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กล่าวน า 
ตามท่ีรัฐบาล และกระทรวงกลาโหมได้ให้ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว 

ในทุกระดับ โดยได้ร่างยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม ๒๐ ปี เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ของประเทศว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว” กองทัพเรือ 
ในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเล นอกจากจัดท าเอกสารข้อเสนอการพัฒนาประเทศในมิติ  
ด้านทะเลต่อคณะกรรมการร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้วยังจัดท าร่างยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อเป็น
ทิศทาง (Ways) รองรับแนวคิดการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม และตอบสนองวัตถุประสงค์ 
ทางทหาร รวมทั้งด้านอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งชาติ (Ends) ท่ีเป็นความต้องการสูงสุดของรัฐต่อไป 

ความส าคัญของทะเล 
  ประเทศไทยมีแผ่นดินติดกับทะเล ๒ ด้าน คือ ด้านตะวันตกเป็นทะเลอันดามัน และช่องแคบ
มะละกา ส่วนด้านตะวันออกเป็นอ่าวไทย มีพื้นท่ีเขตทางทะเลประมาณ ๓๑๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีความยาว
ชายฝ่ังทะเลรวม ๓,๐๑๐ กิโลเมตร (ด้านอ่าวไทย ๑,๙๗๒.๕ กิโลเมตร และด้านทะเลอันดามัน ๑,๐๓๗.๕ กิโลเมตร) 
เมื่อพิจารณาท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแล้วจะเห็นได้ว่าน่านน้ าอ่าวไทยมีลักษณะเป็นกึ่งปิด (Semi 
Enclosed Sea) ท่ีห้อมล้อมด้วยน่านน้ าท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของประเทศต่างๆ ถึง ๒ ช้ัน ด้านอ่าวไทย
ช้ันใน คือ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย และช้ันนอก คือ ประเทศจีน อินโดนิเซีย และฟิลิปปินส์  
ส่วนทางด้านตะวันตก ในส่วนของพื้นท่ีตอนเหนือของช่องแคบมะละกาถูกโอบล้อมด้วยน่านน้ าของประเทศมาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย ส่วนพื้นท่ีตอนบนในส่วนของทะเลอันดามันถูกโอบล้อมด้วยน่านน้ าของประเทศอินเดีย และ
เมียนมา  
  มีการประเมินว่าผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยมีไม่ต่ ากว่า ๒๔ ล้านล้านบาทต่อปี 
ท้ังนี้ ในจ านวนดังกล่าว มูลค่าท่ีตกอยู่ในมือคนไทยมีไม่ถึงร้อยละ ๓๐ โดยกิจกรรมท่ีท าให้เกิดมูลค่ามากท่ีสุด คือ  
การขนส่งทางทะเล และในห้วง ๒๐ ปีข้างหน้า ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยมีแนวโน้มมูลค่าเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ทะเลยังเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคัญของคนไทย โดยประเทศไทยสามารถท าการประมงได้ 
เป็นมูลค่ามหาศาลจนกลายเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศ (กองเรือประมงไทยเคยติดอันดับ 
๘ ของโลก) น่านน้ าไทยยังมีทรัพยากรท้ังน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุ อีกท้ังทะเลยังเป็นเส้นทางล าเลียงขนส่ง 
สินค้า ประมาณร้อยละ ๙๐ ของการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าพลังงานอันได้แก่ น้ ามัน และ 
ก๊าซธรรมชาติ ท่ีต้องน าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งประเทศไทยจะสามารถใช้เส้นทางคมนาคมทางทะเลได้
อย่างสะดวก และปลอดภัยก็ต่อเมื่อพื้นท่ีเขตทางทะเลของไทย และบริเวณใกล้เคียงปราศจากความขัดแย้ง 
และภัยคุกคาม ตลอดจนทะเลไทย และบริเวณชายฝ่ังยังมีภูมิประเทศท่ีสวยงาม เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล นอกจากนี้ ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยไม่จ ากัดอยู่เฉพาะภายในพื้นท่ี
อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยเท่านั้น หากยังรวมถึงทะเลหลวง และเขตทางทะเลของประเทศอื่นท่ัวโลก 
ท่ีสามารถท าการตกลงกันได้ นับได้ว่าทะเลเป็นแหล่งท่ีมาของก าลังอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา ทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และส่ิงแวดล้อม ท่ีส่งเสริมความมั่นคง และความมั่งค่ังของชาติ 
ซึ่งในอนาคตพลังอ านาจของชาติท่ีมาจากทะเลจะยิ่งทวีความส าคัญมากขึน้ 

----------------------------------------------------- 
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ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
  ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทยท่ีระบุไว้ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 
ฉบับปัจจุบันมีความหมายท่ีกว้างขวาง ครอบคลุมไปถึง อ านาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน สิทธิอธิปไตย และ 
เขตอ านาจของชาติทางทะเล ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และการมีสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อ 
ต่อการใช้ประโยชน์ และการด าเนินกิจกรรมทางทะเล ความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์มั่งค่ังท่ียั่งยืนของชาติ และ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอันเนื่องมาจากกิจกรรมทางทะเลในทุกมิติ รวมท้ังการมีเกียรติศักด์ิศรี และเป็นท่ียอมรับ
ในประชาคมระหว่างประเทศด้านกิจกรรมทางทะเล จากสาระส าคัญดังกล่าวสามารถจ าแนกผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเลออกเป็น ๒ ประการ ดังนี้ 
  ๑. ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่สามารถวัดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   เป็นผลประโยชน์ท่ีมีความส าคัญต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ได้แก่ ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติและน้ ามันในทะเล ทรัพยากรสัตว์น้ าและพืชพันธุ์ในทะเล เส้นทาง
คมนาคมทางทะเลท่ีเป็นเส้นทางหลักของประเทศในการน าเข้า–ส่งออกสินค้า และพลังงาน มูลค่าของสินค้า และ 
การประกอบกิจการเดินเรือพาณิชย์และเรือประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีใช้ทรัพยากรทางทะเลเป็นวัตถุดิบ
ท่ีส าคัญ ฐานขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาติในทะเล ท่าเรือพาณิชย์และระบบเช่ือมโยงท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการ 
ทางทะเล รวมท้ังมูลค่าของการด าเนินกิจการภาคบริการและการท่องเท่ียวท่ีอาศัยทะเล ทรัพยากรใต้ทะเล เกาะแก่ง 
และชายฝ่ัง เป็นส่ิงดึงดูดส าคัญ ซึ่งมีมูลค่าโดยรวมทั้งส้ินกว่า ๒๔ ล้านล้านบาทต่อปี 
  ๒. ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   เป็นผลประโยชน์ ท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดเนื่องจากเป็นส่ิงท่ีเกี่ ยวข้องกับความอยู่รอด 
ของประเทศชาติ ได้แก่ อ านาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน สิทธิอธิปไตย และเขตอ านาจของชาติทางทะเล  
ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และการมีสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการใช้ประโยชน์  และ 
การด าเนินกิจกรรมทางทะเล รวมท้ังการมีเกียรติ ศักด์ิศรี และเป็นท่ียอมรับในประชาคมระหว่างประเทศ 
ด้านกิจกรรมทางทะเล 

 
อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย 
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ความมั่นคงทางทะเล 
 

  ทร. เป็นหน่วยงานหลักในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลดังกล่าวท้ังในภาวะปกติ
และภาวะความขัดแย้ง จึงมีภารกิจท่ีส าคัญและท้าทายอย่างยิ่งในการรักษาความมั่นคงทางทะเลเพื่อเป็น
หลักประกันการได้มาซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ  
เนื่องจากขอบเขตความรับผิดชอบของ ทร. ท่ีต้องปฏิบัติงานในพื้นท่ีอาณาเขตทางทะเลของชาติท่ีกว้างใหญ่  
ท้ังฝ่ังอ่าวไทย และฝ่ังทะเลอันดามัน ความยาวตลอดแนวชายฝ่ังกว่า ๒,๘๑๕ กิโลเมตร และครอบคลุมพื้นท่ี 
ทางทะเลกว่าประมาณ ๓๑๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และยังรวมถึงพื้นท่ีนอกอาณาเขตทางทะเลของไทย ในการดูแล 
คุ้มครอง การประกอบกิจกรรมทางทะเลของชาวไทยเกือบทุกภูมิภาคของโลก  

  นอกจากนี้แล้วกองทัพเรือยังต้องพัฒนา และเพิ่มเติมขีดความสามารถ อาวุธยุทโธปกรณ์ 
ท่ีเพียงพอท่ีจะเป็นหลักประกันความปลอดภัยในการด าเนินกิจการทางทะเลอันจะน ามาสู่ผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลท้ังในอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย และพื้นท่ีท่ีประเทศไทยมีส่วนร่วม ตลอดจนต้องมีศักยภาพ
ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถป้องปรามมิให้เกิดความขัดแย้งในพื้นท่ีทางทะเลท่ีส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการใช้ทะเล
ของประเทศไทยอีกด้วย 

-----------------------------------------
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กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายของหน่วยเหนือ 
จากการตรวจสอบและทบทวน กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายของหน่วยเหนือท่ีเกี่ยวข้อง

กับการปฏิบติังานของกองทัพเรือ สามารถสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนดหลักการส าคัญด้านการป้องกัน
ประเทศตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
  มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นเอกราชอันหนึ่งเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 
  มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  มาตรา ๓ อ านาจและอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข
ทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล  
  มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิด
มิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ 
  มาตรา ๘ พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย 
  มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ
แห่งอาณาเขต และเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ 
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต การข่าวกรอง
ท่ีมีประสิทธิภาพ ก าลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 
 ๒. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
  การจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติฯ ของคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และ
กรอบการปฏิรูปในปัจจุบัน ลก.นรม. ได้กรุณาให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ส าหรับใช้ในการจัดท า  
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติฯ ใน เบื้ องต้นเรียบร้อยแล้ว  ประกอบด้วย ๖  ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  
(๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ี เป็น มิ ตร ต่อ ส่ิ งแวด ล้อม  (๖ ) ด้ านการปรับสม ดุลและพัฒ นาระบบการบริห าร จัดการภ าครัฐ  
ซึ่งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกองทัพจะเป็นยุทธศาสตร์ด้านท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ซึ่ง ประเด็นย่อย
จ านวน ๗ ประเด็น คือ ๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ และพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  
๓. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ๔. พัฒนาระบบ กลไก มาตรการ และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทุกระดับ ๕. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ ๖. การพัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ๗. การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้อง
จากแนวด่ิงสู่แนวราบมากขึ้น 
 ๓. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ก าหนดให้กองทัพเรือด าเนินการ 
ตามนโยบายส าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป
บางส่วน โดยเฉพาะนโยบายท่ี ๖ ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ก าหนดให้  
  ๓.๑ พัฒนาศักยภาพความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล ในการเสริมสร้างและพัฒนาก าลัง
ทางเรือให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอในการจัดการกับภัยคุกคามด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม
รวมท้ังส่งเสริมความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือและความเข้าใจอันดี
กับหน่วยงานทางทะเลในทุกระดับ 
  ๓.๒ คุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล ในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงป้องกันการ
รับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง และเสริมสร้างระบบตรวจการณ์และพิ สู จน์ทราบเป้าหมายทางทะเล 
การแลกเปล่ียนด้านการข่าว การสนับสนุนเรือพาณิชย์ของไทยท่ีแล่นผ่านพื้นท่ีเส่ียงภัยให้มีมาตรการคุ้มครอง



-๕- 

 

ความปลอดภัยและการป้องกันตนเองตามระดับความรุนแรงของภัยคุกคามตามระดับสากลภายใต้การก ากับ
ดูแลของรัฐรวมท้ังพัฒนาศักยภาพในการเตือนภัยป้องกันและจัดการกับปัญหาภัยพิบัติสาธารณภัยและ 
ภัยธรรมชาติ ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุนประเด็นด้านความมั่นคง
และความปลอดภัยทางทะเลในเวทีระหว่างประเทศ  
 ๓.๓ สร้างความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล ในการส่งเสริม 
การพัฒนาและเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมทางทะเล และสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี รวมท้ังจัดให้มีมาตรการ
เชิงป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งจาก การแสวงหาประโยชน์ทางทะเลอย่างสันติวิธี ตลอดจนจัดระเบียบ  
การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมทางทะเลให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม สมดุล และยั่งยืนรวมท้ังให้มี 
การก าหนดพื้นท่ีปกครองทางทะเลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๔ สร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยผลักดัน
ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับทะเล สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีของตน 
และพัฒนา ขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษท่ีเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้มีและบังคับใช้
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมทางทะเลอย่างเคร่งครัด 
 ๓.๕ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ความส าคัญของทะเล
โดยให้มีองค์กรท่ีมีหน้าท่ีศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเล และเผยแพร่ ให้ความรู้และการศึกษา  
กับภาคส่วนต่าง ๆ และเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการทางทะเล 
 ๓.๖ พัฒนาการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลขององค์กรของรัฐ โดย
จัดต้ังหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการส่ังการและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดูแล
และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมท้ังมีการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมายภายในอื่น ๆ 
เพื่อให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ทางทะเลและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้าง
ศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานรัฐในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล  
 นอกจากนี้แล้ว ทร.ยังต้องด าเนินการตามนโยบายการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของกองทัพ 
โดยพัฒนากองทัพให้มีโครงสร้างก าลังกองทัพท่ีเหมาะสมและทันสมัย พัฒนาขีดความสามารถกองทัพและก าลังพล 
และนโยบายการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของชาติด้วยการผนึกก าลังจากทุกภาคส่วนในการป้องกัน
ประเทศ และให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงานของกองทัพต้ังแต่ในภาวะปกติ รวมท้ังนโยบาย 
การส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและความมั่นคง ตลอดจนนโยบายการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ และนโยบายการพัฒนาและ 
น าศักยภาพของกองทัพในยามปกติเข้ามาสนับสนุนภารกิจนอกเหนือจากสงครามอีกด้วย 

 ๔. แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล 
  แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล เพื่อปกป้องและรักษาอ านาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนสิทธิอธิปไตย 
และเขตอ านาจของชาติทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การคุ้มครองประชาชนในการใช้ประโยชน์จากทะเล 
การสร้างความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล การสร้างสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมทางทะเล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของทะเล 
และการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลขององค์กรของรัฐ 
  โดยแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ ก าหนดให้กองทัพเรือด าเนินการตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการด าเนินการท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 (๑) การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล โดยการจัดการภัยคุกคามท่ีเป็นรัฐ
ด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้น าในการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ  
ความไว้เนื้อเช่ือใจและความร่วมมือระหว่างประเทศ และพร้อมท่ีใช้ศักยภาพในการควบคุมและคล่ีคลายสถานการณ์
เมื่อการเจรจาการใช้กลไกระงับความขัดแย้งไม่เป็นผล เสริมสร้างและพัฒนาก าลังทางเรือให้สอดคล้องกับ  
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ก าลังอ านาจอื่น ๆ ของชาติ โดยให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงดุลก าลังในภูมิภาค 
ท้ังให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจและหน้าท่ีในการป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 (๒) การคุ้มครองประชาชนในการใช้ประโยชน์จากทะเล โดยเสริมสร้างและพัฒนาระบบ
ตรวจการณ์ เฝ้าตรวจ ติดตาม ควบคุมเรือ และพิสูจน์ทราบเป้าหมายต่าง ๆ ทางทะเล ให้ได้อย่างรวดเร็วและ  
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงในการควบคุมกิจกรรมทางทะเล การบังคับใช้กฎหมาย  
การให้ความคุ้มครอง และความปลอดภัย ปรับปรุงและพัฒนาองค์กร กลไก เครื่องมือ ขีดความสามารถ  
ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐกับประชาชน และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 (๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้  และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ  
ของทะเล โดยการรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้ตระหนักถึงความส าคัญและการใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม รวมท้ังเปิดโอกาสให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาความมั่นคงทางทะเล 
 (๔) การบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลขององค์กรของรัฐ โดยด าเนินการ
เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ เร่งรัดพัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ แผน หรือกฎหมายอื่น ๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนสิทธิประโยชน์ของรัฐและการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีทางทะเล จัดต้ังหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการส่ังการและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

 ๕. ร่างยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ 
  ร่างยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได้ก าหนด
สาระส าคัญเกี่ยวกับหลักการส าคัญด้านการป้องกันประเทศโดยสรุป คือ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กห. 
ระยะ ๒๐ ปี ก าหนดวัตถุประสงค์มูลฐานไว้ ๔ วัตถุประสงค์ และก าหนดรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์  
โดยสรุป ดังนี้ 
 (๑) วัตถุประสงค์มูลฐานที่ ๑ : การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การมีเกียรติและศักด์ิศรีของชาติ 
ในประชาคมระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 
กับต่างประเทศ ซึ่งให้ความส าคัญกับ การสร้างความสัมพันธ์ การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง และ 
ความร่วมมือทางทหาร การสร้างความมั่นคงอาเซียน การปฏิบั ติการเพื่ อสันติภาพ การแก้ไขปัญหา 
ความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดน และการพัฒนาพื้นท่ีข้ามแดน 
 (๒) วัตถุประสงค์มูลฐานที่ ๒ : สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด ารงอยู่อย่างม่ันคง ประกอบด้วย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
การพิ ทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ งให้ความส าคัญกับการพิ ทักษ์และเทิดทูนสถาบัน  
ในการสนับสนุนภารกิจของสถาบันฯ ถวายความปลอดภัย การติดตามความเคล่ือนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดี  
การเผยแพร่พระเกียรติคุณ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด าเนินการตามแนวทางพระราชด าริ 
 (๓) วัตถุประสงค์มูลฐานที่ ๓ : สถานการณ์ภายในประเทศมีความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การรักษาความมั่นคงของรัฐซึ่งให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างความปรองดอง 
การแก้ปัญหาก่อการร้าย การแก้ปัญหายาเสพติด การแก้ปัญหาโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และการแก้ปัญหา
ชายแดนและในทะเล ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนซึ่งให้ความส าคัญกับ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนซึ่งให้ความส าคัญกับ  
การเสริมสร้างเครือข่ายก าลังภาคประชาชน 



-๗- 

 

 (๔) วัตถุประสงค์มูลฐานที่ ๔ : ประเทศมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร 
ประกอบด้วย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ 
ซึ่งให้ความส าคัญกับการรบหลัก ไซเบอร์ กิจการอวกาศ การข่าวกรอง การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ การมาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร ระบบควบคุม
บังคับบัญชา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบการส่งก าลังบ ารุง 
ร่วม ระบบก าลังส ารองและระบบการระดมสรรพก าลัง และการใช้มวลชนสนับสนุนการรบ  
 ๖. ร่างยุทธศาสตร์ทหาร  
  ร่างยุทธศาสตร์ทหารกองบัญชาการกองทัพไทย (อยู่ระหว่างการด าเนินการในระดับ
กองบัญชาการกองทัพไทย) ได้ก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางทหารและวัตถุประสงค์เฉพาะ  
ทางทหาร ซึ่งใช้เป็นทิศทางให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๖.๑ วัตถุประสงค์ทางทหาร 
 (๑) เพื่อป้องกันและรักษาเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติจากการรุกราน
ด้วยก าลังทหาร 
  (๒) เพื่อปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๓) เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
  (๔) เพื่อพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมท้ังสนับสนุนการแก้ปัญหาของชาติ
ในมิติของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
  (๕) เพื่อเสริมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นท่ีชายแดน และ
พื้นท่ีภายในประเทศ  
  (๖) เพื่อขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ 
ในภูมิภาคอื่น ๆ รวมท้ังการสนับสนุนภารกิจการรักษาสันติภาพ 
  (๗) เพื่อธ ารงเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพไทยในสังคมโลก 
 ๖.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะทางทหาร 
  (๑) มุ่งเน้นมาตรการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางทหารได้ทุกรูปแบบ
และทุกระดับของความขัดแย้ง โดยให้ความส าคัญเร่งด่วนต่อภัยคุกคามทางด้านตะวันออกเป็นล าดับแรก  
ภัยคุกคามทางด้านตะวันตก และด้านใต้เป็นล าดับถัดไป 
  (๒) มุ่งเน้นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้มีการล่วงละเมิด 
  (๓) มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้
โดยเร็ว 
  (๔) มุ่งเน้นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติในมิติของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
โดยเฉพาะปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหายาเสพติด 
  (๕) มุ่งเน้นการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในพื้นท่ีขัดแย้งท้ังทางบก ทางทะเล 
และการใช้ห้วงอากาศ ด้วยการสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  และป้องปรามทางยุทธศาสตร์  
โดยฝ่ายไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบ 
   (๖) มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะท่ีสนับสนุน
การแก้ปัญหาภัยคุกคามท่ีจะมาจากทางด้านตะวันออกเป็นล าดับแรก เพื่อลดความขัดแย้ง ส าหรับมิตรประเทศ 
ให้ความส าคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อไทยภายใต้เกียรติและศักด์ิศรีของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ ในส่วนของสหประชาชาติมุ่งเน้นการสนับสนุนการแก้ปัญหาของสหประชาชาติตามขีดความสามารถ 
โดยยึดหลักมนุษยธรรมเป็นส าคัญ 
 ๗. ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 



-๘- 

 

   ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) เป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินการของหน่วยงาน  และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนให้เผชิญ
กับภาวะไม่ปกติ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และศักยภาพให้คน ชุมชน และสังคม การผนึกก าลังและบูรณาการ
แผนระดับกระทรวง กรม จังหวัด ท้องถิ่น การเสริมสร้าวงความร่วมมือกับต่างประเทศ ตลอดจนการบริหาร
จัดการท่ีมีเอกภาพในเชิงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ  
  เป้าหมายของยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
   คนในชาติมีภูมิ คุ้มกัน  มี ส่วนร่วม และผนึกก าลังทุกภาคส่วน ในการป้องกั น
(Prevention) การเตรียมพร้อม(Prepareness) การบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ(Response) และฟื้นฟู
(Recover) ภายใต้การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Management)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และทันท่วงที 
 ๘. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
  หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ นี้ ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไว้ทั้งส้ิน ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้วยกัน  
  ลักษณะเด่นท่ีส าคัญของแผนฯ ฉบับนี้ คือ การก าหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความมั่นคง 
ไว้ในแผนฯ ด้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 
และยั่งยืน 
    แนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 
  ๑. การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคม และธ ารงไว้ซ่ึงสถาบัน
หลักของชาติ  โดยการสร้างจิตใจ้ส านึกให้หวงแหนและรักษาไว้ซึ่ งสถาบันหลักของชาติ การสร้าง  
ความปรองดองของคนในชาติ และการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
  ๒. การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือ 
ภัยคุกคามทั้งการทหารและอื่นๆ  โดยการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ การมีระบบเตรียมพร้อมและกลไกการเผชิญเหตุท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและ
เช่ือมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้าย การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
   ๓. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  โดย 
การด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล การเสริมสร้างความไว้เนื้อ เช่ือใจกับประเทศเพื่อนบ้าน  
การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศ 
  ๔. การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซ่ึงอ านาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในอาณาเขตทางทะเล โดยการเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคง 
ทางทะเลท้ังภายในและต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล พัฒนาระบบและกลไกการ
ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเล
ให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
การพัฒนาการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล 
  ๕. การบริหารจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนงานที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดย
การปรับปรุงระบบติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง การพัฒนากลไก
ด้านความมั่นคงและระบบการขับเคล่ือนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับสถานการณ์ท้ังระดับชาติ และระดับพื้นท่ี 
 ๙. กฎหมายก าหนดหน้าที่และให้อ านาจกองทัพเรือ 
 ๙.๑ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ 



-๙- 

 

      พระราชบัญญั ติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนด
สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดหน้าท่ีของกองทัพเรือ ดังนี้ 
    มาตรา ๒๐ กองทัพเรือ มีหน้าท่ีเตรียมก าลังกองทัพเรือ การป้องกันราชอาณาจักร 
และด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก าลังกองทัพเรือตามอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารเรือ 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๙.๒ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ 
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ 
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการกองทัพเรือ 
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกฎหมายรองรับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหมฯ ได้ก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดหน่วยและการก าหนดหน้าท่ีให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพเรือ โดยก าหนดให้กองทัพเรือมีหน่วยขึ้นตรงท้ังส้ิน ๓๗ หน่วยงาน  
 ๙.๓ กฎหมายให้อ านาจทหารเรือ 
   กฎหมายให้อ านาจทหารเรือเป็นเจ้าหน้าท่ีแทนหน่วยงานภาครัฐในการควบคุมและ
บังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทางทะเล รวมกฎหมายท้ังส้ิน ๒๙ ฉบับ ดังนี้ 
 (๑) พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล  
พ.ศ.๒๔๙๐ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๔ ในความผิดตามกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ 
 -พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๕๒๒๒  
 -กฎหมายว่าด้วยแร่ (พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐) 
 -กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒) 
 -กฎหมายป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ 
 -กฎหมายยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ 
 -พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๑๘ 
 -กฎหมายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ 
 -มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๕ 
 -กฎหมายสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒   
   (๒) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ 
   (๓) พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ 
   (๔) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ 
  (๕) พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘   
  (๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ .ศ.๒๔๘๒ (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๙) 
   (๗) พระราชก าหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๒๘ 
   (๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานท่ีผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐ 
   (๙) พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๔๒๕๓  
   )๑๐(  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๔) 
   (๑๑)พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ 
   (๑๒)พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๒๒ 
   (๑๓)พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 
   (๑๔)พระราชบัญญัติสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕  
   (๑๕)พระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 



-๑๐- 

 

   (๑๖) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๔๔ 
  (๑๗) พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ 
   (๑๘) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ 
    (๑๙) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๐ 
    (๒๐) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
พ.ศ.๒๕๕๔ 

-----------------------------------------



-๑๑- 

 

วิสัยทัศน์กองทัพเรือ พุทธศักราช ๒๕๗๙ 
 

“เป็นหน่วยงานความม่ันคงทางทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” 
 

 ๑. สาระส าคัญและเป้าหมาย 
  ๑.๑ หน่วยงานความม่ันคงทางทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาค 
   (๑) สาระส าคัญ 
    กองทัพเรือ มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคง 
ทางทะเลของประเทศท่ีมีความพร้อม และมีขีดความสามารถสูงเป็นท่ีเช่ือมั่นและไว้วางใจจากสาธารณชนในการปฏิบัติการ
ทางทหารเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามเพื่อรักษาสิทธิและอ านาจอธิปไตยทางทะเล รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล และภารกิจอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ต้ังแต่ภาวะปกติ รวมท้ังเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติใน
การปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย 
ในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการพัฒนากองทัพเรือท่ีดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการรักษา
ผลประโยชน์ สร้างความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคร่วมกันเป็นหลัก และให้ความส าคัญกับ 
การพึ่งพาตนเองโดยไม่มุ่งเน้นการแข่งขันในการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์จนเกินความจ าเป็น 
   (๒) เป้าหมาย 
    เป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทย ท่ีมีบทบาทส าคัญ
ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและการพัฒนาให้มีการจัดระบบระเบียบท่ีดีในทะเล 
    เป็นหน่วยงานท่ีได้รับการเช่ือถือจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในการริเริ่มแนวทาง 
การด าเนินงานด้านความมั่นคงทางทะเลท่ีสร้างสรรค์และได้รับการยอมรับให้เป็นแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
ในภูมิภาคอาเซียน 
    เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทและมีส่วนร่วมส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงทางทะเลท้ังภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
    เป็นหน่วยงานท่ีได้รับการไว้วางใจและเป็นท่ีเช่ือมั่นจากสาธารณชนว่าการ
ปฏิบัติภารกิจใด ๆ จะประสบผลส าเร็จและเป็นผลงานท่ีมีความโดดเด่นในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเกียรติ
และศักดิ์ศรี รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ 
  ๑.๒ หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   (๑) สาระส าคัญ 
    กองทัพเรือ ยึดมั่นการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง มีการก ากับ
ดูแลองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการกองทัพมีมาตรฐานระดับสากล มุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือในเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรม และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณจากภาษีของประชาชนเป็นไปอย่างคุ้มค่า และ 
มีประสิทธิภาพเป็นท่ีเช่ือมั่นของประชาชน ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับหน่วยงานราชการภายในประเทศ และ
ต่างประเทศในด้านการบริหารจัดการท่ีเน้นคุณภาพ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีความคิดริเริ่ม และ 
สร้างนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานตามภารกิจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
   (๒) เป้าหมาย 

 เป็นหน่วยงานท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
ต้ังแต่การก าหนดทิศทางการน าองค์กร และยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน สามารถน ายุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการจัดเก็บสถิติข้อมูลผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ 
ท่ีสามารถใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้อย่างถูกต้องน่าเช่ือถือ และทันต่อสถานการณ์ 



-๑๒- 

 

 เป็นหน่วยงานท่ีมีระบบการก ากับดูแลองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ และมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ 
ท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามหลักของกฎหมาย รวมท้ังมีระบบการจัดการผลกระทบทางลบท่ีดี และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 เป็นหน่วยงานท่ีได้รับความเช่ือมั่นและพึงพอใจจากท้ังบุคลากรภายใน
กองทัพเรือ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 เป็นหน่วยงานท่ีมีระบบการจัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
 

คุณค่าท่ีกองทัพเรือส่งมอบให้กับสังคม 
 

“กองทัพเรือที่ประชาชนเชือ่ม่ันและภาคภูมิใจ” 
 

 วิสัยทัศน์กองทัพเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นภาพความคาดหวังท่ีกองทัพเรือมุ่งพัฒนาเพื่อน าพา
องค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้นในอนาคต รวมท้ังยังสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้เกิดขึ้นในความรู้สึก 
ของประชาชนว่า กองทัพเรือจะส่งมอบผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณค่าและน่าภาคภูมิใจให้กับสังคมในทุกภารกิจ 
โดยเฉพาะการเป็นหน่วยงานท่ีสามารถสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางทะเลให้กับประเทศ มีผลการปฏิบัติงาน 
ท่ีดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความเป็นมืออาชีพและมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
ตลอดจนเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทท่ีโดดเด่นในการธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ และศักด์ิศรีของประเทศในสังคมโลก  
เป็นท่ียอมรับ เช่ือถือ ช่ืนชม และยกย่องจากสาธารณชนในการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับหน่วยงานท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

-----------------------------------------



-๑๓- 

 

วัตถุประสงค์มูลฐานทางเรือ 
 

 วัตถุประสงค์มูลฐานทางเรือมีท่ีมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ร.บ.จัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ ท่ีระบุหน้าท่ีของ ทร. ไว้ว่า “กองทัพเรือ มีหน้าท่ีเตรียม
ก าลังกองทัพเรือ ป้องกันราชอาณาจักร และด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก าลังกองทัพเรือตามอ านาจหน้าท่ีของ
กระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ” และกฎหมาย ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของหน่วยเหนือท่ีเกี่ยวข้อง ได้ก าหนดเพิ่มเติมให้เหล่าทัพต่าง ๆ ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ในภาวะปกติ 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องอาศัยการทบทวนพิจารณานัยกิจ  (Implies Task)  
ในส่วนของ ทร. ท่ีแฝงอยู่ในเอกสารส าคัญดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์มูลฐานทางเรือ 
และการพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์ ทร.ระยะ ๒๐ ปี เป็นไปอย่างถูกต้องและรอบคอบ อันจะท าให้ ทร.มีก าลังรบ
ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตอบสนองความต้องการของหน่วยเหนือได้อย่างครบถ้วน ซึ่งผล 
การพิจารณา สามารถสรุปการก าหนดวัตถุประสงค์มูลฐานของ ทร. ได้ ๕ ประการ ดังนี้ 
 

 วัตถุประสงค์มูลฐานที่ ๑  เพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  
 วัตถุประสงค์มูลฐานที่ ๒  เพื่อเตรียมก าลังกองทัพเรือและป้องกันราชอาณาจักร 
 วัตถุประสงค์มูลฐานที่ ๓ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 วัตถุประสงค์มูลฐานที่ ๔  เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
   ภายในประเทศ 
 วัตถุประสงค์มูลฐานที่ ๕  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน 

----------------------------------------- 



-๑๔- 

 

สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง 
 

 แรงผลักดัน (Driving Forces) ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลกท่ีส าคัญมี 
๓ ประการ คือ ๑) การเปล่ียนสมดุลของขั้วอ านาจ (Changing Balance of Power) ซึ่งมีประเทศมหาอ านาจ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย และอินเดียเป็นตัวแสดงหลัก โดยมีบทบาทในการด าเนินนโยบายท่ีมีอิทธิพล 
และผลกระทบในวงกว้าง เช่น สหรัฐอเมริกา มีนโยบายสร้างสมดุลใหม่ต่อภูมิภาค (Rebalancing to Asia) 
โดยปรับสมดุลก าลังทหารสหรัฐในภูมิภาคแปซิฟิก และแอตแลนติก ตลอดจนการขยายความร่วมมือทางทหาร 
และการป้องกันประเทศ ซึ่งมีนัยยะส าคัญในการปิดล้อมและถ่วงดุลอ านาจกับจีน  ขณะท่ีจีน มุ่งขยายอิทธิพล
ท้ังด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ และการทหารอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด “โลกท่ีมี
การประสานผลประโยชน์ร่วมกัน  (Harmonious World)” โดยริเริ่มโครงการเส้นทางสายไหมใหม่”  
(The New Silk Road Initiative) หรือ ท่ี เรียกกันแบบ ส้ัน  ๆ ย่อ  ๆ ว่ า “One Belt, One Road” หรือ  
“หนึ่งแถบ-หนึ่งเส้นทาง” ส่งผลให้พื้นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย เป็นพื้นท่ีปะทะของอิทธิพล
จากสองมหาอ านาจอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยจีนยังเป็นพันธมิตรท่ีส าคัญกับรัสเซีย ท่ีมีบทบาทอย่างแข็งกร้าว
กับสหรัฐอเมริกาอยู่เสมอ  ส่วนอินเดีย นั้นมีนโยบาย “รุกตะวันออก (Act East Policy)” ซึ่งมุ่งปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติตนในทะเลจีนใต้หากมีความจ าเป็น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มพันธมิตรต่าง ๆ เช่น UN, NATO 
เป็นตัวแสดงแทน ซึ่งต่างก็มีผลต่อการเปล่ียนสมดุลขั้วอ านาจด้วยเช่นเดียวกัน  ๒) การเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์
ในยุคท่ี ๓ (Arrival of Globalization 3.0) ซึ่งประเทศตะวันตกไม่สามารถครอบง าการค้าโลกได้อีกต่อไป  
จึงจ าเป็นต้องมีตัวแสดงแทนท่ีได้เปรียบ ผ่านทางเวทีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและอนุภูมิภาค 
เช่น EU G7 ASEAN BRICS BIMSTEC เป็นต้น  และ ๓) การเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (Deteriorating Natural Resources & Environment) ส่งผลให้แต่ละประเทศต้องแสวงหา
ทรัพยากรจากพื้นท่ีอื่นมาใช้ในประเทศของตน ขณะเดียวกันได้พยายามปกป้องผลประโยชน์ของชาติตนท่ีอยู่ 
ในทุกพื้นท่ีท่ัวโลกไว้ให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะมีขีดความสามารถในการปกป้อง 
 ปัจจุบัน ยังมีแรงผลักดันอื่น ๆ ได้แก่ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Threats)  
ท่ีส่งผลกระทบมากขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ เช่น การกระท าผิดกฎหมายทางทะเล การแย่งชิงและแสวงหาทรัพยากร
ในทะเล การโจมตีด้านไซเบอร์ (Cyber) อันเนื่องจากวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีพัฒนาจนกลายเป็น 
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เป็นต้น รวมท้ังทุนมนุษย์ท่ีถดถอยเนื่องจากเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging 
Society) นอกจากนี้ยังมีปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ยังไม่สามารถท านายได้  
อย่างแม่นย า รวมทั้งไม่มีเครื่องมือท่ีดีพอในการป้องกัน และไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ
โดยล าพัง กล่าวคือ เมื่อเกิดภัยธรรมชาติขนาดใหญ่จะมีความสูญเสียอย่างมหาศาล ส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
เศรษฐกิจ และสังคมต่อประเทศอื่น ๆ อีกด้วย จึงเกิดกรอบความร่วมมือ หรือมาตรการด้านการเตรียมการเพื่อให้
ความช่วยเหลือระหว่างกัน ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากรของรัฐเข้าไปแก้ไขปัญหา ท้ังนี้ เพื่อมิให้
เกิดผลกระทบท่ีเกินกว่าจะบริหารจัดการภาวะวิกฤติได้ในอนาคต 

-----------------------------------------



-๑๕- 

 

วัตถุประสงค์เฉพาะทางเรือ 
 

 การก าหนดยุทธศาสตร์ให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มูลฐานของ ทร. ในช่วงปี ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
จ าเป็นต้องแปลงวัตถุประสงค์มูลฐานให้เป็นจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนตามช่วงเวลาท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ โดยก าหนด
ภาพสถานการณ์ระดับยุทธศาสตร์จากการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง เพื่อให้เห็นแนวโน้มและ
แรงบังคับที่จะเกิดขึ้นใน ๒๐ ปีข้างหน้า น ามาก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
ห้วงเวลาข้างต้นได้ ๑๐ ประการ ดังนี้   
 ๑. เพื่อถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นท่ีที่  ทร. 
รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย  
 ๒. เพื่อป้องกันราชอาณาจักรและรักษาสิทธิอธิปไตยเหนืออาณาเขตทางทะเลของไทย 
 ๓. เพื่อป้องกันพื้นท่ีทางบกและล าน้ าท่ีได้รับมอบหมาย  
 ๔. เพื่อคุ้มครองและรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลของไทย 
 ๕. เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายในทะเล 
 ๖. เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค  
 ๗. เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๘. เพื่อป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ 
 ๙. เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคง และสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
  ๑๐. เพื่อสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยประชาชนในทะเล ชายฝ่ัง และพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

----------------------------------------- 



-๑๖- 

 

ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 

 จากยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ไว้  
๓ แนวคิด ได้แก่ การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง (Security Cooperation) การผนึกก าลังป้องกัน
ประเทศ  (United Defence) และการป้องกันเชิงรุก (Active Defence) ซึ่ง ทร.ได้น ามาเป็นกรอบในการ
จัดท ายุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) รองรับอย่างสอดคล้องในทิศทาง (Ways)  
ท่ีประสานส่งเสริมกันอย่างมีนัยยะส าคัญ เพื่อให้สามารถตอบสนองวั ตถุประสงค์ทางทหารอย่างเต็ม 
ขีดความสามารถ โดยสามารถเผชิญกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเกิด
จากแรงผลักดันท่ีหลากหลาย (Driving Forces) ต้ังแต่ในยามปกติและยามสงคราม รวมท้ังเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการเตรียมก าลัง และบริหารจัดการพลังอ านาจแห่งชาติทางทะเล ให้สามารถปกป้อง และรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ รวมท้ังส่งเสริมก าลังอ านาจแห่งชาติด้านอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งชาติ 
(Ends) ท่ีเป็นความต้องการสูงสุดของรัฐ 
 ด้วยสภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ท่ีประเทศไทยต้ังอยู่บนเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญ
ของโลก มีความยาวชายฝ่ังด้านอ่าวไทยมากกว่า ๑,๐๐๐ ไมล์ทะเล ด้านทะเลอันดามันประมาณ ๕๘๐ ไมล์  
มีความกว้างปากอ่าวไทยประมาณ ๒๐๐ ไมล์ พื้นท่ีทางทะเลมากกว่า ๓๑๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมากกว่า ๒๔ ล้านล้านบาทต่อปี และมีพื้นท่ีทับซ้อนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน  
ท้ังฝ่ังอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้น กองทัพเรือจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์กองทัพเรือ เป็นแนวทาง (Ways)  
เพื่อเตรียมความพร้อมท้ังในส่วนของก าลังทางเรือและระบบสนับสนุนในการปฏิบัติการ (Means) รวมท้ัง 
การบริหารความเส่ียง (Risk) อย่างเป็นระบบ 
 ผลจากการทบทวนสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง บทบาท ภารกิจโดยรวม และความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้การปฏิบัติการทางทหารมีความรวดเร็ว รุนแรง แม่นย า ตลอดจนการอ านวยการยุทธ์ 
ด้วยระบบสงครามท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และการโจมตีระยะพ้นขอบฟ้า เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาของ
กองทัพเรือในอนาคตนั้น พบว่าต้องมีการบริหารจัดการในประเด็นท่ีว่า “จะท าอย่างไรให้กองทัพเรือมี 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการท่ีสูงกว่า หรืออย่างน้อยเท่าเทียมกับกองทัพเรือช้ันน าในอาเซียน ภายใต้
ข้อจ ากัด และสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงในอนาคตตามท่ีกล่าวมาข้างต้น” 
 โดยภาวะปัจจัยดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้การจัดท า ยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะยาว ๒๐ ป ี
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เน้นการสร้างภาพอนาคต (Scenario Technic) และบริหารจัดการในรายละเอียด 
พบว่าภาพแนวคิดการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทางทะเลในส่วนของระยะปานกลาง (๑๐ ปี) ยังคงเดิม  
แต่ห้วงปีท่ี ๑๑ – ๒๐ จะต้องเตรียมการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อม และเทคโนโลยีใหม่ 
อย่างก้าวกระโดด โดยกองทัพเรือจ าเป็นต้องมีความพร้อมท้ังในส่วนของก าลังทางเรือ ระบบสนับสนุน รวมท้ัง
อุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศท่ีเกี่ยวข้องต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง และการส่งออก โดยได้ก าหนดการสร้างความม่ันคงของชาติทางทะเล ตามแนวคิดระดับยุทธศาสตร์ว่า 
“ปฏิบั ติการสองฝั่งมหาสมุทรและสามพื้นที่ปฏิบั ติการ” หรือ “Two Oceans and Three Areas 
(OOAAA/Double O Triple A)” โดย Two Oceans มองถึงพื้นท่ีปฏิบัติการในอนาคตท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตามบริบทของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลท่ีมิได้หยุดอยู่เพียงแค่อาณาเขตทางทะเลของไทย แต่แผ่ขยายไป
ท่ัวโลก โดยก าหนดให้ ทร.ต้องมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการระยะไกลเพื่อการปฏิบัติการร่วม/ผสม  
การฝึกร่วม/ผสม และการแสดงก าลัง มิใช่การคงก าลังอยู่ในพื้นท่ีนั้นๆ ตลอดเวลา  ส าหรับ Three Areas  
เป็นแนวคิดในการเสริมสร้างก าลังของ ทรภ. โดยก าหนดให้ท้ัง ๓ ทรภ.ต้องมีขีดความสามารถ และเครื่องมือ 
ท่ีเพียงพอ ท่ีพร้อมปฏิบัติภารกิจต้ังแต่ในยามปกติได้ตลอด ๒๔ ชม. จนถึงภาวะขัดแย้งหากสถานการณ์รุนแรง
ขึน้จะด าเนินการใช้ก าลังตามแผนป้องกันประเทศต่อไป 
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 จากการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมแสดงว่าใน ๒๐ ปีข้างหน้า โอกาสท่ีจะเกิดสงคราม 
ขนาดใหญ่ท่ีประเทศไทยต้องมีส่วนร่วมมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ปัญหาความมั่นคงท่ีส าคัญจะประกอบไปด้วย 
ปัญหาความขัดแย้งระดับต่ าจากปัญหาความขัดแย้งจากแนวเขตแดนทางบกและทางทะเล ความมั่นคง
ภายในประเทศ และความมั่นคงรูปแบบใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงของสังคม (Social Security) และ 
ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ภัยธรรมชาติ และการก่อการร้าย ซึ่งปัญหาความมั่นคงดังกล่าว 
มีความหลากหลาย ซับซ้อนเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติร่วมกัน  
ในระดับสากล ยากท่ีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งจะแก้ไขปัญหาได้โดยล าพัง และ
เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและสังคมโลกในระยะยาวต้ังแต่ในภาวะปกติ 
แนวทางปฏิบัติในแต่ละวัตถุประสงค์เฉพาะ จึงครอบคลุมท้ังการด าเนินการในภาวะปกติจนถึงภาวะขัดแย้ง  
ท่ีต้องใช้ก าลังรบเข้าปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ ในภาวะปกติท่ีสังเคราะห์ได้จากวัตถุประสงค์เฉพาะต่าง ๆ คือ  
การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคง (Enhance Maritime Security Cooperation) ระดับต่าง ๆ 
ท้ังในระดับประเทศ และภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทร. ใน ๒๐ ปีข้างหน้า ท่ีมีความมุ่งมั่น 
ในการพัฒนา ทร.ให้เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลท่ีมีบทบาทน าในระดับภูมิภาค และนโยบายรัฐบาล
ท่ีเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพ ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับภูมิภาค
และระหว่างภูมิภาค เพื่อให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ในเชิงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขัดแย้ง หรือหากเกิดความขัดแย้งก็จะสามารถเจรจา
ไกล่เกล่ียได้โดยง่ายไม่พัฒนาเป็นความขัดแย้งท่ีรุนแรงจนขัดขวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ยุทธศาสตร์ท่ีสามารถสังเคราะห์ได้อีกประการหนึ่ง ในภาวะปกติท่ีจะต้องด าเนินการควบคู่  
ไปด้วย หรือเป็นระบบส ารองเพื่อประกันความเส่ียง  คือ การป้องปราม (Deterrence) เนื่องจากปัญหา 
ความมั่นคงเป็นเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของชาติ อธิปไตย เกียรติภูมิและศักด์ิศรีของชาติ เป็นเรื่อง 
ท่ีไม่สามารถละเลยและเป็นความเส่ียงท่ีไม่อาจยอมรับได้ โดย ทร.จะต้องเสริมสร้างขีดความสามารถของ  
ก าลังรบให้มีความทันสมัย ศักยภาพสูง และมีจ านวนท่ีเพียงพอในการยับยั้งความคิดของฝ่ายตรงข้ามท่ีจะใช้ก าลัง
ต่อเราได้  
 นอกจากนี้ ทร.จะต้องมีแนวทางในการใช้ก าลังทางเรือท่ีสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและให้ผลการปฏิบัติอยู่ในสถานะท่ีได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง ซึ่งแนวทางท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์และธรรมชาติของก าลังรบทางเรือ คือ การป้องกันเชิงรุก (Active Defense) ด้วยขนาดของ
ก าลังท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ให้สถานการณ์ขยายตัวจนไม่สามารถควบคุมได้ และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ระหว่างประเทศและความชอบธรรมของประชาคมโลก อย่างไรก็ตามต้องรักษาอธิปไตย และเกียรติภูมิของชาติ
ไว้ได้  
 ส าหรับแนวทางการปฏิบัติของกองทัพเรือ เพื่อตอบสนองแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ได้
ก าหนดไว้ ๕ ประการ เรียงตามล าดับความส าคัญ ประกอบด้วย  
 ๑. ปกป้องสถาบัน  
 ๒. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
 ๓. ป้องกันประเทศทางทะเล  
 ๔. สนับสนุนการรบทางบก  
 ๕. การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน 
 ในส่วนของแนวคิด “การป้องกันประเทศทางทะเล” และ “การสนับสนุนการรบทางบก” 
ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรสูงสุดนั้น ยึดถือความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม  
โดยมแีนวความคิดทางยุทธศาสตร์ต้ังแต่สถานการณ์ปกติจนถึงภาวะสงคราม ดังนี ้
 ๑. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล (Enhance Maritime Security 
Cooperation) ท้ังในระดับหน่วยงานภายในประเทศและภูมิภาค โดยเป็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายระหว่าง
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ประเทศในการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศต่าง ๆ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
และสากล เสริมสร้างความพร้อมของก าลังทางเรือผ่านเวทีการฝึก การปฏิบัติการร่วม/ผสม การสัมมนา  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมทั้งการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ
กองทัพไทยในเวทีนานาชาติ 
  อาจกล่าวได้ว่าการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล (Enhance Maritime 
Security Cooperation) เป็นยุทธศาสตร์ตามแนวความคิดเชิงป้องกันและสร้างสรรค์ โดย ทร.จะต้องแสดง
บทบาทในการริเริ่มให้เกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลท้ังในระดับหน่วยงานภายในประเทศและ
ภูมิภาค ซึ่งเป็นเครื่องมือของนโยบายระหว่างประเทศโดยการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศต่างๆ 
นับเป็นการแก้ปัญหาเชิงรุกก่อนท่ีความขัดแย้งจะเกิดขึ้นและหากความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้ว ก็สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ทันเวลา ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีเกียรติและศักด์ิศรีในเวทีระหว่าง
ประเทศ รวมท้ังผลประโยชน์ท่ีประเทศพึงจะได้รับ ความร่วมมือ (Collaboration) ในการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพเรือมีต้ังแต่การปฏิบัติยามปกติในบทบาทด้านการทูตและการช่วยเหลือ และการรักษากฎหมาย  
ทางทะเล ไปจนถึงการปฏิบัติยามสงครามในบทบาทด้านการทหารส าหรับการป้องกันประเทศ ซึ่งการปฏิบัติ
ภารกิจส่วนใหญ่ มีหน่วยท่ีรับผิดชอบอยู่หลายหน่วย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
จึงจ าเป็นต้องมีการบูรณาการเครื่องมือและการปฏิบัติของ ทร. ร่วมกับเหล่าทัพอื่น หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน (Comprehensive Approach) ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการท้ังปวง และการใช้ทรัพยากรท่ีมี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิด  
ความซ้ าซ้อนกัน โดย ทร. ต้องมุ่งเน้นการปฏิบัติงานในพื้นท่ีหรือการปฏิบัติในลักษณะท่ีหน่วยงานอื่นๆ  
ไม่สามารถด าเนินการได้เป็นล าดับแรก 
 ๒. การป้องปราม (Deterrence) โดยใช้แนวคิดท่ีจะยับยั้ งความ ต้ังใจในการคุกคาม 
ของฝ่ายตรงข้าม และจัดหาก าลังรบท่ีมีความทันสมัย มีขีดความสามารถสูงเข้าประจ าการ  และเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือโดยการระดมสรรพก าลัง รวมถึงการผนึกพลังอ านาจของชาติ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายทหาร ในการรักษาความมั่นคงของชาติท้ังในยามสงบและยามสงคราม 
  การป้องปรามเป็นยุทธศาสตร์เชิงป้องกันท่ีมีแนวคิดท่ีจะยับยั้งความต้ังใจในการคุกคาม
ของฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากปัญหาความมั่นคงเป็นส่ิงอันไม่พึงประสงค์ และต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเต็มท่ี
ไม่ให้เกิดขึ้นหรือขยายความรุนแรง เนื่องจากจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายค่อนข้างมาก  มีผลต่อ
ความอยู่รอดของชาติท้ังทางตรงและทางอ้อม การป้องปรามท่ีเพียงพอ (Sufficient Deterrence) ทร.ต้องมี
ก าลังทางเรือมีขีดความสามารถท่ีส าคัญในการแสดงท่าทีให้ฝ่ายตรงข้ามรับรู้ถึงความต้ังใจในการตอบโต้ ซึ่งท า
ให้ฝ่ายตรงข้ามมีความยับยั้งช่ังใจและล้มเลิกความต้ังใจในการใช้ก าลังทหารเข้าแก้ปัญหา ดังนั้น แม้ว่าจะไม่
สามารถระบุได้อย่างชัดเจนถึงประเทศท่ีเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยในอนาคต แต่ ทร.จ าเป็นจะต้องมีก าลัง
ทางเรือท่ีมีขีดความสามารถเพียงพอในการเผชิญกับการคุกคามในทุกมิติได้อย่างครอบคลุม โดยมีขีดความสามารถ
เหนือกว่าหรือทัดเทียมกับก าลังรบท่ีของประเทศรอบบ้าน นอกจากนี้ต้องมีระบบการระดมสรรพก าลัง และ
แนวทางการผนึกก าลังอ านาจแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารท่ีมีประสิทธิภาพด้วยการด าเนินการ
ต่างๆ เช่น การจัดหาอาวุธท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและมีความทันสมัยเข้าประจ าการ การแสดงก าลังในห้วงเวลา
และโอกาสท่ีเหมาะสม การพัฒนาเทคโนโลยีระบบตรวจการณ์ท่ีทันสมัย 
  ในขณะเดียวกัน ก าลังดังกล่าวข้างต้นยังสามารถน าไปใช้สนับสนุนการด าเนินนโยบาย 
รัฐบาลในลักษณะต่างๆ ซึ่งรวมถึงมาตรการในการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการปฏิบัติการ
อเนกประสงค์ (Multiple Operations) เนื่องจากลักษณะของกิจท่ีต้องปฏิบัติท่ีมีความหลากหลายท้ังการใช้ก าลัง
ในลักษณะท่ีใช้อาวุธและไม่ใช้อาวุธ (Combat & Non-Combat Operations) ในขณะท่ีการจัดหาเครื่องมือ
ส าหรับปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นเป็นการเฉพาะในแต่ละกิจกระท าได้ยาก จึงต้องพิจารณาก าหนดเครื่องมือท่ี
สามารถใช้ส าหรับปฏิบัติภารกิจต่างๆ ร่วมกันได้มากท่ีสุด โดยต้องสามารถปรับเปล่ียนการปฏิบัติภารกิจจาก
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ลักษณะหนึ่งไปอีกลักษณะหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนจากการใช้ก าลังทางทหารนอกเหนือ
การท าสงคราม  (Military Operation Other Than War : MOOTWAR) ไปสู่การปฏิบั ติการทางทหาร 
ในการท าสงคราม (War Fighting) ซึ่งก าลังท่ีปฏิบัติการต้องมีความพร้อมท้ังก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และ หลักนิยม
หรือยุทธวิธีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเหล่านั้น และจ าเป็นต้องมีก าลังทางเรือท่ีมีความเข้มแข็งเพียงพอ 
ในการสร้างความน่าเช่ือถืออีกด้วย 
 ๓. การป้องกันเชิงรุก (Active Defense) โดยการใช้ก าลังทางเรือปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรง
และรวดเร็ว (Quick Response) มีอ านาจเหนือพื้นท่ีการรบ (Battle space Dominance) มีความต่อเนื่อง 
ในการปฏิบัติการ (Sustained Operations) และเป็นหน่วยก าลังท่ีเป็นเครือข่ายและมีความคล่องตัวในการปรับเปล่ียน
ภารกิจและเข้าใจภาพสถานการณ์ทางทะเล (Net and Agile Force, Maritime Domain Understanding) 
รวมทั้งการใช้ก าลัง Soft Power สนับสนุนการใช้ก าลังป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติท้ังในมิติ
ของทะเล และองค์รวมของท้ังประเทศ 
 การป้องกันเชิงรุกเป็นยุทธศาสตร์ขั้นสุดท้ายในการแก้ปัญหา โดยใช้ยุทโธปกรณ์ และก าลัง 
ทางเรือด าเนินการเมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยยุทธศาสตร์เชิงป้องปรามได้ ด้วยการปฏิบัติการของก าลังท่ีมี
ขนาดเหมาะสมแก่สถานการณ์ เพื่อไม่ให้สถานการณ์ขยายตัวจนไม่สามารถควบคุมได้ และอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมายระหว่างประเทศและความชอบธรรมของประชาคมโลก โดยมุ่งเน้นการเป็นหน่วยก าลังท่ีเป็นเครือข่าย 
และมีความคล่องตัวในการปรับเปล่ียนภารกิจและเข้าใจภาพสถานการณ์ทางทะเล (Net and Agile Force, 
Maritime Domain Understanding) ตลอดจนมีความพร้อมท่ีจะเข้าด าเนินการต่อก าลังฝ่ายตรงข้ามได้
ทันท่วงทีในทุกพื้นท่ี (Assured Engagement) ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ต้ังแต่ภาวะปกติ แนวทาง 
การใช้ก าลังตามแนวความคิดการปฏิบัติการเชิงรุกของ ทร. ประกอบด้วย  
  ๓.๑ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) ก าลังทางเรือจะต้องสามารถตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติท้ังในยามปกติและยามสงครามได้อย่างทันท่วงที โดยมี
แนวทางปฏิบัติท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ การรู้เท่าทันสถานการณ์ (Situation Awareness) จะต้องจัดเตรียมข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ฝ่ายตรงข้าม พื้นท่ีปฏิบัติการ และข้อมูลอื่นๆ ท่ีจ าเป็นกับการปฏิบัติการทางทหาร
ให้พร้อมต้ังแต่ยามปกติ และสามารถแสวงหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้เมื่อสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป เพื่อ
น าไปใช้ส าหรับการ วางแผน ควบคุม บังคับบัญชา และปรับแต่งการใช้ก าลังทางเรือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กับสถานการณ์ โดยข้อมูลดังกล่าวจะได้มาจากการปฏิบัติด้านข่าวกรอง การลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจ ซึ่ง
จ าเป็นจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ท้ังในระดับยุทธศาสตร์  ยุทธการ และยุทธวิธีด้วยเครื่องมือต่างๆ อาทิ 
ดาวเทียมตรวจการณ์ ระบบเฝ้าตรวจประจ าท่ี ยานตรวจการณ์ท้ังมีคนขับ และไร้คนขับ ก าลังปฏิบัติการพิเศษ 
และแหล่งข่าวบุคคล ท้ังนี้ จะต้องมีการบูรณาการการปฏิบัติและข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในประเทศ
รวมท้ังแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรและมิตรประเทศ เพื่อให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์
สูงสุดในการใช้งาน ด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างส่วนท่ีเกี่ยวข้องผ่านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย ซึ่ง
จะต้องมีการจัดวางระบบข่าวกรอง การลาดตระเวน และการเฝ้าตรวจให้ครอบคลุมพื้นท่ีของประเทศรอบบ้าน 
และพื้นท่ีในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะท้ังด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ให้พร้อมต้ังแต่ในยามปกติ โดยมุ่งเน้นการ
พิสูจน์ทราบความต้ังใจของฝ่ายตรงข้ามให้ได้แต่เนิ่น เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมการและพร้อมท่ีจะเป็นฝ่ายริเริ่ม
ในการปฏิบัติการ หากต้องมีการใช้ก าลังทหารเข้าแก้ไขปัญหา นอกจากนั้น จะต้องมีระบบเครือข่ายเช่ือมโยง
ข้อมูลอัตโนมัติระหว่างหน่วยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในทุกระดับ โดยเฉพาะในการควบคุมและ
บังคับบัญชา อันจะน าไปสู่ขีดความสามารถในการปฏิบัติทางทหารเพือ่เอาชนะต่อภัยคุกคามท่ีจะต้องเผชิญต่อไป 
  ๓.๑.๒ การมีก าลังพร้อมเผชิญสถานการณ์ (Respondent Forces) ในกรณี ท่ี
สถานการณ์ความขัดแย้งมีแนวโน้มลุกลามขยายตัวไปสู่การใช้ก าลังทางเรือเข้าปฏิบัติการท้ังต่อก าลังรบของฝ่าย
ตรงข้าม หรือ สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลในลักษณะอื่นๆ ก าลังทางเรือจะต้องสมารถใช้เพื่อตอบสนอง
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ต่อสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว และสามารถยุติปัญหาได้โดยเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือทันกับสถานการณ์ 
ท้ังนี้  ด้วยลักษณะท่ีต้ังของประเทศไทยท่ีมีพื้นท่ีปฏิบัติการแยกออกเป็น ๒ ด้าน จึงต้องมีก าลังทางเรือ 
ท่ีพอเพียงต่อการเผชิญกับภัยคุกคามได้ท้ังด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยก าลังทางเรือในแต่ละพื้นท่ี
จะต้องมีก าลังท่ีทัดเทียมหรือเหนือกว่าก าลังทางเรือเผชิญหน้าของประเทศรอบบ้านท่ีเข้มแข็งท่ีสุดในด้านนั้น 
เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการปฏิบัติการทางทหาร หากมีการเผชิญหน้าถึงขั้นการใช้อาวุธต่อกัน โดยเฉพาะ
ก าลังทางเรือด้านทะเลอันดามันท่ีมีขีดจ ากัดเกี่ยวกับการเดินทางผ่านน่านน้ าของประเทศอื่น และอาจถูก
ขัดขวางจากภัยคุกคามในระหว่างการเคล่ือนย้ายก าลังทางเรือจากด้านอ่าวไทยไปสนับสนุน ซึ่งก าลังดังกล่าวนี้ 
สามารถใช้ส าหรับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางทะเลท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีต้ังแต่ยามปกติได้ด้วย 
  ๓.๒ การมีอ านาจเหนือพื้นท่ีการรบ (Battlespace Dominance) เป็นการใช้ก าลังทางเรือ
สนับสนุนด้วยก าลังของฝ่ายเดียวกันปฏิบัติการต่อก าลังข้าศึกในทะเลและพื้นท่ีเป้าหมายบนฝ่ัง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
การควบคุมทะเล (Sea Control) หรือปฏิเสธการใช้ทะเลของฝ่ายตรงข้าม (Sea Denial) ตลอดจนขยายอ านาจ
จากทะเลสู่ฝ่ัง (Power Projection From the Sea) ณ ต าบลท่ีและเวลาท่ีต้องการ ท้ังนี้ การมีอ านาจเหนือ
พื้นท่ีการรบนั้น จ าเป็นจะต้องปฏิบัติการท้ังเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยการใช้ก าลังโจมตีก าลังทางเรือและก าลังทาง
อากาศของข้าศึกให้หมดขีดความสามารถในการปฏิบัติการหรือไม่สามารถเดินทางเข้าสู่พื้นท่ีปฏิบัติการได้ โดย
สามารถกระท าได้ต้ังแต่ ณ แหล่งก าเนิดของข้าศึกด้วยก าลังปฏิบัติการพิเศษ และอากาศยานท้ังจากเรือบรรทุก
อากาศยานและสนามบินบนบก ไปจนถึงการขัดขวางการออกสู่ทะเลของก าลังทางเรือข้าศึก และการโจมตีใน
ระหว่างท่ีก าลังทางเรือของข้าศึกเหล่านั้นก าลังเดินทางผ่านจุดส าคัญในเส้นทางการเดินเรือ (Choke Points) 
หรือขณะท่ีอยู่ในพื้นท่ีปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติในเชิงรุกด้วยความรวดเร็ว แม่นย า รุนแรง และเด็ดขาด 
ช่วงชิงความริเริ่มในการปฏิบัติ ซึ่งจ าเป็นจะต้องทวีอ านาจก าลังรบ (Force Multiply) ด้วยการปฏิบัติการ
ร่วมกับกองก าลังเหล่าทัพอื่น (Joint Operation) โดยเฉพาะก าลังทางอากาศ และก าลังปฏิบัติการพิเศษ  
  ๓.๓ ความต่อเนื่องในการปฏิบั ติการ (Sustained Operations) ปัจจัยส าคัญในการ
ปฏิบัติการทางเรือท้ังในยามปกติและยามสงคราม ซึ่งจะท าให้ก าลังทางเรือสามารถด ารงอยู่ได้จนกระท่ังบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้นั้น คือ การสนับสนุนด้านต่างๆ ท่ีจะท าให้ก าลังรบสามารถปฏิบัติการอยู่ในพื้นท่ีได้ 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านก าลังพล และการส่งก าลังบ ารุงประเภทต่างๆ จึงต้องมีการจัดก าลังพล
ท่ีสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีระบบการส่งก าลังบ ารุงท่ีสามารถสนับสนุนให้กับ
ก าลังท่ีปฏิบัติการได้ท้ังในขณะท่ีอยู่ในพื้นท่ีปฏิบัติการและขณะปฏิบัติการอยู่บนฝ่ัง ต้ังแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติการ
จนกระท่ังบรรลุภารกิจ ท้ังการส่งก าลังบ ารุงในทะเล การมีฐานส่งก าลังบ ารุงส่วนหน้าท่ีอยู่ใกล้กับพื้นท่ีปฏิบัติการ 
และสถานีเรือในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการได้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ีในอ่าวไทยและ  
ทะเลอันดามัน นอกจากนี้การปฏิบัติการข่าวสารเพื่อสนับสนุนการรบของ ทร.ในอนาคต จะช่วยเสริมสร้าง
ความชอบธรรม การได้รับการสนับสนุนและความได้เปรียบในการปฏิบัติการ ต้ังแต่ในยามสงบ ต่อเนื่องไป 
ถึงยามสงคราม จนกระท่ังส้ินสุดสภาวะสงคราม โดยการท าสงครามทางความคิด สร้างอิทธิพลต่อสภาพจิตใจ 
ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ อารมณ์และการตัดสินใจของฝ่ายตรงข้ามหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีต้องการ เพื่อให้เกิด
ความได้เปรียบ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย และท าให้ฝ่ายเราสามารถปรับแก้สถานการณ์เมื่อถูกตอบโต้กลับ
ได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี ทร. จะต้องมีขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการข่าวสาร 
เพื่อรักษาความได้เปรียบในสภาพแวดล้อมด้านข่าวสารให้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายเราให้มากท่ีสุด  

-----------------------------------------



-๒๑- 

 

บทบาทของกองทัพเรือ 
 

 การจัดท ายุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เน้นการสร้างภาพ
อนาคต (Scenario Technic) และบริหารจัดการในรายละเอียด พบว่าภาพแนวคิดการเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติทางทะเลใน ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป กองทัพเรือจะด ารงบทบาทหลักท่ีส าคัญ คือ “บทบาทเพื่อการรบ” 
นอกจากนี้ยังต้องด าเนินการตามบทบาทอื่น คือ “บทบาทที่มิใช่การรบ” ตามแรงบังคับจากรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งก าหนดหน้าท่ีทหาร ๒ ด้าน คือ การพิทักษ์รักษาสถาบันแห่งรัฐ และการพัฒนา นอกจากนี้ยังถูกก าหนดไว้
ในกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้เห็นทิศทางการเปล่ียนแปลงและการปรับตัว 
ท่ีเหมาะสมของ ทร.ตามสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปและเป็นแนวทางในการพิจารณายุทธศาสตร์ท่ีท าให้ 
ทร.บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยบทบาทของกองทัพเรือในอนาคตยังคงบทบาท  
ท้ังด้านการรบ และบทบาทท่ีมิใช่การรบ ๓ บทบาทด้วยกันดังนี้ 
 ๑. บทบาทด้านการปฏิบัติการทางทหาร (Military Role) เป็นบทบาทในการปฏิบัติการทางเรือ 
และการปฏิบัติการทางบก เพื่อป้องกันประเทศในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ท่ีกระทบต่ออ านาจอธิปไตย
และเอกราชของประเทศซึ่งจ าเป็นต้องใช้ก าลังทางเรือท่ีเข้มแข็งปฏิบัติการตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 
(Quick Response) ด้วยความเฉียบขาด รุนแรง และเด็ดขาด  มีอ านาจเหนือพื้นท่ีการรบ (Battlespace 
Dominance) และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติการ (Sustained Operations) 
 ๒. บทบาทด้านการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ (Constabulary and Benign Role) เป็น
บทบาทในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผ่านหน่วยงาน ศรชล. การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ การรักษากฎหมายตามท่ีรัฐบาลมอบอ านาจให้ทหารเรือเป็นเจ้าหน้าท่ี ๒๙ ฉบับ รวมถึงการให้
ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ เช่น การวิจัย และพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง 
 ๓. บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Diplomatic Role) คือ การใช้ก าลังทางเรือใน
การสนับสนุนการด าเนินนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐบาล เพื่อวัตถุระสงค์ในการป้องปราม 
และใช้แสดงก าลังเพื่อสนับสนุนการเจรจาต่อรองเมื่อมีการขัดกันในผลประโยชน์ของชาติหรือเหตุการณ์วิกฤติ 
ท่ีกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติโดยตรง 
  โดยในระยะ ๒๐ ปี ข้างหน้าบทบาทท้ัง ๓ บทบาท ข้างต้นนี้ ครอบคลุมภารกิจงานของ ทร. 
ท่ีต้องด าเนินการ ๕ ด้าน ตามล าดับความเร่งด่วน ประกอบด้วย  
  ๑) ปกป้องสถาบัน  
  ๒) ป้องกันประเทศทางทะเล   
  ๓) สนับสนุนการรบทางบก   
  ๔) การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
  ๕) การพึ่งพาตนเองการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน 

----------------------------------------- 
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของกองทัพเรือ 

-----------------------------------------
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แนวทางการปฏิบัติในแต่ละวัตถุประสงค์เฉพาะทางเรือ 
 

 วัตถุประสงค์เฉพาะทางเรือเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติของ ทร. ในห้วง ๒๐ ปีข้างหน้า ซึ่งได้จาก 
การวิเคราะห์ประเมินยุทธศาสตร์ตามข้ันตอนโดยละเอียดตามเอกสารการประเมินยุทธศาสตร์ ทร.ระยะ ๒๐ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙ โดยสรุป ทร. มีแนวทางปฏิบัติในแต่ละวัตถุประสงค์เฉพาะทางเรือ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพ่ือถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ในพ้ืนท่ีท่ี ทร. รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนทุกคน 
และรัฐธรรมนูญก าหนดให้ทหารมีหน้าท่ีพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ทร.จึงต้องปฏิบัติภารกิจนี้โดยไม่
ยอมให้ข้อบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้น โดยเน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยต่าง ๆ ท่ีร่วมปฏิบัติหน้าท่ีท้ังบนบกและ 
ในทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อสร้างเครือข่ายในความร่วมมือถวายความปลอดภัย ส าหรับ
ก าลังถวายอารักขาในการปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัดซึ่งสามารถก าหนดแนวทาง  
การปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบและได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
 ๑. ประสานความร่วมมือกับหน่วย ร่วมถวายความปลอดภัย ให้ ความส าคัญกับ 
การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การถวายความปลอดภัยโดยส่วนรวมมีประสิทธิภาพสูงสุด  
เช่น การประสานงานด้านข่าว การปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย เป็นต้น 
 ๒. เสริมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการถวายความปลอดภัย ใช้เครื่องมือ 
ในการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายท่ีมีอยู่ ให้ความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อ
สังคมไทย การปฏิบัติตามระเบียบการถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น เขตห้ามผ่านการห้าม
เข้าท าประมงในเขตพระราชฐาน ความร่วมมือในการปฏิบัติต่าง ๆ และควรก าหนดช่องทางการส่ือสารและรูปแบบ
การแจ้งหรือรายงานจากประชาชน/เรือประมง เพื่อสร้างเครือข่ายในการถวายความปลอดภัยให้มากขึ้น รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระต่างๆ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่องค์พระมหากษัตริย์ 
  ๓. ถวายความปลอดภัยด้วยก าลังทางเรือและทางบก ใช้การจัดก าลังทางเรือเฝ้าถวาย 
ความปลอดภัยเป็นพื้นท่ีในทะเล ล าน้ า รวมทั้งการใช้ก าลังทางบกตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยการปฏิบัติเป็นไป
ตาม รปจ.ทร.๔ ว่าด้วยการเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ อย่างเคร่งคัดและผลัดเปล่ียนก าลังตามห้วงเวลาท่ีเหมาะสม 
และปรับปรุงแก้ไข รปจ.ทร.๔ ให้มีความสอดคล้องกับพื้นท่ีท่ี ทร.รับผิดชอบและได้รับมอบหมายอยู่เสมอ 
นอกจากนี้ ทร.ต้องมีการบริหารจัดการ และจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเป็นการสนับสนุนการถวายพระเกียรติ และ
ถวายความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เช่น ฮ.พระท่ีนั่ง เรือปฏิบัติการความเร็วสูง เป็นต้น  
    ๔. การติดตาม และเฝ้าระวัง ความเคล่ือนไหวของสถานการณ์ผ่านทางระบบโซเชียลอย่างต่อเนื่อง 
และหากตรวจพบความผิดให้พิจารณาด าเนินตามกรอบของกฎหมายต่อไป 

----------------------------------------- 
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วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพ่ือป้องกันราชอาณาจักรและรักษาสิทธิอธิปไตยเหนืออาณาเขตทางทะเลของไทย 

 

กล่าวน า 
 ตามพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ระบุว่า“กองทัพเรือมีหน้าท่ี
เตรียมก าลังกองทัพเรือ และป้องกันราชอาณาจักร” ดังนั้น ทร. ต้องพัฒนาทั้งขีดความสามารถ และก าลังรบ
ที่เพียงพอที่จะท าหน้าที่ป้องกันราชอาณาจักรและรักษาสิทธิอธิปไตยเหนืออาณาเขตทางทะเลของไทย  

แนวทางปฏิบัติ 
  ทร.ก าหนดแนวทางปฏิบัติและการพัฒนาก าลังรบท่ีสอดคล้องและสนับสนุนแนวความคิดตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ เพื่อให้ภาพรวมของระบบการป้องกันประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีแนวทางการปฏิบัติและความต้องการก าลังรบใน ๒๐ ปีข้างหน้า ตามแนวโน้มความขัดแย้งท่ีการใช้ก าลังรบ
ขนาดใหญ่หรือการท าสงครามมีความเป็นไปได้น้อยมาก และแนวทางการบริหารความเส่ียง รวมทั้งแนวทางการ
พัฒนากองทัพในระยะยาวตามสถานภาพด้านงบประมาณ การพัฒนาของเทคโนโลยีทางทหาร และหลักนิยม 
การรบท่ีพัฒนาไปห้วงเวลา ดังนี้ 
 ๑. การป้องปราม(Deterrence)    
  เป็นการใช้ก าลังทางเรือ แสดงก าลังทางทหารในการปฏิบัติการต่างๆ (Navy Presence) 
และด าเนินการในเชิงการทูตทางทหาร (Defence Diplomacy) และการป้องปรามฝ่ายตรงข้ามไปในเวลา
เดียวกันโดยการแสดงขีดความสามารถในการปฏิบัติการ และความพร้อมรบของอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ประเทศ
อื่นๆ ผ่านวิธีการ และส่ือต่างๆ 
  ๑.๑ การแสดงขีดความสามารถของก าลังทางเรือ การใช้ก าลังทางเรือของ ทร. ท่ีมีแสดง
ศักยภาพในการรบท่ีจะยับยั้งความต้ังใจ (Intention) ของฝ่ายตรงข้ามท่ีจะใช้ก าลังต่อฝ่ายเรา เช่น การส่งก าลัง
ทางเรือท่ีมีสมรรถนะสูงเข้าร่วมกิจกรรมทางเรือ/ทางทะเลในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง การแสดงขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการ และการส่งก าลังบ ารุงระยะไกล การแสดงก าลังในพื้นท่ีอ้างสิทธิทับซ้อนตามห้วงเวลา 
ท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
   ๑.๒ การจัดหายุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัยมีขีดความสามารถสูง และสามารถปฏิบัติการระยะไกล
เข้าประจ าการ  
    ทร.ต้องเสริมสร้างก าลังทางเรือท่ีให้ผลในเชิงป้องปราม และมีความสมดุลของก าลัง
กับประเทศเพื่อนบ้านท่ีอาจมีความเป็นไปได้ในการใช้ก าลังต่อกัน รวมท้ังมีขีดความสามารถในการป้องกัน 
เมื่อถูกรุกรานตามภารกิจท่ี ทร.ได้รับมอบหมาย และทันสมัยเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
ในอนาคต โดยอาวุธท่ีเหมาะสมในการพัฒนาเป็นอาวุธในการป้องปราม ประกอบด้วย 
 -เรือด าน้ า เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดด้านการป้องปราม และ
ยุทโธปกรณ์ท่ีจะสามารถแก้ไขลักษณะด้อยด้านท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ท่ีถูกปิดกั้นทางทะเลได้ง่ ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 -เรือฟริเกตสมรรถนะสูงเทคโนโลยีทางการทหารในปัจจุบันและอนาคต จะท าให้
อาวุธยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะอาวุธปล่อยน าวิถีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วท้ังในเรื่องระยะยิง ความแม่นย า  
และประสิทธิภาพในการท าลายเป้าหมาย ท าให้ประเทศในภูมิภาคมีการเสริมสร้างขีดความสามารถในการใช้
งานอย่างรวดเร็ว เช่น เรือผิวน้ าอาวุธปล่อยน าวิถี โดยการพัฒนาท้ังในส่วนยานรบท่ีสามารถพัฒนาให้ติดต้ัง
อาวุธดังกล่าวได้ และจ านวนท่อยิงอาวุธปล่อยน าวิถี ซึ่ง ทร.ต้องพัฒนาขีดความสามารถนี้ให้ทัดเทียมกับ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อประโยชน์ในการป้องปราม 
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 - เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล (Maritime Patrol Aircraft: MPA) ปัจจุบันได้มี
การพัฒนาอากาศยานประเภทดังกล่าวให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นท้ังความเร็ว รัศมีปฏิบัติการ เวลาปฏิบัติการ
ในอากาศ ระบบการค้นหา ตรวจจับ พิสูจน์ทราบ และการติดตามเป้าหมาย ตลอดจนสามารถติดต้ังระบบอาวุธ
ในการโจมตีและการป้องกันตนเอง และการเช่ือมโยงข้อมูลและติดต่อส่ือสารระยะไกล นอกจากนั้น บ.บางแบบ
ยังสามารถปรับเปล่ียนให้สามารถปฏิบัติได้ในหลายภารกิจ อาทิ การลาดตระเวนทางทะเล การหาข่าว  
การต่อต้านเรือผิวน้ า และปราบเรือด าน้ า การวางทุ่นระเบิด การล าเลียง การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล  
และการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลได้ 
  - Cruise Missile เป็นอาวุธยุทธศาสตร์ท่ีมีผลมากในการป้องปราม เนื่องจากระยะ
ยิงท่ีไกล และอ านาจการท าลายล้างสูงและกระจายในวงกว้าง จึงเห็นควรจัดหาเรือฟริเกตท่ีติดต้ังระบบอาวุธ
ปล่อยน าวิถีพื้น-สู่-พื้น ระยะไกล (Cruise Missile) เพื่อประจ าการในฝ่ังอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ฝ่ังละ ๑ ล า 
 - ทุ่นระเบิด สนามทุ่นระเบิดทางรุก และทางรับ จัดเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ท่ีมี 
ความเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้การปฏิบัติการ เนื่องจากให้ผลกระทบต่อฝ่ายตรงข้าม
ท้ังด้านจิตวิทยาและยุทธการสูง อีกท้ัง ทร.ได้มีการวิจัยและพัฒนาให้สามารถผลิตใช้งานได้เองมาแล้วระดับ
หนึ่ง ดังนั้น ทร.จะต้องด ารงและเร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้สามารถผลิตทุ่นระเบิดท่ีมีประสิทธิภาพสูง
มากขึ้น จนสามารถใช้เป็นอาวุธในการป้องปรามได้ในอนาคต ประกอบกับจัดหายานท่ีมีขีดความสามารถในการ
ล าเลียงและวางทุ่นระเบิดเพื่อให้มีขีดความสามารถสามารถในสร้างสนามทุ่นระเบิด(Positive Minefield)  
จากทุ่นระเบิดท่ีผลิตได้เอง  
 - ระบบอาวุธป้องกันฝ่ัง และป้องกันภัยทางอากาศ ระบบอาวุธป้องกันฝ่ัง และ
ป้องกันภัยทางอากาศ เป็นยุทโธปกรณ์ท่ีส าคัญอีกชนิดหนึ่งท่ีสามารถแสดงให้เห็นขีดความสามารถ และ 
ความพร้อมรบของ ทร. เช่น ระบบอาวุธปล่อยน าวิถีต่อต้านเรือผิวน้ า และอากาศยานท่ีมีฐานยิงบนฝ่ัง  
  ๑.๓ การพัฒนาศักยภาพของระบบฐานทัพท่าเรือ และการส่งก าลังบ ารุงระยะไกล 
   การพัฒนาฐานทัพท่าเรือให้มีความทันสมัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นครบถ้วน
ท่ีจะสามารถส่งก าลังบ ารุง และเป็นฐานปฏิบัติการท่ีสามารถด ารงสภาพในระยะยาว และมีความต่อเนื่องได้ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบฐานทัพท่าเรือ และส่ิงอ านวยความสะดวกฝ่ังทะเลอันดามัน และพิจารณาจัดต้ัง  
ฐานทัพหน้า (Forward Base) ในฝ่ังอ่าวไทย และอันดามันเพิ่มเติม รวมท้ังการพัฒนาฐานทัพเรือด าน้ าท้ังฝ่ังอ่าวไทย 
และทะเลอันดามัน เพื่อให้มีขีดความสามารถในการส่งก าลังบ ารุงของก าลังทางเรือครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบัติการ 
และสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางทะเลได้ทันเวลา  
  ๑.๔ การสนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง และการสร้างพันธมิตร 
   การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และประเทศมหาอ านาจ
ต่าง ๆ ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในยามปกติ เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นมิตร รักษาความเป็นกลาง  
ลดเงื่อนไขและโอกาสท่ีจะน าไปสู่ความขัดแย้ง เช่น การร่วมมือรักษาความมั่นคงทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี การฝึกผสมทางเรือกับประเทศในภูมิภาค เป็นต้น 
   อย่างไรก็ตามในการด าเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทร. ควรท่ีจะเน้นด้านการแสดง
ศักยภาพของก าลังพล ทร. ให้ประเทศต่างๆ ได้เห็นถึงความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติการร่วม 
ในทุกระดับ และแสดงความเป็นผู้น าท่ีจะเป็นผู้ริเริ่มโครงการต่างๆ ซึ่งจะเป็นการโน้มน้าวให้ ทร. ประเทศต่างๆ 
ปฏิบัติไปในแนวทางท่ีเราต้องการ 
 ๒. กา รส ร้ า งภ าพ ส ถ าน ก ารณ์ ท า งท ะ เล  (Maritime Situations Awareness)  
และการควบคุมบังคับบัญชา การได้มาซึ่งภาพสถานการณ์ทางทะเล ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ ทร. เป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีจะท าให้ ทร.ตอบสนองต่อภัยคุกคาม และสถานการณ์ทางทะเลได้อย่างถูกต้อง และทันเวลาอันจะ 
ท าให้สามารถควบคุมการปฏิบัติ และพิจารณาใช้ก าลังได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ และทันท่วงที อยู่ในสถานะ
ได้เปรียบและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามเป็นความขัดแย้งระดับสูง จึงต้องมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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   ๒.๑ การตรวจการณ์ทางทะเล และการเช่ือมโยงข้อมูลการ ลว.ทางทะเลในพื้นท่ีปฏิบัติการ
โดยอากาศยาน เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล หรือ UAV  การ ลว.โดยเรือด าน้ า การ ลว.โดยเรือผิวน้ า การใช้
เครือข่ายเรดาร์ตามชายฝ่ังทะเล การใช้เครือข่าย ทสปช.ในทะเล และแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบ
เช่ือมโยงข้อมูล (Data Link) ได้ แบบอัตโนมัติ ตามแนวทางการท าสงครามโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCW)  
   ๒.๒ การควบคุมบังคับบัญชา และส่ังการ การใช้ระบบเช่ือมโยงข้อมูลท่ีมาจากหน่วยควบคุม 
หรือหน่วยปฏิบัติการในพื้นท่ีต่างๆ รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานภายใต้การควบคุมของ ศรชล. เข้าสู่ระบบ  
แสดงภาพสถานการณ์ทางทะเลของ ศปก.ทร. เพื่อรวบรวม และประเมินค่าประกอบการตัดสินใจส่ังการต่อไป 
 ๓. การปฏิบัติการในภาวะขัดแย้ง เป็นการด าเนินการ และเตรียมพร้อมในการใช้ก าลัง 
ทางเรือต้ังแต่ในภาวะปกติ และสามารถพร้อมปฏิบัติการได้ทันที มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๓.๑ การปฏิบัติการทางเรือ กรณีเกิดความขัดแย้งและลุกลามจนจ าเป็นต้องใช้ก าลัง 
ทางเรือเข้าด าเนินการ การใช้ก าลังจะต้องอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ให้สถานการณ์ขยายตัวจนไม่สามารถ
ควบคุมได้ และต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศและความชอบธรรมของประชาคมโลก อยู่ใน
สถานะท่ีได้เปรียบในการเจรจาต่อรองและยังคงรักษาเกียรติภูมิของชาติไว้  ทร.จึงต้องมีขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติการท่ีเด็ดขาดและการใช้อาวุธเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และอยู่ในสถานะ
ได้เปรียบและอาศัยลักษณะของพื้นที่ปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการปฏิบัติการทางเรือจะจัด
เรือออก ลว.ป้องปรามและป้องกันเป็นก าลังเฉพาะกิจท่ีมีขีดความสามารถ และขนาดเหมาะสมกับสถานการณ์
และพื้นท่ีปฏิบัติการหมุนเวียนออกปฏิบัติการตามห้วงเวลาท่ีเหมาะสม และใช้ขีดความสามารถของ ทร.ในการ
ท าลายศักย์สงครามของข้าศึก หรือยุติการใช้ก าลังต่อกันโดยคงความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองโดยการปฏิบัติการ
เชิงรุกท่ีมุ่งเน้น การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของชาติท้ังในยามปกติและยามสงครามได้อย่างทันท่วงที โดยต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ (Situation 
Awareness) และมีก าลังพร้อมเผชิญสถานการณ์ (Respondent Forces) เพื่อคงความริเริ่มในการปฏิบัติการ
ไว้ตลอดเวลา การมีอ านาจเหนือพื้นท่ีการรบ (Battlespace Dominance) เพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมทะเล 
และปฏิเสธการใช้ทะเล อีกท้ังต้องคงความต่อเนื่องในการปฏิบัติการ (Sustained Operations) ไว้ได้จนบรรลุ
ภารกิจ  
  ๓.๒ การขยายอ านาจจากทะเลสู่ฝ่ัง(Power Projection from the Sea) เป็นการใช้ 
การควบคุมทะเล เพื่อเข้าถึงชายฝ่ัง และส่งก าลังทางทหารขึ้นบก เพื่อให้เกิดผลกระทบอันจะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายทางทหาร และจากการประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในอนาคต แนวโน้มของการขยาย
ก าลังจากเรือสู่ฝ่ังภายใต้สภาวะแวดล้อมของข้าศึกในอนาคตโดยก าลังของกองทัพเรือโดยล าพังมีความเส่ียงสูง
มาก เนื่องจากความสามารถในการต่อต้านของข้าศึก อย่างไรก็ตาม ทร.ยังคงต้องการขีดความสามารถนี้เพื่อ
การด าเนินกลยุทธ์จากทะเล และสนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆ เช่น การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสันติภาพภายใต้
องค์การสหประชาชาติ การฝึกและการปฏิบัติการร่วมกับชาติพันธมิตร การอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีขัดแย้ง 
และการเพิ่มเติมก าลังเพื่อป้องกันสถานทูต เป็นต้น 
 โดยต้องมีขีดความสามารถในการต่อต้านอาวุธที่ใช้ในการปฏิเสธพื้นท่ีของข้าศึก เช่น ทุ่นระเบิด 
ระเบิดแสวงเครื่อง อาวุธน าวิถีป้องกันฝ่ัง เริ่มจากการข่าวกรองในพื้นท่ีปฏิบัติการจากโครงข่ายระบบการค้นหา
และเฝ้าตรวจท่ีเช่ือมโยงกับระบบดาวเทียม เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเลระยะไกล อากาศยานไร้คนขับ  
เรือผิวน้ า และเรือด าน้ าในพื้นท่ีปฏิบัติการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสนามรบ และสามารถประเมิน
สถานการณ์ได้ถูกต้อง ตลอดจนสามารถก าหนดจังหวะการรบได้อย่างเหมาะสม 

----------------------------------------- 



-๒๗- 

 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพ่ือสนับสนุนการป้องกันพ้ืนท่ีทางบกและตามล าน้ าท่ีได้รับมอบหมาย 

 

แนวทางปฏิบัติ 
   จากการท่ีมีเขตแดนท้ังทางบก และล าน้ าท่ีมีความยาวและครอบคลุมพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก 
การป้องกันและรักษาอธิปไตยของพื้นท่ีทางบก และล าน้ าท่ี ทร.รับผิดชอบเหล่านี้ต้องใช้ขีดความสามารถก าลังรบ 
และยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับภัยคุกคาม และสอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศเป็นส าคัญ นอกจากนี้ปัญหา
ทางด้านความมั่นคงอื่นๆ และผลกระทบจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก ท่ีมีความหลากหลาย  
และซับซ้อน ประเทศไทย หรือ ทร. ไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยล าพัง ต้องอาศัย 
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาจากประเทศเพื่อนบ้าน ต้องอาศัยการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือ 
ในการป้องกันและปราบปราม รวมท้ังการพัฒนาความมั่นคงชายแดนระหว่างประเทศท่ีมีชายแดนติดกับ 
ประเทศไทย เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาในระดับประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามส าหรับการปฏิบัติการ
ด้วยก าลังของ ทร.จะเป็นการปฏิบัติเชิงสนับสนุนในลักษณะการป้องกันและปราบปรามตามขอบเขตท่ีกฎหมาย
มอบอ านาจ โดยใช้ก าลังของหน่วยในพื้นท่ีท่ีได้จัดเตรียมไว้ส าหรับภารกิจในยามสงครามด าเนินการ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติการตามล าน้ า เพื่อป้องกันอธิปไตยของชาติ และการตอบสนองภัยคุกคาม 
ด้านความมั่นคงอื่นๆ จึงก าหนดแนวความคิดการปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑.๑ ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามระดับทวิภาคี ใช้การสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ และสร้างกลไกความร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกันกับประเทศท่ีมีชายแดนติดต่อกับไทยในทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับรัฐบาลจนถึงระดับท้องถิ่นในทุกด้านท่ีเป็นไปได้ เช่น การแลกเปล่ียนการเยือน การปฏิบัติการร่วม 
(ลว.ร่วม) การแลกเปล่ียนข่าวสาร เป็นต้น โดยเน้นเชิงป้องปรามเป็นหลัก 
   ๑.๒ เสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามกับหน่วยงานอื่นในพื้นท่ี ในพื้นท่ี
ปฏิบัติการมีหลายหน่วยงานท่ีต้องปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น ฝ่ายปกครองในพื้นท่ี สตช. กรมศุลกากร และกรมป่าไม้ 
เป็นต้น จึงต้องมีการสร้างความร่วมมือและระบบการประสานการปฏิบัติเพื่อลดความซ้ าซ้อน และช่วยให้เกิด
การสนับสนุนซึ่งกันและกันท้ังในด้านการข่าวและการปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ในภาพรวมสูงขึ้น  
   ๑.๓ การปรับบทบาทของ นรข.เพื่อรองรับผลกระทบจากกรอบความร่วมมือแม่น้ าโขง  -
ล้านช้างท่ีจะเกิดขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในล าน้ าโขงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของ นรข.
โดยตรง จึงต้องปรับบทบาทของ นรข.เพื่อรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีก าลังจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีต้อง
เผชิญกับปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนท่ีเพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนสภาพเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจและมี 
การเคล่ือนย้ายของประชากรข้ามพรมแดนเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลประโยชน์ของชาติต่อไป
ในอนาคตท่ี นรข.จะต้องมีบาบาทท่ีเหมาะสม และกิจท่ีหลากหลายข้ึนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงนี้ต่อไป 
   ๑.๔ ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดน ผลักดันให้รัฐบาลเร่งรัด 
การพัฒนาพื้นท่ีตามแนวชายแดนท่ีมีความล่อแหลมต่อความมั่นคงและการกระท าผิดกฎหมายต่าง ๆ ท้ังใน 
ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจความปลอดภัย และด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ 
   ๑.๕ การป้องปราม และป้องกันในบริเวณท่ีล่อแหลม แนวชายแดนท่ียาวและลักษณะของพื้นท่ี
ปฏิบัติการท าให้ยากต่อการป้องกันการกระท าผิดได้อย่างท่ัวถึง ดังนั้น ทร.ควรเน้นการปฏิบัติในบริเวณพื้นท่ี
ล่อแหลมท้ังทางบกและล าน้ าในลักษณะการแสดงก าลังเพื่อป้องปรามและป้องกันเป็นหลัก และหากตรวจพบ 
การกระท าผิดจะด าเนินการตามขอบเขตของกฎหมายท่ีให้อ านาจทหารเรือต่อไป 
 ๒. การป้องกันพื้นที่บางบก เป็นการป้องกันพื้นท่ีทางบกตามท่ีได้รับมอบหมายตามแผน 
การป้องกันประเทศ คือ บริเวณชายแดน จว.จันทบุรี และ จว.ตราด โดยการด าเนินกลยุทธ์ทางบกเพื่อ  
ตรึงก าลังของข้าศึกไว้ตามแนวชายแดน จากสถิติการเกิดเหตุท่ีผ่านมาจะเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น 



-๒๘- 

 

ตามแนวชายแดนท่ียังไม่สามารถตกลงก าหนดเส้นเขตแดนอย่างชัดเจน ซึ่งประเทศไทยยังคงมีปัญหาลักษณะนี้
กับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามพื้นท่ีท่ี ทร.ได้รับมอบหมายคือแนวชายแดนด้านตะวันออกบริเวณจังหวัด
จันทบุรีและตราดท่ีติดกับประเทศกัมพูชาตามแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออก โดยต้องมีก าลัง  
และขีดความสามารถท่ีเพียงพอในการยับยั้งข้าศึกไว้ที่แนวชายแดน รอการสนับสนุนจาก ทบ.ต่อไป 

-----------------------------------------



-๒๙- 

 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพ่ือคุ้มครองและรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลของไทย 

 

แนวทางปฏิบัติ 
 จากปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลท้ังระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
มีแนวโน้มอาจพัฒนาไปสู่การใช้ก าลังระหว่างกันของประเทศท่ีอ้างสิทธิ ท าให้รบกวนหรือขัดขวางเส้นทางเดินเรือ
ของไทย อย่างไรก็ตามการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ท่ีผ่านมาท าให้ทุกประเทศท่ีเกี่ยวข้องก็มี
แนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี หรือหากมีข้อพิพาทในเรื่องเขตแดนในพื้นท่ีทับซ้อนจะพยายามควบคุม
ความขัดแย้งไม่ให้ลุกลามบานปลายต่อไป  

 ข้อพิพาทเร่ืองดินแดนในพื้นที่การมีส่วนร่วมของประเทศ เช่น ข้อพิพาทเร่ืองดินแดนใน
ทะเลจีนใต้ และปัญหาคาบสมุทรเกาหลี โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างประเทศจีนกับประเทศคู่กรณี  
ซึ่งประเทศต่าง ๆ พยายามน ามหาอ านาจเข้ามามีบทบาทเพื่อเป็นการถ่วงดุลอ านาจทางการทหารกับประเทศจีน  
จึงท าให้ปัญหาดังกล่าวสลับซับซ้อนขึ้น ประกอบกับเป็นพื้นท่ีท่ีเรือสินค้าเข้า - ออก ประเทศไทยใช้เป็นเส้นทาง
ขนส่งสินค้าทางทะเล ยากต่อการหลีกเล่ียงและกระทบต่อประเทศโดยตรง และจากนโยบายรัฐบาลต้องการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นหลัก การด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงป้องกันหรือหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดความไม่ปลอดภัย  
ต่อเส้นทางคมนาคมทางทะเลของไทย นับว่ามีความส าคัญเป็นล าดับต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเช่ือมั่นในระบบ
การคมนาคมทางทะเลของไทยท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีก าลัง
ทางเรือท่ีจะสามารถใช้คุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยในภาวะท่ีความขัดแย้งลุกลาม และเมื่อเครื่องมือด้านอื่น ๆ 
ใช้ไม่ได้ผล 
 ส าหรับในกรณีปัญหาโจรสลัด(Piracy) และการปล้นเรือ (Armed Robbery) ในภูมิภาค
เป็นปัญหาท่ีทุกประเทศในภูมิภาคได้รับผลกระทบและมีแนวทางสอดคล้องกันในการสร้างความร่วมมือในการ
แก้ปัญหาเพื่อรักษาความปลอดภัยของเรือสินค้าโดยส่วนรวม  จึงสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
ต่อภัยคุกคามได้ ดังนี้ 
 ๑. ในการอ้างสิทธิในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ใช้แนวทางการปฏิบัติเหมือนกับวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันราชอาณาจักรและรักษาสิทธิอธิปไตยเหนืออาณาเขตทางทะเลของไทย 
 ๒. ในการป้องกันผลกระทบจากข้อพิพาทเร่ืองดินแดนในพื้นที่อื่นๆ เช่น ทะเลจีนใต้  
  ๒.๑ ทร.ต้องป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในสภาวะท่ี เกิด 
ความขัดแย้ง และไร้เสถียรภาพ โดยการคุ้มกันเรือสินค้าหรือกระบวนเรือล าเลียงปัจจัยส าคัญ หรือสินค้าท่ีมี
มูลค่าสูง ท่ีเดินทางผ่านพื้นท่ีเส่ียงเข้า – ออกจากประเทศ 
  ๒.๒ สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการรักษาผลประโยชน์
โดยรวมของแต่ละฝ่ายท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เช่น การจัดกองก าลังร่วมเพื่อดูแลความปลอดภัยเรือสินค้า
ท่ีเดินทางเข้า – ออก พื้นท่ีความขัดแย้ง  
 ๓. ในการป้องกันปัญหาโจรสลัด(Piracy) และการปล้น เรือ ด้วยอาวุธ (Armed 
Robbery) 
 ๓.๑ การแสวงหาความร่วมมือในภูมิภาค 
  ๓.๑.๑ ใช้ก าลังทางเรือในการสร้างความร่วมมือ โดยเข้าร่วมกับประเทศในภูมิภาค 
และนานาชาติ ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง และปลอดภัยของเส้นทางคมนาคมทางทะเล  
ของประเทศ ภูมิภาคหรือระดับโลก เช่น การลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา กองก าลังเฉพาะกิจผสม
ปราบปรามโจรสลัดในพื้นท่ีนอกชายฝ่ังโซมาเลีย ทะเลซูลู และทะเลเซเลเบส 
   ๓.๑.๒ เสริมสร้างความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารทางทะเลท่ีส าคัญ 
อีกจ านวนมากเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ในทะเล (Maritime Domain 
Awareness : MDA) ท้ังระดับประเทศและภูมิภาคกับมิตรประเทศ และประเทศมหาอ านาจในภูมิภาค 
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   ๓.๒ การตรวจการณ์ และการรับรู้เท่าทันภาพสถานการณ์ในทะเล  
    - การตรวจการณ์ ตราทางเป้า และพิสูจน์ทราบเป้า โดยใช้สถานีเรดาร์บริเวณชายฝ่ัง
ตามแผนแม่บท NCW จ านวน ๑๐ สถานี และการตรวจการณ์จากเรือตรวจการณ์ชายฝ่ัง 
    - การ ลว.ตรวจการณ์ทางอากาศในเส้นทางคมนาคมทางทะเลท่ีผ่านพื้นท่ีเส่ียง 
    - การ ลว.ตรวจการณ์โดยก าลังเรือผิวน้ า ตามเส้นทางคมนาคมทางทะเลท่ีส าคัญ 
และในพื้นท่ีเส่ียง 
    - การพัฒนา นป.สอ.รฝ. ให้มีขีดความสามารถรองรับการตราทาง และพิสูจน์ทราบ
เป้าพื้นน้ าและอากาศยาน ในพื้นท่ีปฏิบัติการของตน ก่อนส่งเป้าหมายท่ีได้รับการพิสูจน์ทราบแล้วให้กับ 
ศปก.ทรภ. และเรือต่าง ๆ ท่ีเข้าสู่พื้นท่ีปฏิบัติการ 
    ๓.๓ การไล่ติดตาม และจับกุมในทะเล 
    - การใช้ก าลังทางเรือ และอากาศยานในการไล่ติดตาม ขัดขวาง และจับกุมผู้กระท าผิด
ในทะเล 
  ๔. การพัฒนาท่าเรือ สิ่งอ านวยความสะดวก และก าลังทางเรือฝั่งอันดามัน 
  ๔.๑ การพัฒนาระบบฐานทัพท่าเรือ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นท้ัง ๒ ฝ่ังทะเล 
มุ่งเน้นขีดความสามารถในการเป็นฐานปฏิบัติการและความสามารถในการส่งก าลังบ ารุงในระยะยาวและต่อเนื่อง 
โดยเร่งพัฒนาฐานทัพ ท่าเรือ และส่ิงอ านวยความสะดวกในฝ่ังทะเลอันดามันในล าดับแรก เพื่อใหส้ามารถด ารง
การเป็นฐานบัญชาการ และส่งก าลังบ ารุงในการรักษาความปลอดภัยของเส้นทางคมนาคมเข้า-ออกประเทศ
ไทยทางฝ่ังทะเลอันดามันได้ในทุกสถานการณ์ 
  ๔.๒ การพัฒนาก าลังรบทางเรือในฝ่ังอันดามันให้เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจคุ้มกัน
เรือสินค้า หรือกระบวนเรือล าเลียงปัจจัยส าคัญ หรือสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง ท่ีเดินทางผ่านพื้นท่ีเส่ียงเข้า – ออกจาก
ประเทศในฝ่ังทะเลอันดามันได้ 
   ๕. การก าหนดความส าคัญของท่าเรือทางฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน  หากเกิด
เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบรุนแรงจนไม่สามารถใช้ก าลังในการดูแลและรักษาความปลอดภัยเส้นทางเดินเรือ  
และท่าเรือท้ังหมดไว้ได้ โดยก าหนดท่าเรือทางฝ่ังอ่าวไทยท่ีส าคัญ คือ ท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง และฝ่ังทะเล  
อันดามัน คือ ท่าเรือน้ าลึกจังหวัดภูเก็ต ท่ีต้องได้รับการคุ้มครองให้ส ามารถใช้การได้ตลอดเวลาหาก 
เกิดสถานการณ์วิกฤติ 

-----------------------------------------
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วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายในทะเล 

 

แนวทางปฏิบัติ 
 ปัญหาการกระท าผิดกฎหมายในทะเลมีความหลากหลาย และมีวิธีการท่ีแตกต่างกันในการ
กระท าผิดรวมท้ังยังมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนในด้านกฎหมายท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
นอกจากนี้การกระท าผิดโดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ จึงยากท่ีหน่วยงานใดหรือประเทศใด
ประเทศหนึ่งจะสามารถป้องกันและปราบปรามได้โดยล าพัง ประกอบกับ ทร. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็น
หน่วยงานหลักในการบริหาร ศรชล.  ดังนั้น การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องครอบคลุมท้ังบทบาท
ของ ทร. ในฐานะฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล. และ ทร. ในฐานะหน่วยปฏิบัติ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ 
ในระดับต่าง ๆ ท่ีเป็นสากล ดังนี้ 
 ๑. การสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค จากการท่ีการกระท าผิดกฎหมายในทะเล โดยส่วนใหญ่
จะเป็นลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อทุกประเทศในภูมิภาค ประเทศ
ต่างๆ เหล่านั้น จึงมีความประสงค์และพยายามหาหนทางท่ีจะแก้ปัญหานี้เช่นกัน ดังนั้น จึงควรท่ีจะใช้โอกาสจาก
การท่ี ทร. มีความสัมพันธ์อันดีกับ ทร. ประเทศในภูมิภาค ริเริ่ม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายในทะเลในทุก ๆ ด้านท่ีเป็นไปได้ เช่น ความร่วมมือในการแลกเปล่ียน
ด้านการข่าว การแจ้งเตือน การลาดตระเวนร่วมเพื่อจัดระเบียบบริเวณชายแดนทางทะเล การจัดก าลังร่วม
ปฏิบัติการในความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค เป็นต้น 
   ๒. การผนึกก าลังป้องกันและปราบปรามภายใต้เอกภาพการบังคับบัญชา เนื่องจาก 
การกระท าผิดกฎหมายในทะเลมีรูปแบบหลากหลายสามารถเกิดได้ทุกเวลา และการมีหน่วยรับผิดชอบหลายหน่วย 
ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการท่ีดีจะท าให้เกิดการซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ส้ินเปลืองการใช้ทรัพยากรของประเทศ 
และการปฏิบัติท่ีผ่านมายังมีข้อจ ากัดในการประสานงาน จึงต้องเร่งรัดการยกระดับ ศรชล. สู่การเป็นหน่วยงาน 
ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการส่ังการ
และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
นอกจากนี้ในกรอบของ ศรชล.ควรมีการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้ 
    ๒.๑ การพัฒนากลไกการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล (Maritime Domain Awareness) 
การติดตามสถานการณ์ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีเพื่อเฝ้าระวังตรวจตราการกระท าผิดอย่างต่อเนื่องนับว่ามีความจ าเป็น
ในการแก้ปัญหา  ดังนั้น การมีข้อมูลข่าวสารท่ีดี การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพในทะเล การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ภาพสถานการณ์ในทะเล จะท าให้การป้องกันและปราบปรามบังคับใช้กฎหมาย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น การสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารท้ังในทะเลและบนบกจากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง จะท าให้มีข้อมูลการข่าวท่ีกว้างและลึก และยังสามารถสร้างเป็นเครือข่ายในการ เฝ้าตรวจ และ
รายงานจากหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ ท่ีปฏิบัติงานในทะเลได้ นอกจากนี้แล้วยังมีกลไกการควบคุม และ
ตรวจสอบการท าการประมงของ ศปมผ.ท่ีสามารถเป็นส่วนประกอบหนึ่งของข้อมูลสถานการณ์ทางทะเลได้ด้วย 
   ๒.๒ การให้ความรู้กับประชาชน การกระท าผิดกฎหมายในทะเลบางประการ เช่น  
การกระท าผิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมจ านวนไม่น้อยท่ีผู้กระท าผิดท าไปเพราะขาดความรู้  ดังนั้น การป้องกัน 
การกระท าผิดเชิงรุกและยั่งยืนประการหนึ่ง คือ การให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทะเล 
โดยไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม ผ่านส่ือ และกิจกรรมต่าง ๆ ของ ทร. เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง Website TV 
digital เป็นต้น ในการเผยแพร่ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ใช้ประโยชน์หรือผู้ประกอบอาชีพในทะเลได้รับทราบ 
อย่างต่อเนื่อง 
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    ๒.๓ ผลักดันให้มีการจัดระเบียบและควบคุมการสัญจรทางทะเล  เนื่องจากประเทศไทย 
มีเรือประมง และเรือขนาดเล็กท่ีไม่ได้อยู่ในข่ายท่ีต้องติดต้ังระบบพิสูจน์ทราบตนเองอัตโนมัติ (Automatic 
Identification System : AIS) ตามกฎของ International Maritime Organization (IMO) สัญจรเข้า - ออก
ประเทศไทยจ านวนมาก อีกท้ังยังมีท่าเรือพาณิชย์และท่าเรือประมงเรียงรายตามชายฝ่ังทะเลจ านวนมาก ท าให้ยาก
ต่อการควบคุมและจัดระเบียบการประกอบอาชีพในทะเล รวมถึงการใช้เรือประมงกระท าผิดกฎหมายในทะเล 
จึงควรได้รับการผลักดันให้มีการจัดระเบียบและควบคุมการสัญจรทางทะเลให้ครอบคลุมท้ังท่าเรือ และเรือทุกประเภท
อย่างเป็นระบบรวมถึงการด าเนินการตามอนุสัญญา และบทบัญญัติสากล เช่น UNCLOS 1982, MARPOL, SOLAS 
และ ISPS Code เป็นต้น โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การติดต้ังระบบแสดงต าบลท่ีเรืออัตโนมัติ(VMS) ให้กับ
เรือประมงตามกลไกของ ศปมผ. การตรวจสอบโดยสถานีเรดาร์ของ ทร. เป็นต้น 
 ๓. การใช้ก าลังทางเรือสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม เพื่อให้สอดคล้องกับ 
แนวทางการบริหารจัดการในการยกระดับ ศรชล.เป็นศูนย์อ านวยการท่ีมีหลายหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  
ในฐานะเป็นองค์กรหลักและเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติในภารกิจและบทบาทของ ทร.ในด้านอื่น ทร.จึงควรใช้
ก าลังทางเรือปฏิบัติการเชิงสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายในทะเล โดยเน้น
พัฒนาศักยภาพของ ศรชล.ด้วยการสนธิขีดความสามารถและทรัพยากรของหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง และสนับสนุน
การปฏิบัติของ ทร. โดยไม่กระทบต่อบทบาทการปฏิบัติการทางทหารในการป้องกันประเทศ 

-----------------------------------------



-๓๓- 

 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพ่ือสนับสนุนการรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค 

 

แนวทางปฏิบัติ 
 ประเทศต่าง ๆ ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาความมั่นคงทางทะเล ซึ่งนอกจาก 
จะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศแล้วยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ รัฐบาลไทยและ
กระทรวงกลาโหมมีนโยบายให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทร. จะต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ในการรักษาความมั่นคงของภูมิภาค และเสริมสร้างความยอมรับในระดับภูมิภาคตามแนวทาง ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดกรอบแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การสร้างความร่วมมือเป็นปัจจัย
ส าคัญในการแก้ปัญหาความมั่นคงทางทะเลในอนาคตท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค จึงมีแนวโน้มท่ีจะเกิด
ความร่วมมือเพิ่มขึ้นมากในหลายด้าน ทร. จึงต้องมีกรอบแนวทางในการด าเนินกิจการระหว่างประเทศกับประเทศ
หรือองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ท่ีชัดเจน และ ทร. ได้รับประโยชน์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ ทร. บรรลุเป้าหมายในภาพรวมได้ 
 ๒. การจัดก าลังรบทางเรือสนับสนุน เพื่อให้ประเทศไทย และ ทร. ได้รับประโยชน์โดยไม่กระทบ
ต่อภารกิจและบทบาทในด้านอื่น ทร. จะต้องเน้นให้ความส าคัญในการจัดก าลังทางเรือเข้าสนับสนุนในส่วนท่ีมี
ผลประโยชน์ต่อไทยโดยตรงเป็นหลัก หรือเป็นภัยคุกคามโดยส่วนรวมของภูมิภาค เช่น การปราบปราม 
การกระท าอันเป็นโจรสลัด และการปล้นเรือด้วยอาวุธ การ ลว.ร่วมเพื่อป้องกันการกระท าผิดกฎหมายในทะเล 
และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ซึ่ง ทร.มีขีดความสามารถ 
และต้องเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาส าคัญของภูมิภาคอีกด้วย 
  ๓. การพัฒนาองค์ความรู้และหลักนิยม เนื่องจากแต่ละประเทศมีหลักนิยมในการปฏิบัติการ
ด้านต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีหลักนิยมหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกันท่ีชัดเจน และเป็นท่ี
ยอมรับปฏิบัติได้ของก าลังรบประเทศท่ีเข้าร่วมปฏิบัติการ ซึ่ง ทร.จะต้องให้ความส าคัญในการด าเนินการเพื่อ 
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการร่วม/ผสม รวมท้ังต้องมีการเผยแพร่ความรู้ และมีการฝึกทบทวน
ของหน่วยท่ีเข้าร่วมปฏิบัติการตามห้วงเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากนี้การพัฒนาองค์บุคคลของ ทร.ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษของนับว่ามีความส าคัญ และจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
ส าหรับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัตินั้น ควรริเริ่มให้มีการจัดต้ังศูนย์ฝึกการช่วยเหลือ 
ทางมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมของก าลังพลในการปฏิบัติการด้วย 

-----------------------------------------



-๓๔- 

 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพ่ือสนับสนุนการแก้ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีภาคใต้ 

 

แนวทางปฏิบัติ 
 เนื่องจาก ทร.เป็นหน่วยหนึ่งท่ีได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบ
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการระดับรัฐบาลท่ีทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติไป
ในแนวทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนให้การแก้ปัญหาในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทร. จะใช้ก าลังทหาร
และกึ่งทหารปฏิบัติการในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ และตามท่ีรัฐบาลจะขอรับการสนับสนุน โดยเน้นแนวทาง
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และ
แนวทางท่ีสอดคล้องกับการแก้ปัญหาของภาครัฐเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. สนับสนุนและช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี 
 ๒. สนับสนุนการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับ ทร. ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดความหวาดระแวง
ในการแทรกแซงกิจการภายในประเทศซึ่งกันและกัน และให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาของไทย 
 ๓. ปฏิบัติการจิตวิทยาต่อกลุ่มแนวร่วมและกระบวนการ ดังนี้ 
  ๓.๑ ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจ และลดความหวาดระแวง 
  ๓.๒ ปลูกฝังอุดมการณ์การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และความเป็นคนไทย 
 ๔. รักษาความมั่นคงภายในและการป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
โดยควบคุม/พิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร ลดเงื่อนไขทางสังคมท่ีฝ่ายตรงข้ามอาจน าไปขยายผลในการปลุกระดม
แนวร่วม เพื่อขัดขวางการใช้ประโยชน์โดยฝ่ายตรงข้ามในพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังทางบกและทางทะเล รวมท้ัง
คุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางการเดินเรือในพื้นท่ีดังกล่าว 
 ๕. การประสานความร่วมมือทางด้านการข่าวกรองกับหน่วยงานทางด้านความมั่นคงอื่น และ
การติดตามความเคล่ือนไหวของกลุ่มคนในพื้นท่ี โดยเฉพาะความเคล่ือนไหวของกลุ่มผู้ก่อการร้ายในภูมิภาค 
เช่น กลุ่ม ISIS เพื่อป้องกันการแทรกแซง และท าให้สถานการณ์ในพื้นท่ีเลวร้ายลงจนยากแก่การควบคุม 
 ๖. ใช้ก าลังตัดรอนและท าลายกองก าลังติดอาวุธและการสนับสนุนของกลุ่มก่อความไม่สงบ 
ท้ังทางบกและทางทะเล โดยประสานการปฏิบัติกับหน่วยก าลังและหน่วยราชการอื่น ๆ ในพื้นท่ี รวมท้ังการพัฒนา
อาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยก าลังของ ทร.ท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีให้มีความทันสมัย และวางแผนการเปล่ียนถ่ายก าลัง
ท่ีใช้ปฏิบัติการในพื้นท่ี จากก าลังรบหลักของ นย. เป็นก าลังกึ่งทหาร หรือใช้ ทพ.นย.ทร.แทนภายหลังท่ี
สถานการณ์ในพื้นท่ีลดความรุนแรงลง   

-----------------------------------------



-๓๕- 

 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพ่ือสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

กล่าวน า 
 ๑. จากการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย และประชาชนมีความรู้ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการปกครองและการบริหารประเทศตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาท้ังทางด้านบวกและทางด้านลบ จึง เป็นโอกาสของกลุ่มผู้ไม่หวังดีและกลุ่ม
เคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีมุ่งหวังในการแสวงประโยชน์ ในการปลุกระดมและปลูกฝังอุดมการณ์ท่ีบิดเบือนจาก
หลักการประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง เพื่อใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ยังผลให้เกิดความแตกแยก เกิดการแบ่งพวกและแบ่งฝ่ายตามความเช่ือและอุดมการณ์ท่ีได้รับการปลูกฝัง  
ซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มจะยิ่งทวีความรุนแรง รวมท้ังยังส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างทางสังคม  
หลักนิติธรรมและนิติรัฐ และศีลธรรมอันดีของสังคมไทย  
 ๒. ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์จนท าให้ประชาชน
ท่ัวไป และกลุ่มผู้ไม่หวังดี สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกประเภท รวมถึงข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ หรือ
หน่วยงานด้านความมั่นคงผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหาผลประโยชน์โดยการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ท่ีส าคัญ 
หรือเข้าควบคุมระบบฐานข้อมูลท่ีส าคัญท่ีเก็บไว้ในรูปข้อมูลดิจิตอลของห้างร้าน หรือบริษัทต่างๆ ส่งผลให้เกิด
ความเสียหาย และกระทบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้แล้วจากแนวโน้มท่ีในอนาคตการคุกคาม
ทางไซเบอร์มีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น และมีการโจมตีทางไซเบอร์บ่อยครั้งขึ้นรุนแรงขึ้น  
การเฝ้าระวังกระท าได้ยากเนื่องจากต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง นอกจากนี้  ทร.  
เพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถรับมือภัยคุกคามนี้ได้โดยล าพัง ต้องอาศัยการบูรณาการขีดความสามารถของ
หน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีไร้พรมแดนนี้ 

แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. การปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงภายใน โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมมวลชน
เป็นภารกิจท่ีมีความละเอียดอ่อนท้ังในแง่มุมของกฎหมายและภาพลักษณ์ท่ีดีของ ทร. จึงควรสนับสนุนการปฏิบัติ
ท่ีต้องใช้ก าลังทหารด าเนินการเฉพาะท่ีจ าเป็น ด้วยอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมตามหลักกฎหมาย และการปฏิบัติสากล 
และควรให้ความส าคัญกับการเตรียมการการฝึก การดูแลก าลังพลให้ยึดมั่นในการรักษาความเป็นกลาง  
ความปลอดภัยของก าลังพลท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ี และความสงบสุขของประชาชนเป็นส าคัญ สามารถก าหนด
แนวทางปฏิบัติได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ การฝึกเตรียมก าลังพล เป็นการเตรียมและฝึกก าลังพลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้มี 
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมมวลชนและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.๒ สร้างความเข้าใจแก่ก าลังพลและครอบครัว เพื่อให้ก าลังพลเข้าใจถึงบทบาท 
ของทหารท่ีต้องวางตัวเป็นกลางและลดโอกาสความขัดแย้งของก าลังพล ทร. ต่อแนวความคิดทางการเมือง 
การปกครองของประเทศ ทร. จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจก าลังพลและครอบครัวในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่อง และติดตามความเคล่ือนไหวของกลุ่มคนภายนอก 
ท่ีมีความพยายามใช้ก าลังพลของ ทร. เป็นเครื่องมือทางการเมือง 
 ๑.๓ การระมัดระวังการใช้ส่ือทางสังคม ในปัจจุบันและอนาคตส่ือสังคมทางระบบออนไลน์ 
จะมีความรวดเร็วและมีใช้งานโดยง่าย ราคาถูก ท้ังท่ีเป็นอุปกรณ์ประจ าส านักงาน และท่ีก าลังพลมีใช้ส่วนตัว 
โดยส่ือเหล่านี้จะมีผลต่อจิตวิทยามวลชนท่ีก่อให้เกิดความเช่ือท่ีมีความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงได้ ซึ่งอาจถูก
ชักจูงไปในทางท่ีไม่เหมาะสม และยากท่ีจะแก้ไขหากได้น าเสนอต่อสาธารณชนไปแล้ว จึงควรก าชับให้ก าลังพล
ระมัดระวังการใช้งานและให้ความรู้ความเข้าใจในการเสนอแนวคิดและเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว ในขณะ 
เดียวกัน ทร. สามารถใช้ส่ือเหล่านี้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทร.ได้ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร



-๓๖- 

 

เพื่อความเข้าใจท่ีถูกต้อง และลดปัญหาการกระทบกระท่ังระหว่างเจ้าหน้าท่ี ทร. และประชาชน ตลอดจนใช้
เป็นช่องทางในการเผยแพร่นโยบายการปรองดอง และสมานฉันท์ของรัฐบาลได้อีกทางหนึ่ง 
 ๒. การปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ท้ังในด้านการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีส าคัญ เช่น ระบบควบคุม บังคับบัญชา และส่ังการ ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาการ ใช้ 
ขีดความสามารถทางสงครามไซเบอร์ในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้มีเกิดความได้เปรียบทางยุทธการในการ
ปฏิบัติการด้วย ซึ่งในเบื้องต้นนี้ควรพัฒนาขีดความสามารถในเชิงรับ คือ การป้องกันการรุกรานจากสงคราม  
ไซเบอร์ก่อน และพัฒนาขีดความสามารถในเชิงรุกควบคู่กันไป ทร.จึงต้องเตรียมความพร้อมของก าลังพล และ
องค์วัตถุอย่างเร่งด่วน 

-----------------------------------------



-๓๗- 

 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ 

 

แนวทางปฏิบัติ 
 การก่อการร้ายเป็นส่ิงท่ีสร้างผลกระทบต่อประเทศในหลายด้าน ซึ่งการต่อต้านการก่อการร้าย
ท่ีเป็นภัยคุกคามร่วมของทุกประเทศในภูมิภาคและมหาอ านาจท่ีมีผลประโยชน์อยู่ จะต้องกระท าอย่างเป็นระบบ 
โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในทุกๆ ด้าน  โดยให้ความส าคัญกับการป้องกันและป้องปราม
เป็นล าดับแรก และใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการข่าวกรอง ด้วยการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวและการเฝ้าตรวจ
ในทุกระดับ รวมท้ังพร้อมท่ีจะใช้ก าลังเข้าปราบปรามและพื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. พัฒนาหลักนิยม ยุทธวิธี ยุทโธปกรณ์ แผนปฏิบัติ และก าลังพล ให้ทันต่อการพัฒนา
รูปแบบการก่อการร้าย การก่อการร้ายจะมีการพัฒนารูปแบบและยุทธวิธีในการโจมตีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ทร.
จะต้องพิจารณาปรับปรุงพัฒนาแผนดังกล่าว และจัดเตรียมความพร้อมของก าลังพล (นสร.กร.) ตลอดจน
ยุทโธปกรณ์ ให้ทันสมัยและทันต่อการพัฒนารูปแบบการก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง และต้องขีดความสามารถ 
ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็วโดยสามารถขนส่งล าเลียงชุดปฏิบัติการพิเศษและยุทโธปกรณ์ 
เข้าสู่พื้นท่ีปฏิบัติการโดยทางอากาศ ทางใต้น้ าโดยเรือด าน้ า และการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา 
ในภาวะวิกฤติ 
  ๒. เสริมสร้างความร่วมมือการต่อต้านการก่อการร้ายกับประเทศในภู มิภาคและ
มหาอ านาจ ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ  ท้ังในภูมิภาคและมหาอ านาจมีความพยายามท่ีจะร่วมมือและให้การสนับสนุน
ซึ่งกันและกันท้ังในด้านการฝึกและการพัฒนาหลักนิยม รวมท้ังยุทโธปกรณ์ในการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งจะท าให้
การต่อต้านการก่อการร้ายของ ทร.มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเสริมสร้างความร่วมมือและการรับ 
การสนับสนุนจะต้องอยู่ในกรอบของความมีศักด์ิศรีของชาติ และการไม่มีภาพลักษณ์ ท่ีเป็นฝ่ายตรงข้าม 
กับชาติมุสลิม 
   ๓. สร้างเครือข่ายด้านการข่าว การรวบรวมข้อมูลข่าวสารและการเฝ้าตรวจทั้งในประเทศและ
ภูมิภาค การสร้างเครือข่ายด้านการข่าว รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และการเฝ้าติดตามสถานการณ์กับหน่วยงานท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ  โดยการบูรณาการการแลกเปล่ียนข่าวสารทางทะเล ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น 
ระบบVMS AIS CENTRIX CCTV VTMIS ของหน่วยงานต่างๆ ท้ังใน และนอก ทร. หน่วยงานใน ศรชล. ทสปช.
ทางทะเล และมิตรประเทศ อย่างต่อเนื่อง และเช่ือถือได้จะท าให้ ทร.มีฐานข้อมูลท่ีทันสมัยและทราบ 
ความเคล่ือนไหวของกลุ่มก่อการร้าย ท้ังแนวโน้มเป้าหมายและรูปแบบในการโจมตี ซึ่งจะท าให้ ทร.พัฒนา
แนวทางในการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือสกัดกั้น/จับกุมได้ก่อนท่ีกลุ่มก่อการร้ายจะโจมตี 
  ๔. พัฒนาการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐ ท่าเรือพาณิชย์และแท่นผลิต
ปิโตรเลียมในทะเลมีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับ ทร.ในการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยของตนเอง 
ตามแนวทาง The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) ซึ่ งมี บุ คลากร 
และอุปกรณ์ ท่ีสามารถสนับสนุนการป้องกันการก่อการร้ายได้ ดังนั้นการสนับสนุนการฝึก การฝึกร่วม รวมท้ัง 
การมีแนวทางปฏิบั ติร่วมกันกับท่าเรือพาณิชย์และแท่นผลิตปิโตรเลียมจะท าให้หน่วยงานดังกล่าว  
มีความสามารถในการป้องกันตนเองได้สูงขึ้น 
  ๕. พัฒนากลไกการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล การก่อการร้ายในทะเลและชายฝ่ัง 
มีความเป็นไปได้สูงท่ีกลุ่มก่อการร้ายจะใช้เรือเป็นพาหนะในการปฏิบัติการ ดังนั้นการพัฒนากลไกการรับรู้เท่า
ทันสถานการณ์ทางทะเล ท่ีสามารถติดตามภาพสถานการณ์ทางทะเลในพื้นท่ีอ่าวไทยและทะเลอันดามัน  
จะท าให้สามารถติดตามเรือท่ีต้องสงสัยได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งก าลังเข้าสกัดกั้น/จับกุมได้ทันก่อนท่ีกลุ่มก่อ
การร้ายจะโจมตีเป้าหมาย 



-๓๘- 

 

  ๖. ป้องปรามและป้องกันด้วยก าลังทางเรือ เพื่อแสดงให้กลุ่มก่อการร้ายเห็นถึงศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้าย ทร.จะต้องส่งก าลังเข้าลาดตระเวนตรวจการณ์ในพื้นท่ีล่อแหลม 
เช่น ท่าเรือพาณิชย์และแท่นผลิตปิโตรเลียม ตามห้วงเวลาท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่องและพร้อมใช้ก าลังในการ
ป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ ซึ่งแนวทางการต่อต้านการก่อการร้ายในปัจจุบันมีแผนด าเนินการท่ีก าหนดไว้แล้ว 
ตามแผนต่อต้านการก่อการร้ายสากลแห่งชาติ และแผนเผชิญเหตุของทัพเรือภาคต่าง ๆ รวมท้ังมีแนวทาง 
การประสานความร่วมมือของหน่วยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลของ ศรชล. ซึ่งในส่วน
ของ ทร. ได้มีแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ตามแผนต่อต้านการก่อการร้ายสากลเรียบร้อยแล้ว 

-----------------------------------------



-๓๙- 

 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพ่ือสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยประชาชนในทะเล ชายฝั่ง และพ้ืนท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 

แนวทางปฏิบัติ 
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีแนวทางท่ีได้ก าหนดแล้วตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ซึ่ง ทร.เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการดังกล่าว บทบาทของ ทร.จึงเป็นบทบาทในเชิงสนับสนุน โดยเน้น
ส่วนท่ีหน่วยงานอื่นไม่มีขีดความสามารถ เช่น ในทะเลและบริเวณชายฝ่ัง และการประสานความร่วมมือในพื้นท่ี
ท่ีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนได้เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการใช้ทรัพยากร รวมท้ังไม่ส่งผลกระทบต่อบทบาท
ของ ทร. ในด้านการปฏิบัติการทางทหาร ส าหรับการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติอื่นๆ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม ไฟป่า ภัยหนาว แผ่นดินไหว ทร.จะให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมด้วย
ก าลังท่ีมีอยู่ตามโครงสร้างปกติ  โดยมีแนวทางการสนับสนุนท่ีสอดคล้องกับแผนและนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ดังนี้ 
 ๑. มาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุ  
  ๑.๑ ภัยธรรมชาติ 
   ๑.๑.๑ สนับสนุนการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย ปัจจุบันรัฐบาลเน้นท่ีจะพัฒนาให้มี
ระบบพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการต้ังศูนย์เตือนภัย
พิบัติแห่งชาติ (ศตช.) ซึ่งในขณะนี้ ทร.มีส่วนร่วมให้การสนับสนุน โดยเป็นศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล
กองทัพเรือฝ่ังทะเลอันดามัน (ศรภ.ทร.อม.) ศูนย์เฝ้าตรวจและรายงานการเคล่ือนตัวของคล่ืนด้านฝ่ังทะเลอันดามัน
และสถานีวัดความส่ันสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นใน ๒๐ ปีข้างหน้า ทร.จะต้องใช้โอกาสท่ีมีหน่วยงานท่ีสามารถ
ให้การสนับสนุนได้ เช่น กรมอุทกศาสตร์ และ ส.ทร.สนับสนุนการพัฒนาระบบการเตือนภัยของศูนย์เตือนภัย
แห่งชาติ (ศตช.) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมทุกภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ๑.๑.๒ สนับสนุนการให้ความรู้ การให้ความรู้กับประชาชนมีความส าคัญ เช่น การสังเกต 
ส่ิงผิดปกติทางธรรมชาติ การหนีภัย การสร้างเครื่องป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
การด ารงชีพในภาวะฉุกเฉิน การปฏิบัติตัวในระหว่างเกิดภัยธรรมชาติรูปแบบต่างๆ ซึ่ง ทร. สามารถให้การ
สนับสนุนในส่วนนี้ได้ จากการเผยแพร่ความรู้ผ่าน ส.ทร. Website ทร. โครงการอบรม ทสปช.ในทะเล และ 
การจัดต้ังศูนย์ฝึก HADR ในหน่วยของ ทร. 
 ๑.๒ อุบัติเหตุทางทะเล 
    การเกิดอุบัติเหตุในทะเลมีการด าเนินการท่ีเป็นสากลตามระบบความปลอดภัยและ
แจ้งเหตุภัยพิบัติทางทะเล หรือ Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) ขององค์กรทางทะเล
ระหว่างประเทศ หรือ International Maritime Organization (IMO) และการประสานการปฏิบัติเป็นหน้าท่ี
ของ ศรชล. ซึ่ง ทร. สามารถให้การสนับสนุนได้ ดังนี้ 
    ๑.๒.๑ สนับสนุนการพัฒนา ศรชล. ในการปฏิบัติท่ีผ่านมาการประสานงานในการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยและการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในทะเลเป็นหน้าท่ีของ ศรชล. ซึ่ง ทร. เป็นหน่วยงานหลัก ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ จึงควรยกระดับ ศรชล.สู่การเป็นศูนย์อ านวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ
พัฒนาให้มีเอกภาพในการบังคับบัญชา ปรับโครงสร้างให้มีความเหมาะสม และมีกฎหมายและงบประมาณ
รองรับการปฏิบัติงาน 
    ๑.๒.๒ ส่งเสริมการจัดระเบียบการสัญจรในทะเล ในอนาคตการสัญจรในทะเลจะมี
ความคับค่ังมากขึ้น โอกาสการเกิดอุบัติเหตุในทะเลจึงสูงขึ้น การจัดระเบียบการสัญจรในทะเลท่ีดีจะท าให้
สามารถลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุลงได้ ทร. จึงควรผลักดันให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าพัฒนาระบบ
ควบคุมการสัญจรทางทะเล ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยผ่านช่องทาง ศรชล. 
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    ๑.๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาเครื่องช่วยการเดินเรือ การพัฒนาระบบเครื่องช่วยการเดินเรือ 
ให้รองรับการเดินเรือท่ีทันสมัยและมีความแม่นย าในการเดินเรือมากขึ้น ก็จะเป็นหนทางหนึ่งท่ีลดโอกาสการเกิด
อุบัติเหตุในทะเลได้ ทร.จึงควรสนับสนุนให้กรมอุทกศาสตร์พัฒนาระบบเครื่องช่วยการเดินเรือให้มีความทันสมัย
ยิ่งขึ้น เช่น ทุ่นไฟอิเล็กทรอนิกส์ แผนท่ีเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
    ๑.๒.๔ สนับสนุนการให้ความรู้ ด้วยประเทศไทยมีเรือขนาดเล็กจ านวนมาก ส่วนใหญ่
ผู้ควบคุมเรือขาดความรู้ และละเลยการปฏิบัติตามกฎการเดินเรือสากล ท าให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเรือโดนกันสูง 
จึงควรผลักดันให้กระทรวงคมนาคมจัดให้มีการให้ความรู้ในเรื่องกฎการเดินเรือสากล และระบบความปลอดภัยและ
แจ้งเหตุภัยพิบัติทางทะเลของโลก (GMDSS) ขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) อย่างเป็นระบบและท่ัวถึง 
ส าหรับในส่วนของ ทร.สามารถให้การสนับสนุน โดยใช้ ส.ทร.  Website ทร.และการอบรม ทสปช. ทางทะเล
เป็นเครื่องมือได้ 
    ๑.๒.๕ การสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประเทศไทยมีผู้ประกอบอาชีพในทะเล 
และมีศูนย์วิทยุประมงชายฝ่ังเป็นจ านวนมาก สามารถสร้างเครือข่ายการรายงานหรือแจ้งเหตุกับ  ศปก.ทร./
ศปก.ทรภ. ได้ เพื่อประสานการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นจากผู้ประกอบอาชีพในทะเลท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะ
สามารถท าให้การช่วยเหลือสามารถท าได้รวดเร็วขึ้น และควรจัดต้ังศูนย์ประสานงานทหารกับพลเรือน ศบภ.ทร. 
และศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร. 
   ๒. มาตรการสนับสนุนระหว่างเกิดเหตุ มีแนวความคิดในการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑ ภัยธรรมชาติ 
      พิจารณาใช้โครงสร้างของ ศบภ.ทร.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย ใช้ก าลังของ 
ศบภ.ทร.พื้นท่ีต่างๆ ของ ทร.หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือจัดก าลังเป็น“หมู่เรือเฉพาะกิจ
บรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ” หรือ “หมวดเรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ”
ตามความรุนแรงของเหตุการณ์ มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีประกอบกิจกรรมหรือพักอาศัย  
ในบริเวณชายฝ่ังทะเล เกาะต่าง ๆ และสถานท่ีผลิตปิโตรเลียมในทะเลเป็นอันดับแรก โดยด าเนินการประสาน 
โดยใกล้ชิดกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือ 
แผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใหการช่วยเหลือผูประสบภัยเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงาน
อื่น ๆ รวมทั้งต้องไม่เกิดปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณในภายหลัง 
      อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติการท่ีเป็นระบบจ าเป็นต้องมีฐานปฏิบัติการท่ีมีขีดความสามารถ 
ในการให้ความช่วยเหลือในทุกด้านและควบคุมบังคับบัญชาหน่วยปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อจ ากัดในการใช้
ฐานปฏิบัติบนบก โดยเฉพาะตามแนวชายฝ่ังท่ีอาจได้รับความเสียหายด้วย จึงควรให้การช่วยเหลือโดยใช้เรือ 
ท่ีมีคุณลักษณะอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ท่ีสามารถบรรทุกผู้ประสบภัยได้เป็นจ านวนมาก มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพียงพอ และการปรับภารกิจของก าลังทางเรือท่ีเตรียมไว้ส าหรับการปฏิบัติการ
ทางทหารเปล่ียนเป็นภารกิจในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย(HA/DR) โดยต้องมีขีดความสามารถใน
การจัดก าลังช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยได้ ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือท่ีก าหนดไว้ 
    ๒.๒ อุบัติเหตุทางทะเล 
      การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลจากการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล มีแนวทางท่ีเป็นหลักสากล 
ตามกฎขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และมีแนวทางการปฏิบัติในกรอบของ ศรชล. ดังนั้นการสนับสนุน
ของ ทร. จะเน้นความร่วมมือผ่านทาง ศรชล. ให้การช่วยเหลือในพื้นท่ีห่างฝ่ังและการปฏิบัติท่ีหน่วยงานอื่นไม่มี
ขีดความสามารถเป็นหลัก 
  ๓. มาตรการสนับสนุนหลังเกิดเหตุ   
   ภายหลังการเกิดเหตุตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ก าหนดให้เป็นการฟื้นฟู
บูรณะ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบหลักของกระทรวงมหาดไทยในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน  
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ภาครัฐต่างๆ การสนับสนุนในส่วนของ ทร. จึงต้องเป็นไปตามขีดความสามารถ และแผนบรรเทาสาธารณภัย 
ของ ทร.ท่ีก าหนด โดยใช้ก าลังท่ีประจ าอยู่ตามพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ี ทร. รับผิดชอบ 
   ๔. การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ ทร.รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย 
การสนับสนุนในพื้นท่ีอื่น ๆ เช่น ตามพื้นท่ีท่ีหน่วย ทร.ต้ังอยู่หรือได้รับการร้องขอจากรัฐบาลเป็นไปตาม
สถานภาพของงบประมาณโดยใช้หน่วยก าลังท่ีประจ าอยู่ตามพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ี ทร. รับผิดชอบท้ังใน และ
ต่างประเทศ 
   ๕. การอนุ รักษ์ ท รัพยากรธรรมชาติ  และสิ่ งแวดล้อม การด า เนินการโครงการ 
ตามพระราชด าริ และโครงการตามโนบายรัฐบาล เพื่อสนับสนุนในการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมให้ด ารงอยู่ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

----------------------------------------- 
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แนวทางการพัฒนากองทัพเรือ 
 

 จากการประเมินยุทธศาสตร์ในแต่ละวัตถุประสงค์เฉพาะทางเรือ สามารถสรุปความต้องการ
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กองทัพเรือบรรลุจุดมุ่งหมาย
ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านก าลังพล 
 ๑. การปฏิรูปก าลังพลในภาพรวมเพื่อปลูกฝังพื้นฐานท่ีส าคัญขององค์กร ประกอบด้วย การใช้งาน
ระบบสารสนเทศ การท างานเป็นทีม และการจัดการความรู้ 
 ๒. พัฒนาก าลังพลให้มีขีดความสามารถทางด้านภาษา การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านความมั่นคงทางทะเล เพื่อสามารถส่ือสารในการปฏิบัติการร่วม/ผสมระดับนานาชาติ 
ปฏิบัติในเชิงการทูตได้อย่างเหมาะสม และสามารถแสดงวิสัยทัศน์และเปิดมุมมองไปสู่โลกภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      ๓. พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้เพียงพอและรองรับกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีก้าวไป
อย่างรวดเร็วได้ เนื่องจากก าลังพลของ กองทัพเรือจะต้องเข้าสู่ยุคของอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีมีความทันสมัยและ
เทคโนโลยีช้ันสูงท่ีจะต้องเข้ามาทดแทนยุทโธปกรณ์เก่า 
     ๔. มีระบบการพัฒนาบุคลากรตามหลักขีดสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาก าลังพลให้มี
ความเช่ียวชาญมีความเป็นมืออาชีพ ในแต่ละสาขาปฏิบัติการอย่างแท้จริง และได้รับการฝึกทบทวนหลักนิยม
และยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง  
 ๕. ส่งเสริมและพัฒนาก าลังพลทุกระดับของกองทัพเรือให้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรับผิดชอบ
เสียสละ และค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักปฏิบัติในการท างาน 
 ๖. พัฒนาก าลังพลความรู้และความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับต่างประเทศในสาขาต่างๆ 
ความรู้และความสามารถในการอ านวยการยุทธก์ารวางแผนทางทหารและการวางแผนในสถานการณ์วิกฤติ และ
ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติการตามสาขาการรบต่างๆ 
  ๗. ก าลังพลในระดับผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักการ
ด้านการทูต การใช้ภาษาต่างประเทศ มีภาวะผู้น าทางทหาร มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวท่ีดี เพื่อให้
สามารถปฏิบัติในเชิงการทูตได้อย่างเหมาะสม และต้องเป็นผู้ให้ความสนใจกับความเคล่ือนไหวด้านข่าวสารระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้สามารถแสดงวิสัยทัศน์และเปิดมุมมองไปสู่โลกภายนอกได้  
          ๘. มีระบบการบริหารจัดการก าลังพลและระบบการพัฒนาก าลังพลตามหลักขีดสมรรถนะ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง และท่ีส าคัญจะต้องมีแนวทางการเตรียมบุคลากร/
บริหารจัดการส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่งท่ีส าคัญ และกลุ่มท่ีมีขีดสมรรถนะสูง  ท่ีเหมาะสมและ 
เป็นธรรม 

ด้านการข่าว 
     ๑. พัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้สามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือให้ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมการปฏิบั ติของกองทัพเรือในทุกบทบาทต้ังแต่ภาวะปกติ  และเมื่อ 
เกิดสถานการณ์  
       ๒. พัฒนาก าลังพลด้านการข่าวให้มีขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และรวดเร็ว สามารถประเมินแนวโน้มสถานการณ์ให้สามารถแจ้งเตือนภัยได้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้
ต้ังแต่ก่อนเกิดเหตุ  
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     ๓. พัฒนาขีดความสามารถงานด้านข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรอง โดยน าเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ รวมทั้งน าฐานข้อมูลมาใช้
ในการรวบรวม แลกเปล่ียนและเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารในลักษณะเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารในลักษณะ
เครือข่าย ให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารได้อย่างท่ัวถึงและทันเวลา ตลอดจนให้ความส าคัญในการตรวจสอบ
และประเมินภัยคุกคาม และการต่อต้านภัยคุกคามท่ีเกิดจากเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
     ๔. พัฒนาการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ท่ีมีอยู่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขยายความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานด้านความมั่นคง 
ทางทะเลในต่างประเทศ โดยเน้นประเทศในประชาคมอาเซียนและมิตรประเทศตามล าดับ 
   ๕. เน้นการข่าวกรองในพื้นท่ีปฏิบัติการและข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับกองทัพเรือในภูมิภาคให้มากขึ้น  
รวมท้ังสร้างเครือข่ายด้านการข่าวในระดับต่าง ๆ ท้ังกับหน่วยงานภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการข่าวในภาพรวม และขยายฐานข้อมูลการข่าวให้กว้างและลึกในทุกมิติ  

ด้านการส่งก าลังบ ารุง 
   ๑. พัฒนาขีดความสามารถของฐานทัพ ท่าเรือ ในการส่งก าลังบ ารุงให้ครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบัติการ
ของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับฐานทัพท่าเรือด้านฝ่ังทะเลอันดามัน 
เพื่อเตรียมการส าหรับรองรับก าลังทางเรือตามยุทธศาสตร์ และการพัฒนาขีดความสามารถใต้น้ า 
   ๒. พัฒนาความร่วมมือด้านการส่งก าลังบ ารุงระหว่างเหล่าทัพ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 
และท าให้ระบบการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้นพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมโยง
ท้ังในระดับกองทัพเรือ และระดับเหล่าทัพให้สามารถประสานงาน แลกเปล่ียนข้อมูล และรายงานผลได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย                    
    ๓. ส่งเสริมการจัดหายุทโธปกรณ์ท่ีสามารถผลิตได้ในประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศและการพึ่งพาตัวเองในระยะยาว และใช้โอกาสท่ีมีภัยคุกคามทางทหารต่ าใช้ส่วนประกอบของยุทโธปกรณ์ 
ท่ีหาได้ง่ายในท้องตลาด และมีราคาถูกกว่าอุปกรณ์ท่ีออกแบบเฉพาะเพื่อใช้ทางการทหาร 
         ๔. ลดจ านวนแบบของอาวุธยุทโธปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ลงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหา
การส่งก าลังบ ารุงในระยะยาว ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายและสะดวกในการบริหารจัดการท้ังการส่งก าลังบ ารุง และ
การฝึกเตรียมก าลังพล  
        ๕. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ และภาคเอกชนให้มากขึ้น เช่น การมีข้อตกลงเพื่อให้
สามารถสนับสนุนการส่งก าลังบ ารุงระหว่างกันได้ท้ังในภาวะปกติและภาวะขัดแย้ง การลงทุนปลูกสร้างท่าเรือ 
และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ด้านกิจการพลเรือน 
   ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ และด ารงการปฏิบัติงาน 
ตามโครงการพระราชด าริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง 
      ๒. พัฒนาระบบงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนของกองทัพเรือ 
ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
     ๓. พัฒนาระบบการปฏิบัติการข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานกิจการพลเรือนเพื่อสนับสนุน ให้ 
การปฏิบัติงานของกองทัพเรือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
     ๔. ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ จากส่ือมวลชนแขนงต่างๆ ส าหรับ 
การปฏิบัติการข่าวสาร และจิตวิทยาต่อมวลชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือในทุกบทบาท 
พร้อมท้ังจัดกิจกรรมและเผยแพร่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ของกองทัพเรือให้สาธารณะชน
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ได้รับทราบ และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของกองทัพเรือเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนท้ังในด้านการปฏิบัติการและ
งบประมาณ  
     ๕. พัฒนาจากการปฏิบัติการข่าวสารสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามแบบเป็นการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศและการประชาสัมพันธ์ภารกิจบทบาทของกองทัพเรือท่ีต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนมากขึ้น  

ด้านการควบคุมบังคับบัญชาและการสื่อสาร 
     ๑. พัฒนาเครือข่ายการส่ือสารและสารสนเทศของกองทัพเรือให้มีความพร้อม สามารถสนับสนุน
การควบคุมบังคับบัญชา ตามแผนป้องกันประเทศและแผนเผชิญเหตุ และสอดคล้องกับหลักการของสงคราม 
ท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง(NCW) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    ๒. พัฒนาระบบการควบคุมบังคับบัญชาของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือและศูนย์ปฏิบัติการ
ทัพเรือภาค ให้สามารถติดตามการเคล่ือนไหวก าลังของตนได้ตลอดเวลาในลักษณะ Real Time และสามารถประสาน 
และแลกเปล่ียนเป้าหมายในความควบคุมหรือรับผิดชอบหน่วยท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะการท าสงคราม 
ท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCW) รวมท้ังขยายขีดความสามารถให้สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลและภาพสถานการณ์ 
กับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพต่าง ๆ  
 ๓. พัฒนาขีดความสามารถในการท าสงครามไซเบอร์ท้ังเชิงรุก และเชิงรับให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ๔. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสาร และสารสนเทศให้รองรับเทคโนโลยี  
และภัยคุกคามท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานของกองทัพเรือให้สามารถรองรับการใช้งาน
ระบบส านักงานอัตโนมัติและระบบงานสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ                    
 ๖. ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และพัฒนาก าลังพลด้านการส่ือสารและสารสนเทศ รวมท้ัง 
การปฏิบัติงานด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ สงครามสารสนเทศและไซเบอร์ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับงานท่ีเพิ่มขึ้น
และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและระบบส่ือสารและสารสนเทศของกองทัพเรือในอนาคต 
 

ด้านการฝึก 
 ๑. ด ารงแนวความคิดในการฝึกท่ีว่า “รบอย่างไรฝึกอย่างนั้น ปฏิบัติงานอย่างไรฝึกอย่างนั้น” 
โดยกิจหรือการปฏิบัติท่ีก าลังพลจะต้องเผชิญในอนาคตจะต้องถูกน ามาฝึกให้เกิดความเช่ียวชาญและพร้อมท่ีจะ
ปฏบิัติได้อยู่เสมอ     
 ๒. การฝึกในการปฏิบัติการทางทหารจะต้องให้ความส าคัญกับการฝึกกองทัพเรือ และการฝึก
ร่วมกองทัพไทยเป็นอันดับแรก เพื่อให้ก าลังพลมีความเข้าใจแนวทางการรบร่วมและสามารถปฏิบัติภารกิจ 
ตามแผนป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๓. การฝึกกับประเทศต่างๆ เมื่อมีโอกาสและสถานภาพงบประมาณอ านวยให้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์
ให้กับก าลังพล เนื่องจากในอนาคต กองทัพเรือต้องมีความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ มากขึ้น ท้ังในระดับทวิภาคี 
และพหุภาคี  
 ๔. ให้ความส าคัญกับการฝึกท้ังในด้านการปฏิบัติการทางทหารท่ีไม่ใช่สงคราม โดยเฉพาะการฝึก
การปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ การรักษากฎหมาย การช่วยเหลือประชาชน และการต่อต้านการก่อการร้าย 
โดยเฉพาะในทะเลและชายฝ่ัง ซึ่งเป็นภัยคุกคามท่ีส าคัญในอนาคต 
 

ด้านการวิจัยและพัฒนา 
      ๑. วิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและด ารงสภาพความพร้อมรบ
ของกองทัพเรือในทิศทางท่ีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ เพื่อใช้งาน และ



-๔๕- 

 

ประจ าการในกองทัพ เพื่อลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดหายุทโธปกรณ์ เช่น ทุ่นระเบิด UAV ตรวจการณ์
ประจ าเรือ เป็นต้น 
 ๒. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในการต่อเรือตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีมีอยู่ เพื่อสามารถต่อเรือขนาดเล็กและขนาดกลางเข้าประจ าการในกองทัพ 
       ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์กับองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ 
และเอกชน เพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ใช้ประโยชน์อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกันรองรับการพัฒนายุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัยในอนาคต 
 ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
ท่ีทันสมัยและก าลังพลท่ีมีความสามารถในการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมทันต่อ 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี
 

ด้านการบริหารจัดการ 
 ๑. ปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยการยกเลิกงานท่ีล้าสมัย ลดความซ้ าซ้อน หรือเป็นกระบวนการ
ท่ีไม่มีคุณค่า 
 ๒. ปรับปรุงระบบงบประมาณให้มีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไป และ
เอื้อต่อการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 ๓. พัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นระบบและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ได้วิธีท่ีดีท่ีสุด รวมทั้ง
มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรให้สามารถสนับสนุน การวางแผน การตกลงใจ  
การควบคุม และการประเมินผล ได้ทุกส่วนงานภายในกองทัพ 
 ๕. พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพแบบองค์รวมตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศหรือองค์กรขีดสมรรถนะสูง 
 ๖. เสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการให้กับก าลังพล ตามหลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จนเป็น
ท่ียอมรับและศรัทธาของประชาชน 

-----------------------------------------  
 


