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สรุปยอแผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
อางถึง ๑) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๔ 
 ๒) นโยบาย รมว.กห.  
 ๓) นโยบาย ผบ.ทหารสูงสุด/ ผบ.ศบท.บก.ทท.  
 ๔) รางยุทธศาสตรปองกันประเทศ กห. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
 ๕) รางแผนแมบทการปรับปรุงโครงสราง กห. พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๙ 
 ๖) ยุทธศาสตรทหาร ฉบับปรับปรุงป ๕๘ 
 ๗) รางยุทธศาสตร ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
 ๘) วิสัยทัศนกองทัพบก ป ๒๕๗๙ 
 ๙) แผนพัฒนากองทัพบก ป๒๕๕๕–๒๕๕๙ 
 
สวนที่ ๑ กลาวทั่วไปนโยบายยุทธศาสตรและแผนที่เกี่ยวของในหวงเวลา 
 ๑) กลาวท่ัวไป :  
  โดยยุทธศาสตรปองกันประเทศ กห. (ฉบับท่ีปรับปรุงใหม) จะกําหนดหวงเวลาในการดําเนินการ
ไวระยะละ ๕ ป รวม ๔ ระยะ (๒๐ป) โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง พ.ศ.๒๕๗๙ ในขณะเดียวกัน ทท. 
(โดย บก.ทท.) ไดดําเนินการปรับปรุงยุทธศาสตรทหาร (ฉบับป๕๘) ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
การดําเนินการในระดับกระทรวงและระดับชาติ ตามท่ีกลาวไวในเบื้องตน ท้ังนี้ในระหวางการรออนุมัติ
ใชยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป กระทรวงกลาโหมไดอนุมัติใช “รางยุทธศาสตรปองกันประเทศ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙” ใหสวนราชการใน กห. ไดนําไปใชในการจัดทํายุทธศาสตรและ
แผนงานท่ีเก่ียวของในระดับรองใหสอดคลองกันตอไปซึ่งภายหลังจากท่ี กห. ไดมีการอนุมัติใชราง
ยุทธศาสตรฯ ดังกลาวแลว  ทบ. ไดมีการจัดทําและอนุมัติใช “รางยุทธศาสตรกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙” รองรับยุทธศาสตรระดับ กห. ดังกลาว โดยสรุปสาระสําคัญของยุทธศาสตรระยะ ๒๐ ป ใน
ระดับ กห. และ ทบ. จะนําเสนอขอมูลในหัวขอถัดไปท้ังนี้รางยุทธศาสตรกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙ ซึ่งมีการจัดทําข้ึนเปนครั้งแรกในระดับ ทบ. จะเปนกรอบ/ทิศทางในการดําเนินการของ ทบ. ท้ัง
ในดานการเสริมสรางและพัฒนาหนวยและการปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบ และท่ีไดรับ
มอบหมายเพ่ิมเติมจากหนวยเหนือ ท้ังการดําเนินการในระยะสั้นหวง ๕ ป โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํา
แผนพัฒนา ทบ. ฉบับนี้ (ป๖๐ - ๖๔) และแผนระยะปานกลาง (หวง ๕ - ๑๐ป) เชน แผนการปรับปรุง
โครงสราง ทบ. ป๖๐ - ๖๙ เปนตน เพ่ือรองรับและสนับสนุนการดําเนินการของหนวยเหนือในแตละ
ระดับ แผนพัฒนา ทบ. (ระยะ ๕ ป) ฉบับปจจุบันมีความมุงหมายสําคัญเพ่ือการจัดเตรียมกําลัง ทบ. ใน
เชิงการเสริมสรางความพรอมใหกับหนวยในการปฏิบัติงานท่ีเปนภารกิจหลักของ ทบ. อันไดแก การ
ปองกันประเทศ การพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยเอกราชอธิปไตยบูรณภาพแหงอาณาเขตและ
เขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยความม่ันคงของรัฐผลประโยชนของชาติ และความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนภายในประเทศดวยการกําหนดปจจัยหลักในการดําเนินการ ซึ่งประกอบดวยดานโครงสราง
สวนราชการใน ทบ. (ประเภท และจํานวน) ดานความพรอมรบท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (กาลังพล
, ยุทโธปกรณ, การฝกศึกษา และแผนการปฏิบัต)ิ ดานความตอเนื่องในการรบ และดานความทันสมัยซึ่ง
จะเปรียบเสมือนยุทธศาสตรในการเตรียมกําลัง ทบ.ในหวง ๕ ป 
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 ข. ความมุงหมาย : แผนพัฒนาทบ. ป ๖๐ - ๖๔ ซึ่งเปนแผนเชิงนโยบาย หรือเปรียบเสมือน
ยุทธศาสตรในการเตรียมกําลัง ทบ. (ระยะสั้น) จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการเตรียมความพรอม
และเสริมสรางขีดความสามารถใหกับ ทบ.(Army Capability) เพ่ือใหสอดคลองกับปฏิบัติภารกิจของ 
ทบ. (Capability Based Approach) โดยการกําหนดแนวทางในการดําเนินการในดานตาง ๆ 
ประกอบดวย ดานโครงสรางและอัตราการจัดหนวย ดานการเสริมสรางความพรอมรบ ดานกําลังพล 
และยุทโธปกรณ หลัก/สําคัญการพัฒนาขีดสมรรถนะหลักใหกับกําลังพลและหนวย (การฝกศึกษาและ
หลักนิยม) ดานการสนับสนุนและความตอเนื่องในการรบ (การขาว, การสงกําลังและซอมบํารุง, กิจการ
พลเรือน, ระบบกําลังสํารอง, ระบบสํารองสงคราม และ คลัง สป.) ดานความทันสมัย และดานการ
ตางประเทศ (ความสัมพันธระหวางประเทศ และความรวมมือดานความม่ันคงตางประเทศ) 
 ค. ขอบเขตและวัตถุประสงค : 
 ๑) ขอบเขต : แนวทางการดําเนินการตามแผนฉบับนี้มุงเนนการเสริมสรางขีด
ความสามารถใหกับ ทบ. ตามสภาพความเปนจริงในปจจุบันเปนพ้ืนฐานประกอบกับกรอบงบประมาณท่ี
คาดวา ทบ. จะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือเสริมสรางและพัฒนากองทัพในแตละปเปน
ระยะเวลา ๕ ปขางหนา (ป๖๐ - ๖๔) โดยพิจารณาจากภารกิจท่ี ทบ. จะตองปฏิบัติท้ังภารกิจดาน
การทหาร และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม รวมท้ังการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
สําคัญของชาต ิและมุงไปสูแนวคิดการใชกาลังของ ทบ. ในระยะปานกลาง - ระยะยาว (๑๐ - ๒๐ป) 
ตามรางยุทธศาสตรการปองกันประเทศ กห. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และรางยุทธศาสตรทหาร ทบ. 
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ในลักษณะของการใชกําลังท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสม มีความคลองแคลวในการ
เคลื่อนท่ีมีความสมบูรณในตัวเอง และสามารถเขาปฏิบัติภารกิจปองกันประเทศไดในทุกพ้ืนท่ีปฏิบัติการ 
และมีการบริหารจัดการหนวยพรอมท้ังกําลังพล และยุทโธปกรณเพ่ือใหสามารถปฏิบัติการทางทหารท่ี
นอกเหนือจากสงครามไดอยางสอดคลองกับประเภท และรูปแบบของภัยคุกคามตามกาลสมัยในแตละ
หวงเวลา ๒) 
 วัตถุประสงค :  
 ก) เพ่ือใหผูบังคับบัญชา/ฝายอํานวยการสวนราชการและหนวยท่ีเก่ียวของเขาใจนโยบาย
และทิศทาง/เปาหมายในการจัดเตรียมกําลังและแนวคิดเก่ียวกับการใชกําลัง ทบ. ในหวง ๕ ปขางหนา 
ซึ่งจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนของหนวยเหนือในระดับ ทท., กห. และระดับชาติ โดย ทบ. 
จะตองจัดเตรียมและใชกําลังใหครอบคลุมท้ังการปฏิบัติภารกิจดานการปองกันประเทศ และการ
ปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม 
  ข) เพ่ือใหหนวย/เหลาสายวิทยาการ และหนวยท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนงานการพัฒนาหนวย/เหลา รวมท้ังการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน กห. (ในสวนของ ทบ.) 
ใหสอดคลองกันตอไปตลอดจนการกําหนดแผนงาน/งาน/โครงการตาง ๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปของ ทบ. 
 ค) เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา ทบ. มีระดับขีดความสามารถท่ีจะเผชิญและเอาชนะภัย
คุกคามทุกรูปแบบ ในหวงระยะเวลาดวยแนวทางท่ีเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายและแผนของหนวย
เหนือทุกระดับ 
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 ง) เพ่ือใชเปนขอพิจารณาพ้ืนฐานในการกําหนดทิศทางการพัฒนาแนวความคิดในการ
จัดเตรียมกําลังและการใชกําลัง ทบ. ใหสอดรับกับสภาวะแวดลอมดานความม่ันคงและสถานภาพดาน
งบประมาณตามหวงเวลาท่ีกําหนด 

 ๒) - 
 ๓) - 
 ๔) ยุทธศาสตร ทบ.  
 ก. วิสัยทัศน ทบ. : รางยุทธศาสตร ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ไดกําหนดวิสัยทัศน ทบ. ป 
๒๕๗๙ เพ่ือเปนเปาหมายระยะยาวเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของ ทบ. 
ไวคือ “เปนกองทัพบกท่ีมีศักยภาพทันสมัยเปนท่ีเชื่อม่ันของประชาชนและเปนหนึ่งในกองทัพบกชั้นนํา
ของภูมิภาค” (Capable, Modern, Reliable and One of the Leading Armies in the Region) 
ซึ่งไดมีการปรับปรุงจากวิสัยทัศน ทบ. ป๒๕๖๕ ซึ่งไดรับอนุมัติใหใชมาตั้งแตป ๕๖ “เปนกองทัพบกท่ีมี
ความพรอมมีศักยภาพและทันสมัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ใหมีความทันสมัยและสอดคลอง
กับยุคเวลามากยิ่งข้ึน 
 ข. วัตถุประสงคมูลฐาน 
 ๑) เพ่ือพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความปลอดภัยสูงสุดและไดรับการเทิดทูน
อยางสมพระเกียรติ 
 ๒) เพ่ือเตรียมกําลังกองทัพบกใหมีความพรอมในการเผชิญกับภัยคุกคามทางทหาร 
 ๓) เพ่ือรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 
 ๔) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน และเพ่ือ
ชวยเหลือ และบรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัยตาง ๆ 
 ๕) เพ่ือดํารงและสงเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศในประชาคมระหวางประเทศ 
 ๖) เพ่ือสรางความไววางใจเชื่อม่ันจากประชาชนและหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การปฏิบัติงานของ ทบ.  
 ค. ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ : เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการกําหนดเปาหมายวิธีการ
และทรัพยากรในการดําเนินการเพ่ือใหการปฏิบัติราชการของ ทบ. มีประสิทธิผลและนําไปสูวิสัยทัศน 
ทบ. ป๒๕๗๙ ตามท่ีกําหนดไวจึงไดมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) จํานวน ๖ 
ประเด็น รวมท้ังระบุกลยุทธในการดําเนินการในแตละประเด็นยุทธศาสตรไวดังนี้ 
 ๑) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยกําหนด
แนวความคิดในการปฏิบัติ ๓ แนวทางดังนี ้
 ก) การพิทักษสถาบันพระมหากษัตริย : วัตถุประสงคเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริยมี
ความปลอดภัยสูงสุดกลยุทธ ไดแก สนับสนุนการจัดกําลังถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติใน
ทุกโอกาส, ปรับปรุงแผนการถวายความปลอดภัยใหมีความทันสมัย และฝกซักซอมอยางสมํ่าเสมอเปนตน 
 ข) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย : วัตถุประสงคเฉพาะการปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริยไมใหถูกจาบจวงลวงละเมิดกลยุทธ ไดแก สนับสนุนการเผยแพรพระเกียรติคุณและพระ 
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อัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค, สนับสนุนการขยายผล และ
เผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริเปนตน 
 ค) การปกปองสถาบันพระมหากษัตริย : วัตถุประสงคเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริยไม
ถูกจาบจวงลวงละเมิดกลยุทธ ไดแก สนับสนุนการติดตามความเคลื่อนไหวของผูท่ีไมหวังดีตอสถาบัน 
และรายงานการกระทําผิดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย, พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และฐานขอมูลในการติดตามตรวจสอบบุคคลและพฤติกรรมอันเปนการหม่ิน หรือละเมิด
สถาบันฯ ใหมีความทันสมัยเปนตน 
 ๒) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การเสริมสรางศักยภาพและความพรอมของกองทัพเพ่ือการ
ปองกันประเทศกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติ ๔ แนวทางดังนี ้
 ก) การปรับปรุงโครงสราง ทบ. : วัตถุประสงคเฉพาะ ทบ. มีโครงสรางกะทัดรัดเปน
กําลังอเนกประสงคออนตัว และทันสมัยแบบสากล กลยุทธ/วิธีการ ไดแก ปรับปรุงโครงสรางหนวยกําลัง
รบเปนกําลังรบผสมเหลาระดับกรม จํานวน ๒ ใน ๓ ของหนวยกําลังรบท้ังหมดพรอมสวนสนับสนุนตาม
สัดสวน, หนวยกําลังรบท่ีไมจัดเปนกําลังรบผสมเหลาใหปฏิบัติหนาท่ีหนวยประจําพ้ืนท่ี, ปรับปรุง
โครงสรางหนวยในสวนตาง ๆ เปนตน 
 ข) การเสริมสรางความพรอมรบ : วัตถุประสงคเฉพาะ ทบ. มีความพรอมรบท้ังดาน
กําลังพลยุทโธปกรณการฝกศึกษาและแผนการปฏิบัติกลยุทธเสริมสรางความพรอมรบใหหนวยตาง ๆ ใน
กําลังรบผสมเหลามีความพรอมรบระดับ ๑ (อัตราลด ๑) สําหรับหนวยกําลังรบท่ีไมประกอบกําลังใน
กําลังรบผสมเหลาใหปรับลดอัตรากําลังพลอัตรากําลังพลท่ีวางใหบรรจุกําลังพลสํารอง, พัฒนาระบบ
ควบคุมและอํานวยการยุทธ, ปรับปรุงหลักนิยมการยุทธรวม, พัฒนาระบบฐานขอมูลขาวกรองรวม
กองทัพไทย, ปรับปรุงหลักนิยมและระบบการฝกศึกษาใหสอดคลองกับกําลังรบผสมเหลา, พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและไซเบอร, ปรับปรุงแนวทางการกําหนดความตองการจัดหา/
ซอมแซมยุทโธปกรณหลัก/สําคัญของ ทบ. ใหมีความทันสมัย, สงเสริมและผลักดันผลการวิจัยและ
พัฒนาดานยุทโธปกรณเพ่ือการปองกันประเทศโครงการตนแบบ, สงเสริมการวิจัยยุทโธปกรณรวมกับ
เอกชนและตางประเทศ เปนตน 
 ค) การเสริมสรางความตอเนื่องในการรบ : วัตถุประสงคเฉพาะ : ทบ. สามารถ
ปฏิบัติการรบไดอยางตอเนื่อง ในหวงระยะเวลาท่ีกําหนดกลยุทธ ไดแก ปรับปรุงระบบสงกําลังบํารุง ให
สอดคลองกับการใชกําลังรบผสมเหลา, ปรับปรุงระบบกําลังพลสํารองโดยแสวงประโยชนจาก พ.ร.บ. 
กําลังพลสํารอง พ.ศ.๒๕๕๘ มุงเนนการทดแทนในยามสงครามและการลดงบประมาณทหารประจาการ, 
พัฒนาเครือขายและจัดตั้งกําลังประชาชนจากทุกภาคสวนเพ่ือการปองกันประเทศและเผชิญกับภัย
คุกคามรูปแบบอ่ืน ๆ เปนตน 
 ง) การเสริมสรางระบบปองกันชายแดน : วัตถุประสงคเฉพาะสถานการณชายแดนมี
ความสงบเรียบรอย กลยุทธ ไดแก สนับสนุนการแกไขปญหาเสนเขตแดน, สนับสนุนการดําเนินงานของ
กลไกความรวมมือดานความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือสรางความไวเนื้อเชื่อใจ และลดความ
หวาดระแวง, พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยคุกคามในพ้ืนท่ีชายแดนและพ้ืนท่ีระวังปองกัน, สนับสนุน 
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การคาขายตามแนวชายแดนและการขามแดนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน, จัดระเบียบ
พ้ืนท่ีชายแดนใหมีความปลอดภัย เปนตน 
 ๓) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาความม่ันคงภายใน
กําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติ ๕ แนวทาง ดังนี้ 
  ก) สนับสนุนการแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต : 
วัตถุประสงคเฉพาะสถานการณการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตยุติลง และประชาชน
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข กลยุทธจัดเตรียมกําลังพลและยุทโธปกรณสนับสนุน กอ.รมน. ภาค 
๔ สน. ในการแกไขปญหาชายแดนภาคใต, สนับสนุนการแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต ใหสถานการณในพ้ืนท่ีมีความสงบเรียบรอย 
  ข) สนับสนุนการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ : วัตถุประสงคเฉพาะ
ประชาชนมีความเชื่อม่ันและศรัทธาในสถาบันหลักของชาติไมเกิดความแตกแยกแบงฝายทางการเมือง
กลยุทธเสริมสรางความรูความเขาใจแกประชาชนใหเห็นประโยชนของความสามัคคี และยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนมุข, สนับสนุนการดําเนินการของสวน
ราชการอ่ืนในการเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท รวมท้ังมาตรการดานการขาว และการบังคับใช
กฎหมายตามกรอบอํานาจหนาท่ีเปนตน 
 ค) สนับสนุนการปองกันภัยคุกคามตอความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ : วัตถุประสงคเฉพาะสถานการณภายในประเทศมีความสงบเรียบรอย และมีความม่ันคง 
รวมท้ังประชาชนมีความเขาใจในภัยคุกคามมีภูมิคุมกันรวมท้ังรวมมือกับสวนราชการในการแจงเบาะแส
กลยุทธสนับสนุนสวนราชการท่ีรับผิดชอบในการรณรงคเพ่ือการปองกันคุกคามตอความความม่ันคงและ
ความสงบเรียบรอย ไดแก การกอการรายยาเสพติดการหลบหนีเขาเมือง การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และอาชญากรรมขามชาติ (เชน การคาอาวุธยาเสพติด การหลบหนีเขาเมือง การคา
มนุษย และการแพรโรคระบาดและโรคติดตอ เปนตน), รณรงคเสริมสรางความเขาใจภัยคุกคามความ
ม่ันคงภายใน และความสงบเรียบรอย รวมท้ังรวมมือกับสวนราชการดวยการแจงเบาะแสโดยใชสื่อวิทยุ
โทรทัศนสื่อสังคมออนไลน และสื่ออ่ืน ๆ ของ ทบ., สงเสริมสนับสนุนใหเครือขายกําลังภาคประชาชนมี
อุดมการณความรักชาติ มีจิตสํานึกดานความม่ันคงรวมท้ังยึดม่ันและพิทักษรักษาสถาบันหลักของชาติ
อยางเต็มความสามารถในทุกโอกาส เปนตน 
 ง) การสนับสนุนการดําเนินการดานการขาวท่ีเปนภัยคุกคามตอการรักษาความม่ันคง
ภายใน และความสงบเรียบรอยของประเทศ : วัตถุประสงคเฉพาะมีการบูรณาการงานดานการขาวกับ
สวนราชการท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ และสวนราชการท่ีเก่ียวของไดรับการแจงเตือนถึงภัย
คุกคามแตเนิ่น กลยุทธบูรณาการงานดานการขาวกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือความ
พรอมในการปองกันระงับยับยั้งและแกไขภัยคุกคามดานความม่ันคงและความสงบเรียบรอยของประเทศ
, เสริมสรางขีดความสามารถดานการขาวตอภัยคุกคามตาง ๆ ท้ังในดานการฝกศึกษากําลังพล และการ
จัดหาเครื่องมือ/ยุทโธปกรณ, สงเสริมการจัดตั้งการรักษา และการใชเครือขายกําลังภาคประชาชนเพ่ือ
สนับสนุนการปองกันภัยหรือใชเปนแหลงขาว เปนตน 
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 จ) การสนับสนุนการปราบปรามและการบังคับใชกฎหมายตอภัยคุกคามท่ีสงผลตอ
ความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยของประเทศ : วัตถุประสงคเฉพาะการกระทําผิดท่ีสงผล
กระทบตอความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยและผูดําเนินการถูกจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมาย
กลยุทธสนับสนุนหนวยรับผิดชอบหลักในการปราบปรามภัยคุมคามตอความม่ันคงภายในและความสงบ
เรียบรอยอยางบูรณาการ, จัดตั้งและสนับสนุนกลไกประสานการปฏิบัติการปราบปราม/บังคับใช
กฎหมายกับหนวยงานหลักในการเผชิญกับสถานการณหรือภัยคุกคาม, สงเสริมการฝกศึกษาอบรมให
กําลังพลมีขีดความสามารถในการรองรับภารกิจการเผชิญภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ ตามความรับผิดชอบ 
เปนตน 
 ๔) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน
กําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติ ๒ แนวทาง ดังนี้ 
 ก) การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ : วัตถุประสงคเฉพาะประชาชนมีวิถีชีวิตความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน มีความพรอมเผชิญปญหาและภัยคุกคามความม่ันคงไดเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนกลยุทธ ไดแกชวยเหลือสนับสนุนและสงเสริมการ
พัฒนาคนชุมชนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชนและชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สนับสนุนการคุมครองและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการและเปนระบบ, ปรับปรุงโครงสรางการจัดหนวยพัฒนา
ประเทศใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งข้ึน และพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในพ้ืนท่ีหมูบานตามแนว
ชายแดนและหมูบานเขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดน เปนตน 
 ข) การชวยเหลือประชาชน : วัตถุประสงคเฉพาะการชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมสวน
ราชการพลเรือนและภาคเอกชนในการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติเปนไปอยางรวดเร็วทันเวลา
และทันตอสถานการณ กลยุทธไดแกบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ, ปรับปรุงแผนบรรเทาสาธารณภัย ทบ. ใหมีความทันสมัย, พัฒนาการจัดโครงสรางหนวย
กลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยกระบวนการวางแผนและสนับสนุนใหไดมาตรฐานตามหลักสากล, 
การชวยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน, พัฒนาและระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศดาน
ทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติของประเทศ แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางหนวยงานท้ัง
ในประเทศและตางประเทศและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางชุมชนทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด ใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 
 ๕) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความรวมมือดานการทหารกับตางประเทศ
กําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติ ๓ แนวทางดังนี ้
 ก) เสริมสรางความสัมพันธท่ีดีและความรวมมือทางทหารกับประชาคมระหวาง
ประเทศ : วัตถุประสงคเฉพาะ ประเทศมีความสัมพันธท่ีดีกับประชาคมระหวางประเทศและสามารถ
ปองกัน/ยับยั้งภัยคุกคามขามชาติในความรับผิดชอบของ ทบ. ไดกลยุทธ ไดแกเสริมสรางความรวมมือ
ดานความม่ันคงและการทหารกับตางประเทศตลอดจนองคการระหวางประเทศท้ังในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก, สนับสนุนหรือจัดตั้งกลไกในการพัฒนาความรวมมือทางทหารกับตางประเทศและองคกร
ระหวางประเทศในแตละระดับท่ีเหมาะสม, สงเสริมการจัดทําขอตกลงบันทึกความเขาใจความรวมมือ 
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ดานการทหารระหวาง ทบ. กับ ทบ.มิตรประเทศ, สนับสนุนการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพภายใตกรอบ
สหประชาชาติ, สงเสริมความรวมมือกับมิตรประเทศในการรับมือกับปญหาทาทายความม่ันคงรูปแบบ
อ่ืน ๆโดยเฉพาะปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาต ิเปนตน 
 ข) สงเสริมการมีบทบาทนําในอาเซียน : วัตถุประสงคเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน
ยอมรับและเชื่อถือในบทบาทของ ทบ. กลยุทธไดแกสงเสริมการมีบทบาทนาความรวมมือในกรอบการ
ประชุม รมว.กห.อาเซียน และ รมว.กห. อาเซียนกับประเทศคูเจรจา, สนับสนุนการจัดตั้งสํานักงาน
ประสานงาน ทบ. กลุมประเทศอาเซียน, เสริมสรางความรวมมือดานการทหารภายในอาเซียนในดาน
ตาง ๆ โดยเฉพาะการมุงเนนการเปนผูใหความชวยเหลือทางทหารมากกวาการเปนผูรับ เปนตน 
 ค) สงเสริมการบริหารจัดการชายแดนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจขามแดน : 
วัตถุประสงคเฉพาะ ทบ. มีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบานเงื่อนไขความขัดแยงลดลงเกิดความไว
เนื้อเชื่อใจและความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจขามแดนกลยุทธสงเสริมใหมีมาตรการการบริหารจัดการ
ชายแดนรวมกันกับประเทศเพ่ือนบานเชนการเฝาตรวจ/ลาดตระเวนรวมเปนตน, สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายแดนใหสอดคลองกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย, บูรณาการการบริหารจัดการ
ชายแดนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนตน 
 ๖) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในการปองกันประเทศ
กําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติ ๓ แนวทาง ดังนี้  
 ก) การพัฒนาการบริหารจัดการดานการปฏิบัติภารกิจของ ทบ. : วัตถุประสงคเฉพาะ
ประชาชนสามารถขอรับการสนับสนุนจาก ทบ. ไดในทุกโอกาสกลยุทธไดแกสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมและใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติภารกิจของ ทบ., สงเสริมการฝกศึกษาอบรมและสรางจิตสํานึกการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบและตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนทหารโรงเรียนหนวย/เหลาสาย
วิทยาการและสถาบันการศึกษาของทบ., สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลมาใช
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, ปรับปรุงการแบงมอบภารกิจของ ทบ. เพ่ือมิใหหนวยมีภารกิจ
มากเกินไปเปนตน 
 ข) การพัฒนาการบริหารจัดการดานกําลังพล : วัตถุประสงคเฉพาะการบริหารจัดการ
ดานกําลังพลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใสกลยุทธ ไดแก พัฒนาระบบการบริหารจัดการกําลัง
พลตามระบบคุณธรรม, พัฒนาระบบการปลดถายกําลังพลใหมีประสิทธิภาพ, พัฒนาระบบกําลังพล
สํารองอาสาสมัคร, พัฒนาระบบทหารกองประจําการอาสาสมัคร, พัฒนาระบบสวัสดิการของ ทบ. ใหมี
ความทันสมัยครบถวนตามหลักสากล, พัฒนาระบบสารสนเทศดานกําลังพลใหมีความทันสมัยรวดเร็ว 
เปนตน 
 ค) การพัฒนาการบริหารจัดการดานยุทโธปกรณและงบประมาณ : วัตถุประสงคเฉพาะ
ประชาชนและหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความไววางใจเชื่อม่ันตอ ทบ. สงเสริมตอภาพลักษณ
ความนาเชื่อถือของ ทบ. กลยุทธ ไดแก สงเสริมการจัดหายุทโธปกรณดวยความโปรงใสตรวจสอบได, 
เปดเผยข้ันตอนและวิธีการดําเนินการตาง ๆ ใหองคกรภายนอกไดรับทราบในสวนท่ีสามารถเปดเผยได 
เชน การจัดซื้อจัดจาง เปนตน, สงเสริมระบบการตรวจสอบภายในใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ, 
สนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม, พัฒนา 
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ระบบงานดานการสงกําลังบํารุงใหมีความทันสมัย, สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถระบบงานสง
กําลังบํารุงของ ทบ. ไปสูระดับสากล เปนตน 
 ง. ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญของยุทธศาสตรกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
 ๑) มีความพรอมในการถวายความปลอดภัย รอยละ ๑๐๐, ประชาชนมีความพึงพอใจตอ
การเผยแพรพระเกียรติคุณทางสื่อของ ทบ.  และกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในระดับมาก 
 ๒) จัดกําลังรบผสมเหลาไดจํานวน ๒ ใน ๓ ของกรมร./ม. ท่ีมีอยู, ปรับลดอัตรากําลังพล
ใน พัน.ร./ม. ท่ีไมประกอบกําลังในกําลังรบผสมเหลา, อัตรากําลังพลในป ๒๕๗๙ ลดลงรอยละ๒๖ 
(สูงสุด) จากป ๒๕๖๐, มีสัดสวนกําลังพลสํารองในสวนกําลังรบสูงสุดท่ีรอยละ๔๒, ความพรอมรบดาน
ยุทโธปกรณหลัก/สําคัญอยูในระดับ รอยละ ๘๐, ยศ.ทบ. สามารถบูรณาการงานดานการศึกษาของ ทบ. 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ, ความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสรางหนวยในสวนสงกําลังบํารุงสามารถ
ตอบสนองกําลังรบผสมเหลาได, กําลังพลสํารองมีขีดความสามารถเทากับกําลังประจําการ และสามารถ
บรรจุทดแทนกําลังประจําการไดท้ังยามปกติและยามสงคราม และการพัฒนาจัดตั้งกําลังประชาชน
สามารถสนับสนุนการปองกันประเทศ และการเผชิญตอภัยคุกคามรูปแบบอ่ืน ๆ 
 ๓) ความสําเร็จของการแกไขปญหา จชต. เกิดความสงบ/สันติสุขและแผนงานพัฒนาตาง 
ๆ มีความยั่งยืน, ความสําเร็จของการสรางความปรองดองสมานฉันทสามารถบูรณาการกลุมเห็นตางเพ่ือ
รวมสรางและพัฒนาประเทศได 
 ๔) จัดตั้งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนท่ีเร็วได จํานวน ๓๕ ชุด 
 ๕) จัดกําลังกองพันเตรียมการสนับสนุนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพไดอยางนอยจํานวน ๑ 
กองพัน หรือตามท่ีมีขอตกลงกับองคกรสหประชาชาติ 
 ๖) มีกําลังพลสํารองอาสาสมัคร รอยละ ๑๐๐ ของกําลังพลสํารองท้ังหมด, มีทหารกอง
ประจําการอาสาสมัคร รอยละ ๑๐๐ ของทหารกองประจําการท้ังหมด, กําลังพลพึงพอใจตอการพัฒนา
ระบบสวัสดิการกําลังพลในระดับมาก, การปรับยายกําลังพลตามระบบคุณธรรมอยูในกรอบของเกณฑท่ี
กําหนด, ทบ. สามารถปฏิบัติไดตามแผนระบบการปลดถายท่ีจะกําหนดไวในระยะท่ี ๑ ซึ่งจะทําให ทบ. 
มีโครงสรางกําลังพลประเภทและชั้นยศตาง ๆ และเกณฑอายุท่ีเหมาะสม, ความพึงพอใจของประชาชน 
และของกําลังพลตอการปฏิบัติภารกิจของ ทบ. อยูในระดับมาก 
 ๕) ภาระหนาท่ีและพันธกิจของ ทบ. :  
  ก. ภาระหนาท่ีของกองทัพบกตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดท่ี๕ (หนาท่ีของรัฐ) 
กําหนดไววา “รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยเอกราชอธิปไตยบูรณภาพแหงอาณาเขต
และเขตท่ีประเทศไทย มีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความม่ันคงของรัฐและความ
สงบเรียบรอยของประชาชน เพ่ือประโยชนแหงการนี้รัฐพึงจัดใหมีการทหารการทูต และการขาวกรองท่ี
มีประสิทธิภาพ กําลังทหารใหใชเพ่ือประโยชนในการพัฒนาประเทศดวย” ภารกิจตาม พ.ร.บ. จัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘ ระบุไววา กห. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ๑) พิทักษรักษาเอกราชและความม่ันคงแหงราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและ
ภายในราชอาณาจักรปราบปรามการกบฏและการจลาจลโดยจัดใหมีและใชกําลังทหารตามท่ีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยหรือตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 
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  ๒) พิทักษรักษาปกปองสถาบันพระมหากษัตริยตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย 
 ๓) ปกปองพิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนาประเทศเพ่ือความม่ันคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอ่ืนของรัฐใน
การพัฒนาประเทศการปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติและการชวยเหลือประชาชน 
 ๔) ศึกษาวิจัยพัฒนาและดําเนินการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดานกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความม่ันคงของประเทศ 
 ๕) ปฏิบัติการอ่ืนท่ีเปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพ่ือความม่ันคงแหง
ราชอาณาจักรหรือปฏิบัติการอ่ืนใดท้ังนี้ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ดําเนินการตามขอ ๔ กระทรวงกลาโหมอาจมอบหมายใหสวนราชการในกระทรวงกลาโหมหรือ
หนวยงานอ่ืนในกํากับของกระทรวงกลาโหมเปนผูดําเนินการก็ไดหรืออาจรวมงานรวมทุนหรือดําเนินการ
กับภาคเอกชนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายก็ได 
 ข. พันธกิจของทบ.  
 ๑) การเตรียมกําลัง ไดแก ดานโครงสรางกําลัง, ความพรอมรบ, ความตอเนื่องในการรบ
และความทันสมัย 
 ๒) การใชกําลัง ไดแก การปองกันประเทศ, การรักษาความม่ันคงภายใน, การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ, การพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน, การปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือจากสงคราม, การพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและการเสริมสรางความสัมพันธ
และความรวมมือกับมิตรประเทศ 
 
สวนท่ี ๒ สภาวะแวดลอมดานความม่ันคง 
 ๑) สถานการณท่ัวไป 
 การกระทบกระท่ังกันระหวางรัฐตอรัฐยังคงเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญของโลกตอไปในหวง๕ ป 
ขางหนาโดยเฉพาะรัฐท่ีมีอาวุธท่ีมีอํานาจการทําลายลางสูงในครอบครอง อาทิ ความขัดแยงระหวาง
อินเดียกับปากีสถาน  เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต  อิสราเอลกับอิหราน และอิสราเอลกับชาติอาหรับ 
อยางไรก็ตามยังมีความเปนไปไดนอยท่ีปญหากระทบกระท่ังระหวางรัฐตอรัฐดังกลาวจะกลายสภาพไป
เปนสงครามขนาดใหญเนื่องจากความรวมมือของประชาคมโลกท่ีจะดําเนินความพยายามอยางเต็มท่ี ใน
การระงับยับยั้งมิใหเกิดสงครามสําหรับรูปแบบของสงครามท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจะมีลักษณะเปน
สงครามแบบผสมผสานระหวางสงครามตามแบบกับสงครามนอกแบบหรือสงครามกองโจรมากข้ึน ใน
ระยะ ๕ ปขางหนาภัยคุกคามท่ีไมใชทางทหารท่ีปรากฏนั้นมีลักษณะแตกตางกันในปจจุบันแตสงผล
กระทบตอความม่ันคงของโลกภูมิภาคและแตละประเทศเหมือนกัน และไมอาจหลีกเลี่ยงได อาทิ
อาชญากรรมขามชาติประเภทตาง ๆ การคามนุษยและการโยกยายถ่ินฐานแบบไมปกติ การกอการราย
สากล  ภัยพิบัติขนาดใหญ สิ่งแวดลอม โรคระบาด และความม่ันคงทางสารสนเทศเปนตน 
 



10 

 ๒) สถานการณความม่ันคงในภูมิภาคท่ีอาจสงผลกระทบตอไทย 
 ก) การขยายอิทธิพลของมหาอํานาจ 
 ๑) สหรัฐฯ พยายามขยายอิทธิพลและมีบทบาทมากข้ึนในภูมิภาคหรือพ้ืนท่ีท่ีเห็นวาเปนภัย
คุกคามตอผลประโยชนของประเทศซึ่งการขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก เปนการ
มุงเนนการรักษาผลประโยชนตามยุทธศาสตรใหมดานความม่ันคง (Defense Strategic Guidance) เพ่ือ
สกัดก้ันอิทธิพลของจีน สรางหลักประกันเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคควบคูกับการรักษาผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจดวยการมุงกระชับความสัมพันธกับประเทศในภูมิภาคท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในกรอบการ
ประชุมตาง ๆ นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังแสวงหาการสนับสนุนจากทุกประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศ
มุสลิมสายกลางเพ่ิมความรวมมือดานการตอตานการกอการรายอยางไรก็ตามนโยบายการกดดันกลุม
ประเทศอาเซียนใหแกไขปญหาสิทธิมนุษยชนและการคามนุษยยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง จากบทบาทของ
สหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต. ท้ังจากการขยายอิทธิพลดานการเมืองระหวางประเทศการรักษา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการสงเสริมความรวมมือดานการทหารกับมิตรประเทศ จะเปนการชวยดํารง
รักษาอิทธิพลของสหรัฐฯ ใหคงอยูตอไปในภูมิภาคโดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือดุลอิทธิพลกับจีน อยางไรก็
ตามบทบาทดังกลาวของสหรัฐฯ จะมาพรอมกับความรวมมือท่ีมีเงื่อนไข เชน การสงเสริมดานสิทธิ
มนุษยชนการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนตน ซึ่งจะเปนอุปสรรค/ความทาทายของสหรัฐฯ ในการ
เสริมสรางความรวมมือและการขยายอิทธิพลของตนในภูมิภาค 
 ๒) จีนมุงเนนการพัฒนาบทบาทเชิงสรางสรรคในเวทีการเมืองระหวางประเทศสนับสนุน
แนวคิดการผลักดันระบบการเมืองโลกแบบหลายข้ัวอํานาจ ดํารงความมีสวนรวมในการแกไขปญหาใน
ระดับโลกและภูมิภาคเพ่ือประโยชนในการยกสถานะเปนประเทศมหาอํานาจ และรักษาผลประโยชน
แหงชาติไมวาจะเปนทะเลจีนใต ทะเลจีน ตอ. เขตปกครองตนเองทิเบต เขตปกครองตนเองซินเจียง และ
ไตหวัน หลีกเลี่ยงปญหาขัดแยงกับมหาอํานาจพรอมกับเสริมสรางความสัมพันธฉันมิตรและความเปน
หุนสวนกับประเทศเพ่ือนบานและประเทศในภูมิภาคเอเชียท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีควบคูกับการให
ความสําคัญตอการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองความม่ันคงภายในประเทศขณะเดียวกันจีนมุงดําเนิน
ยุทธศาสตรความม่ันคงในการสรางประชาคมการอยูรวมกัน (Community of Common Destiny) ดวย
หลักการเคารพตอกันความเสมอภาค และการไมมุงครองความเปนใหญพรอมท้ังนําเสนอยุทธศาสตร
เสนทางสายไหม (The Belt and Road) และการกอตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานแหงเอเชีย 
(Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB) เพ่ือเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ จากสภาพภูมิรัฐศาสตรของจีนท่ีสามารถออกสูทะเลไดเพียงดานเดียว สงผลใหจีนเนนการวิจัย
และพัฒนาดานอาวุธใหทัดเทียมกับสหรัฐฯดวยการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันชายฝง อาทิ เทคโนโลยี “การ
ปฏิเสธไมใหเขาพ้ืนท่ี” (anti-access/area-denial) และเทคโนโลยี “การตอตานการแทรกแซง” (Counter - 
intervention Operations) เพ่ือปกปองคุมครองแนวชายฝงของจีนใหปลอดภัยโดยมีการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการปองกันประเทศในทุกมิติ สําหรับบทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต. จาก
ยุทธศาสตรมองลงใต (Go South and Beyond) จีนเนนเสริมสรางความสัมพันธอันดีระดับทวิภาคีกับทุก
ประเทศ กระชับความสัมพันธท้ังในดานการเมืองเศรษฐกิจสรางบทบาทดานการทหารและความม่ันคง
ครอบคลุมทะเลจีนใตชองแคบมะละกา และมหาสมุทรอินเดียนอกจากนี้จีนยังดํารงการใช Soft Power 
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หรือปจจัยทางการทูตเปนเครื่องมือในการรุกขยายบทบาทและอิทธิพลในกลุมประเทศอาเซียนใหม ซึ่ง
ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) โดยเนนความชวยเหลือทางเศรษฐกิจท้ังในกรอบ
ทวิภาคีและกลไกพหุภาคีในระดับภูมิภาค 
 ข) กลุม/องคการระหวางประเทศท่ีสําคัญ 
 ๑) สหประชาชาติ (United Nations - UN) ยังคงเปนองคกรสําคัญในการแกไขปญหาระดับ
พหุภาคีท่ีทุกประเทศใหการยอมรับซึ่งการเขารวมในภารกิจตาง ๆ ของ UN ไดชวยเสริมสรางบทบาทเดน
ของแตละประเทศในการมีสวนรวม เพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ีตาง ๆและชวยยกระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศในการแกไขปญหารวมกันอยางไรก็ตาม UN ไมสามารถใชสิทธิในการดําเนินการใด ๆ ตอความ
ขัดแยงในประเทศใดประเทศหนึ่งยังคงตองอาศัยความรวมมือจากชาติสมาชิก รวมท้ังประเทศสมาชิกมี
ความตองการใหเกิดการปฏิรูปองคกรโดยเฉพาะในสวนของคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาต ิ
(UNSC) เพ่ือใหประเทศอ่ืนสามารถใชสิทธิและเสียงในการแกไขปญหาความม่ันคงของโลกท่ีสําคัญไม
ผูกขาดเฉพาะสมาชิกถาวรของ UNSC เทานั้น 
 ๒) กลุมท่ีมิใชรัฐ (Non - State Actors) นับเปนกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญในการเรียกรองใหมี
การปกปองความม่ันคงของมนุษยโดยเฉพาะกลุมองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ตาง ๆ ท่ีมีบทบาทแตกตาง
กันตามความมุงหมายอาทิสิทธิมนุษยชน การลี้ภัย การคามนุษย สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
สวนใหญจะมีเครือขายในทุกประเทศ มีความเชื่อมโยงระหวางประเทศโดยใชเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนท่ีมี
ความกาวหนาเนนการนําเสนอขอมูลการเรียกรองใหเกิดกระแสกดดันในระดับชาติและระดับนานาประเทศ
จนบางครั้งสงผลกระทบตอการดําเนินนโยบายของแตละประเทศ นอกจากนี้กลุมท่ีมิใชรัฐยังรวมถึงกลุมติด
อาวุธตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนจํานวนมากในประเทศท่ีมีความขัดแยงภายในรัฐซึ่งสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ
ดานความม่ันคงภายในประเทศนั้น ๆ และอาจสงผลกระทบตอประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคดวยเชนกัน 
 ๓) สหภาพยุโรป (European Union - EU) เปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจและเปนตลาด
ขนาดใหญดวยจํานวนประชากรกวา ๕๐๐ ลานคน และเปนภูมิภาคท่ีมีอํานาจซื้อสูงท่ีสุดในโลก EU จึงมี
บทบาทในการกําหนดทิศทางการคาระหวางประเทศโดยเปนผูนําดานกฎระเบียบและนโยบายดานการคา
และท่ีมิใชการคาท่ีสําคัญของโลก EU ยอมรับวาไทยคือหุนสวนท่ีสําคัญในเอเชีย ตอ./ต. โดยเฉพาะในมิติ
การเมืองและความม่ันคงโดยไทยมีบทบาทสําคัญในเอเชียมาโดยตลอดอีกท้ังยังเปนตัวกลางสําคัญในการ
เชื่อมโยง EU กับกลุมประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ ท้ังในกรอบอาเซียน -สหภาพยุโรป (ASEAN-EU) และในกรอบ 
ARF (ASEAN Regional Forum) โดยเฉพาะในหวง ก.ค.๕๘ - ก.ค.๖๑ ท่ีไทยดํารงตําแหนงผูประสานงาน
ความสัมพันธอาเซียน - EU ท้ังนี้ท่ีผานมาไทยเผชิญกับความเสี่ยงจากการใชมาตรการลงโทษของ EU มา
โดยตลอดโดยเฉพาะระเบียบการทําประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไรการควบคุม (Illegal, 
Unreported and Unregulated fishing - IUU) นอกจากนี้ยังมีความพยายามของบางกลุมท่ีนําประเด็น
สิทธิมนุษยชน และความเปนประชาธิปไตยมาเชื่อมโยงกับการดําเนินนโยบายตอไทยดวย อยางไรก็ตาม
ผลกระทบท่ีเกิดจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักรอาจทําให EU ตองมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการองคกรเพ่ือท่ีจะใหสามารถดํารงสถานภาพการเปนมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจของโลกตอไป 
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 ๔) สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย ตอ./ต. (ASEAN) การกาวสูประชาคมอาเซียนในปลายป 
๒๕๕๘ ถือเปนความเคลื่อนไหวท่ีสําคัญท่ีจะทําใหอาเซียนมีความเขมแข็งทางการเมือง ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและทางสังคม และวัฒนธรรม รวมถึงนําอาเซียนไปสูภูมิภาคท่ีมีสันติภาพ และมีการแกไขขอ
พิพาทรวมกันโดยสันติวิธีซึ่งผลกระทบจากการรวมเปนประชาคมท่ีมีปฏิสัมพันธและมีความเชื่อมโยงกัน
มากข้ึนอาจทําใหภัยคุกคามทางทหารมีโอกาสเกิดข้ึนไดนอย ขณะท่ีภัยคุกคามท่ีไมใชทางทหารมีโอกาส
เกิดข้ึนไดมากและรุนแรงมากข้ึนซึ่งท่ีผานมาอาเซียนมีการผลักดันความรวมมือเชิงรุกระหวางประเทศ
สมาชิกและประเทศคูเจรจาในการจัดการปญหาภัยคุกคามท่ีจะเกิดข้ึนในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
ในหลากหลายมิติท้ังนี้ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (APSC) ถือเปนเสาหลักสําคัญท่ีมีบทบาท
นําท่ีจะทําใหเกิดพัฒนาการท่ีดีของเสาหลักอีก ๒ เสา คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) อยางไรก็ตามการใชพลังอํานาจทางทหารปฏิบัติภารกิจเพ่ือ
ตอตานกับภัยคุกคามท่ีไมใชทางทหารท่ีเกิดข้ึนรวมถึงการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนอาจกอใหเกิด
ขอจํากัดในการปฏิบัติภารกิจหลักของกองทัพในดานการปองกันประเทศซึ่งบทบาทในลักษณะดังกลาวของ
กองทัพหากไมไดรับการยอมรับจากประชาชนและไมมีกฎหมายรองรับอาจสงผลตอความเชื่อม่ันตอกองทัพ
และแรงสนับสนุนจากประชาชนซึ่งความรอบรูและความชํานาญของบุคลากรของ ทบ. ทามกลางยุคแหง
ขอมูลขาวสารเปนสวนสําคัญในการรักษาผลประโยชนแหงชาติสูงสุดในการเขารวมประชาคมอาเซียน
นอกเหนือจากการเตรียมยุทธศาสตรท้ังในเชิงรุกและเชิงรับการเตรียมงบประมาณการเตรียมความพรอม
ดานองคกรกลไกและกฎหมาย 
 ง) สถานการณการกอการราย 
 การกอการรายในภาพรวม กลุมกอการรายสามารถขยายเครือขายท่ีเขมแข็งครอบคลุมในทุก
ภูมิภาคท่ัวโลก เชนเดียวกับการเพ่ิมข้ึนของผูฝกใฝอุดมการณใชความรุนแรงซึ่งการเสียชีวิตของผูนํากลุมอัล
กออิดะห กลุมตาลิบัน รวมท้ังผูนํากลุมกอการรายตาง ๆ ไดสงผลกระทบในระยะสั้น ๆ ตอการปฏิบัติการ
ของกลุม นอกจากนี้ยังมีสิ่งบงชี้วากลุมประเทศใน ตอ.กลาง และแอฟริกาเหนือ ท่ีรัฐบาลขาดเสถียรภาพใน
การบริหารจัดการประเทศไดถูกใชเปนฐานปฏิบัติการและการฝกของกลุมกอการรายและกลุมหัวรุนแรงโดย
มีเปาหมายโจมตีผลประโยชนของชาติ ตต. และประเทศพันธมิตรท้ังภายในและท่ีอยูในตางประเทศสําหรับ
กลุมรัฐอิสลาม (Islamic Staten - IS) ไดขยายอิทธิพลมากข้ึนในอิรักและซีเรียรวมท้ังกลุมประเทศใน ตอ.
กลาง โดยมีเปาหมายตองการสรางรัฐอิสลามท่ีตนเองเปนประมุขสูงสุด (Caliphate State) และมีการนํา
กฎหมายอิสลามมาใชอีกท้ังยังปรากฏรายงานขาวกลุมกอการรายในหลายพ้ืนท่ีท่ัวโลกประกาศใหการ
สนับสนุนปฏิบัติการของกลุม IS สําหรับภัยคุกคามดานการกอการรายในภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต. ยังคง
ปรากฏเซลปฏิบัติการยอย ๆ ของกลุมกอการรายกระจายอยูท่ัวไปในภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีกลุมกอการราย
สากล เชน กลุมฮิซบอลเลาะห (Hezbollah) และกลุมปฏิบัติการชาวอิหราน (Quds Forces) ไดเขามา
ปฏิบัติการในภูมิภาคนี้ดวยท้ังนี้จากการปลูกฝงแนวความคิดอิสลามแบบสุดโตง (Islamic radicalization) 
และจากอุดมการณท่ีรุนแรงของกลุมท่ีสมาชิกนอกจากจะมีขีดความสามารถในการใชโซเชียลมีเดียแลวยังมี
วิธีการโฆษณาชวนเชื่อท่ีปลุกเราความสนใจ ซึ่งสิ่งท่ีนากังวลคือผูท่ีไปรวมรบกับกลุม IS ในอิรักและซีเรียมี
จานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องและมีทักษะในการปฏิบัติการกอการรายอาจกลับมาเผยแพรความรุนแรง 
และปฏิบัติการรุนแรงในประเทศตนเองรวมถึงการรับแนวคิดหัวรุนแรง (Self - Radicalization) ผานสื่อ 
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สังคมออนไลนนําไปสูแรงจูงใจในการกอการรายจากบุคคลท่ีเติบโตในประเทศ (Homegrown Terrorism) 
และการปฏิบัติการในลักษณะของการกอเหตุโดยลําพัง (Lone Wolf) จะมีเพ่ิมข้ึนอีกท้ังคนเหลานี้ยังอาจจะ
เปนผูเชื่อมโยงเครือขายระหวางกลุมกอการรายในภูมิภาคกับกลุมกอการรายสากลได 
 ๔) ภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงภายในประเทศ 
 ก) ภัยคุกคามทางทหาร (Traditional Threat)  
 จากปจจัยสภาวะแวดลอมดานความม่ันคงท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กอปรกับความตองการ
ทรัพยากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนของแตละประเทศ เพ่ือนําทรัพยากรเหลานั้นไปพัฒนาประเทศของตนรวมท้ังปจจัย
ความขัดแยงจากความไมชัดเจนของเสนเขตแดนท้ังทางบกและทางทะเล และการขาดความไวเนื้อเชื่อใจ
ของแตละประเทศท่ีมีอยูเดิมท้ังหลายเหลานี้สงผลใหภัยคุกคามท่ีเกิดจากการใชกําลังทหารยังคงมีอยูเพ่ือ
ปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติแตนาจะมีแนวโนมลดลงจากความรวมมือระหวางประเทศท่ีเพ่ิม
มากข้ึนอยางไรก็ตามจากสภาพแวดลอมในปจจุบันหากเกิดความขัดแยงตามแนวชายแดนภาพความ
เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมอาจจะเพ่ิมมากข้ึน จากกระแสชาตินิยมและความไมพอใจตอนโยบายของ
รัฐบาลประเทศเพ่ือนบานซึ่งความขัดแยงดังกลาวจะกลายเปนประเด็นทางการเมืองในการใชโจมตีรัฐบาล
ดวยเชนกัน  
 นอกจากนี้แตละประเทศในภูมิภาคยังมีการพัฒนาศักยภาพกองทัพอยางตอเนื่องท้ังการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลการจัดหาอาวุธและยุทโธปกรณท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือท่ีหากเกิดความ
ขัดแยงข้ึนและการแกไขปญหาดวยกลไกทางการทูตไมประสบผลการแกไขปญหาดวยการใชกําลังทหารอาจ
ทําใหประเทศนั้น ๆ มีอํานาจกําลังรบท่ีเหนือกวาไทยท้ังนี้การเสริมสรางขีดความสามารถทางทหารของแต
ละประเทศอาจเปนการสรางความหวาดระแวงจนนําไปสูการแขงขันสะสมกําลังอาวุธข้ึนในภูมิภาคซึ่งความ
ตึงเครียดในการเผชิญหนาตามแนวชายแดนหรือการชิงโจมตีกอน (Pre - Emptive Attack) และการ
ประเมินกําลังท่ีผิดพลาดจะนําไปสูระดับความซับซอนของปญหาท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ข) ภัยคุกคามท่ีไมใชทางทหาร (Non-Traditional Threat)  
 ๑) ปญหาในพ้ืนท่ี จชต. จากการปฏิบัติการเชิงรุกท้ังทางดานการเมืองและการทหารของ
เจาหนาท่ีฝายความม่ันคงการดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ีประชาชนมีสวนรวมและการบังคับใชกฎหมาย
ตามข้ันตอนจนเกิดการยอมรับมากข้ึนจากทุกฝายทําใหสถานการณในภาพรวมมีการกอเหตุลดลงอยางไรก็
ตาม ผกร. ยังคงดํารงสภาพความรุนแรงใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีดวยการสรางสถานการณมุงกอเหตุตอเจาหนาท่ี
ทหาร/ตํารวจ เปนหลัก เพ่ือทําลายความเชื่อม่ันตอมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมท้ังการกอเหตุตอพ่ี
นองไทยพุทธและมุสลิมเพ่ือสรางความชอบธรรมใหกับสมาชิกจากมาตรการตอบโตของเจาหนาท่ีและขยาย
ผลความขัดแยงใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีพรอมกับสื่อใหนานาชาติรับรูถึงปญหาตามแนวทางท่ีตองการใหมีการ
แทรกแซงจากองคการระหวางประเทศควบคูกับการขับเคลื่อนงานการเมืองท่ีสอดรับกันของภาคประชา
สังคม (CSO) องคการระหวางประเทศ (IGO) และองคการพัฒนาเอกชน (NGO) ท่ีมีแนวความคิดสอดคลอง
กับ ผกร. หรือสนับสนุนการทางานของ ผกร. โดยใชประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิการกําหนดใจ
ตนเอง (Self - determination) และความขัดแยงกันดวยอาวุธ (Armed Conflict) เพ่ือใหเห็นวา
สถานการณจาเปนจะตองไดรับการพิจารณาภายใตกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ เอ้ือประโยชนใน
การทําลายความเชื่อม่ันและศรัทธาของประชาชนตอการบริหารจัดการของรัฐขณะท่ีสถานการณดานความ 
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ม่ันคงในพ้ืนท่ีมีความเชื่อมโยงกับปญหาภัยแทรกซอนอ่ืน ๆ อาทิ ธุรกิจผิดกฎหมาย การคาของเถ่ือน และ
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีในสวนของการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจะเปนประเด็นท่ีทุกฝายท้ังภายในและภายนอกประเทศ
ใหความสนใจและนําเสนอขอมูลซึ่งหากประเด็นท่ีสื่อตางชาตินําเสนอเปนไปในดานลบอยางตอเนื่องอาจ
สงผลกระทบตอความพยายามในการแกไขปญหาของไทย 
 ๒) ปญหาอาชญากรรมขามชาติ เปนภัยคุกคามท่ีมีลักษณะเปนเครือขายซับซอนมีความ
เชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือแสวงประโยชนจากชองวางทางกฎหมาย และการ
บังคับใชกฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพรวมท้ังความสะดวกในการเดินทางขามแดนจากความรวมมือระหวาง
ประเทศ โดยแนวโนมสถานการณคาดวาจะมีความรุนแรงและซับซอนมากข้ึน อีกท้ังในอนาคตจะขยาย
เครือขายสรางความเสียหายไปทุกภูมิภาคของโลกซึ่งการแกไขปญหาตองใชระยะเวลาและตองการความ
รวมมือจากทุกภาคสวนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 ๓) ปญหาการลักลอบเขาเมืองและการคามนุษยเปนปญหาท่ีมีแนวโนมทวีความรุนแรงมาก
ข้ึนท้ังในสวนของแรงงานดางดาวผิดกฎหมายและผูยายถ่ินฐานท่ีเกิดจากสถานการณความรุนแรง
ภายในประเทศเพ่ือนบานรวมท้ังความตองการสภาพความเปนอยูท่ีดีกวาซึ่งอาจเปนประเด็นใหเกิดการคา
มนุษยและสงผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศท้ังในประเด็นการแยงชิงทรัพยากรปญหาสังคม
โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับการกอการรายในภูมิภาคท้ังนี้รัฐบาลไทยภายหลังการเขามาบริหารประเทศ
ของ คสช. ไดมีการขับเคลื่อนการแกปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมายการคามนุษยและการลักลอบขนผู
ยายถ่ินฐานโดยบูรณาการการดําเนินงานของสวนราชการตาง ๆ พรอมกับเพ่ิมงบประมาณในการแกไข
ปญหารวมท้ังยกระดับความสําคัญของปญหาโดยมีนโยบายแนวทางและเปาหมายท่ีชัดเจนซึ่งเปนการ
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับแนวทางการแกไขปญหาตามมาตรฐานสากล 
 ๖) ภัยคุกคามไซเบอรถือเปนภัยคุกคามท่ีนานาชาติใหความสําคัญและประสบปญหาอยูใน
ปจจุบันโดยหลายประเทศ ไดจัดใหภัยคุกคามประเภทนี้อยูในลําดับตน ๆเนื่องจากไดสงผลกระทบตอความ
ม่ันคงของชาติ มีความซับซอนมากข้ึนซึ่งการทําสงครามไซเบอรโดยรัฐหรือภายใตการสนับสนุนของรัฐอาจ
มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากข้ึนและมีความเปนไปไดท่ีการโจมตีทางไซเบอรจะเปนสวนหนึ่งของสมรภูมิ
การรบในอนาคตและท่ีสําคัญกลุมกอการรายไดมีการใชประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกลาวดวยเชนกัน ท้ังการเผยแพรอุดมการณและแนวคิดสุดโตงการแสวงหาสมาชิกใหมและ
การเรียกรองใหเกิดกระแสตอตานรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง เปนตน ซึ่งรัฐบาลหลายประเทศรวมท้ังไทยได
จัดตั้งหนวยงานเฉพาะข้ึนเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามไซเบอรในรูปแบบตาง ๆ โดยในอนาคตไทยอาจถูกใชเปน
ฐานในการโจมตีประเทศอ่ืน ๆ มากข้ึนนอกจากนี้การรายงาน/นาเสนอขาวของสื่อและองคการระหวาง
ประเทศท่ีมีผลดานลบตอไทยผานสื่อโซเชียลมีเดียมีสวนทําใหชาวตางชาติมีความเขาใจท่ีไมถูกตองตอ
สถานการณภายในประเทศเนื่องจากการขาดความรูพ้ืนฐานโดยเฉพาะความเปนมาของความขัดแยงทาง
การเมืองของไทยรวมท้ังสถานการณในพ้ืนท่ี จชต. อีกท้ังการนําเอาประเด็นดานสิทธิมนุษยชนเขามาเปน
เนื้อหาหลักในการเรียกรองและกดดันทางการไทยอยางตอเนื่องเพ่ือใหดําเนินการตามแนวทางของกลุม/
องคกรสิทธิมนุษยชนอาจสงผลกระทบในดานลบตอภาพลักษณของรัฐบาลในการแกไขปญหาดานความ
ม่ันคง 
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 ๗) ปญหายาเสพติดมีการระบาดครอบคลุมไปท่ัวภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต. มีการขยายตัวรวดเร็ว
ดวยเครือขายท่ีมุงหาชองวางของกฎหมายและขอบกพรองจากการกํากับดูแลของเจาหนาท่ีรัฐในการ
ลักลอบคาและขนสงโดยยังคงเปนประเด็นปญหาหลักท่ีสําคัญของแตละประเทศท่ีจะตองแสวงหาความ
รวมมือในการปองกันและปราบปรามมากข้ึนสาหรับความเคลื่อนไหวท่ีสําคัญในประเทศรอบบานมีดังนี้ 
เมียนมายังคงเปนประเทศผูผลิตยาเสพติดหลักในภูมิภาคโดยเปนผูผลิตฝนรายใหญเปนอันดับสองของโลก 
และเปนผูผลิตยาบาเพ่ือสงออกตลาดในไทยเปนหลัก ขณะเดียวกันสปป.ลาว ยังเปนประเทศท่ีผลิตกัญชา
มากท่ีสุดในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งท้ัง สปป.ลาว และกัมพูชา ไดกลายเปนเสนทางผานสําคัญใน
การลักลอบนายาเสพติดเขาสูไทยและประเทศท่ีสาม เชนเดียวกับเวียดนามท่ีกลายเปนเสนทางผานยาเสพ
ติดสูนานาชาติ ขณะท่ีมาเลเซียมีการแพรระบาดของยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในรัฐกลันตัน ในสวน
ของไทยเองยังคงปรากฏการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาประเทศอยางตอเนื่องโดยเฉพาะพ้ืนท่ีชายแดน
ภาคเหนือและ ตอ./น.  
 ๘) ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจากความตองการพัฒนาประเทศการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและชุมชนสงผลใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลืองทําใหเกิดความ
เสี่ยงในการแยงชิงทรัพยากรท่ีมีจํานวนนอยลง เชน น้ํา และพลังงาน หรือขาดการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ อาทิ ปญหาหมอกควันจากไฟปาท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพและตอเศรษฐกิจการ
ทองเท่ียว นอกจากนี้ปญหาสิ่งแวดลอมยังอาจเปนปจจัยสําคัญในการเกิดภาวะโลกรอนในหวงท่ีผานมา 
และอาจเกิดรุนแรงมากยิ่งข้ึนในอนาคต 
 ๙) ภัยพิบัติธรรมชาติเกิดข้ึนบอยครั้งในชวงเวลาไมก่ีปท่ีผานมาโดยอาจมีผลเก่ียวเนื่องจาก
ปญหาสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สําหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีสงผลกระทบ
ในภาพรวมมากท่ีสุดคือ อุทกภัย และภัยแลง และมีแนวโนมท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึนในแตละป จึง
นับเปนปญหาความม่ันคงท่ีสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังสงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศ ท้ังนี้ภัยพิบัติธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเปนภัยคุกคามสําคัญ
ท่ี ทบ. เขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาในลักษณะของการใหความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมและ
บรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) จึงนับเปนการแสดงบทบาทท่ีสงผลดานบวกในการเสริมสรางภาพลักษณของ
กองทัพ 
 ๑๐) ปญหาการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงจากความเชื่อมโยงในศตวรรษท่ี ๒๑การ
เดินทางไปมาหาสูกันท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วสงผลใหโรคระบาดสามารถแพรกระจายไดในระยะเวลา
อันสั้น เชน โรคซารเมอรสซิกา และไขหวัดใหญสายพันธุตาง ๆนอกจากนี้สวนหนึ่งของโรคระบาดเปนภัย
คุกคามท่ีแฝงตัวมากับแรงงานตางดาว และผูหลบหนีเขาเมือง ซึ่งท่ีผานมาโรคบางชนิดไดสูญหายไปจาก
ประเทศไทยแลว แตไดปรากฏอีกครั้ง อาทิ โรคเทาชาง รวมถึงโรคติดตออ่ืน ๆ ท่ีมีการกลายพันธุ 
 ๑๑) ภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสงผลกระทบตอความรักและความสามัคคีของคนในชาติ
ในหวงหลายปท่ีผานมาไดแกความแตกแยกทางความคิดอยางกวางขวางในสังคมไทยท่ียืดเยื้อยาวนาน
และสะทอนใหเห็นวาไมมีความคิดเห็นของฝายใดท่ีถูกหรือผิดทามกลางสภาวะความขัดแยงในปจจุบันท่ี
แตละฝายยังคงยึดม่ันอยูในจุดยืนของตนเองสิ่งท่ีตองริเริ่มดําเนินการโดยเร็ว คือการลดความขัดแยงการ
สรางบรรยากาศแหงการปรองดองดวยการเปดพ้ืนท่ีใหทุกฝายไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนในวงกวางตอขอเสนอ 
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ทางเลือกและความเปนไปไดตาง ๆ ในการสรางความปรองดองในชาติ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจระหวาง
กันมากข้ึน ซึ่งจะสงผลใหแตละฝายสามารถกาวออกจากจุดยืนท่ีแตกตางกันมาสูจุดรวมท่ีจะนําไปสูการอยู
รวมกันอยางสันติได นอกจากนี้กระแสการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยก็ยังคงมีอยูและตองเฝา
ติดตามซึ่งแมวารัฐบาลมีการติดตามและบังคับใชกฎหมายไดอยางเปนรูปธรรมภายในประเทศแตภายนอก
ประเทศท่ีกฎหมายของไทยไมสามารถบังคับใชไดจึงยังคงปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุมผูละเมิดสถาบันฯ 
และเปนประเด็นท่ีคอนขางบั่นทอนความรูสึกของคนไทย 
 
สวนที่ ๔ แนวความคิดการพัฒนาทบ. ในหวงป ๖๐-๖๔ 
 ๑. รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายในการบริหารจัดการและการดําเนินงานของแตละสวนราชการ
เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหนวยโดยในสวนภารกิจหลักของ ทบ. ประกอบดวยการเตรียมกําลังและ
การใชกําลัง เพ่ือการปองกันราชอาณาจักรปกปองเอกราชและอธิปไตยของประเทศรวมท้ังการปฏิบัติ
ภารกิจในดานตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด (รัฐธรรมนูญ, พ.ร.บ., พ.ร.ฎ., ฯลฯ) ทบ. จึงกําหนดแนวคิด
และน้ําหนักในการดําเนินการ เพ่ือใหแตละสวนราชการของ ทบ. มีความพรอมและมีขีดความสามารถท่ีจะ
เผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 ๒. แนวความคิดการจัดเตรียมกาลัง ทบ. ท่ีสําคัญ :  
  ก. ดานโครงสรางและการจัดหนวย : ทบ. มีการจัดหนวยท่ีกะทัดรัดและเหมาะสมในการ
ปองกันประเทศและเพ่ือรองรับการปฏิบัติภารกิจท่ีไมใชสงครามท่ีเปนภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆโดยใน
ระยะยาว (๑๐ป) จะมีกําลังรบแบบผสมเหลาระดับกรม ท่ีมีความสมบูรณในตัวเองและหนวยกําลังรบ
ประจําพ้ืนท่ีในการปฏิบัติการทางทหารท่ีนอกเหนือจากสงครามท้ังนี้ในสวนของหนวยสนับสนุนการรบ
หนวยสงกําลังบํารุง หนวยฝกศึกษาและหลักนิยมหนวยสวนภูมิภาค และหนวยในสวนการพัฒนาประเทศ
ตองมีการปรับปรุงโครงการหนวยใหไดสัดสวนท่ีเหมาะสมตอโครงสรางของหนวยกําลังรบท้ังสองแบบ
ดังกลาวโดยในหวง  ๕  ปแรก (ป๖๐ - ๖๔) ใหดําเนินการตามความเรงดวน ดังนี้ 
 ๑) หนวยในสวนกําลังรบและสนับสนุนการรบ: ในหวงท่ี ทบ. อยูระหวางการศึกษาและ
พิจารณาปรับการจัดหนวยในสวนกําลังรบของ พล.ร. ไปสูโครงสรางการจัดหนวยกําลังรบผสมเหลาระดับ
กรม (Combined Arms Regiment) ใหดํารงขีดความสามารถและโครงสรางการจัดหนวยในรูปแบบ 
พล.ร./พล.ม. ดังตอไปนี้ 
 ก) ดํารงความมุงหมายในการเสริมสรางความสมบูรณใหกับ พล.ร.๗ และ พล.ม.๓ดวย
การจัดตั้งหนวยเพ่ิมเติมโดยดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคของ “โครงการจัดตั้ง พล.ร.๗” (ระยะท่ี๒) และ 
“โครงการจัดตั้ง พล.ม.๓” (ระยะท่ี๒) ตามความจําเปนทางดานยุทธการขอจํากัดทางดานงบประมาณของ
ประเทศ และนโยบายของรัฐดานการขออนุมัติอัตรากําลังพลเพ่ิมเติมใหกับ ทบ. โดยหนวยท่ีจะพิจารณา
จัดตั้งเพ่ิมเติมประกอบดวย ร.๒๔ และหนวยในอัตรา (กรม ร.เบา), บก. และ รอย.บก. ป.๗, ส.พัน.๗, 
รอย.สห. พล.ร.๗, ร.๒๗ และหนวยในอัตรา (กรม ร.เบา), รอย.ลว.ไกล ๗ และ ช.พัน.๗ สําหรับหนวยท่ีจะ
พิจารณาจัดตั้งเพ่ิมเติมใหกับ พล.ม.๓ ประกอบดวย ๑พัน.ม. (นขต. ม.๖), ๑พัน.ม. (นขต. ม.๗), พัน.ม. 
(ลว.), พัน.ส. และ พัน.ช.  
 ข) หนวย ร. : ยังคงใหมีการจัดหนวยในปจจุบัน ๙พล.ร. รวมท้ังสิ้น ๗๖ กองพัน (เวน 
พัน.ร.มทบ.๑๑, พัน.ร.มทบ.๒๑, ศร.พัน.๑, ศร.พัน.๒, พัน.ร.รร.จปร., พัน.ร.ศสร., ร.๑๑๑พัน.๑, ร.๑๑๑ 



17 

พัน.๒, ร.๑๑๒พัน.๑) มีรูปแบบการจัดหนวย ๓ รูปแบบเชนเดิมซึ่งประกอบดวยหนวยทหารราบ
มาตรฐาน (หนวย ร.), หนวย ร.ยก. (พล.ร.๒รอ.) และหนวย ร.เบา (พล.ร.๙ และ พล.ร.๑๕ รวมท้ัง กร
มร./พัน.ร. ของพล.ร.๔และพล.ร.๗ บางสวนซึ่งไดจัดตั้งแลวและอยูระหวางการจัดหนวยเพ่ิมเติมตาม
โครงการจัดตั้ง พล.ร.๗ ) 
 ค) หนวย ม. : ยังคงใหมีการจัดหนวยในปจจุบัน ๓ พล.ม. รวมท้ังสิ้น ๒๙ พัน.ม. (เวน ม.
พัน.๒๒ และ ม.พัน.๒๙ ท่ีมีการจัดหนวยเพ่ือรองรับภารกิจอ่ืน) มีรูปแบบการจัดหนวย ๓ รูปแบบเชนเดิม 
ซึ่งประกอบดวยหนวย ม. (ถ.), ม. (ก.) และ ม. (ลว.) 
 ง) หนวย รพศ. : ดํารงโครงสรางการจัดหนวย รพศ. ตามโครงสรางการจัดหนวยใน
ปจจุบันซึ่งประกอบดวย พล.รพศ.๑ (รพศ.๑ - ๕) โดยแตละกรมประกอบดวย ๒พัน.รพศ. เวน รพศ.
๓ ประกอบดวย ๑ พัน.จจ. และ ๑พัน.ปพ. ท้ังนี้เพ่ือใหหนวย รพศ. มีความกะทัดรัดออนตัวทันสมัย 
และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามพิเศษและการปฏิบัติการสงครามนอกแบบในการ
สนับสนุนภารกิจการรักษาความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีชายแดนในรูปแบบการการปฏิบัติการสงครามนอก
แบบ, การตอสูการกอการราย, การปฏิบัติการโดยตรง, การลาดตระเวนพิเศษ, การปฏิบัติการจิตวิทยา
และกิจการพลเรือนการปองกันภายในใหกับมิตรประเทศรวมถึงกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ 
 จ) หนวย ทพ. : ปรับปรุงอัตราการจัดหนวย ทพ. ใหมีความเหมาะสมกับภารกิจและขีด
ความสามารถของหนวยโดยยังคงใหดารงไวซึ่งบทบาทและคุณลักษณะอันพึงประสงคของกําลังประจําถ่ิน 
และหนวยจรยุทธมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดานการขาวและการแจงเตือนในระดับยุทธศาสตร
การทดแทนกําลังรบหลักตั้งแตยามปกติในการปฏิบัติภารกิจปองกันประเทศการปฏิบัติภารกิจทางทหาร
นอกเหนือจากสงคราม 
 ฉ) หนวย ป. : ยังคงใหมีการจัดหนวยในปจจุบันในบทบาทของหนวยยิงสนับสนุนของ 
พล.ร./ม. (กรม ป. รวม ๒๘พัน.ป.) และการเพ่ิมเติมอํานาจการยิงสนับสนุนเปนสวนรวมของทบ. (พล.ป. 
รวม ๖ กองพัน) เวนหนวยในสวนการฝกศึกษาและวิจัย (พัน.ป.ศป.) 
 ช) หนวย ปภอ. : เพ่ือใหการปองกันภัยทางอากาศใหกับหนวยและท่ีตั้งสําคัญทาง
ภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีการรบ (๑ พัน.ปตอ. สนับสนุน ๑กองพลร./ม.) ดวยระบบอาวุธยิงท้ังประเภทลํากลอง
และนําวิถี แบบนําพาท่ีมีระยะยิงหวังผลทางอากาศแบบระยะใกล (ประมาณ๒ - ๖ กม.) รวมท้ังการปองกัน
ภัยทางอากาศใหกับท่ีตั้งสําคัญ/เฉพาะแหงตั้งแตในยามปกติดวยระบบอาวุธนําวิถีท่ีมีระยะยิงหวังผลทาง
อากาศแบบระยะปานกลาง - ไกล (ประมาณ ๒๐ กม. ข้ึนไป) ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ ทบ. มีความ
เพียงพอตามความเรงดวนในการใหการสนับสนุนดานการ ปภอ. 
 ซ) หนวย ขว. : หนวย ขว. ยังคงยึดถือโครงสรางการจัดหนวยในปจจุบันโดยปรับปรุง
อัตราการจัดหนวยในแตละระดับใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนไป สามารถสนับสนุน
หนวยของ ทบ. ไดครอบคลุมปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนภายใตขอบเขตภารกิจหนาท่ีและบทบาทท่ีเก่ียวของและ
แผนการเตรียมกําลังและการใชกําลังของทบ. และหนวยเหนือทุกระดับ 
 ด) หนวย ช., หนวย ส., หนวย สพ., หนวย พธ. และหนวย ขส. ในสวนกําลังรบ
และสวนสนับสนุนการรบ : หนวย ช., ส., สพ., พธ. และ ขส. ซึ่งเปน นขต. ของหนวยระดับ ทภ. และ
กองพลยังคงยึดถือโครงสรางการจัดหนวยปจจุบันโดยหนวยในสวนฐานของกองพลจะตองปรับปรุงอัตรา 
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การจัดหนวยใหสอดคลองกับหนวยรับการสนับสนุน กรมร./ม., พัน.ร./ม. แตละประเภทท้ังนี้ในสวนของ
การจัดตั้งหนวยเพ่ิมเติมใหกับ พล.ร.๗ และ พล.ม.๓ จะพิจารณาดําเนินการตามจําเปนและความ
เรงดวนตามแผนการดําเนินงานโครงการจัดตั้งพล.ร.๗ และโครงการจัดตั้ง พล.ม.๓ในแตละหวงเวลา
ตอไป 
 ต) หนวยบิน ทบ. :  
 (๑) ปรับการจัดหนวย รอย.บ.พล.ร./ม. (รวมท้ัง รอย.ม.(อ.) ๑), พัน.บ., กองบินเบา 
และหนวยบินอ่ืน ๆ ใน ทบ. ไปสูการจัดหนวยในระดับ กรม บ. เพ่ือใหมีขีดสามารถในการควบคุมบังคับ
บัญชาและการสนับสนุนอากาศยาน และหนวยบินในอัตราแบบรวมการตามประเภทภารกิจและตามจําเปน
เรงดวนทางดานยุทธการโดยจะตองใหสอดคลองกับปจจัยทางดานงบประมาณของท้ังในคาใชจายสาหรับ
การปฏิบัติภารกิจการ (ดานยุทธการและดานธุรการ) การฝกศึกษาและการสงกําลังบํารุง 
 ถ) หนวย สร. ในสวนกําลังรบ และสวนสนับสนุนการรบ:  
 (๑) ดํารงแนวคิดในการพัฒนาหนวยทหารเสนารักษใหกับหนวยกําลังรบตาม
สัดสวนโดย พัน.สร. จัดกําลังท่ีสมบูรณได ๑ กองรอย สร. เพ่ิมเติมกําลังชุดเวชกรรมปองกันชุดประสาน
การสงกลับสายแพทยทางอากาศ และชุดจิตเวชสนามเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการปองกัน
ประเทศและเพ่ือใหการบริหารจัดการหนวย สร. โดยการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษทางการแพทย (Special 
Medical Operation Team) และ ชุด รพ.สนาม (Field Hospital Team) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจดานการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม 
 (๒) ดํารงความตอเนื่องในการทยอยปดการบรรจุกําลังพลในสวนของ พัน.สร.๑๓ ซึ่ง
เปนหนวยสนับสนุนใหกับ พล.ปตอ. ซึ่ง นขต. พล.ปตอ. สวนใหญมีท่ีตั้งปกติถาวรอยูใน กท. (เวนหนวย 
ปตอ.พัน.๓/จว.ล.บ. และ ปตอ.พัน.๒/จว.น.ม.) เพ่ือใหมีการบูรณาการใชหนวย สร. และการใหบริการทาง
การแพทยในยามปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒) หนวยในสวนภูมิภาค : ดํารงความตอเนื่องตามแนวคิดการปรับปรุงโครงสรางหนวยกําลัง
รบของ ทบ.  เพ่ือใชกําลังท่ีสอดคลองกับภารกิจและพ้ืนท่ีโดย ทบ. มีหนวยกําลังรบหลัก รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติภารกิจดานความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน และการปองกันประเทศและหนวยทหารประจําพ้ืนท่ี 
สําหรับเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน โดยใหหนวยระดับกองพันทุกกองพัน
กองรอยหรือกองในสวนฐานกองพล (เวน บก. และ รอย.บก.พล.) และท่ีเปน นขต.กรม (เวนบก. และ รอย.
บก.กรม) เตรียมความพรอมในการจัดกําลัง (จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมยุทโธปกรณ) เพ่ือประกอบกําลังเปน
หนวยในระดับกองรอยหมวด หรือชุดปฏิบัติการและพรอมท่ีจะให ทบ. หรือ ทภ. (โดย มทบ.) สั่งการใหไป
ข้ึนการควบคุมและอํานวยการปฏิบัติโดย มทบ. เปนการชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือการชวยเหลือประชาชน และการบรรเทาภัยพิบัติตามเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ มทบ. 
 ๓) หนวยในสวนสงกําลังบํารุง : ปรับปรุงอัตราการจัดหนวยในสวนสงกําลังบํารุง (กรมฝาย
ยุทธบริการ) และหนวยปฏิบัติงานดานการสงกําลังบํารุงใน ทบ. อาทิ บชร., กรมสน.พล.ร./ม. และหนวย
สนับสนุนการชวยรบในสวนฐานกองพลรวมท้ัง มทบ. ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับปริมาณงาน และ
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยดําเนินการควบคูกับกับการพัฒนาระบบงานการใหบริการทางการสง 
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กําลังบารุงของ ทบ. และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารเขามาสนับสนุนงานการสงกาลังบํารุง
ของ ทบ. (Army Logistic Management Information System) เพ่ือใหการบริหารงาน, การควบคุมทาง
บัญชี, การเบิกจาย สป. ประเภทตาง ๆ และการใหบริการทางการสงกําลังดานอ่ืน ๆ เปนไปดวยความ
ถูกตองรวดเร็วทันเวลาตอความตองการของหนวยใช 
 ๔) หนวยในสวนพัฒนาประเทศ : ปรับปรุงอัตราการจัดหนวยในสวนพัฒนาประเทศให
สอดคลองกับแนวคิดการใชกําลังจากหนวยทหารประจําพ้ืนท่ีภายใตความรับผิดชอบของมทบ. ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามท้ังในสวนของการดําเนินงานพัฒนาเพ่ือความ
ม่ันคง, งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, งานดานการพัฒนาและชวยเหลือประชาชน
จากภัยพิบัติท้ังในสวนท่ี ทบ. ดําเนินการเอง และในสวนท่ีใหการสนับสนุนสวนราชการอ่ืนๆโดยมีแนว
ทางการปรับปรุงโครงสรางและการจัดหนวย ดังนี้ 
 ก) แปรสภาพและปรับการจัดหนวย บก. และ รอย.บก.พล.พัฒนา (ท้ัง ๔ ทภ.) เปน
ศูนยประสานงานรวมพลเรือน - ทหาร ทภ. เพ่ือเปนหนวยประสานงานการดําเนินการดานการ
ชวยเหลือประชาชนและการบรรเทาภัยพิบัติในภาพรวมระหวาง ทภ. กับสวนราชการอ่ืนนอก ทบ. ท่ี
รวมปฏิบัติภารกิจในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ทภ.  
 ข) แปรสภาพและปรับการจัดหนวยกรมพัฒนาไปสูการจัดหนวยแบบ ช. ทภ. เพ่ือให
สอดคลองกับบทบาทและปริมาณงานในการใหการสนับสนุนทภ. แบบรวมการดานการชางการพัฒนา
ประเทศและการชวยเหลือประชาชนและการบรรเทาภัยพิบัติไดหลากหลายภารกิจยิ่งข้ึนโดยพิจารณา
แปรสภาพ บก. และ รอย.บก.กรม ของหนวย ช.๑รอ., ช.๒ และช.๓ (อจย. หมายเลข ๕-๕๒ (๒๙พ.ย.
๑๙) กรม ช.สนาม) ไปสูการจัดหนวยแบบตาม อจย. แบบ บก. และ รอย.บก.ช.ทภ. (อจย. หมายเลข๕-
๑๑๒ก. (๒๑ก.พ.๒๖) กรม ช.กองทัพ) และเปลี่ยนนามหนวยกรมพัฒนา ๔ (ปจจุบันจัดหนวยแบบ กรม 
ช.กองทัพ) เปน ช.๔ รวมท้ังปดการบรรจุ (ยุบเลิก) บก. และ รอย.บก.กรมพัฒนา๑ และ ๒ พรอมกับ
ปรับปรุงแกไขอัตราการจัดหนวยพัน.พัฒนาท่ี ทบ. จัดตั้งไวแลวใหมีหนวยระดับกองรอย (อยางนอย ๑ 
กองรอย) ท่ีมีขีดความสามารถในการบรรเทาภัยพิบัติโดยใชเครื่องมือเพ่ือการชวยเหลือผูประสบภัยใน
ข้ันตนกอนการสงมอบใหสวนราชการหลักท่ีรับผิดชอบโดยตรงและบรรจุมอบ พัน.พัฒนา ดังกลาวจาก
เดิม นขต.กรมพัฒนา เปน นขต.กรม ช.กองทัพ (พัน.ช.สนาม, พัน.ช.กอสราง, พัน.พัฒนา (ใหม)) หรือ
บรรจุมอบให มทบ. ใด มทบ. หนึ่งตอไป ท้ังนี้เพ่ือเปนหนวยสนับสนุน ทภ. เปนสวนรวม 
 ๕) หนวยในสวนการฝกศึกษาและหลักนิยม : ปรับโครงสรางและการบริหารจัดการ
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตรเพ่ือการผลิตโดยไมเพ่ิมอัตรากําลังพลและ
งบประมาณในภาพรวมโดยพิจารณาปรับโครงสรางภายในของ ยศ.ทบ. จากโครงสรางการจัดปจจุบันใหมี
สวนงานรับผิดชอบการควบคุมและพัฒนาดานการฝกและดานการศึกษาท่ีแยกออกจากกันเพ่ือรองรับ
ปริมาณและประเภทของงานท่ีรับผิดชอบ และตามดวยการปรับเพ่ิมขีดความสามารถในลักษณะของการ
เปนศูนยกลางของหนวยการศึกษาทุกประเภทของ ทบ. ท้ังหนวยท่ีเปนหลักสูตรการผลิต (รร.จปร., รร.นส.
ทบ., ฯลฯ) และหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ (รร.เหลา/สายวิทยาการ) และการเปนศูนยกลางมาตรฐาน
ของ ทบ. ในการคัดเลือกและคัดสรรขาราชการเขาประจําการใน ทบ. ซึ่งจะตองดําเนินการไปพรอมกับการ 
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ปรับปรุงแกไขอัตราการจัดหนวยอ่ืน ๆ (หนวย/เหลาสายวิทยาการ) ในสวนการฝกศึกษาและหลักนิยมเพ่ือ
ลดความซ้ําซอน และมีหนวยรองสําหรับรับผิดชอบระบบงานท่ีพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป 
 ๖) หนวยในสวนบัญชาการ : ปรับปรุงระบบงานยอยของแตละสวนราชการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน เพ่ือความทันสมัย และเพ่ือใหเหมาะสมกับประเภทและปริมาณท่ีปรับเปลี่ยนไป
ดวยการยุบรวม/ปรับลดหนวยงานระดับแผนกหรือการปรับเพ่ิมหนวยหนวยงานระดับแผนกงาน/กอง/สา
นักโดยไมเพ่ิมอัตรากาลังพลและงบประมาณในภาพรวมของ ทบ. ควบคูกับการปรับลดการบรรจุกําลังพล
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละหนวยงานในสวนของ สลก.ทบ., กรมฝสธ., กรมฝายกิจการพิเศษ 
 ข. ดานความพรอมรบ (Force Readiness) :  
 ๑) ดานกําลังพล : ดําเนินการเพ่ือใหกําลังพลทุกนายซึ่งนับวาเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ
ของ ทบ. เปนทหารมืออาชีพเปนผูมีสุขภาพรางกายและมีขวัญกาลังใจเขมแข็งมีระเบียบวินัย ยึดม่ันใน
อุดมการณความรักชาต ิมีคุณธรรมจริยธรรมมีเกียรติยศศักดิ์ศรี และมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติภารกิจ
เพ่ือพิทักษปกปองรักษาเอกราชอธิปไตย และสถาบันพระมหากษัตริย รวมท้ังความปลอดภัยของประชาชน
และความสงบสุขของสังคมโดยมีระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพลและการรักษาขีดสมรรถนะ
หลักดานกําลังพล (Personnel Core Competency) โดยจัดทําแผนการดาเนินการในเรื่องตาง ๆ ผูบังคับ
หนวยในแตละระดับตองเอาใจใสในการดูแลคุณภาพชีวิตความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชาใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนดวยการปรับปรุงการจัดสวัสดิการของหนวยใหสอดคลองกับความตองการของกาลังพล และ
สงเสริมการมีครอบครัวและชุมชนทหาร ท่ีมีความสุข ปลอดยาเสพติดและการพนัน และดํารงชีวิตอยูอยาง
พอเพียง ปราศจากหนี้สินดวยการวางแผนทางการเงินของครัวเรือนอยางสมํ่าเสมอ 
 ๒) ดานยุทโธปกรณ: รายการสิ่งอุปกรณท่ีกําหนดไวตามโครงสรางการจัดหนวยแตละ
ประเภท ถือวามีความจําเปนตอการปฏิบัติงานตามขีดความสามารถของหนวยท่ีระบุไวอยางไรก็ดีรายการ
ยุทโธปกรณท่ีเปนเครื่องมือหลักของหนวยหรือรายการท่ีมีราคาในการลงทุนตอหนวยสูง รวมท้ังรายการท่ี
สงผลตออํานาจกําลังรบและการปองปรามทางยุทธศาสตร เชน ยานรบ, ระบบอาวุธยิงไกล และเครื่องมือ
คนหาเปาหมายควบคุมจากระยะไกล ตลอดจนเครื่องมือดานการขาวและการควบคุมบังคับบัญชา เปนตน 
นับวาเปนปจจัยหลักท่ี ทบ. จะตองพิจารณากําหนดความตองการและความเรงดวนในการจัดหาอยาง
รอบคอบ จะตองมีการจัดลําดับความเรงดวนในการดําเนินการตอยุทโธปกรณอยางรอบครอบตั้งแตการ
ซอมบํารุงยุทโธปกรณเพ่ือรักษาสถานภาพความพรอมรบของหนวยเพ่ือไมใหลดนอยลงจากสถานภาพใน
ปจจุบัน รวมท้ังการซอมปรับปรุงยุทโธปกรณเพ่ือพัฒนาอาวุธและยุทโธปกรณท่ีประจําการอยู ใหมี
สมรรถนะสูงข้ึนรวมท้ังพิจารณาดําเนินการจัดหาอาวุธและยุทโธปกรณเพ่ิมเติมเพ่ือใหหนวยแตละประเภท
มีความพรอมรบในระดับสูงข้ึนตามระดบัความพรอมรบท่ี ทบ. กําหนดไว 
 ๓) ดานการฝกและศึกษา:  
 ก) ดานการฝก การฝกของกําลังพลใน ทบ. จะตองสอดคลองกับโครงสรางการจัด
ตําแหนงหนาท่ียุทโธปกรณและภารกิจท่ีไดรับมอบโดยเริ่มจากการฝกตั้งแตระดับบุคคลหนวยทหารขนาด
เล็กของหนวยกําลังรบหลัก หนวยสนับสนุนการรบ และขยายผลไปสูหนวยสนับสนุนการชวยรบ จากนั้นให
ดําเนินการฝกจนถึงการฝกหนวยระดับ กรม ฉก. โดยใหมีการบูรณาการการฝกรวมกันระหวางหนวยดําเนิน
กลยุทธหนวยสนับสนุนการรบและหนวยสนับสนุนการชวยรบภายใตกรอบสถานการณฝกเดียวกันพรอมกับ 
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ใหพิจารณานํากระบวนการแสวงขอตกลงใจทางทหารระบบปฏิบัติการในสนามรบท้ัง ๗ ระบบ และการ
ปฏิบัติตามโครงรางของสนามรบ ท้ัง ๕ สวน มาประยุกตใชในทุกข้ันตอนของการฝกเพ่ือใหกําลังพลมี
ความคุนเคยและสามารถนําไปใชปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหมีการฝกปราบปรามการ
กอความไมสงบสอดแทรกในการฝกทุกระดับเพ่ือใหกําลังพลสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติภารกิจ
ท่ีไดรับมอบท้ังในภารกิจการรักษาความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต และการปฏิบัติงานตาม
แผนงานปองกันชายแดนประจําปโดยใหเนนการจัดการฝกท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันรวมท้ังมีการแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกันตลอดจนการฝกใหมีความเชื่อม่ันตามสายการบังคับบัญชาเพ่ือมุงไปสูการทางาน
รวมกันเปนหนวย พรอมกันนี้ใหจัดใหมีการแขงขันในทุกระดับตั้งแตการฝกทหารใหมการฝกหนวยทหาร
ขนาดเล็กการฝกเปนหนวยหมูตอนหมวด และการตรวจสอบเปนหนวยกองพันเพ่ือสรางความตื่นตัวใหกับผู
บังคับหนวย และกําลังพลของหนวยใหมีความพรอมตลอดเวลาและแสวงประโยชนจากกําลังพลท่ีเขา
แขงขันในการเปนครูฝกเพ่ือขยายผลใหกับกําลังพลท่ีเหลือของหนวยใหมีขีดความสามารถเทาเทียมกัน 
นอกจากนี้ใหจัดใหมีการฝกอาสาสมัครทหารพรานท้ังรายบุคคลและเปนหนวยอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสราง
ทักษะในการปฏิบัติงานภายใตหลักการหลักนิยมและยุทธวิธีในลักษณะเดียวกันกับทหารประจําการ รวมท้ัง
การฝกหนวยในระบบกาลังสํารองและหนวยกําลังประเภทอ่ืน ๆ ตองพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองเปน
ระบบและเปนไปในแนวทางเดียวกันเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
 นอกจากนี้ใหแสวงประโยชนจากการฝกของเหลาทัพอ่ืน โดยบูรณาการวงรอบการฝก
ประจําปของแตละหนวยใหมีความสอดคลองตอการจัดการฝกรวมระหวางเหลาทัพ เพ่ือมุงไปสูการฝกรวม
ระหวางเหลาทัพ นอกจากนี้ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตครูทหารอยางเปนระบบโดยมุงไปสูการ
จัดหาครูจากหนวยตาง ๆ มาข้ึนทะเบียนแยกตามกลุมวิชาหรือตามลักษณะการฝกเพ่ือหมุนเวียน และไป
สอนตามหนวยตาง ๆ ในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนภายในหนวย (Unit School) โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในหวงเวลาท่ีวางเวนจากการฝกตามวงรอบประจําปโดยนํารายการกิจเฉพาะท่ีมีความสําคัญตอภารกิจ 
(Mission Essential Task List : METL) หรือ รกสภ. ซึ่งมีความจําเปนเรงดวนตอการปฏิบัติภารกิจของทบ. 
มาปรับปรุง/พัฒนาเขากับบทเรียนจากการรบ/บทเรียนจากการปฏิบัติงาน แลวกําหนดเปนหัวขอ
รายละเอียดของการเรียนการสอน ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นเปนผูรับผิดชอบในการวางแผนอํานวยการ
ควบคุม และกํากับดูแลการฝกอยางจริงจังโดยใหผูบังคับบัญชาโดยตรงเปนผูฝกหลัก และจะตองบริหาร
ทรัพยากรท่ีไดรับการจัดสรรจาก ทบ. ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดท้ังนี้ ยศ.ทบ. 
เปนหนวยกํากับดูแลการฝกของหนวยทุกระดับใน ทบ. (เวนการฝกรวมกองทัพไทยการฝกผสม และการฝก
รวม/ผสม กับมิตรประเทศใหเปนความรับผิดชอบของ ยก.ทบ.) และการฝกของหนวยในระบบกําลังสํารอง
ใหเปนความรับผิดชอบของ นรด. ซึ่งผลลัพธสุดทายท่ีตองการจากการฝก ไดแก กําลังพล 
มีความรูดานหลักนิยมหลักการหลักยุทธวิธีดานเทคนิคการปฏิบัติการรบรวมท้ังมีความพรอมท้ังดาน
รางกายและจิตใจ มีความรุกรบ ความกลาหาญ ความเสียสละ ตลอดจนมีประสบการณและจินตนาการ
ภายใตกรอบอุดมการณความรักชาต ิและจิตวิญญาณการเปนทหารอาชีพ 
  ข) ดานการฝกรวมการฝกผสมและการฝกรวม/ผสม 
 (๑) การฝกรวมการฝกผสมและการฝกรวม/ผสมระหวาง ทบ. กับเหลาทัพอ่ืน และ
กองทัพมิตรประเทศท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีมีความมุงหมายเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันด ีและ 
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ความรวมมือทางทหารบนพ้ืนฐานของการไดรับประโยชนรวมกัน (Mutual Benefits) รวมท้ังการนําความรู
และประสบการณท่ีไดรับมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกําลังพลใหมีความ
พรอมในการแกไขปญหาและรับมือกับภัยคุกคามรวมในภูมิภาคซึ่ง ทบ. จะตองเตรียมกําลังเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินการในกรอบความรวมมือดานความม่ันคงกับประเทศมหาอํานาจประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ประเทศคูเจรจา  
  ค) ดานความตอเนื่องในการรบ : การรบ (ยามสงคราม) และการปฏิบัติการทางทหาร
ในภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการสงครามจะดําเนินไปอยางตอเนื่องตองอาศัยปจจัยทางดานการสง
กาลังบํารุงท่ีเพียงพอและทันเวลา ตอความตองการของหนวยใชโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณการรบ
ท่ีอาจใชทรัพยากรดานการปองกันประเทศจานวนมากและระยะเวลาปฏิบัติการท่ียาวนานกอนการยุติ
การรบ ดังนั้น ทบ. จะตองวางแผนการบริหารทรัพยากรเพ่ือการปองกันประเทศตั้งแตยามปกติให
เหมาะสมกับแนวโนมการใชกําลงั ทบ. ในหวงเวลา ๕ - ๑๐ ปขางหนา 
 ๑) ปรับปรุงหลักเกณฑการสะสม สป. ประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระสุนนา
มัน  เครื่ อง มือสื่ อสาร  และชิ้ นส วนซ อม  ให มี ความเหมาะสมและทันสมัย กับสถานการณ 
ในหวงเวลาโดยจะตองคํานึงถึงความเรงดวนและความเปนไปไดในการใชกําลังตามแผนการปฏิบัติของ ทบ. 
 ๒) พัฒนาระบบงานการระดมสรรพกําลังทางทหารของ ทบ. ใหสอดคลองและ
สนับสนุนระบบงานการระดมสรรพกําลังของ บก.ทท. และ กห. เพ่ือใหมีความทันสมัยสอดคลองกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ (สมช.) 
 ๓) ปรับปรุง/จัดทําแผนแมบทการพัฒนากิจการกําลังพลสํารองของ ทบ. (แผน ๕ป) 
เพ่ือรองรับแผนแมบทการพัฒนากาลังพลสํารอง กห. (แผน ๕ ป) และแนวคิดการใชกําลัง ทบ. ตามแผน
ปองกันประทศในระดับ ทบ. และแผนบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ. รวมท้ังแนวคิดในการใชกาลัง ทบ. ให
เหมาะสมกับภารกิจและพ้ืนท่ีท้ังการปฏิบัติการทางทหารในยามวิกฤติ 
 ๔) พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายกําลังประชาชนจากทุกภาคสวน
ได แก  ภาครั ฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  โดยมีแนวความคิดในการใช กํ าลั งรบหลั ก 
ในการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีการรบประกอบกับการใชกําลังก่ึงทหารและกําลังประชาชนสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหารในพ้ืนท่ีสวนหลังตามแผนปองกันประเทศในสถานการณสงครามนอกจากนี้การใชกําลัง
ก่ึงทหารและกําลังประชาชนจากภาคสวนอ่ืน ๆ ท่ีไดจัดตั้งข้ึนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารท่ี
นอกเหนือจากสงครามตามประเภทของภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ ตามแนวคิดยุทธศาสตรการผนึกกําลัง
ปองกันประเทศ 
 ง. ดานความทันสมัย : การปฏิบัติภารกิจของ ทบ. ในหวง ๕ ปขางหนา ท้ังดานการ
ปฏิบัติการทางทหารและการปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากสงครามมีความจาเปนท่ีจะตองมีการ
พัฒนาความรูและขีดความสามารถของกําลังพลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมเทคโนโลยีและระบบอาวุธ
ยุทโธปกรณท่ีพัฒนาปรับเปลี่ยนไป 
 ๑) ดานหลักนิยมทางทหาร : ในสวนของการปฏิบัติการทางทหารใหหนวย/เหลาสาย
วิทยาการ และ ยศ.ทบ. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักนิยมทางทหารในทุกระดับใหมีความทันสมัย
และสอดคลองกับรูปแบบการรบรวมท้ังระบบอาวธุและยุทโธปกรณท่ีทันสมัย 
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 ๒) ดานยุทโธปกรณ ทบ. จะตองพิจารณาจัดหาอาวุธยุทโธปกรณท่ีมีความทันสมัย
จํานวนหนึ่ง เพ่ือเขามาทดแทนของเดิมท่ีลาสมัยหรือไมมีขีดสมรรถในการนําไปใชงานในเชิงยุทธวิธีโดยการ
จัดหายุทโธปกรณลายุคหรือท่ีมีเทคโนโลยีสูง ควรพิจารณาใหหนวยงานในสายงานวิจัยท่ีเก่ียวของของ ทบ. 
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูจากบริษัทผูผลิตใน ขณะเดียวกันจะตองใหความสําคัญกับใน
สวนท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองไดจากการตอยอดการวิจัยและพัฒนาจนนาไปสูกระบวนการผลิตเพ่ือนามาใช
งานภายใตระบบงานอุตสาหกรรมเพ่ือการปองกันประเทศของ กห. ท้ังนี้หนวย/เหลาสายวิทยาการจะตอง
ทําการติดตามวิทยาการดานอาวุธยุทโธปกรณและเทคโนโลยีรวมท้ังการเขารวมเครือขายการวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับหนวยงานอ่ืนใน กห. และ นอกกห. ตลอดจนการติดตามขอมูลขาวสารจาก
บริษัทผูผลิตและผูประกอบการเอกชนอยางตอเนื่อง 
 ๓) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร หนวยทหารระดับตางๆ
จะตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในสวนของเครือขายการติดตอสื่อสารและระบบการบังคับบัญชา ระบบ
คนหาเปาหมาย ระบบอาวุธ และระบบสนับสนุนการรบ จากรูปแบบการปฏิบัติแบบเดิม (Manual and 
Stand-alone Systems) ไปสูการใชเครือขายดวยคอมพิวเตอร (Network Systems) ไปเปนลําดับซึ่งจะ
ชวยใหผูบังคับหนวยไดเห็นภาพสนามรบไดชัดเจนยิ่งข้ึนมีฐานขอมูลในการประกอบการตกลงใจท่ีเพียงพอ
และทันตอสถานการณดังนั้นระบบการควบคุมสั่งการท้ังในสนามรบและการบริหารบานเมืองยามปกติผาน
ทางระบบท่ีมีใชงานอยูในปจจุบันเชนระบบควบคุมสั่งการของ ทบ. (Army Operations Center – AOC) 
และระบบบริหารจัดการสารสนเทศของ ทบ. (e-Army) ซึ่งเชื่อมตอกับระบบของ ทท., กห. และรัฐบาล
จะตองมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน (Process) ระบบปฏิบัติการ (Software and Application) และ
เครื่องมือติดตอสื่อสารท่ีทันสมัยและเชื่อตอกันได (Modern and Compatible Tools/Hardware) ซึ่งจะทํา
ใหระบบเครือขายและฐานขอมูลรวมของหนวยงานความม่ันคงมีประสิทธิภาพและทันสมัยตอการเผชิญกับ
ภัยคุกคามไดทุกรูปแบบ 
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