.๒๕๖๐	 –	 ๒๕๗๙).	 

หน้า	๑๗	–	๑๙.
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	 ♦ ภาคเหนือ	 เป็นลักษณะเทือกเขาแนวยาว	 ทอดจากเหนือลงใต้	
ตลอดแนว	 ชายแดนยากต่อการบุกทะลวงด้วยก�าลังภาคพื้น	 เส้นทางสัญจร	
ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวร่องเขาเป็นช่วงๆ	
	 ♦ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็นพื้นราบ	มีแม่น�้าขนาดใหญ่ขวางกั้น	
เป็นพรมแดนยากต่อการบุกทะลวงด้วยก�าลังภาคพื้น	 เส้นทางสัญจรเกิดขึ้น 
ได้ตลอดแนว	แต่ต้องอาศัยสิ่งก่อสร้างเป็นเครื่องมือ	
	 ♦ ภาคตะวันออก	 เป็นลักษณะเทือกเขาทอดเป็นพรมแดนสลับ 
พื้นราบ	การบุก	ทะลวงด้วยก�าลังภาคพื้นกระท�าได้ในลักษณะจ�ากัด	เส้นทาง	
สัญจรส่วนใหญ่อยู่ตามแนวช่องเขา	
	 ♦ ภาคใต้	เป็นลกัษณะชายฝ่ังทะเลล้อมรอบ	พ้ืนทีเ่ป็นท่ีราบสลับภเูขา	
การสัญจรสู่พื้นที่สามารถกระท�าได้ตลอดชายฝั่ง	๒	ด้าน
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๑๑ 
 

ตารางท่ี ๑ ช่องทางภาคพื้นและช่องทางอากาศในภาคต่างๆ ของไทย 
 

ภาค ช่องทางภาคพื้น 
(บก/ทะเล) 

ช่องทางทางอากาศ หมายเหตุ 

ภาคเหนือ - มีขีดจ ากัดตามอุปสรรค
จากธรรมชาติ การปิดกั้น
ตามแนวชายแดนส่ง
ผลกระทบน้อย 

- ช่องทางสัญจรโปร่ง
อาจถูกปิดกั้นโดย
เจตนารมณ์ของฝุาย
ตรงข้าม 

- ช่องทางทางอากาศเป็น
จุดเด่นต้องแสวงด ารงไว้ 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

- มีขีดจ ากัดตามอุปสรรค
จากธรรมชาติการปิดกั้น
ตามแนวชายแดนส่ง
ผลกระทบน้อย 

- ช่องทางสัญจรโปร่ง
อาจถูกปิดกั้นโดย
เจตนารมณ์ของฝุาย
ตรงข้าม 

- ช่องทางทางอากาศเป็น
จุดเด่นต้องแสวงด ารงไว้ 

ภาค
ตะวันออก 

- มีขีดจ ากัดตามอุปสรรค
จากธรรมชาติการปิดกั้น
ตามแนวชายแดนส่ง
ผลกระทบน้อย 

- ช่องทางสัญจรโปร่ง
อาจถูกปิดกั้นโดย
เจตนารมณ์ของฝุาย
ตรงข้าม 

- ช่องทางทางอากาศเป็น
จุดเด่นต้องแสวงด ารงไว้ 

ภาคใต้ - เป็นช่องทางเสรี แต่อาจถูก
ปิดกั้นโดยก าลังทางเรือ
และก าลังทางอากาศ 

- ช่องทางเสรีอาจจ ากัด
ด้วยการคุกคามจาก
ภายนอก 

- ช่องทางสัญจรทางอากาศ
และทางเรือเป็นลักษณะ
สากลแต่ต้องด ารงความเป็น
เสรีตลอดเวลา 

 

  จากตาราง แสดงให้เห็นว่า ภัยคุกคามความมั่นคงในช่องทางทางอากาศ
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีช่องทางสัญจรโปร่ง 
ซึ่งอาจถูกปิดก้ันโดยเจตนารมณ์ของฝุายตรงข้าม ส่วนภาคใต้มีช่องทางเสรี  
ซึ่งอาจจ ากัดด้วยการคุกคามจากภายนอก  
๒.๑ ความท้าทายความม่ันคงทางอากาศ 

เมื่อสงครามเย็นยุติลงและแปรเปล่ียนไปเข้าสู่โลกในยุคโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) ท่ีส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิตในสังคมประกอบกับการ
เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมในเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (Information & Communication Technology: ICT)  

ตำรำงที่	๑	ช่องทำงภำคพื้นและช่องทำงอำกำศในภำคต่ำงๆ	ของไทย

	 จากตาราง	แสดงให้เหน็ว่า	ภยัคกุคามความมัน่คงในช่องทางทางอากาศ
ในภาคเหนอื	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และภาคตะวนัออก	มช่ีองทางสญัจรโปร่ง	
ซึ่งอาจถูกปิดกั้นโดยเจตนารมณ์ของฝ่ายตรงข้าม	 ส่วนภาคใต้มีช่องทางเสรี	 
ซึ่งอาจจ�ากัดด้วยการคุกคามจากภายนอก	

๒.๑	 ควำมท้ำทำยควำมมั่นคงทำงอำกำศ
	 เม่ือสงครามเย็นยุติลงและแปรเปลี่ยนไปเข้าสู่โลกในยุคโลกาภิวัตน	์
(Globalization)	 ท่ีส่งผลให้รูปแบบการด�าเนินชีวิตในสังคมประกอบกับการ
เกิดนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมในเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	 (Information	 &	 Communication	 Technology:	 ICT)	 
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๙		กรมยุทธการทหาร.	(ม.ป.ป.).	กองทัพไทยกับความมั่นคงเดิม.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	๙	กรกฎาคม	
๒๕๖๐.	จาก	http://www.geocities.ws/wichai_chucherd/rtaandnationalsecurity.html.	
หน้า	๑๔	–	๑๕.
๑๐	 	 เศรษฐพงค์	 	 มะลิสุวรรณ.	 (๒๕๕๓).	 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 Cyber	 Attack.	 ออนไลน์.	 
ค้นเมือ่	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๐.	จาก	http://www.vcharkarn.com/varticle/40535.	หน้า	๑	-	๒.
๑๑		ฤทธี		อินทราวุธ.	(๒๕๕๘).	การเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์.	ออนไลน์.	
ค้นเมื่อ	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๐.	จาก	http://rittee1834.blogspot.com/2015/03/	prepa-
rationfor-encounter-cyber-threats.html.	หน้า	๓.
๑๒	 เฮอร์แมน	ฟินลีย์.	 (๒๕๖๐).	การรักษาสันติภาพในอวกาศ.	Forum.	ชุดที่	๔๒	ฉบับที่	๑.	
หน้า	๔๐	-๔๕.

ที่เชื่อมโลกทั้งโลกเข้าหากัน๙	 ด้วยระบบเครือข่ายใยแก้วน�าแสงและระบบ
สือ่สารดาวเทียม	จนท�าให้โลกถกูเช่ือมต่อกนัโดยสมบรูณ์และสามารถส่งข้อมลู
ด้วยความเร็วเท่าแสง	 ท�าให้การสื่อสารไปมาระหว่างบุคคลต่อบุคคล	 บุคคล
กับหน่วยงาน	 และหน่วยงานกับหน่วยงานเป็นได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว	
เทคโนโลยเีหล่าน้ีเริม่มขีดีความสามารถเท่าเทยีมกบัเทคโนโลยขีองหน่วยงาน
ความมัน่คง	 ถูกน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืและคู่มอืในการเจาะระบบสารสนเทศ๑๐ 

เช่น	 การโจมตีเพื่อล้มการท�างานของระบบ	 (Cyber	 Attack)	 การลักลอบ 
เข้าสู ่ระบบโดยมิได้รับอนุญาต	 (Hacking/Cracking)	 การแพร่ระบาด 
ของโปรแกรมไม่พงึประสงค์ต่างๆ	(Malware)	การใช้โปรแกรมจารกรรมข้อมลู	
(Spyware)	 การใช้โปรแกรมควบคุมหรือใช้เป็นฐานการโจมตีต่อเป้าหมาย 
ต่างบนระบบเครือข่าย	 (BotNet)	 เป็นต้น๑๑	 นอกจากนี้	 การเชื่อมโยง 
ของดาวเทียมบนรั้วอวกาศได้มีจ�านวนมากขึ้น	 จนถึงขั้นประสบปัญหา
ดาวเทียมชนกัน	 มีสาเหตุจากปริมาณขยะอวกาศที่เพ่ิมขึ้น	 สภาพอากาศ 
ที่ยากจะควบคุมได้	 การเข้าถึงอวกาศที่ท�าได้ง่ายขึ้น	 และมีความเป็นไปได ้
ที่จะเกิดการโจมตีทางไซเบอร์	 สงครามอิเล็กทรอนิกส์	 หรือการโจมต ี
แบบปฏิบัติการในอวกาศหรือต่อทรัพยากรสนับสนุนอวกาศในภาคพื้นดิน	
ตัวอย่างเช่น	 กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาตรวจพบวัตถุท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ์
มีขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่าลูกซอฟต์บอลเป็นจ�านวนมากกว่า	๒๓,๐๐๐	ชิ้น
ในวงโคจร	 และผู้ปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนต�าแหน่งดาวเทียมอยู่ตลอดเวลา	
เนือ่งจากวตัถเุหล่านีส้ามารถเดนิทางได้เรว็ถงึ	๓๕,๙๐๐	กโิลเมตรต่อชัว่โมง๑๒ 
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 เป็นทีท่ราบกนัดว่ีากระแสโลกาภวัิฒน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ี
ท�าให้พลวตัรของสถานการณ์ด้านความมัน่คงทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น๑๓	 ด้วยเหตุนี	้
สงครามในยุคปัจจุบันเป็นสงครามยุคใหม่จึงมีปฏิบัติการทางทหารที่เข้าถึงได้
ยากขึ้น	 อันเนื่องมาจากลักษณะของภัยคุกคามดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	
ท�าให้ก�าลังทางอากาศพัฒนาแนวคิดในการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ 
สภาวะการปัจจบัุน	ซึง่มกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	และการสือ่สารเชือ่มโยง
การปฏิบัติการของทุกส่วนที่ร่วมอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการเดียวกัน	 โดยการ 
แบ่งปันข้อมูล	 (Information	 Sharing)	 การสร้างการหยั่งรู้ในสถานการณ์	
(Situation	 Awareness)	 ร่วมกัน	 ไปจนถึง	 การหยั่งรู ้ท้ังมวล	 (Total	 
Awareness)	เพื่อสร้างผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	โดยใช้วงรอบ
การตดัสินใจ	(Observe-Orient-Decide-Act:	OODA	Loop)	ในการพจิารณา
สถานการณ์นัน้ๆ	เพือ่ช่วยในการตดัสนิใจของผูบ้งัคบับญัชาได้ทนัท	ีแล้วน�าไป
สู่ชัยชนะในที่สุด๑๔	 ดังนั้น	 ก�าลังทางอากาศจึงเป็นก�าลังท่ีส�าคัญในการใช้ 
เครือข่ายปฏิบัติการในสงครามยุคใหม่	 ที่เป็นการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล	 ข่าวสาร	 ภาพสถานการณ์	 และค�าสั่งผ่านการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง	
รวดเร็ว	 แม่นย�า	 และทั่วถึง	 ท�าให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินสั่งการไปยัง 
ผูป้ฏิบตัไิด้อย่างถกูต้อง	และทนัต่อสถานการณ์อนัจะก่อให้เกดิความได้เปรยีบ
ในการท�าสงคราม	 ซึ่งความได้เปรียบที่กล่าวมานั้น	 เกิดจากความก้าวหน้าใน
เทคโนโลยีทางการทหาร	 รวมท้ังความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่าย	 แต่
อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดคือ	“มนุษย์ปัจจัย”หรือ	“Human	Factor”	
ที่ต้องมีวิสัยทัศน์	 มีความเฉลียวฉลาด	 มีความสามารถท่ีจะตัดสินตกลงใจ 

๑๓		 กองทพัอากาศ.	(๒๕๖๐).	ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๐	–	๒๕๗๙).	หน้า	๑๗.
๑๔		 นิวัฒน์	เนียมพลอย.	(๒๕๕๙).	การปฏิบัติการในสงครามยุคใหม่.	วารสารการสงครามทาง
อากาศ.	ปีที่	๑๖	ฉบับที่	๖๐	(เดือน	เม.ย.	-	มิ.ย.๕๙).	หน้า	๑๗	–	๒๓.	
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ในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างเฉียบคม	 ด้วยการคัดสรรและการฝึกฝนให้
สามารถ	 ใช้ความคิดเชิงอนาคต	 (Futuristic	Thinking)	ความคิดสร้างสรรค์	
(Creative	Thinking)	และความคดิเชงิตรรกะ	(Logical	Thinking)	เป็นเครือ่ง
มอืในการตัดสนิตกลงใจได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล	น�าไปสู่การส่ัง
การไปยงัหน่วยรบให้สามารถปฏบิติัได้อย่างถกูที	่ถกูเวลา	ถกูเป้าหมาย	อนัจะ
น�าไปสู่ความได้เปรียบทางสงครามได้อย่างแท้จริง๑๕ 
	 ก�าลังอ�านาจทางอากาศท่ัวโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย
หลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก	
ซึง่มีการเปลีย่นแปลงก�าลงัอ�านาจทางอากาศครัง้ใหญ่นบัตัง้แต่ช่วงทศวรรษที	่
๑๙๙๐	 (พ.ศ.๒๕๓๓	 –	 ๒๕๔๒)	 ซึ่งได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากกับการ 
จดัซ้ือจัดจ้างระบบขปีนาวธุต่อสูท้างอากาศขัน้สูง	รวมทัง้เทคโนโลยทีีเ่พ่ิมก�าลัง
อ�านาจทางอากาศอืน่	ๆ 	ได้แก่	เทคโนโลยตีรวจจับได้ยาก	(Stealth)		เทคโนโลยี
การส่งก�าลังร่วมทางอากาศความแม่นย�าสูง	 (Joint	 Precision	 Airdrop	 
System:	 JPADS)	 และเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับขนาดเล็ก	 (Micro	 Air	
Vehicle:	MA)	เป็นต้น๑๖		จะเห็นได้ว่า	ความมั่นคงทางอากาศในปัจจุบันเป็น
ความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเตรียมพร้อมรับมือ	 ซ่ึงความท้าทายเหล่านี้
สามารถลดลงได้ด้วยการเสริมสร้างการท�างานร่วมกันระหว่างพันธมิตรและ
หุ้นส่วนให้มีความแข็งแกร่ง	 พร้อมกับสกัดกั้นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพและ
ความม่ันคงของชาต	ิแต่อย่างไรก็ตาม	อนาคตกจ็ะยงัคงมกีารแข่งกันเพือ่ให้ได้
มาซึ่งยุทโธปกรณ์ที่ความทันสมัยที่สุด	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศ
ของตนเอง	 เพื่อให้ตนเองเป็นชาติแรกที่ได้ครอบครองเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด	 
จึงเป็นการยากที่จะรักษาสมดุลของก�าลังอ�านาจทางอากาศท่ีจะยังคงมีการ
เปลี่ยนแปลง	และมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง	

๑๕	 กฤษณัส	 กาญจนกุล.	 (๒๕๕๙).	 การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง.	 วารสารการ
สงครามทางอากาศ.	ปีที่	๑๖	ฉบับที่	๖๐	(เดือน	เม.ย.	-	มิ.ย.๕๙).	หน้า	๒๔	–	๒๖.		
๑๖	 เจ้าหน้าที่ฟอรัม.	 (๒๕๕๙).	 การรักษาเสรีภาพในการเดินอากาศ.	 ออนไลน์.	 ค้นเมื่อ	 ๑๐	
กรกฎาคม	๒๕๖๐.	จาก		apdf-magazine.com/th/การรักษาเสรีภาพในการ-เด/.	หน้า	๗.	
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๒.๒	 ทิศทำงและแนวโน้มก�ำลังทำงอำกำศในภูมิภำค
	 แผนปฏริปูกองทพั	(Modernization	Plan)	ส�าหรับประเทศไทย	อาวธุ
ยทุโธปกรณ์จ�านวนมากทีมี่อยูเ่ป็นอาวธุทีใ่ช้มาตัง้แต่ช่วงสงครามเยน็	ซึง่ก�าลงั
จะล้าสมัยและมีต้นทุนในการบ�ารุงรักษาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ในช่วงหลายปี 
ที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก	 ท�าให้กองทัพมีแผนที ่
จะปรับปรุงปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยขึ้น	 ด้วยการเสริมศักยภาพทางด้าน 
การทหาร	 สั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมาแทนท่ีของเก่า	 เพื่อพัฒนา 
ขีดความสามารถของกองทัพไว้ถ่วงดุลกับประเทศเพื่อนบ้าน๑๗	 ซึ่งข้อมูล 
จาก	 Global	 Firepower	 	 (GFP)	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 ได้กล่าวถึง	 ศักยภาพ 
ทางทหารรอบประเทศเพื่อนบ้านของไทย	 พบว่า	 ประเทศอินโดนีเซียม ี
พลังอ�านาจในด้านการทหารเป็นอนัดบัทีห่นึง่ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	
ตามมาด้วยประเทศเวยีดนาม	และประเทศไทย	ตามล�าดบั	(รปูที	่๑)	แต่อย่างไร
ก็ตาม	 เมื่อพิจารณาเฉพาะก�าลังอ�านาจทางอากาศของสามเหล่าทัพทั้งหมด 
ที่เป็นทั้งอากาศยานที่มีปีกยึดติดกับล�าตัว	 (Fixed-wing	 Aircraft)	 และ
อากาศยานปีกหมุน	 (Rotary-wing	 Aircraft)	 พบว่า	 ประเทศอินโดนีเซีย 
เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีก�าลังทางอากาศสูงกว่าประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ล�าดับถัดไป	 คือ	 ประเทศเวียดนาม	 รองลงมา	 
คือ	ประเทศพม่า	และประเทศกมัพชูาเป็นประเทศทีม่กี�าลงัอ�านาจทางอากาศ
น้อยที่สุด	(ตารางที่	๒)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	๑๘   

๑๗	ข่าวไทยพับลิก้า.	 (๒๕๕๖).	 เปิดงบประมาณกองทัพไทยยุทธศาสตร์ปี	 2020	 หว่ันพุ่งอีก	 
2	เท่า.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	๑๐	กรกฏาคม	๒๕๖๐.	จาก	https://thaipublica.org/2013	/02/
thailand-military-budget-2020/.	หน้า		๓.
๑๘		Global	Firepower.	(2017).	Southeast	Asian	Powers	Ranked	by	Military	Strength	
Ranking.	Online.	19	July	2017.	Available	from	http://www.global	firepower	.com/
countries-listing-southeast-asia.asp.	pp.	1-6.
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	 รูปที่	 ๑	 แสดงการจัดอันดับศักยภาพทางการทหารในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	

๑๖ 
 

อากาศสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล าดับถัดไป คือ 
ประเทศเวียดนาม รองลงมา คือ ประเทศพม่า และประเทศกัมพูชาเป็น
ประเทศท่ีมีก าลังอ านาจทางอากาศน้อยท่ีสุด (ตารางท่ี ๒) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ ๑๘  

รูปท่ี ๑ แสดงการจัดอันดับศักยภาพทางการทหารในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

 
 

                                                             
๑๘ Global Firepower. (2017). Southeast Asian Powers Ranked by Military 
Strength Ranking. Online. 19 July 2017. Available from http://www.global 
firepower .com/countries-listing-southeast-asia.asp. pp. 1-6. 

	 ♦ อินโดนีเซีย
	 	 ประเทศอินโดนีเซียถูกจัดอันดับขีดความสามารถทางการทหาร 
อยู่ในอันดับที่	๓๐	จาก	๑๓๓	ประเทศ	และมีศักยภาพทางทหารโดยรวมจัด
อยู่ในอันดับที่	 ๑	 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยก�าลังอากาศ	
ประกอบด้วย	 อากาศยานที่ประจ�าการทั้งหมดจ�านวนท้ังส้ิน	 ๔๔๑	 ล�า	 
เป็นเครื่องบินขับไล่	 (Fighter	 Aircraft)	 จ�านวน	 ๓๙	 ล�า	 เครื่องบินโจมต	ี 
(Attack	Aircraft)	จ�านวน	๕๘	ล�า	เครื่องบินล�าเลียง	(Transport	Aircraft)	
จ�านวน	 ๑๗๐	 ล�า	 เครื่องบินฝึก	 (Trainer	 Aircraft)	 จ�านวน	 ๑๑๑	 ล�า	
เฮลิคอปเตอร์	 (Helicopter	 Strength)	 จ�านวนทั้งส้ิน	 ๑๔๗	 ล�า	 และ
เฮลิคอปเตอร์แบบโจมตี	(Attack	Helicopters)	จ�านวน	๕	ล�า
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	 ♦ เวียดนาม
	 	 ประเทศเวียดนามถูกจัดอันดับขีดความสามารถทางการทหาร 
อยู่ในอันดับที่	 ๓๔	 จาก	 ๑๓๓	 ประเทศ	 และมีศักยภาพทางทหารโดยรวม 
จัดอยู่ในอันดับท่ี	 ๒	 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยก�าลังอากาศ	
ประกอบด้วย	 อากาศยานที่ประจ�าการทั้งหมดจ�านวนท้ังส้ิน	 ๒๗๘	 ล�า	 
เป็นเครื่องบินขับไล่	 (Fighter	 Aircraft)	 จ�านวน	 ๗๖	 ล�า	 เครื่องบินโจมต	ี 
(Attack	Aircraft)	จ�านวน	๗๓	ล�า	เครื่องบินล�าเลียง	(Transport	Aircraft)	
จ�านวน	๑๖๑	ล�า	เครือ่งบินฝึก	(Trainer	Aircraft)	จ�านวน		๒๕	ล�า	เฮลคิอปเตอร์	
(Helicopter	Strength)	จ�านวนทั้งสิ้น	๑๓๗	ล�า	และเฮลิคอปเตอร์แบบโจมตี	
(Attack	Helicopters)	จ�านวน	๒๕	ล�า	
	 ♦ พม่า 
	 	 ประเทศพม่าถูกจัดอันดับขีดความสามารถทางการทหารอยู่ใน
อันดับที่	๓๘	จาก	๑๓๓	ประเทศ	และมีศักยภาพทางทหารโดยรวมจัดอยู่ใน
อนัดบัที	่ ๔	ของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	 โดยก�าลงัอากาศ	ประกอบด้วย	
อากาศยานท่ีประจ�าการท้ังหมดจ�านวนท้ังส้ิน	๒๔๙	 ล�า	 เป็นเครื่องบินขับไล	่
(Fighter	 Aircraft)	 จ�านวน	 ๕๖	 ล�า	 เคร่ืองบินโจมตี	 (Attack	 Aircraft)	 
จ�านวน	 ๗๗	 ล�า	 เครื่องบินล�าเลียง	 (Transport	 Aircraft)	 จ�านวน	 ๙๗	 ล�า	 
เครื่องบินฝึก	(Trainer	Aircraft)	จ�านวน	๕๘	ล�า	เฮลิคอปเตอร์	(Helicopter	
Strength)	 จ�านวนท้ังสิ้น	 ๘๖	 ล�า	 และเฮลิคอปเตอร์แบบโจมตี	 (Attack	 
Helicopters)	จ�านวน	๙	ล�า	
	 ♦ มาเลเซีย
	 	 ประเทศมาเลเซยีถกูจดัอนัดบัขดีความสามารถทางการทหารอยูใ่น
อันดับที่	๔๓	จาก	๑๓๓	ประเทศ	และมีศักยภาพทางทหารโดยรวมจัดอยู่ใน
อนัดบัที	่ ๕	ของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	 โดยก�าลงัอากาศ	ประกอบด้วย	
อากาศยานท่ีประจ�าการท้ังหมดจ�านวนท้ังส้ิน	๒๓๒	 ล�า	 เป็นเครื่องบินขับไล	่
(Fighter	Aircraft)	จ�านวน	๓๖	ล�า	เครื่องบินโจมตี	(Attack	Aircraft)	จ�านวน	
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๕๕	ล�า	เครื่องบินล�าเลียง	(Transport	Aircraft)	จ�านวน	๙๖	ล�า	เครื่องบินฝึก	
(Trainer	Aircraft)	จ�านวน	๗๓	ล�า	และเฮลคิอปเตอร์	(Helicopter	Strength)	
จ�านวนทั้งสิ้น	๘๘	ล�า	
	 ♦ สิงค์โปร์
	 	 ประเทศสิงค์โปร์ถูกจัดอันดับขีดความสามารถทางการทหารอยู่ 
ในอันดับที่	๔๕	จาก	๑๓๓	ประเทศ	และมีศักยภาพทางทหารโดยรวมจัดอยู่
ในอนัดบัที	่๗	ของภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	โดยก�าลงัอากาศ	ประกอบด้วย	
อากาศยานท่ีประจ�าการท้ังหมดจ�านวนท้ังส้ิน	๒๒๖	 ล�า	 เป็นเครื่องบินขับไล	่
(Fighter	 Aircraft)	 จ�านวน	 ๙๒	 ล�า	 เคร่ืองบินโจมตี	 (Attack	 Aircraft)	 
จ�านวน	๑๑๙	ล�า	 เครื่องบินล�าเลียง	 (Transport	Aircraft)	จ�านวน	๖๓	ล�า	
เครื่องบินฝึก	(Trainer	Aircraft)	จ�านวน	๓๖	ล�า	เฮลิคอปเตอร์	(Helicopter	
Strength)	 จ�านวนท้ังสิ้น	 ๗๖	 ล�า	 และเฮลิคอปเตอร์แบบโจมตี	 (Attack	 
Helicopters)	จ�านวน	๑๗	ล�า
	 ♦ ฟิลิปปินส์
	 	 ประเทศฟิลิปปินส์ถูกจัดอันดับขีดความสามารถทางการทหาร 
อยู่ในอันดับที่	๕๘	จาก	๑๓๓	ประเทศ	และมีศักยภาพทางทหารโดยรวมจัด
อยู่ในอันดับท่ี	 ๖	 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยมีก�าลังอากาศ	
ประกอบด้วย	อากาศยานที่ประจ�าการทั้งหมดจ�านวนทั้งสิ้น	๑๔๙	ล�า	
เป็นเครื่องบินโจมตี	 (Attack	 Aircraft)	 จ�านวน	 ๘	 ล�า	 เคร่ืองบินล�าเลียง	 
(Transport	 Aircraft)	 จ�านวน	 ๗๔	 ล�า	 เครื่องบินฝึก	 (Trainer	 Aircraft)	 
จ�านวน	๒๒	 ล�า	 และเฮลิคอปเตอร์	 (Helicopter	 Strength)	 จ�านวนท้ังส้ิน	 
๙๘	ล�า	
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	 ♦ ลาว 
	 	 ประเทศลาวถูกจัดอันดับขีดความสามารถทางการทหารอยู่ใน
อันดับที่	๑๐๘	จาก	๑๓๓	ประเทศ	และมีศักยภาพทางทหารโดยรวมจัดอยู่ใน
อันดับที่	 ๙	 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยก�าลังอากาศ	 ประกอบ
ด้วย	 อากาศยานท่ีประจ�าการทั้งหมดจ�านวนทั้งสิ้น	 ๒๕	 ล�า	 เป็นเครื่องบิน
ล�าเลยีง	 (Transport	Aircraft)	จ�านวน	๑๗	ล�า	และเฮลคิอปเตอร์	 (Helicopter	
Strength)	มีจ�านวนทั้งสิ้น	๒๒	ล�า
	 ♦ กัมพูชา
	 	 ประเทศกัมพูชาถูกจัดอันดับขีดความสามารถทางการทหารอยู่ใน
อันดับที่	๑๑๔	จาก	๑๓๓	ประเทศ	และมีศักยภาพทางทหารโดยรวมจัดอยู่ใน
อนัดบัที	่ ๘	ของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	 โดยก�าลงัอากาศ	ประกอบด้วย	
อากาศยานที่ประจ�าการทั้งหมดจ�านวนทั้งสิ้น	๒๒	ล�า	 เป็นเครื่องบินล�าเลียง	
(Transport	 Aircraft)	 จ�านวน	 ๒๑	 ล�า	 และเฮลิคอปเตอร์	 (Helicopter	
Strength)	มีจ�านวนทั้งสิ้น	๑๗	ล�า
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	 ความส�าคญัของความเข้มแขง็ก�าลงัทางอากาศดังกล่าว	นบัได้ว่ามผีลดี
ต่อภยัคกุคามทีก่องทพัอากาศเผชิญ	เป็นภยัคกุคามจากการรกุรานโดยเปิดเผย
จากข้าศกึภายนอกประเทศ	จากการก่อกวนของประเทศเพือ่นบ้านกรณพีพิาท
ชายแดน	 และภัยจากการก่อการร้ายภายในประเทศ	 ถ้าหากมีศักยภาพ 
ทางทหารที่เหนือกว่า	 จะส่งผลดีต่อการใช้มาตรการทางการทูต	 โดยสร้าง
อ�านาจการต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศใช้แนวทางสันติวิธีโดยการ

ตำรำงที	่๒	กำรเปรียบเทยีบก�ำลงัทำงอำกำศของภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

๒๐ 
 

ตารางที่ ๒ การเปรียบเทียบก าลังทางอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
Air Power 

 
Countries 

Total 
Aircraft 

Fighter 
Aircraft 

Attack 
Aircraft 

Transport 
Aircraft 

Trainer 
Aircraft 

Total 
Helicopter 
Strength 

Attack 
Helicopters 

Indonesia 
(30) 

441 39 58 170 111 147 5 

Vietnam 
(34) 

278 76 73 161 25 137 25 

Myanmar 
(38) 

249 56 77 97 58 86 9 

Malaysia 
(43) 

232 36 55 96 73 88 0 

Singapore 
(45) 

226 92 119 63 36 76 17 

Philippines 
(58) 

149 0 8 74 22 98 0 

Laos 
(108) 

25 0 0 17 0 22 0 

Cambodia 
(114) 

22 0 0 21 0 17 0 

 
ความส าคัญของความเข้มแข็งก าลังทางอากาศดังกล่าว นับได้ว่ามีผลดี

ต่อภัยคุกคามท่ีกองทัพอากาศเผชิญ เป็นภัยคุกคามจากการรุกรานโดยเปิดเผย
จากข้าศึกภายนอกประเทศ จากการก่อกวนของประเทศเพื่อนบ้านกรณีพิพาท
ชายแดน และภัยจากการก่อการร้ายภายในประเทศ ถ้าหากมีศักยภาพทาง
ทหารท่ีเหนือกว่า จะส่งผลดีต่อการใช้มาตรการทางการทูต โดยสร้างอ านาจ
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เจรจาพูดคุย	 (Peace	 Dialogue)	 หรือหากจ�าเป็นต้องมีการปฏิบัติการ 
ทางทหารกองทัพอากาศมีความพร้อมในการป้องกันภัยทางอากาศของ
ประเทศ	 และปฏิบัติการร่วมรบกับเหล่าทัพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
อย่างไรก็ตาม	การด�าเนนิการในระดบันโยบายนัน้	กองทพัไทยได้ให้ความส�าคญั
ในการด�ารงศกัยภาพทางทหารทีอ่ยูใ่นลกัษณะทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั๑๙		มฉิะนัน้แล้ว	
กลไกการแก้ปัญหาในทางสันติวิธีหรือมาตรการทางการทูต	 อาจไม่มี 
อ�านาจต่อรองหากเกิดปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทตามแนวชายแดน	ทั้งนี้	
จากสภาพปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนในปัจจุบัน	 จึงมีโอกาส 
ที่จะเกิดข้อพิพาทตามแนวชายแดนได้ค่อนข้างมาก๒๐	 	 ดังนั้น	 การคงสภาพ
ศักยภาพทางทหารโดยมีอ�านาจก�าลังรบท่ีเหนือกว่าจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการบริหารจัดการชายแดน	 ไม่ให้เกิดความขัดแย้งท�าให้ทุกประเทศหันมา
เคารพกฎเกณฑ์	 กฎหมาย	 การทูต	 การเจรจาในการแก้ไขปัญหาแทนการ 
ใช้ก�าลัง	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย	 และสิ่งที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 
คือ	 การเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	 ถือเป็น 
กระแสแนวโน้มของโลกในยุคปัจจุบันนี้	 เนื่องจาก	 พลังอ�านาจทางทหาร 
ที่มีพื้นที่ปฏิบัติการหลักอยู่	 ๕	 ด้าน	 ได้แก่	 พื้นที่ปฏิบัติการบนดิน	 (Land	 
Domain)	 พื้นที่ปฏิบัติการในน�้า	 (Sea	 Domain)	 พ้ืนที่ปฏิบัติการในอากาศ	
(Air	Domain)	และพืน้ทีป่ฏบัิตกิารบนห้วงอวกาศ	(Space	Domain)		ทัง้หมด
ล้วนถกูควบคมุโดยมติไิซเบอร์	(Cyber	Domain)	ซึง่นบัเป็นมติิทีม่กีารควบคมุ
เทคโนโลยีการสั่งการในเครื่องมือ	 และยุทโธปกรณ์ในพ้ืนท่ีปฏิบัติการต่างๆ	
ท�าให้ไม่สามารถต่อสู้กับภัยคุกคามนั้นได้	 หรือการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร 
ของผู้ก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ที่ส่งผลต่อความมั่นคง 
ของรัฐและท�าให้เกิดแนวร่วมของผู้ก่อความไม่สงบเพิ่มขึ้น	เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว	

๑๙		 กองทัพอากาศ.	 (ม.ป.ป.).	 ก�าลังทางอากาศ.	 ออนไลน์.	 ค้นเมื่อ	 ๑๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐.	 
จาก	www.rmutphysics.com/charud/PDF-learning/2/aircraft/flying.pdf.	หน้า	๑๘๘	–	๑๘๙.
๒๐		 ธนะศักดิ์	ปฏิมาประกร.	(๒๕๕๗).	การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนของกองทัพไทย
ภายใต้กระบวนทัศน์ความมั่นคงใหม่ในบริบทประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน.	 
ดษุฏนีพินธ์	สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์	คณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยับูรพา.	หน้า	๑๖๕	-	๑๖๖.
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ประเทศที่มีงบประมาณด้านการทหารจ�ากัดสามารถเลือกสร้างศักยภาพ 
ทางทหารให้แข็งแกร่งด้วยมิติไซเบอร์ก็เป็นไปได้๒๑  

๒.๓	 กำรรกัษำสมดลุของอ�ำนำจก�ำลงัรบเปรียบเทยีบของไทยในปัจจบุนั
	 การรกัษาสมดุลอ�านาจก�าลงัรบ	เป็นการก�าหนดความต้องการทางทหาร	
โดยการประเมินความต้องการด้านความมั่นคงของชาติ	 และพิจารณาเลือก
ก�าลงัรบเพือ่รองรบัความต้องการ	ภายใต้ข้อจ�ากดัด้านทรัพยากร๒๒		จากข้อมลู	
Global	Firepower	(GFP)	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ได้แสดงให้เหน็ถงึขดีความสามารถ
ก�าลังทางอากาศของประเทศไทย	ซึ่งอยู่ในอันดับที่	๒๐	จาก	๑๓๓	ประเทศ	
จะเห็นได้ว่า	ประเทศไทยเป็นประเทศทีถ่กูจดัอนัดบัเป็นประเทศแรกทีม่กี�าลงั
อากาศมากกว่ากลุ ่มประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ 
(ตารางที่	๓)	และมีศักยภาพทางทหารโดยรวมอยู่ในอันดับที่	๓	ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(รูปที่	๑)	โดยก�าลังอากาศ	ประกอบด้วยอากาศยาน
ที่ประจ�าการท้ังหมดจ�านวนท้ังสิ้น	 ๕๕๕	 ล�า	 เป็นเครื่องบินขับไล่	 (Fighter	
Aircraft)	จ�านวน	๗๖	ล�า	เครื่องบินโจมตี	(Attack	Aircraft)	จ�านวน	๙๕	ล�า	
เครื่องบินล�าเลียง	 (Transport	 Aircraft)	 จ�านวน	 ๓๒๗	 ล�า	 เครื่องบินฝึก	
(Trainer	Aircraft)	จ�านวน		๑๕๔	ล�า	เฮลิคอปเตอร์	(Helicopter	Strength)	
จ�านวนทั้งสิ้น	๒๙๔	ล�า	และเฮลิคอปเตอร์แบบโจมตี	(Attack	Helicopters)	
จ�านวน	 ๗	 ล�า๒๓	 ในขณะนี้	 รัฐบาลไทยได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ 
เครื่องบินฝึกขับไล่รุ ่น	 T-50TH	 ในระยะที่	 ๒	 ทั้งหมดต้องจัดซ้ือจ�านวน 

๒๑		วรรณโชค	ไชยสะอาด.	(๒๕๕๘).	หน่วยรบไซเบอร์	เมื่อเทคโนโลยีทรงพลังกว่าการถือปืน.	
ออนไลน์.	 ค้นเมื่อ	๑๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐.	 จาก	http://www.Posttoday.com/analysis	 /
report/389038.	หน้า	๒	–	๕.
๒๒	 	 ชาติ	 นาวาวิจิตร.	 (๒๕๕๖).	 วิธีก�าหนดก�าลังรบที่เหมาะสมกับการรักษาความม่ันคง 
แบบร่วมมือ.	 ออนไลน์.	 ค้นเมื่อ	 ๑๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐.	 จาก	 http://nwc45.blogspot.	
com/2013/06/blog-post_8.html?view=magazine.	หน้า	๑.	
๒๓	 Global	Firepower.	(2017).	Southeast	Asian	Powers	Ranked	by	Military	Strength	
Ranking.	Online.	19	July	2017.	Available	from	http://www.global	firepower.com/
countries-listing-southeast-asia.asp.	pp.	1-6.
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ทั้งสิ้น	๑๖	ล�า	พร้อมอะไหล่ขั้นต้น	อุปกรณ์เครื่องมือที่จ�าเป็น	การฝึกอบรม
นักบินและเจ้าหน้าที่เทคนิคที่เกี่ยวข้อง	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการบิน	 
ซึ่งการด�าเนินการนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๗	
ได้อนุมัติให้กองทัพอากาศด�าเนินการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น	
แบ่งการอนุมัติการจัดซื้อเป็น	๓	ระยะ	โดยระยะที่	๑	จัดซื้อเครื่องบินจ�านวน	
๔	ล�า	ถัดไป	๘	ล�า	และจัดซื้อครั้งสุดท้ายจ�านวน	๔	ล�า	

เครื่องบินฝึกขับไล่แบบ	T-50TH	ผลิตโดยบริษัท	Samsung	Techwin
ภำยใต้สิทธิบัตรจำกบริษัท	General	Electric

	 ทัง้นี	้เครือ่งบนิแบบ	T-50TH	เป็นเครือ่งบินฝึกสมรรถนะสงูใช้เทคโนโลยี
ทีท่นัสมยั	เหมาะสมส�าหรบัการฝึกนกับินขบัไล่ขัน้ต้นให้สามารถปฏบิติัภารกิจ
กับเคร่ืองบินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศท่ีมีใช้งานในปัจจุบันต่อไป
ได้	มรีะบบการฝึกอบรมและระบบสนบัสนนุการปฏบิติัภารกจิท่ีทนัสมยั	ส่งผล
ให้การฝึกนกับินขับไล่ขัน้ต้นเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้สามารถตดิตัง้
ใช้งานระบบอาวุธที่กองทัพอากาศใช้งานในปัจจุบันได้	 ในส่วนที่เป็นข้อเสนอ
พิเศษที่ประเทศไทยจะได้รับเพิ่มเติม	ได้แก่	ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท	
จ�านวน	 ๘	 ทุน	 และความร่วมมือการสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมการบิน	 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทย๒๔  
๒๔		 รัชต์	รัตนวิจารณ์.	(๒๕๕๘).	เครื่องบินฝึกขับไล่แบบ	T-50TH	ว่าที่เครื่องบินขับไล่และฝึก
แบบที	่๒	ของกองทพัอากาศไทย.	ออนไลน์.	ค้นเมือ่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๖๐.	จากhttps://www.
thairath.co.th/content/548810.	หน้า	๒	–	๕.	
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	 จากตาราง	 แสดงให้เห็นว่า	 กองทัพอากาศไทยมีขีดความสามารถ 
ก�าลังทางอากาศในระดับที่สามารถถ่วงดุลอ�านาจกับประเทศรอบบ้านได้ดี
ระดบัหนึง่	กล่าวคอื	มขีดีความสามารถในการป้องปราม	เพ่ือมใิห้เกิดการสู้รบ	
และสามารถชักจูงฝ่ายตรงข้ามให้ยอมรับหรือให้เชื่อว่าการรบมิใช่หนทาง

ตำรำงท่ี	 ๓	 กำรเปรียบเทียบก�ำลังทำงอำกำศประเทศไทยกับประเทศ	
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒๕ 
 

ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบก าลังทางอากาศประเทศไทยกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
Air Power 

 
Countries 

Total 
Aircraft 

Fighter 
Aircraft 

Attack 
Aircraft 

Transport 
Aircraft 

Trainer 
Aircraft 

Total 
Helicopter 
Strength 

Attack 
Helicopters 

Thailand  
(20) 

555 76 95 327 154 294 7 

Indonesia 
(30) 

441 39 58 170 111 147 5 

Vietnam 
(34) 

278 76 73 161 25 137 25 

Myanmar 
(38) 

249 56 77 97 58 86 9 

Malaysia 
(43) 

232 36 55 96 73 88 0 

Singapore 
(45) 

226 92 119 63 36 76 17 

Philippines 
(58) 

149 0 8 74 22 98 0 

Laos 
(108) 

25 0 0 17 0 22 0 

Cambodia 
(114) 

22 0 0 21 0 17 0 
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ปฏิบัติที่ควรกระท�าต่อกัน	เป็นการชักจูงฝ่ายตรงข้ามให้เชื่อว่าฝ่ายเรามีความ
เหนือกว่าหรอือย่างน้อยมคีวามเท่าเทียมกันจนมอิาจคาดการณ์ผลแพ้ชนะได้๒๕ 

ปัจจบุนัประเทศไทยได้ใช้ก�าลงัทางอากาศในการสนบัสนนุการปฏบิติัการเพ่ือ
มนุษยธรรมในภูมิภาคอาเซียน	 และการปฏิบัติการเพื่อบรรเทาสาธารณภัย 
ในภูมิภาคอาเซียนด้วย	แต่อย่างไรก็ตาม	กองทัพอากาศจ�าเป็นต้องเสริมสร้าง
ก�าลงัทางอากาศให้มศีกัยภาพแขง็แกร่งเพยีงพอทีจ่ะปฏบิติัการทางทหารและ/
หรือปฏิบัติการอ่ืนๆ	 ได้ครอบคลุมทุกภารกิจทั่วทุกพ้ืนท่ีภายใต้อาณาเขต 
ของอาเซียนได้นานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย	 เช่น	 สามารถปฏิบัติ
ภารกิจที่ซับซ้อนไม่ต�่ากว่า	 ๗	 วัน	 (เนื่องจากเหตุผลท่ีว่ามนุษย์เราทนต่อการ 
อดน�้าได้เพียง	๓	วัน	และทนต่อการอดอาหารได้เพียง	๗	วัน)	เป็นต้น	๒๖ 

๒๕	กองเทคโนโลย	ีศนูย์กลางสงครามทางอากาศ.	(๒๕๕๙).	สงครามทีเ่ข้าใจแตกต่างกนั.วารสาร
การสงครามทางอากาศ.	ปีที่	๑๖	ฉบับที่	๖๐	(เม.ย.	-	มิ.ย.๕๙).	หน้า	๗.
๒๖		มานัต	วงษ์วาทย์.	(๒๕๕๘).	การเตรียมความพร้อมด้านก�าลังทางอากาศเพื่อก้าวเข้าสู่ความ
เป็นประชาคมอาเซียน.	วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.	ปีที่	๕๗	ฉบับที่	๓	(ก.ย.	–	ธ.ค.
๕๘).	หน้า	๒๙	–	๓๐.
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ส่วนที่ ๓
ยุทธศ�สตร์และก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ

กำ�ลังท�งอ�ก�ศ
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ส่วนที่ ๓

ยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ก�ำลังทำงอำกำศ

	 ก�าลังอากาศนับว่าเป็นก�าลังท่ีส�าคัญที่สนับสนุนและเอื้ออ�านวยในการ
เอาชนะสงครามได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด	 เนื่องจากมีความอ่อนตัวปฏิบัติ
การได้ไกล	 มีอ�านาจการท�าลายสูง	 และมีความแม่นย�า	 จึงจ�าเป็นต้องม ี
การพัฒนาเสริมสร้างก�าลังรบที่มีสมรรถนะสูงให้ทันกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี	สามารถเคลื่อนก�าลังทางอากาศไปวางไว้	ณ	สนามบินที่เหมาะสม
ได้อย่างรวดเร็ว	 โดยมีระบบป้องกันทางอากาศให้ครอบคลุมพื้นท่ีในประเทศ
และนอกประเทศส�าหรับภารกิจการป้องกันประเทศ	 ประสานงานบูรณาการ
ด้านการข่าว	 กับหน่วยข่าวในพื้นที่กองบินต่างๆ	 ด�าเนินการจัดหาเครื่องบิน
หรืออุปกรณ์ส�าหรับภารกิจการบินลาดตระเวนถ่ายภาพ/ลาดตระเวนทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม	 เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศและ
คุม้ครองผลประโยชน์ของชาตเิป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	เผชญิกบัภัยคกุคาม
ได้ทุกรูปแบบ๒๗		ทั้งนี้	การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้ประสบความส�าเร็จ	 กองทัพอากาศต้องด�าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศฉบับเดิม	(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๒)	ควบคู่กับฉบับใหม่	
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)	 (รูปที่	 ๒)	 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาและ
รองรบัยทุธศาสตร์ชาต	ิ๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๐-	๒๕๗๙)	(ฉบบัร่าง)	โดยยทุธศาสตร์
กองทัพอากาศ	๒๐	ปี	จะต้องด�ารงวิสัยทัศน์การพัฒนาสู่	“กองทัพ	อากาศชั้น
น�าในภูมิภาค	One	of	the	Best	Air	Forces	in	ASEAN)”๒๘		ที่มุ่งเน้นการ
๒๗		วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร.	(๒๕๕๔).	คูม่อืด้านการทหาร.	เอกสารอดัส�าเนา.	หน้า	๔๕-๔๗. 
๒๘		กองทัพอากาศชั้นน�าในภูมิภาค	(One	of	the	Best	Air	Forces	in	ASEAN)	หมายถึง	เป็น 
กองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	
มขีดีความสามารถทีเ่พยีงพอในทกุมิต	ิมกีารพฒันาเท่าทนัการเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อม
ด้านความมั่นคง	เทคโนโลยี	และภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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เสริมสร้างก�าลังทางอากาศให้มีขีดความสามารถพัฒนาสู่การปฏิบัติการใช ้
เครือข่ายศูนย์กลางโดยตรง	(RTAF	NCO	Function	Strengthening)	รวมถึง	
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย	สามารถประยุกต์
ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (RTAF	 Organization	 and	 
Management	Modernization)๒๙		ตลอดจนเป็นกองทพัอากาศทีม่ขีดีความ
สามารถครบในทุกมิติอยู่ในระดับ	๑	ใน	๓	ของภูมิภาคอาเซียน

๒๘ 
 

อากาศช้ันน าในภูมิภาค One of the Best Air Forces in ASEAN)”๒๘  
ท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างก าลังทางอากาศให้มีขีดความสามารถพัฒนาสู่การ
ปฏิบั ติการใช้เครือข่ายศูนย์กลางโดยตรง (RTAF NCO Function 
Strengthening) รวมถึง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้
ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (RTAF 
Organization and Management Modernization)๒๙ ตลอดจนเป็น
กองทัพอากาศท่ีมีขีดความสามารถครบในทุกมิติอยู่ในระดับ ๑ ใน ๓ ของ
ภูมิภาคอาเซียน 

 

รูปท่ี ๒: ขอบเขตการพัฒนายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
 

  ด้วยเหตุนี้ กองทัพอากาศในฐานะเป็นกลไกหลักท่ีส าคัญของรัฐบาล ได้
ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ใช้เป็น
แนวทางการขับเคล่ือนซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนากองทัพอากาศไปสู่ 
                                                             
๒๘ กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN) หมายถึง 
เป็นกองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถที่เพียงพอในทุกมิติ มีการพัฒนาเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง เทคโนโลยี และภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
๒๙ กองบิน ๒๓. (๒๕๖๐). สรุปผลการเดินทางเข้าพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัย. หน้า ๖. 

รูปที่	๒:	ขอบเขตการพัฒนายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๐	-	
๒๕๗๙)

	 ด้วยเหตุนี้	 กองทัพอากาศในฐานะเป็นกลไกหลักที่ส�าคัญของรัฐบาล	 
ได้ด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)	 
ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนซึ่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนากองทัพอากาศ
ไปสู่	 “กองทัพอากาศ	๔.๐”	 หรือ	 “RTAF	 ๔.๐:	 Above	 and	 Beyond”		 
ที่มุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยี	 วิทยาศาสตร์	 นวัตกรรม	 และความคิดสร้างสรรค์	
ต่อยอดระบบการฝึกศึกษา	 และระบบการวิจัยพัฒนา	 เพื่อตอบสนองต่อ 
ภัยคุกคามทกุรปูแบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	บนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเอง
ให้ได้มากที่สุด	 โดยวิวัฒนาการของกองทัพอากาศได้เร่ิมต้นจาก	 RTAF	๑.๐	

๒๙		กองบิน	 ๒๓.	 (๒๕๖๐).	 สรุปผลการเดินทางเข้าพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการวิจัย.	
หน้า	๖.
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เป็นการเริ่มต้นกิจการการบินภายในประเทศเข้าสู ่	 RTAF	 ๒.๐	 ที่เริ่มมี 
เครื่องบินไอพ่นสมรรถนะสูงประจ�าการกองทัพอากาศ	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.๒๕๑๐	 
เป็นต้นมา	และ	RTAF	๓.๐	ได้ด�าเนินตามแนวทางยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ	
พศ.๒๕๕๑-๒๕๖๒	 เพื่อน�าพากองทัพอากาศไปสู่วิสัยทัศน์	 “กองทัพอากาศ 
ชั้นน�าในภูมิภาค	 (One	 of	 the	 Best	 Air	 Forces	 in	 ASEAN)”	 ปัจจุบัน	 
กองทัพอากาศก�าลังก้าวเข้าสู่	RTAF	๔.๐	มุ่งเน้นเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการพัฒนาและขยายผลการปฏิบัติที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง	 
ที่ใช้ในการปฏิบัติการส่วนหน้า	 เพื่อก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	 และจัดล�าดับ 
ความส�าคัญในการพัฒนาอย่างชัดเจน	 และก�าหนดกรอบระยะเวลาในการ
ด�าเนินการที่คู ่ขนานไปกับการพัฒนาสู่กองทัพอากาศดิจิทัล	 รวมถึงการ 
เพิ่มขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์และระบบอาวุธการพัฒนาและ 
แสวงผลประโยชน์จากห้วงอากาศ	 ตลอดจนให้ความส�าคัญการฝึกศึกษา 
ของก�าลังพลให้มีศักยภาพเท่าทันกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	๓๐

๓.๑	 ยุทธศำสตร์และนโยบำยที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
	 ๓.๑.๑	บทบาท/ภารกิจของก�าลังทางอากาศ
	 บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก�าหนดบทบาท 
ให้กองทัพอากาศใช้ขีดความสามารถก�าลังทางอากาศในการปฏิบัติการ 
ทางทหารในรูปแบบสงครามและท่ีไม่ใช่สงคราม	 ให้ประเทศชาติเกิด 
ความปลอดภัย	 ปราศจากการคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 โดยมี
ภารกิจในการเตรียมความพร้อมและใช้ก�าลังทางอากาศ๓๑	เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ได้รับมอบหมาย	โดยมุ่งพัฒนาก�าลังทางอากาศ	(Air	Power	Domain)	
ให้บรรลุวิสัยทัศน์อย่างเป็นรูปธรรม	 ตามที่ได้ก�าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ 

๓๐		ส�านักงานเลขานุการส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.	 (๒๕๖๐).	 กองทัพอากาศกับการ 
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	และร่วมน�าไปสู่การเป็นประเทศไทย	
๔.๐.	หลักเมือง.	ปีที่	๒๕	ฉบับที่	๓๑๓	เมษายน	๒๕๖๐.	หน้า	๔๒-๔๙.	
๓๑		กองทพัอากาศ.	(๒๕๖๐).	ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๐	–	๒๕๗๙).	หน้า	๑๓. 
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กองทัพอากาศ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)	ซึ่งเป็นการมุ่งเน้น	“สานต่อ”	
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 “เสริม”	 เพิ่มขีดความสามารถก�าลังทางอากาศให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	และ	“สร้าง”	ความเข้มแข็งในมิติไซเบอร์	 (Cyber	Domain)	
เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น	 
ตลอดจนริเริ่มและวางรากฐานมิติอวกาศ	(Space	Domain)	เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการป้องกนัภยัคกุคามทีม่แีนวโน้มเกิดขึน้ในอนาคต๓๒		ส่งผลให้ก�าลัง
ทางอากาศมีหน้าที่รับผิดชอบที่ครอบคลุมแบ่งออกเป็น	๓	มิติ	ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
	 (๑)	มิติอากาศ	(Air	Domain)	
	 การปฏิบัติตามบทบาท	หน้าที่	และภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่ใช้ก�าลัง
ทางอากาศตามอ�านาจหน้าทีข่องกองทพัอากาศ	เพือ่เสรมิสร้างสมรรถนะและ
ความพร้อมในการป้องกนัประเทศ	ซึง่มภีารกจิในการเตรยีมก�าลงัและใช้ก�าลงั
ทางอากาศเป็นสิง่ส�าคญั	โดยการเตรยีมก�าลงัทางอากาศ	เป็นการครองอากาศ
เหนือพ้ืนดิน	 และพื้นน�้า	 ซึ่งมุ่งเน้นการฝึกยุทธวิธีการรบทางอากาศ	 และ 
การโจมตีทางอากาศ	เพื่ออ�านวยการปฏิบัติการใช้ก�าลังทางอากาศ	ทั้งในและ
นอกประเทศ	และในส่วนของการใช้ก�าลังทางอากาศ	 เป็นการเฝ้าตรวจระวัง
ภัยทางอากาศ	ที่รวมถึงการควบคุมเส้นทางสัญจรเข้าออกรอบประเทศ	และ
ในยามสงครามกองทพัอากาศต้องพร้อมทีจ่ะใช้ก�าลงัทางอากาศในการด�าเนนิ
กลยุทธ์ร่วมกับหน่วยก�าลังอื่นๆ	ทั้งในการป้องกันประเทศ	 การพิทักษ์รักษา 
ผลประโยชน์แห่งชาติ	 และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับ๓๓   
ขณะเดียวกัน	 กองทัพอากาศต้องมีความพร้อมที่จะใช้ก�าลังทางอากาศ	 
เพื่อการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	 รวมท้ังการมีส่วนร่วม 
ในการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงภายใน	 และการแก้ไขปัญหาส�าคัญ 

๓๒		ข่าวเดลินิวส์.	 (๒๕๕๙).	 ‘บิ๊กจอม’	 ผบ.ทอ.พร้อมรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์.	 ออนไลน์.	 
ค้นเมื่อ	 ๑๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐.	 จาก	 https://www.dailynews.co.th/article/537337.		 
๓๓		กองบนิ	๗.	(๒๕๖๐).	สรปุผลการเดนิทางเข้าพ้ืนทีเ่ก็บรวบรวมข้อมลูสนบัสนนุการวจิยั.	หน้า	๗.	
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ของชาติในยามวิกฤติต่าง	ๆ 	ได้	เช่น	การต่อต้านอาชญากรรม	การปราบปราม
ยาเสพติด	 การส�ารวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
การบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติจากธรรมชาต	ิ 
การล�าเลยีงผูป่้วยทางอากาศ	การค้นหา	และช่วยเหลืออากาศยาน	รวมถงึเรือ
ที่ประสบภัย	เป็นต้น๓๔ 
	 (๒)	มิติไซเบอร์	(Cyber	Domain)		
	 การใช้ก�าลังทางอากาศที่มีการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว	มคีวามพร้อมในการเผชญิกับภยัคกุคามด้านไซเบอร์ทีส่อดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ทหารด้านสงครามไซเบอร์กองทัพไทย	 โดยจะมีหน่วย
บัญชาการไซเบอร์รับผิดชอบในการระวังป้องกันภัยและการปฏิบัติการ	 
รวมทั้ง	 การพัฒนากองทัพอากาศให้ก้าวเข้าสู ่การเป็นดิจิตอล	 (Digital	 
Air	Force:	DAF)	และกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	(Network	
Centric	 Air	 Force:	 NCAF)	 โดยมีความมุ่งหมายในการลดทอน	 ขัดขวาง	 
ระงับ	 ยับยั้ง	 หรือปฏิบัติการเชิงรุกในลักษณะจ�ากัด	 (Limited	Offensive	
Action)	และการตอบโต้	(Counterattack)	ให้ได้อย่างรวดเร็วกรณีถูกโจมตี
ทางไซเบอร์	 รวมถึงต้องพัฒนายุทโธปกรณ์ทางไซเบอร์	 (Cyber	Weapon)	
อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี	 
(Tactical	 Data	 Link:	 TDL)	 ซึ่งต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ระหว่าง 
หน่วยตรวจจบัสญัญาณ	(Sensor)	หน่วยบญัชาการและควบคมุ	(Command	
and	 Control)	 และหน่วยปฏิบัติ	 (Shooter)	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๕  
จงึเหน็ได้ว่า	มติไิซเบอร์มคีวามส�าคญัเป็นอย่างมากทีก่องทพัอากาศต้องพฒันา
ระบบเครือข่าย	 (Network)	 ให้มีความแข็งแรงและปลอดภัย	 เพื่อเป็นการ 
ป้องปรามอันจะเป็นการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ

๓๔	กองทพัอากาศ.	(๒๕๖๐).	ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๐	–	๒๕๗๙).	หน้า	๑๕.	
๓๕	กองทพัอากาศ.	 (๒๕๖๐).	 ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ	๒๐	 ปี	 (พ.ศ.๒๕๖๐	–	๒๕๗๙).	หน้า	 
๑๒	–	๓๓.
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	 (๓)	มิติอวกาศ	(Space	Domain)	
	 การใช้ก�าลังทางอากาศที่ใช้ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในกิจการ
ด้านอวกาศ	 เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง	 เช่น	 การสังเกตการณ์
ห้วงอวกาศ	 (Space	 Observation)	 การตรวจการณ์ทางอวกาศ	 (Space	
Surveillance)	 และการป้องกันทางอวกาศ	 (Space	 Defense)	 ตลอดจน 
การสื่อสารและโทรคมนาคมทางอวกาศ	 เพื่อสามารถสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจด้านความมั่นคงของเหล่าทัพ	 ทั้งการปฏิบัติการภายในประเทศ	 
และการปฏิบัติการร่วม/ผสมกับต่างประเทศ	 อย่างสมบูรณ์และไร้ขีดจ�ากัด	 
ในระยะเวลาทีผ่่านมา	การพฒันากจิการอวกาศของประเทศไทย	ประกอบด้วย	
การพิจารณาและปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย
จัดท�าโปรแกรมอวกาศแห่งชาติ	ตลอดจนพิจารณาการด�าเนินโครงการระบบ
ดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา	 ที่มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมเป็น 
หน่วยงานหลักในการพัฒนากิจการอวกาศ	โดยก�าหนดเป้าหมายให้ใช้อวกาศ
เป็นพื้นที่ปฏิบัติการด้านความม่ันคง	 และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ	
บรูณาการ	และประยกุต์ใช้เทคโนโลยอีวกาศ	รวมถงึสามารถพฒันาสูก่ารพึง่พา
ตนเอง	 ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคง
อย่างเพียงพอ๓๖ 
	 ๓.๑.๒	 ทิศทางการพัฒนาก�าลังทางอากาศตามยุทธศาสตร์กองทัพ	
อากาศ	๒๐	ปี
	 ก�าลังทางอากาศมีลักษณะพิเศษ	 คือ	 รวดเร็ว	 อ่อนตัว	 แม่นย�า	 และ 
มีพิสัยการปฏิบัติการระยะไกล	 ท�าให้มีผลการแพ้ชนะได้ในระยะเวลาส้ัน	 
ดังนั้น	 กองทัพอากาศจึงต้องส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของก�าลัง 
ทางอากาศ	ทั้งการพัฒนาศักยภาพก�าลังพลให้มีขีดความสามารถทางการรบ	
การใช้อาวุธยุทโธปกรณ์	 การสนธิเทคโนโลยีทุกสาขา	 โดยเฉพาะระบบ

๓๖		กองทพัอากาศ.	(๒๕๖๐).	ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๐	–	๒๕๗๙).	หน้า	๑๖. 
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สารสนเทศ	 เพ่ือพัฒนา	 การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงแบ่งการ
พัฒนาก�าลังทางอากาศออกเป็น	 ๓	 มิติ	 ตามกรอบภารกิจดังที่ได้กล่าวไว้ 
ข้างต้น	ตามรายละเอียดต่อไปนี้	๓๗

	 (๑)	มิติอากาศ	(Air	Domain)	
	 	 ๑.๑	 การบังคับบัญชาและควบคุม	 (Command	 and	Control:	
C2)	 พัฒนาประสิทธิภาพระบบบัญชาการและควบคุม	 โดยประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบูรณาการ	ข้อมูลฝ่ายเสนาธิการ	และศูนย์ปฏิบัติ
การกองบิน	 และพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของระบบบัญชาการและ
ควบคุม	 โดยสนธิข้อมูลจากระบบการตรวจจับท้ังระบบและข้อมูลส�าคัญ 
ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสนับสนุนการตัดสินตกลงใจของผู้บังคับบัญชา	รวมถึงพัฒนา
เจ้าหน้าทีส่ายวทิยาการของกองทพัอากาศให้มขีดีความสามารถในการใช้งาน	
ซ่อมบ�ารุง	ปรับปรุง	ตลอดจนพัฒนาซอฟแวร์ของการบัญชาการและควบคุม
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 ๑.๒	 ระบบตรวจจับ	 (Sensor)	 พัฒนาขีดความสามารถระบบ 
ตรวจจับทั้งระบบ	 โดยให้ความส�าคัญกับการด�ารงความพร้อมของอุปกรณ ์
ลาดตระเวนทางอากาศ	 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภทที่ได้จากระบบ 
ตรวจจับ	 ซึ่งเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับงานด้านการข่าวกรองภูมิสารสนเทศ	 
(Geospatial	Intelligence:	GEOINT)	และต้องด�ารงศกัยภาพในการตรวจจบั
ของระบบป้องกันทางอากาศ	 โดยก�าหนดแผนการพัฒนาเรดาร์ทั้งระบบ 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 ๑.๓	 ผู้ปฏิบัติ/	หน่วยปฏิบัติ	(Shooter)	สามารถน�าแนวความคิด
การปฏิบตักิารท่ีใช้เครอืข่ายเป็นศนูย์กลางมาประยกุต์ใช้	ตลอดจนประเมนิผล
และปรับปรุงรายละเอียดการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุด	 ซึ่งหน่วยก�าลังรบต้องทบทวน	พัฒนายุทธวิธีการรบ	

๓๗		กองทพัอากาศ.	 (๒๕๖๐).	นโยบายผู้บญัชาการทหารอากาศ	พ.ศ.๒๕๖๐	–	๒๕๖๑.	ออนไลน์.	 
ค้นเมือ่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๖๐.	จาก	http://www.rtaf.mi.th/th/Documen	 ts/Publi	 cation/
RTAF_Policy_2560-2561.pdf.	หน้า	๑๐	-	๑๖.
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ปรับปรุงการป้องกัน	 และรักษาความปลอดภัยฐานบินให้มีความมั่นคงและ 
ทนัสมยั	สอดคล้องกบัการปฏบิตักิารทีใ่ช้เครือข่ายเป็นศนูย์กลาง	 โดยบรูณาการ 
กับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ
อากาศ	การปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่นได้อย่างรอบด้าน	เพื่อเตรียมพร้อม
รบัมอืกบัเหตวุกิฤตและเข้าช่วยเหลอืประชาชนเมือ่เกดิภยัพบัิตไิด้อย่างรวดเรว็	
ทันเหตุการณ์
	 	 ๑.๔	 ระบบเครือข่าย	 (Network)	 ก�าหนดแนวทางการพัฒนา 
เครอืข่ายของกองทพัอากาศให้มคีวามแขง็แกร่งและความปลอดภยั	ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 ๑.๕		การสนับสนุนและการบริการ	 (Support	 and	 Service)  
เน้นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเหมาะสมของยุทโธปกรณ์	 ตลอดอายุ
การใช้งาน	 (Life	 Cycle	Management:	 LCM)	 และต้องมีการจัดท�าคู่มือ 
การรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์และผลงานวิจัยให้มีความทันสมัย	นอกจาก
นี	้การบรหิารจดัการการระบบสารสนเทศด้านการส่งก�าลงับ�ารงุและซ่อมบ�ารงุ
ต้องปรับให้สามารถแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การบูรณาการข้อมูล 
ต้องไม่ผิดพลาด	 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบัญชาการรบได้แม่นย�า	
รวมถึง	 ก�าหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการตรวจสอบมาตรฐาน
การบิน	 และฐานบินให้สอดรับกับขีดความสามารถตามภารกิจ	 และรูปแบบ
การส่งก�าลงัและซ่อมบ�ารุงของอากาศยาน	หรือยทุโธปกรณ์ทีจ่ะเข้าประจ�าการ	
ประการสุดท้าย	 คือ	 การพัฒนาระบบคลังพัสดุต้องทันสมัย	 เข้าใจง่าย	 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล	
	 	 ๑.๖	 บคุลากรและพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน	(Human	&	Behavior) 
พัฒนาก�าลังพลให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถตรงตามความต้องการ
ของกองทัพอากาศ	 และพัฒนาก�าลังพลให้มีจิตส�านึกและตระหนักรู้ด้าน 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานท้ังด้านการบินและภาคพื้น	 เพื่อเสริมสร้าง 
ให้กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งความปลอดภัย	พร้อมทั้งก�าหนด	แนวทาง
การพฒันาและปรบัปรงุโครงสร้างท้ังในส่วนของก�าลงัทางอากาศไซเบอร์	และ
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อวกาศ	เพือ่รองรับการพฒันาตามทศิทางยทุธศาสตร์	๒๐	ปี	ของกองทพัอากาศ
โดยค�านึงถึงการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชดเชยก�าลังพลที่ลดลง
	 (๒)	มิติไซเบอร์	(Cyber	Domain)	
	 เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้มีความพร้อมในการรับมือกับ 
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์	และสร้างจิตส�านกึด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร์ของก�าลังพลกองทัพอากาศทุกระดับ	พร้อมทั้งพัฒนาและเพิ่มจ�านวน
ก�าลังพลในการปฏิบัติการไซเบอร์	 สงครามอิเล็กทรอนิกส์	 และเทคโนโลยี
สารสนเทศ	โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์
	 (๓)	มิติอวกาศ	(Space	Domain)	
	 เป็นการมุ่งเน้นให้ศึกษาและก�าหนดแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ
ความมั่นคงด้านอวกาศ	(Space	CONOPs)	ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับห้วงอากาศ	 โดยให้ความส�าคัญกับการ
สงัเกตการณ์อวกาศ	และการตรวจการณ์จากห้วงอากาศ	ควบคูไ่ปกบัการสร้าง
และพัฒนาก�าลังพลให้มีความพร้อมส�าหรับการปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ห้วงอวกาศ
	 จะเหน็ได้ว่า	การเสรมิสร้างขดีความสามารถทีจ่�าเป็นของกองทพัอากาศ
ได้มีแนวทางให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้บังคับบัญชาการทหารอากาศสูงสุด 
ที่ได้ให้ไว้ใน	 ๓	 มิติ	 ดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น	 ก็จะท�าให้กองทัพอากาศเผชิญ 
กับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง	 และเนื่องด้วย
กองทัพอากาศมีขอบเขตการพัฒนายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ	 ๒๐	 ปี	 
อย่างชัดเจน	ดังนั้น	กองทัพอากาศได้ตระหนักถึงการพัฒนาขีดความสามารถ
ให้ครอบคลุมกับภารกิจต่างๆ	 ตามที่ได้รับมอบอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	
กล่าวได้โดยสรุป	 ดังนี้	 (๑)	 การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากยิ่งข้ึน 
เป็นในลักษณะของเครือข่ายที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 (๒)	การเพิ่มความคล่องตัว
และประสทิธภิาพในการปฏบิตัภิารกจิ	(๓)	การพฒันาการท�างานเชงิเครอืข่าย
ความร่วมมือการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานให้มากยิง่ขึน้	(๔)	การสนบัสนนุ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ	 (๕)	 การพัฒนาระบบมาตรฐาน
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ด้านต่างๆ	 รวมท้ัง	 ด้านใบอนุญาต	 (Personal	 Licensing)	 ที่เป็นสากลของ
ทหารอากาศ	 พร้อมท้ังพัฒนาขีดความสามารถด้านบุคลากร	 และด้านอาวุธ
ยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยี	๓๘

๓.๒	 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถก�ำลังทำงอำกำศที่ต้องกำร
	 การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถก�าลังทางอากาศในด้าน
ยุทธศาสตร์	 ยุทธการ	 และยุทธวิธีให้รับมือกับภัยคุกคามที่เปล่ียนแปลงจาก 
ภัยคุกคามตามแบบเป็นภัยคุกคามรูปแบบอื่นๆ	 จึงมีความจ�าเป็นที่กองทัพ
อากาศต้องมกีารใช้ก�าลงัทางอากาศตามยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ	เพือ่รบัมอื
กับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ	 อันจะเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ		
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ	 และยุทธศาสตร์
ทหาร	 เพื่อด�ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและความมุ่งประสงค์แห่งชาต ิ
ต่อไป	 ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างวันที่	 ๒๗	 ก.พ.	 -	 ๒	 มี.ค.๖๐	ณ	 กองบิน	 ๑	 จ.นครราชสีมา	 และ	 
กองบิน	๒๓	จ.อุดรธานี	และวันที่	๕	–	๙	มิ.ย.๖๐	ณ	กองบิน	๗	จ.สุราษฎร์ธานี	
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้แบ่งออกเป็น	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านก�าลังพล	 
ด้านเทคโนโลยีและอาวุธยุทโธปกรณ์	 ด้านยุทธวิธี	 และด้านการฝึกร่วม/ 
ผสมกับมิตรประเทศ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	
	 ๓.๒.๑	การพัฒนาขีดความสามารถด้านก�าลังพล
	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่มีความส�าคัญมากที่สุดในการพัฒนาขีด 
ความสามารถกองก�าลังทางอากาศ	 คือ	 คุณภาพบุคลากร	 ดังนั้น	 จึงควรให ้
ความส�าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว	 โดยมุ่งเน้น 
การพฒันาขดีความสามารถบคุลากรในหน่วยผ่านหลักสตูรต่างๆ	ทีส่อดคล้อง

๓๘		ศนูย์วจัิยและบรกิารวชิาการด้านการขนส่งทางอากาศ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.	(๒๕๕๙).	
การประเมินผลความพึงพอใจ	ความไม่พึงพอใจ	ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส�าคัญของ	บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	ประจ�าปี	๒๕๕๙.	ออนไลน์.	 
ค้นเมื่อ	๑๓	กรกฎาคม	๒๕๖๐.	จาก	www.aerothai.co.th.		หน้า	๑๕.
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กับเทคโนโลยีท่ีใช้ในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยเหตุนี้	 กองทัพอากาศ
ควรพัฒนาความสามารถด้านบุคลากร	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 	 ๓.๒.๑.๑	 ควรพฒันาขดีความสามารถด้านการบญัชาการและ
ควบคมุ	(Command	and	Control:	C2)		โดยพัฒนาก�าลังพลทีเ่ป็นผูมี้อ�านาจ
ตัดสินใจ	 (Decision	 Maker)	 ฝึกฝนให้สามารถใช้ความคิดเชิงอนาคต	 
(Futuristic	 Thinking)	 ความคิดสร้างสรรค์	 (Creative	 Thinking)	 และ 
ความคิดเชิงตรรกะ	 (Logical	 Thinking)	 จึงสามารถหยั่งรู้ในสถานการณ	์
(Situation	 Awareness)	 ท�าให้ใช้เวลาในวงรอบการตัดสินใจ	 (Observe- 
Orient-Decide-Act:	OODA	Loop)	ที่รวดเร็ว	มีทักษะในการติดต่อประสาน	
น�าไปสู่การสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ/หน่วยยิง	 (Shooter)	 ท�าให้
ควบคุมจังหวะการปฏิบัติการในสงครามต่างๆ	ได้อย่างรวดเร็ว	แม่นย�า	อันจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันทางอากาศ
	 	 ๓.๒.๑.๒	 ควรเสรมิสร้างขดีความสามารถผู้ปฏิบติั/หน่วยปฏบิติั	
(Shooter)	โดยเปิดให้มกีารฝึกอบรมก�าลงัพลในทกุระดบัตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิาร	
ระดับผู ้ปฏิบัติ	 และระดับผู ้ดูแลระบบ	 ในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลาง	(Network	Centric	Operations:	NCO)		ที่มีระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลยุทธวิธี	 รวมถึงการติดตั้งยุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัยหลากหลาย	 และจัดท�า
แผนพฒันาการฝึกหน่วยปฏบิตั	ิ(Shooter)	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิ
ภารกิจจากระยะไกล	 (Stand-off)	 ได้อย่างแม่นย�า	 และรวดเร็ว	 พร้อมท้ัง 
ฝึกทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ	เพ่ือรองรับกบัการ
ถ่ายโอนจากเทคโนโลยีเก่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยสูงขึ้น	 ตลอดจน	
ประเมินผลและปรบัปรงุรายละเอยีดการปฏบิตัใิห้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	
เพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล		
	 	 ๓.๒.๑.๓	 ควรเสริมสร้างขีดความก�าลังพลให้สามารถด�าเนิน
การซ่อมบ�ารงุ	(Maintenance)	โดยก�าลงัพลสามารถปฏบิติังานด้านซ่อมบ�ารุง
อากาศยาน	และยุทโธปกรณ์ต่างๆ	 ให้ได้มาซึ่งรับใบอนุญาต	 (license)	 ตาม
มาตรฐานสากลให้มากขึ้น	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งไปซ่อมบ�ารุง	นอกจากนี้	
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ให้ค�านงึถงึความคุม้ค่าของยทุโธปกรณ์ทัง้รุน่เก่า	และรุน่ใหม่ให้สามารถใช้งาน
ควบคู่ไปด้วยกันได้อย่างไม่ขัดข้อง	
	 	 ๓.๒.๑.๔	 ควรมีการพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลและการ
จัดองค์กร	 (Human	 and	Organization)	 โดยก�าลังพลสามารถใช้ความรู้	 
ความช�านาญหลายด้าน	 (Multi-Tasked)	 ได้ในเวลาเดียวกัน	 ในการจัดการ
ความรู ้	 (Knowledge	 Management:	 KM)	 ให้สามารถต่อยอดงาน 
ในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย	 การสื่อสาร	 และระบบให้เชื่อมโยงทางยุทธวิธี 
ได้ในอนาคต	 และควรจัดท�าค�าส่ัง	 คู่มือ	 และวิธีการปฏิบัติ	 ให้สอดคล้อง 
กับเทคโนโลยีท่ีมี	 เพื่อเอื้อต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ระหว่างกันได้อย่าง 
ครบถ้วนสมบูรณ์	
	 	 ๓.๒.๑.๕		ควรปรบัปรุงพฤติกรรมการปฏบิตังิานของบุคคลากร	
(Human	 &	 Behavior)	 เน้นทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
บนพ้ืนฐานเครือข่ายฐานข้อมูลและความปลอดภัย	 (Computer	 and	 
Technology	Skill:	General		Network		Database	&	Security)	ตลอดจน
มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม	 ปลูกฝังค่านิยม	 และวัฒนธรรม 
องค์กรที่ดี	 เพื่อน�าไปสู่การเป็นฐานบินปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 ๓.๒.๑.๖	 ควรเสรมิสร้างแรงจงูใจในการปฏบิติังานให้กบัก�าลงัพล 
โดยส่งเสริมให้บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความก้าวหน้า
ในหน้าทีม่ากขึน้	เพือ่ให้เกดิแรงบนัดาลใจในการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตัิ
งานอย่างต่อเนื่อง	
	 	 ๓.๒.๑.๗	 ควรเพิ่มบุคคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านกิจการอวกาศ	 โดยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้วยระบบ
ดาวเทยีมทีทั่นสมยั	สถานภีาคพืน้ต้องครอบคลุมพ้ืนทีใ่นประเทศ	พ้ืนทีท่บัซ้อน	
และพื้นที่อื่นท่ีจ�าเป็น	 ระบบกล้องโทรทรรศน์	 ต้องเฝ้าติดตามวัตถุอวกาศ 
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ได้ทั่วถึง	 ตลอดจนเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ	 พัฒนากิจการ 
ด้านอวกาศให้ยั่งยืน	 และยกระดับศักยภาพด้านอวกาศของประเทศไทย 
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 เนื่องจากปัจจุบันยังมีดาวเทียมที่ยังไม่สามารถ 
ระบุที่มาได้จ�านวนหนึ่ง	 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
การบนิและอวกาศ	เป็นหน่วยงานทีมี่หน้าทีร่บัผดิชอบในการศกึษาวจิยัในส่วนนี้
	 ๓.๒.๒	 การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและอาวุธ
ยุทโธปกรณ์	
	 กองทัพอากาศถือก�าเนิดและมีวิวัฒนาการควบคู่มากับเทคโนโลย ี
ที่ติดมากับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในภารกิจ	 จึงเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีต่างจาก 
กองทัพอื่น	 ดังนั้น	 เทคโนโลยีกับกองทัพอากาศจึงเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก	 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีนี้เองที่เป็นเครื่องก�าหนดขีดความสามารถในการปฏิบัติ
การและเป็นพื้นฐานของยุทธวิธี	 ด้วยเหตุนี้	 กองทัพอากาศควรเพิ่มขีดความ
สามารถด้านเทคโนโลยีและอาวุธยุทโธปกรณ์	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 	 ๓.๒.๒.๑	 ควรบริหารจัดการงบประมาณด้านเครือข ่าย	 
(Software)	 และอาวุธยุทโธปกรณ์	 (Hardware)	 อย่างสมดุล	 พิจารณา 
ล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี 
และอาวุธยุทโธปกรณ์	 โดยเทคโนโลยีให้ความสนใจเกี่ยวกับเครือข่าย	 
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล	 ที่เน้นความรวดเร็ว	 และให้ผลชัดเจน	 ในขณะ 
ที่อาวุธยุทโธปกรณ์	 ให้เน้นอาวุธที่สามารถท�าภารกิจได้แบบอเนกประสงค	์
(Multi-Role)	มีการโจมตีทั้งบนพื้น	บนทะเล	และบนอากาศให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี 
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำาลังทางอากาศ

44

	 	 ๓.๒.๒.๒	 ควรพัฒนาขีดความสามารถการใช ้โปรแกรม	 
(Software)๓๙	กบัอปุกรณ์	(Hardware)	๔๐	ให้เข้าถงึกบัอาวธุยทุโธปกรณ์	และ 
เครื่องมืออย่างเป็นระบบ	 โดยจัดท�ารูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี	
(Tactical	Data	Link:	TDL)	ระหว่างส่วนบญัชาการและควบคมุ	(Air	Command	
and	Control	System:	ACCS)	ซึ่งต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ระหว่าง
หน่วยตรวจจับสัญญาณ	 (Sensor)	 และหน่วยปฏิบัติ	 (Shooter)	 ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	ซึง่ถอืเป็นการเชือ่มโยงระบบแบบNear/Real	Time	Situation๔๑ 

รวมถงึ	จดัท�าแผนพฒันาระบบตรวจจบัโดยก�าหนดให้มกีารรักษาความปลอดภยั
ข้อมูล	 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง	 เพียงพอ	 ครบถ้วน	 และ 
ทันเวลา	ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจสู่การปฏิบัติ
	 	 ๓.๒.๒.๓	 ควรปรับปรุงขีดความสามารถของระบบตรวจจับ	
(Sensor)	ของอากาศยาน	โดยต้องตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลในรูปแบบ
ดจิติอลทีม่คีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	และทนัเวลา	อกีท้ังสามารถบรูณาการข้อมลู
ทัง้หมดให้อยูใ่นรปูแบบข้อมลูทีช่าญฉลาด	(Smart			Information)	ทัง้นี	้ข้อมลู

๓๙		โปรแกรม	(Software)	คือ	โปรแกรมจัดการระบบสารสนเทศ	เพื่อท�าให้เกิดการบูรณาการ
ข้อมูลจากระบบงานที่เกี่ยวข้องกัน	 และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยตรง	 แบ่งออก 
เป็น	 ๒	 ระบบใหญ่	 คือ	 ระบบสารสนเทศเพื่อการยุทธ	 (CIS)	 และระบบสารสนเทศ	 เพื่อการ
สนับสนุน	 (SIS)	 โดยมีการบูรณาการข้อมูลฝ่ายอ�านวยการเพื่อการบัญชาการและควบคุม	 
เป็นแกนกลางในการหลอมรวม	ข้อมลูต่างๆให้อยูใ่นรปูแบบข้อมลู	(Data	Model)	ทีใ่ช้มาตรฐาน	
JC3IEDM	ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการตัดสินใจ	ตกลงใจ
๔๐		อุปกรณ์	 (Hardware)	 คือ	 อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง	
ให้มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการใช้งาน	 ได้แก่	 (๑)	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วน 
ชุดประมวลผลของทุกระบบงาน	 (ระบบ	ACCS,	 CCIS,	 NCOC,	Data	 Center,	 LMIS	HRIS,	
IBCS)	 (๒)	 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 รวมถึงอุปกรณ์ที่สนับสนุนการท�างานประจ�าวัน 
ของก�าลังพล	 เช่น	 PC	 Notebook	 Tablet	 เป็นต้น	 (๓)	 อุปกรณ์วิทยุสื่อสารทั้งภาคพื้นและ 
ภาคอากาศ	ระบบโทรศัพท์	และเครื่องช่วยเดินอากาศต่างๆ	ได้แก่	TACAN	NDB	VOR	และ	ILS	
เป็นต้น
๔๑		Near/Real	 Time	 Situation	 คือ	 ความสามารถตัดสิน	 ตกลงใจ	 สั่งการ	 และติดตามผล 
การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง	ในสถานการณ์นั้นๆได้อย่างรวดเร็ว	มีความชัดเจน	ต่อผู้ปฏิบัติ
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ต้องสามารถรองรับการปฏิบัติการร่วมกับระบบตรวจจับของกองบัญชาการ
กองทัพไทย	 เหล่าทัพ	 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ตอบสนองทั้งภารกิจ 
การปฏบิตักิารรบ	และการปฏบิตักิารทีม่ใิช่การรบ	ตามล�าดบั	ภายใต้มาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ
	 	 ๓.๒.๒.๔	 ควรให้ความส�าคัญกับการป้องกันการถูกโจมตีทาง
เครอืข่ายในมติไิซเบอร์	(Cyber	Domain)	โดยมมีาตรการรกัษาความปลอดภยั	
และควรมีการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์	 และเทคโนโลยีการปฏิบัติการท่ีใช้ 
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	 (Network	 Centric	 Operations:	 NCO)	 เพื่อ 
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 ในปัจจุบัน
อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองก�าลังทางอากาศอยู่ในระดับ	minimal	 baseline	
เท่านั้น
	 	 ๓.๒.๒.๕	 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการส่งก�าลังบ�ารุง
และระบบคลังพัสดุของกองทัพอากาศ	 โดยใช้เทคโนโลยีการปฏิบัติการ 
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	 (Network	 Centric	Operations:	 NCO)	 สามารถ 
น�าเสนอข้อมูลสารสนเทศ	 เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการส่งก�าลังบ�ารุง 
ได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	และทันเวลา
	 	 ๓.๒.๒.๖	 ควรส่งเสรมิอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ	(Defense	
Industry)	 ให้กับกองก�าลังทางอากาศเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น	 เนื่องจาก
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศสามารถช่วยลดระยะเวลาในการส่งก�าลังและ 
การซ้อมบ�ารุง	 และยังด�ารงความมั่นคงทางอากาศ	 รักษาผลประโยชน ์
ของประเทศได้	 และควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย	 และอาจต้องด�าเนินการ 
ในระดบันโยบาย	เพือ่ให้เหน็ผลการปฏบัิตท่ีิชดัเจนมากขึน้	อาท	ิการสนบัสนนุ
การผลติอาวธุยทุโธปกรณ์	อากาศยานไร้คนขบั	(Unmanned	Aerial	Vehicle:	
UAV)	 เป็นต้น	 ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้ง	 บริษัท	 อุตสาหกรรม	 การบิน	 จ�ากัด	
(Thailand	 Aviation	 Industries:	 TAI)	 โดยมีขีดความสามารถในการซ่อม
อากาศยาน	เครื่องบิน	และเฮลิคอปเตอร์	ได้หลายแบบทั้งในระดับกลางและ
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ระดับโรงงาน	รวมถึงการจัดตั้ง	TAI	ยังสามารถรองรับการป้องกันการสูญเสีย
บคุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านการซ้อมบ�ารงุอากาศยานของกองทพัอากาศได้	 
	 	 ๓.๒.๒.๗	 ควรวางแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีสามารถต่อต้าน	
UAV	 (Anti-drone	 หรือ	 Counter-drone)	 เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้งาน
อากาศยานไร้คนขับ	(Unmanned	Aerial	Vehicle:	UAV)	แพร่หลายมากขึ้น	
จึงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
	 ๓.๒.๓	การพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทธวิธี	
	 ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศให้ส�าเร็จน้ัน	 นอกจาก 
จะต้องการคุณภาพของก�าลังพลและเทคโนโลยีที่กล่าวมาแล้ว	 ยังต้องการ
ยุทธวิธีที่เหมาะสม	 ด้วยยุทโธปกรณ์์ที่มีมูลค่ามหาศาล	 คือ	 อากาศยาน	 
โดยที่ผลส�าเร็จหรือความล้มเหลวของภารกิจจะเป็นเครื่องชี้ผลของสงคราม	
ดังนั้น	 กองทัพอากาศควรด�าเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทธวิธ	ี 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 	 ๓.๒.๓.๑	 ควรเสรมิสร้างขดีความสามารถด้านการยทุธ์ให้ครบ
ทุกมิติ	 โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมทั้ง	๓	มิติ	
ได้แก่	มติอิากาศ	มติไิซเบอร์	มติอิวกาศ	เพือ่ขับเคลือ่นและสนบัสนนุการปฏบิตัิ
ภารกิจตามมิติต่างๆ	ได้อย่างทันท่วงที
	 	 ๓.๒.๓.๒	 การก�าหนดโครงสร้างก�าลงัรบทางอากาศทีเ่หมาะสม 
โดยโครงสร้างก�าลังรบจะต้องสื่อนัยถึงศักยภาพและขีดความสามารถก�าลัง 
ทางอากาศที่สามารถรองรับภารกิจได้อย่างเหมาะสม
	 	 ๓.๒.๓.๓	 ควรเพิม่ขีดความสามารถของการปฏิบติัการต่อต้าน
การก่อการร้ายบนอากาศให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ	 
โดยพิจารณากฎหมายคุ้มครองการท�างานของเจ้าหน้าท่ีของกองทัพอากาศ	 
ในการปรับแก้พระราชบัญญัติการเดินอากาศ	พ.ศ.	๒๔๙๗	ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยาน	 (Air	Marshal)	 ป้องกัน
การกระท�าท่ีแทรกแซงอันมิชอบด้วยกฎหมาย	 (Acts	 of	 Unlawful	 
Interference)	เพื่อรองรับมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายในอากาศยาน
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	 ๓.๒.๔	ด้านการฝึกร่วม/ผสมกับมิตรประเทศ	
	 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพ	 การฝึกร่วม/
ผสมกับมิตรประเทศอย่างเป็นระบบ	 ขยายไปสู่การฝึกในระดับพหุภาคี	 และ
แสวงประโยชน์ในการน�าเทคนิค	ยุทธวิธีมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการฝึก	
รวมทั้งสามารถพัฒนาหลักนิยมของกองทัพไทยให้ทันสมัย	มุ่งไปสู่การเตรียม
ความพร้อมของก�าลังพลให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับนานาชาติ	 อีกทั้ง	 
เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบทางทหารร่วมกัน
ระหว่างเหล่าทัพ	 หรือกลุ่มประเทศอาเซียน	 และ/หรือมิตรประเทศ	 เช่น	 
การฝึกร่วม/ผสม	COBRA	GOLD	การฝึกร่วม/ผสม	BALANCE	TORCH/TEAK	
TORCH	การฝึกผสม	COPE	TIGER	การฝึกผสม	AIRTHAMAL	การฝึกผสม	
Thai	Boomerang	และการฝึกผสม	FALCON	STRIKE	เป็นต้น	เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ความช�านาญ	และพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมตาม
หลักนิยมกองทัพอากาศ	และแผนป้องกันประเทศ	ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศท่ีเข้าร่วมการฝึกอีกด้วย๔๒ 
ซึ่งกองทัพอากาศของไทยได้มีส่วนร่วมในการฝึกร่วม/ผสมที่มีการฝึกเป็น
ประจ�าทุกปี	พอจะกล่าวให้ทราบโดยสังเขป๔๓		ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 ♦	 การฝึกร่วม/ผสม	 COBRA	 GOLD	 2017	 เป็นการฝึกร่วม/ผสม 
ขนาดใหญ่	 ระหว่างกองทัพไทย	 กับ	 กกล.สหรัฐฯ	 ภาคพื้นแปซิฟิกและ 
มิตรประเทศ	 การฝึกปัญหาท่ีบังคับการ	 โครงการความช่วยเหลือประชาชน	
และการฝึกภาคสนาม	ระหว่าง	๓๐	ม.ค.๖๐–๒๔	ก.พ.๖๐	ณ	ทภ.๑		
	 ♦	 การฝึกร่วม/ผสม	BALANCE	TORCH/TEAK	TORCH	2017	เป็นการ
ฝึกผสมระหว่าง	 Special	 Operations	 Command	 Pacific	 (SOCPAC)	 
กับหน่วยบนิและหน่วยปฏบิตักิารพเิศษของ	ทอ.	ระหว่าง	ปพ.อย.	และ	ปพ.ทอ.
สหรัฐฯ	โดย	ทอ.สหรัฐฯ	ส่ง	กองบินพิเศษ	๙๑๙	ฝูงบินปฏิบัติการพิเศษที่	๖	

๔๒		กองบนิ	๗.	(๒๕๖๐).	สรปุผลการเดนิทางเข้าพ้ืนทีเ่ก็บรวบรวมข้อมลูสนบัสนนุการวจิยั.	หน้า	๗.
๔๓		กรมข่าวทหาร.	(๒๕๖๐).	ความสมัพนัธ์ทางทหารระหว่างกองทพัไทยกบักองทพัสหรัฐอเมรกิา.	
เอกสารอัดส�าเนา.	หน้า	๓	–	๔.
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และฝงูบนิปฏบัิตกิารพเิศษที	่๗๑๑	เข้าร่วมฝึกผสม	เน้นพฒันาขดีความสามารถ
ในการป้องกันฐานบิน	 การปฏิบัติการพิเศษ	 การข่าวกรอง	 เฝ้าตรวจ	 และ 
ลาดตระเวน	 การส่งก�าลังบ�ารุงทางอากาศ	 การค้นหาและช่วยชีวิตทางทะเล	
รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทางทหารระหว่าง	 ทอ.ไทย	 กับสหรัฐฯ	
ระหว่าง	๑๓	ก.พ.–๑๗	มี.ค.๖๐	ที่กองบิน	๕	อ.เมือง	จ.ประจวบคีรีขันธ์
	 ♦	การฝึกผสมทางอากาศ	COPE	TIGER	ระหว่าง	ทอ.ไทย	ทอ.สิงคโปร์	
และ	 ทอ.สหรัฐฯ	 เป็นการฝึกผสมทางอากาศขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค 
เอเชีย	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยได้ท�าการฝึกปัญหาที่บังคับการ	 
(Command	Post	Exercise	:	CPX)	ระหว่าง	๖-๙	ธ.ค.๕๙	การประชมุวางแผน
ขั้นสุดท้าย	(Final	Planning	Conference	:	FPC)	ระหว่าง	๑๑–๑๕	ธ.ค.๕๙	
ณ	สิงคโปร์	และการฝึกภาคสนาม	(Field	Training	Exercise	:	FTX)	ระหว่าง	
๒๐–๓๑	 มี.ค.๖๐	ณ	 กองบิน	 ๑	 จ.นครราชสีมา	 กองบิน	 ๒	 จ.ลพบุรี	 และ	 
สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล	 จ.ลพบุรี	 พร้อมทั้งได้น�าเทคโนโลยี 
สมยัใหม่ด้วยการน�าอากาศยานไร้คนขบั	(Unmanned	Aerial	Vehicle:	UAV)	
การใช้	Network	Centric	Operations	ใช้เป็นสถานการณ์ทางการฝึก	ท�าให้
เกิดความสมจริงและสะท้อนถึงภัยคุกคามไม่ตามแบบในปัจจุบันได้๔๔  
	 ♦	การฝึกผสม	FALCON	STRIKE	เป็นการฝึกบนิทางอากาศท่ีใช้ยทุธวธิี
ร่วมกันครั้งแรก	 ระหว่าง	 เครื่องบินขับไล่แบบกริพเพน	 (Gripen	 39C/D)	 
จากกองบิน	๗	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จ�านวน	๕	เครื่อง	กับเครื่องบินขับไล่แบบ	
Su-27	จากฝงูบนิที	่ ๖	มณฑลกว่างโจว	กองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน	
จ�านวน	 ๖	 เครื่อง	 เพื่อพัฒนาทักษะ	 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบิน
ยทุธวธิกีารรบในอากาศ	ทีจ่ะก่อให้เกดิความคุน้เคยกบัขัน้ตอนการปฏบัิติการ
ทางอากาศของกองทัพอากาศทั้งสองประเทศ	 อีกท้ังยังเป็นการเชื่อม 

๔๔		Thaidefense-news.	(2017).	COPE	TIGER	2017.	Online.	19	July	2017.	Available	
from	http://thaidefense-news.blogspot.com/2017/03/cope-tiger-2017.html.	P	1.	
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ความสมัพนัธ์	และความสามคัคีให้แก่ก�าลงัพลในทกุระดับของทัง้สองประเทศ
ได้ดีอีกด้วย	ระหว่าง	๒๖	–	๒๗	พ.ย.๕๘	ณ	บน.๑	จ.นครราชสีมา๔๕ 
	 จะเห็นได้ว่า	ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์	(Geographical	
Advantage)	 โดยเป็นจุดศูนย์กลางท่ีประเทศสมาชิกทุกประเทศสามารถ 
เดินทางได้ในระยะที่ไม่ไกลนัก	 ทุกประเทศเดินทางมาพบกันครึ่งทาง 
ที่ประเทศไทย	อีกทั้ง	ประเทศไทยมีพื้นที่การฝึกขนาดใหญ่	สามารถฝึกบินรบ
ในอากาศ	ฝึกประกอบก�าลงัขนาดใหญ่	และการฝึกอืน่ๆ	หรอืแม้แต่การทดสอบ
อากาศยานไร้คนขับได้เป็นอย่างดี	 พร้อมทั้งมีสิ่งอ�านวยความสะดวกรองรับ	 
ดงัจะเหน็ได้จากสามารถรองรบัการฝึกร่วมผสมขนาดใหญ่ได้	เช่น	Cobra	Gold	
และ	 Cope	 Tiger	 เป็นต้น	 จึงเป็นโอกาสดีของประเทศไทยในการยกตนเอง 
ให้เป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาก�าลังทางอากาศในอาเซียนในขอบเขต 
ที่กว้างออกไปอันได้แก่	 การฝึกใช้อาวุธร่วมโดยใช้สนามฝึกร่วม	 (Joint	 
Training	Range)	การทดสอบโดยใช้สนามทดสอบร่วม	(Join	Test	Range)	
การพฒันาอากาศยานไร้คนขบั	(UAV)	และอาวธุยทุโธปกรณ์ทางอากาศใหม่ๆ	
ซึ่งสามารถพัฒนาประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการฝึกก�าลังทางอากาศ 
ในอาเซียนได้อีกด้วย

๔๔		ข่าวไทยโพสต์.	 (๒๕๕๘).	“ฟัลคอนสไตรค์”	เปิดน่านฟ้าฝึกร่วมไทย-จีน.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	
๑๔	กรกฎาคม	๒๕๖๐.	จาก	www.thaipost.net/?q=ฟัลคอนสไตรค์-เปิดน่านฟ้าฝึกร่วมไทย.	
หน้า	๑	–	๓.
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ส่วนที่ ๔

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๔.๑	 บทสรุป
	 สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์์ของประเทศไทย	 ในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	 เช่น	 ยุทธศาสตร์หรือนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
ที่หันมาเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 แนวโน้มภัยคุกคามไม่ตามแบบจะเป็น
ภัยที่มีความซับซ้อน	หลากหลายมิติร่วมกัน	และจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	
ภัยคุกคามนี้จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสังคมไทยโดยตรง	จึงก่อให้เกิด
การก่อความไม่สงบ	และการก่อการร้าย	ความเกีย่วข้องทางการเมอืงทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศ	 ภารกิจของกองทัพที่เปล่ียนแปลงไป	 บทบาทของ 
กองทพัในสภาวะปกตใินการเหลอืประชาชน	และการบรรเทาภยัพิบติั	ปฏบิติั
การทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม	 การพัฒนาทางเทคโนโลยีแบบ 
ก้าวกระโดด	 ความต้องการปฏิบัติการร่วมที่มีมากยิ่งขึ้น	 ท�าให้การด�ารงไว ้
ซึ่งความมั่นคง	ความปลอดภัย	และการป้องกันประเทศของประเทศไทยและ 
มิตรประเทศด้วยก�าลังทางอากาศเป็นไปตามกรอบกฎหมายด้านความม่ันคง
และความร่วมมือระหว่างประเทศ	โดยการใช้ก�าลงัทางอากาศเป็นไปตามหลกั
นิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ	 พ.ศ.๒๕๕๑	 คือ	 “รวมการควบคุมและแยก 
การปฏิบัติ	 (Centralized	 Control	 and	 Decentralized	 Execution)”	 
และด้วยธรรมชาติตามลักษณะเฉพาะก�าลังทางอากาศที่มีความเร็ว	(Speed)	
พิสัย	 (Range)	 ความอ่อนตัว	 (Flexibility)	 และความแม่นย�า	 (Precision)	
สามารถปฏิบตักิารในระยะไกลได้	การใช้ก�าลงัทางอากาศจึงมคีวามเหมาะสมอ
ย่างยิ่งในการใช้เชิงรุก	และเกือบไม่เหมาะสมเลยในการตั้งรับ	เว้นแต่ฝ่ายเรา
จะมีก�าลังป้องกันทางอากาศเฉพาะพิเศษที่เหนือกว่าศัตรูอย่างมากมาย๔๖   

๔๖	คณะอนุกรรมการจัดท�าหลักนิยมและยุทธศาสตร์	 ทอ.	 (๒๕๕๐).	 หลักนิยมพื้นฐานกองทัพ
อากาศ	พ.ศ.๒๕๕๑.	เอกสารอัดส�าเนา.	หน้า	๙๑.



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี 
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำาลังทางอากาศ

54

เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้ว	 การป้องกันกันภัยทางอากาศเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้อง 
ด�าเนินการตั้งแต่ยามปกติ	 เริ่มตั้งแต่การเตรียมก�าลังและใช้ก�าลังอากาศ 
เพ่ือให้ประเทศชาติเกิดความปลอดภัย	 ปราศจากการคุกคามทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ	 และตอบสนองความต้องการที่น�าไปสู่ความกินดีอยู่ดีของ
ประชาชนและความมั่นคงแห่งชาติ

๔.๒	 ข้อเสนอแนะ 
	 จากสถานการณ์ความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีก�าลัง 
เกดิขึน้ในช่วงการเปลีย่นผ่านรฐับาล	ประกอบกบัการพัฒนาขดีความสามารถ
ก�าลังทางอากาศดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่	๓	กองทัพอากาศได้น�าไปใช้พิจารณา
การก�าหนดยุทธศาสตร์ก�าลังทางอากาศระยะ	๒๐	ปี	 ตลอดจนการจัดก�าลัง
ของเหล่าทพัในระยะยาว	อย่างไรกต็าม	ศนูย์ศึกษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการ
ป้องกันประเทศ	จงึได้สนบัสนนุกองศกึษาวจิยัทางยทุธศาสตร์และความมัน่คง	
เปิดโอกาสให้คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล	 จัดท�าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม	 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปรับปรุง	 และพัฒนายุทธศาสตร์กองทัพ
อากาศดังกล่าวให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน	 พบว่า	 มีประเด็นที่สอดคล้องตามหลัก
การบริหาร	4M	คือ	ทรัพยากรบุคคล	 (Man)	งบประมาณ	(Money)	ปัจจัย
สนับสนุนการปฏิบัติงาน	(Material)	และการบริหารจัดการ	(Management)	
เป็นกรอบในการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะเพิม่เติม	เพือ่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
ขีดความสามารถก�าลังทางอากาศให้ครอบคลุมในการศึกษาครั้งนี้	 โดยกลไก 
ที่ส�าคัญที่สุดของการศึกษาครั้งนี้	 คือ	 ทรัพยากรบุคคล	 โดยมีปัจจัยอื่นๆ	
ประกอบ	 คือ	 งบประมาณ	 ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน	 และการบริหาร
จัดการ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 ๔.๒.๑	 ด้ำนทรัพยำกรบุคคล	 (Man)	ควรจัดหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ
การร่วมกันในทุกระดับของเหล่าทัพ	 เพื่อให้ระดับผู้ปฏิบัติเข้าใจในหน้าท่ี 
และบทบาทของตนเอง	 อันเป็นการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการที่ใช้ 
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เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	(Network		Centric		Air	Force:	NCAF)	และเพื่อให้
ระดับผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น�าและเสริมทักษะทางด้านยุทธการกับด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจสู่การปฏิบัต ิ
ได้อย่างถกูต้องและแม่นย�า	นอกจากนี	้ก�าลงัพลต้องมขีดีความสามารถในการ
ท�างานได้หลายหน้าที่	(Multi	Skilled)	สามารถเชื่อมโยงการท�างานข้ามฝ่าย
ข้ามสายงาน	 (Cross-Functional)	 ซึ่งเป็นลักษณะของการท�างานร่วมกัน 
เป็นทีม	 (Team-Oriented)	 ส่งเสริมให้เกิดช่องทางการการประสานงาน
ระหว่างเหล่าทัพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 และสิ่งที่ส�าคัญที่ก�าลังพลของ 
ก�าลังทางอากาศต้องพึ่งมี	คือ	การปลูกฝังค่านิยมการเป็นทหารอาชีพ	
	 ๔.๒.๒	 ด้ำนงบประมำณ	 (Money)	 ควรมีงบประมาณที่เพียงพอ	 
และจัดสรรได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ	์ 
(Hardware)	 โดยเน้นอาวุธที่สามารถท�าภารกิจได้แบบอเนกประสงค	์ 
(Multi-Role)	 เพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนก�าลังรบและสนับสนุนการรบ	 
และควรมีงบประมาณรองรับเทคโนโลยีเครือข่าย	 (Software)	 ระบบการ 
เชื่อมโยงข้อมูลที่เน้นความรวดเร็วและให้ผลที่ชัดเจน		
	 ๔.๒.๓	 ด้ำนปัจจัยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน	(Material)	ควรพัฒนา
ขีดความสามารถเทคโนโลยีและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีขีดความสามารถ
สอดคล้องกบัภยัคกุคามทกุรปูแบบ	และให้ความส�าคญักบัการบรูณาการข้อมลู
สารสนเทศ	 การเชื่อมโยงฐานข้อมูล	 รวมถึงการมีระบบวิจัยและพัฒนา 
ทีส่ามารถสนบัสนนุเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศให้กองทพัสามารถพึง่พาตนเอง
ได้	ซึง่จะเป็นไปตามความต้องการทางยทุธการ	และยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ
ระยะ	๒๐	ปี	
	 ๔.๒.๔	 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร	 (Management)	ควรมีการบริหาร
จัดการภารกิจให้สอดรับกับความท้าทายความมั่นคงทางอากาศและ 
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	 โดยบูรณาการการท�างานระหว่างกัน 
ให้มากกว่าทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั	สามารถปรบัแผนพฒันาโครงสร้าง	กระบวนการ
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ท�างาน	 และการอ�านวยการยุทธท่ีเหมาะสมได้	 ค�านึงถึงความร่วมมือกับ 
ภาคเอกชนและมิตรประเทศในด้านการส่งก�าลังบ�ารุงให้เป็นที่เช่ือมั่นและ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดถึงการมีนโยบายความตกลงร่วมมือ 
กับพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับมิตรประเทศในการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนา
ก�าลังทางอากาศในอาเซียนได้อีกด้วย
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