
พัฒนาการการปองกันประเทศกับการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย 
นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ 

 
พัฒนาการการปองกันประเทศหากพิจารณาตามลักษณะของภัยคุกคาม (threat) ตั้งแตหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2493 เปนตนมานั้น ภัยคุกคามของประเทศไทยนั้นเกิดจากการเขายึดครองของ
ลัทธิคอมมิวนิสต การปองกันประเทศของไทยจะพิจารณาจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลตามลําดับ
เหตุการณในการวิเคราะหบริบทสังคมไดแบงออกเปน 5 ชวง  ดังนี้ 
 ชวงที่ 1 พ.ศ.2493 – 2497 : กําเนิดสงครามเย็นและสงครามเกาหลี 
 ชวงที่ 2 พ.ศ.2497 – 2508 : การเขารวมในสนธิสัญญาปองกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ชวงที่ 3 พ.ศ.2508 – 2522 : สงครามเวียดนาม 
 ชวงที่ 4 พ.ศ.2522 – 2533 : เวียดนามยึดครองกัมพูชา 
 ชวงที่ 5 พ.ศ.2533 – 2545 : สงครามเย็นยุติ 
 
ชวงท่ี 1 พ.ศ.2493 – 2497 : กําเนิดสงครามเย็นและสงครามเกาหลี 
 
 บริบททางสังคม 
 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกลายเปนมหาอํานาจที่เขมแข็งที่สุด 
เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติมาก อีกทั้งเศรษฐกิจมิไดบอบช้ําจากสงครามมากนัก ระบบการเมืองเปน
ประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ และที่สําคัญที่สุด คือ การมีอาวุธนิวเคลียรในความครอบครอง สหรัฐอเมริกา
ไดพยายามจัดตั้งองคกรสหประชาติใหเปนกลไกในการรักษาสันติภาพระหวางประเทศ ตลอดจนการวาง
ระเบียบเศรษฐกิจ การคาและการเงินระหวางประเทศไดใหความสําคัญในยุโรปดวยเกรงอิทธิพลของลัทธิ
คอมมิวนิสตจากสหภาพโซเวียต และดวยความแตกตางทางดานอุดมการณของระบบการเมืองและระบบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต จึงนําไปสูความหวาดระแวงและความไมเขาใจ
กันระหวางประเทศทั้งสอง ทําใหการเมืองของโลกไดถูกแบงออกเปน 2 คาย (Bi - Polar World) คือ คาย
โลกเสรีมีประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแกนนําและคายคอมมิวนิสตมีสหภาพโซเวียตเปนแกนนํา การแขงขัน
ระหวางมหาอํานาจทั้งสองทําใหโลกตกอยูภายใตสภาพที่เรียกวา สงครามเย็น (Cold War) นับแตนั้นเปนตน
มา (จุลชีพ ชินวรรณโน, 2539 : 268) 
 
 ในยุโรปสงครามเย็นเริ่มตนในป พ.ศ. 2488 โดยเร่ิมจากขอขัดแยงระหวางจากปญหาสันติภาพใน
ตุรกี เยอรมันและยุโรปตะวันออกของโซเวียต ประเทศตะวันตกถือวาเปนภัยคุกคามความมั่นคงของตน  
สหรัฐอเมริกาจึงเขาชวยเหลือรัฐบาลของประเทศที่รักเสรีทั้งหลายในโลกใหพนจากการคุกคาม ภายใต
หลักการที่เรียกวา Truman Doctrine (กมล ทองธรรมชาติ, 2516 : 17) โดยใชกําลังทหารและเศรษฐกิจสกัด
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กั้นการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสตทุกแหงในโลกทั้งยุโรปและเอเชีย เพราะสหรัฐฯ เชื่อวาแผนการของ 
โซเวียต คือ การเริ่มตนยึดครองยุโรปตะวันออกแลวขยายมาสูเอเชียและทําการปดลอมสหรัฐ ฯ เพื่อทําลาย
ระบบทุนนิยม (สุรชาติ  บํารุงสุข, 2525 : 5) 
 
 ในทวีปเอเชียภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุด ประเทศเกาหลีที่ถูกเคยยึดครองโดยญี่ปุนไดถูก
แบงออกเปนสองสวน เกาหลีเหนืออยูภายใตการดูแลของโซเวียต สวนเกาหลีใตอยูภายใตการดูแลของ
สหรัฐอเมริกา และกลายเปนสมรภูมิของมหาอํานาจที่มีผลประโยชนและอุดมการณขัดแยงกันซึ่งมีสภาพ
เปนสงครามเย็น และในที่สุดเปลี่ยนเปนสงครามรอน (Hot  War) ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2493 เวลา 
04.00 น. เมื่อกองทัพเกาหลีเหนือ ประมาณ 60,000 คน ไดบุกผานเสนขนานที่ 38 องศาเหนือ ลงมายังเกาหลี
ใต ภายใตการสนับสนุนชวยเหลือของกองกําลังจีนคอมมิวนิสต ที่มีจํานวนถึง 300,000 คน (กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด, 2541 : 19) และตอมาในป พ.ศ. 2494 มีทหารจีนถึง 400,000 คน และทหารเกาหลีเหนืออีก  
100,000 คน (ปรีชา  ศรีวาลัย, 2530 : 177) จากเหตุการณดังกลาวคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาติ ได
ประนามการกระทําของเกาหลีเหนือวาเปนการทําลายสันติภาพและไดลงมติ 2 ประการ คือ (กองทัพอากาศ, 
2526 : 370) 
 1. ใหทั้งสองฝายหยุดรบทันที 
 2. ใหเกาหลีเหนือถอนทหารกลับขึ้นไปเหนือเสนขนานที่ 38  
 
 ตอมาในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2493 คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ขอใหประเทศ 
ตาง ๆ ที่เปนสมาชิกสหประชาชาติสงทหารไปชวยเหลือเกาหลีใต เพื่อธํารงไวซ่ึงสันติภาพและความมั่นคง
ระหวางประเทศ ประเทศไทยโดยรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดเสนอรัฐสภาและไดรับความ
เห็นชอบใหการสนับสนุน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 โดยสงกําลังทหาร 1 กรมผสม มีกําลังพล
ประมาณ 4,000 คน และมี พล.ต.มจ.พิสิฐดิษพงษ เปนผูบัญชาการทหารไทย ไปรวมรบกับสหประชาชาติที่
มีนายพลแมคอาเธอร เปนผูบัญชาการสงครามไดยุติเมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 มีการลงนามความตกลง
สงบศึก ซ่ึงประเทศเกาหลียังคงแบงเปน 2 สวนตามเดิม การสงทหารไทยไปรวมรบในสงครามเกาหลีนี้
เปนไปตามหลักอุดมคติของสหประชาชาติอันสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 57  
ซ่ึงบัญญัติวา  “รัฐพึงรวมมือกับนานาประเทศในการรักษาความยุติธรรมระหวางประเทศและผดุงสันติสุข
ของโลก และรัฐบาลก็ไดมีนโยบายที่แถลงไวตอรัฐสภาวาจะรวมมือกับองคการสหประชาติในกิจการตาง ๆ  
เพื่อความยุติธรรมระหวางประเทศและผดุงสันติสุขของโลก” (กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2541 : 19)   
นอกจากนี้เหตุผลที่ไทยสงทหารไปรวมรบก็เพื่อยับยั้งมิใหกองทัพฝายคอมมิวนิสตยึดครองเกาหลีใตไดซ่ึง
ถือเปนจุดยุทธศาสตร อาจเผยแพรอิทธิพลลงมาในภาคตะวันออกไกลและเอเชียอาคเนยได อีกทั้งเปนการ
สกัดกั้นอันตรายและความเดือดรอนที่อาจจะลุกลามลงมาถึงประเทศไทยดวยอีกวิธีหนึ่ง ผลที่ประเทศไทย
ไดรับ คือ ประเทศไดปฏิบัติตามพันธกรณีของสหประชาชาติโดยครบถวน และทหารไทยทั้งสามเหลาทัพ
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ไดสรางชื่อเสียงใหประเทศตาง ๆ เห็นถึงความเปนชาตินักรบ นอกจากนั้นทหารไทยยังไดบทเรียน ความรู
ประสบการณในการรบตามแบบ ไดเรียนรูการใชอาวุธยุทโธปกรณสมัยใหมเอากลับมาปองกันประเทศชาติ
ตอไป ดังที่ พลเอกหลวงหาญสงคราม อดีตเสนาธิการทหาร ไดประมวลผลดีในการสงทหารไปชวยรบ คือ 
(กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2541 : 788) 
 1. ไดผลในการยับยั้งลัทธิคอมมิวนิสตที่คุกคามโลกเสรีประชาธิปไตยใหชะงักลงชั่วระยะหนึ่ง 
 2. ไดผลในการปองกันและกําจัดศัตรูของประเทศไทยแตภายนอกประเทศ 
 3. ไดผลในอันที่จะฟนฟูประเทศชาติ ดังเห็นไดจากการที่สาขาองคกรตาง ๆ ของสหประชาชาติ
ไดมาประชุมหรือมาตั้งสํานักงานในกรุงเทพ ฯ ตลอดจนสหรัฐฯ ไดอํานวยความชวยเหลือในการใหอาวุธ
และในงานสาขาตาง ๆ ทั้งในทางเศรษฐกิจและทางเกษตรกรรม 
 4. เปนผลใหคณะมนตรีสัญญาเจนีวามาประชุมครั้งแรกในไทย และตั้งสํานักงานเลขาธิการประจํา 
ณ กรุงเทพ ฯ เปนการบํารุงจิตใจประชาชน พลเมืองในอันที่จะไดรับความชวยเหลือจากประเทศภาคีเมื่อถูก
รุกราน 
 

นอกจากนั้นการสงทหารไทยไปรวมรบในสงครามเกาหลี ซ่ึงนโยบายตางประเทศของไทยอยูใน
ความควบคุมของทหารเปนสวนใหญ ผูนําไทยโดย จอมพล ป. ไดประกาศจุดยืนอยูขางสหรัฐอเมริกาในเวที
การเมืองโลกในการตอตานคอมมิวนิสต การดําเนินนโยบายปองกันประเทศโดยยึดติดกับมหาอํานาจนาจะ
ดีกวาอยูโดดเดี่ยวหรือเปนกลาง การดําเนินวิธีการทางการทูตเปนแบบเกาะประเทศใหญ เห็นไดชัดเจนจาก
การสงทหารเขารวมโดยไมมีการตอรอง นโยบายการปองกันประเทศไทยจึงอยูกับสหรัฐอเมริกา จนประเทศ
ไทยกลายเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญในการดําเนินนโยบายตางประเทศของสหรัฐฯ และเปนยุคเริ่มตนของ
การมีนโยบายตางประเทศแบบที่เรียกวา จงรักภักดี (สุรชาติ บํารุงสุข, 2525 : 9) เพราะผูนําไทยเชื่อวา  
สหรัฐฯ คือ มหาอํานาจ มีความมั่นคงปลอดภัยถาไทยอิงสหรัฐฯ และมีความเชื่อสอดคลองกับเรื่องภัย
คุกคามคอมมิวนิสต คือ โซเวียตและจีน ประเทศไทยจึงเปนประเทศเปาหมายที่สหรัฐ ฯ เห็นผลประโยชน
และใหความสนใจในการเขารวมเปนพันธมิตรในลักษณะทวิภาคี  เพื่อสรางอํานาจของสหรัฐฯ ใหแข็งแกรง
ยิ่งขึ้น  ผูนําไทยจึงสรางความสัมพันธกับประเทศโลกเสรีประชาธิปไตย และรูสึกวาภัยคุกคามตอประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และไทยตองการพึ่งสหรัฐฯ เพราะมีอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัยและพรอมที่
จะชวยเหลือเมื่อไทยตองการ (อรอนงค  เรืองอนุพงษ, 2540 : 9)  
 
 สรุปภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง นับตั้งแตป พ.ศ. 2493 เปนตนมา ลักษณะของภัย
คุกคามตอประเทศไทย คือ การเผยแผลัทธิคอมมิวนิสต  การปองกันประเทศของไทย คือ การสงทหารไป
รวมรบในสงครามเกาหลีเพื่อตอตานการเขายึดครองของลัทธิคอมมิวนิสตตามมติของสหประชาชาติ 
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การพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย 
การพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทยในชวงนี้ นับตั้งแตป พ.ศ. 2492 เปนตนมานั้น เปน

จุดเริ่มตนในการปรับปรุงกองทัพอากาศยุคใหม เร่ิมตั้งแตการปรับปรุงการจัดโครงสรางสวนราชการภายใน
กองทัพ และไดมีการรับมอบเครื่องบินจากประเทศตะวันตก รวมทั้งมีการจัดซื้ออีกจํานวนมาก ดังนี้ 
(กองทัพอากาศ, 2526 : 357 - 365) 

พ.ศ. 2491 – 2494  ซ้ือเครื่องบินแบบ ฝ. 8 (T - 6)  จํานวน  120 เครื่อง 
พ.ศ. 2492 ซ้ือเคร่ืองบินแบบ ฝ. 9 (Chipmunk) จํานวน 18 เครื่อง จากประเทศแคนาดา และอีก

จํานวน  48 เครื่อง จากประเทศอังกฤษ 
พ.ศ. 2493 ซ้ือเครื่องบินแบบ ข.14 (Spitfire) จํานวน 28 เครื่อง จากประเทศอังกฤษ 
พ.ศ. 2494  สหรัฐอเมริกาไดใหความชวยเหลือทางทหารแกประเทศไทยโดยมอบเครื่องบิน แบบ ข. 

15 (Bearcat) แบบ ฝ. 8 (T - 6)  และแบบ  จ. 3 (Helldiver)  ไดซ้ือเครื่องบิน แบบ ฮ. 1 (Sikorsky)   จํานวน  3 
เครื่อง จากอังกฤษ  ซ้ือเครื่องบินแบบ ฝ. 10 (Tigermoth) และยังไดรับโอนเครื่องบินจากกองทัพเรือจํานวน
หนึ่ง คือ แบบ จ. 4  แบบ ส. 5  และแบบ ส. 6 

พ.ศ. 2495 ซ้ือเครื่องบินแบบ ฮ. 2 ก. (Hillor)  จํานวน  6 เครื่อง 
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พัฒนาการการปองกันประเทศกับการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย  
นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ 

 
ชวงท่ี 2 พ.ศ.2497 – 2508 : การเขารวมในสนธิสัญญาปองกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

บริบททางสังคม 
 เมื่อเกิดสงครามเกาหลีในป พ.ศ. 2493 และตอมาไดเกิดเหตุการณสูรบระหวางฝรั่งเศสกับเวียดนาม
ในอินโดจีน ซ่ึงมีจีนและโซเวียตใหการสนับสนุน รัฐบาลฝรั่งเศสไดรองขอใหรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให
หลักประกันในการเผชิญกับภัยของการขยายตัวจากฝายคอมมิวนิสต ซ่ึงเปนปญหาตอความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต รัฐบาลสหรัฐฯ ไดตอบสนองดวยแนวความคิดที่จะจัดตั้งองคการความมั่นคง
รวมกันขึ้น คือ องคการสนธิสัญญาปองกันรวมแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือซีโต (South East Asia 
Treaty  Organization : SEATO) เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2497 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส 
(กองทัพอากาศ, 2526 : 479) ประกอบดวยสมาชิก 8 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส  
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ปากีสถาน ฟลิปปนส และไทย โดยมีวัตถุประสงคในการประสานนโยบายและผนึก
กําลังในการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต ซ่ึงประเทศตาง ๆ เหลานี้มีเปาหมายรวมกันอยาง
ชัดเจนวา  ปรารถนาที่จะสงเสริมโครงรางแหงสันติภาพและเสรีภาพใหมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น เชิดชูหลัก
ประชาธิปไตย เสรีภาพสวนบุคคล การปกครองโดยกฎหมายและสงเสริมสวัสดิภาพ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสําหรับประชาชนทั้งมวลในเขตสนธิสัญญา โดยเปดเผยและเปนทางการถึงความปรารถนาใน
เอกภาพซึ่งภาคีทั้งมวลมีอยู เพื่อวาผูใดก็ตามที่อาจจะรุกรานจักไดสังวรวา ภาคีในเขตนี้จะยืนหยัดรวมกัน
เสมอ และปรารถนาที่จะประสานความเพียรพยายามเพื่อการปองกันรวมกันเสมอ เพื่อรักษาสันติภาพและ
ความมั่นคงปลอดภัยของทั้งมวล ซ่ึงภาคีอ่ืน ๆ แตละประเทศจะเผชิญกับอันตรายดังกลาวรวมกันตามวิถีทาง
รัฐธรรมนูญของประเทศตน จุดออนที่สําคัญขององคการสนธิสัญญาปองกันรวมแหงเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต คือ การขาดเจตจํานงรวมกันของประเทศสมาชิกที่จะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และดําเนินการตอตาน
คอมมิวนิสตดวยกันอยางจริงจัง โดยเฉพาะฝรั่งเศสและปากีสถานซึ่งไมมีเจตนารมณในการตอตาน
คอมมิวนิสตไดแสดงความไมสนใจในกิจกรรมทหารขององคการนี้เลย ไมเคยสงทหารเขารวมซอมรบกับ
ประเทศสมาชิกอื่น การที่ประเทศทั้งสองไมสนใจในกิจกรรมตอตานคอมมิวนิสต เพราะประเทศทั้งสอง
ไมไดกลัวภัยจากคอมมิวนิสต แตทั้งสองประเทศหวังที่จะไดประโยชนอยางอื่นมากกวา กลาวคือ ฝร่ังเศส
ตองการใหประเทศภาคีชวยใหฝร่ังเศสไดครองอาณานิคมของตนในอินโดจีนตอไป แตปรากฎวาประเทศ
สมาชิกไมสนับสนุนและเรงรัดใหมอบเอกราชใหอาณานิคมดวย สวนปากีสถานตองการใหประเทศสมาชิก
สนับสนุนตนในการทําสงครามกับอินเดียแตสมาชิกไมใหความสนับสนุน ทําใหในป พ.ศ. 2515 ปากีสถาน
ถอนตัวออกจากองคการ และในที่สุดซีโตไดยุบเลิกลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2520 (กมล  
ทองธรรมชาติ, 2516 : 185 - 188) 
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 จุดออนอีกประการหนึ่ง คือ การไมมีกองกําลังประจําการอยูในเขตสนธิสัญญาเหมือนองคการนาโต      
แตประเทศสมาชิกโดยเฉพาะไทยหวังไดวาสหรัฐฯ มีกองกําลังที่เคลื่อนไหวไดรวดเร็ว (mobile  forces) อยู
ในทะเลจีนใตและเหนือ ยอมที่จะชวยเหลือประเทศสมาชิกไดทัน การไมมีกองกําลังประจําอยูทําใหซีโตถูก
วิจารณวาเปนแตเพียงเสือกระดาษ (ศิโรตน ภาคสุวรรณ, 2527 : 265) นอกจากนี้องคการยังไมไดรับการ
สนับสนุนจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจํานวนมาก เพราะไมเชื่อวาจะชวยปองกันได ประเทศอิน
โดจีน พมาและกัมพูชา ไดประณามองคการนี้วาเปนองคการเพื่อสนองผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจ  
เปนองคการที่กอใหเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคนี้มากกวาที่จะรักษาสันติภาพ สวนลาวไมอยูในฐานะที่จะ
ใหการสนับสนุนได มีแตเวียดนามใตที่เชื่อวาองคการนี้จะชวยตานการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสตได   
และใหการสนับสนุนองคการนี้อยางเต็มที่ทั้ง ๆ ที่ไมไดเปนสมาชิก สวนมาเลเซียเรียกรองใหเอเชียอาคเนย
เปนกลางโดยการค้ําประกันของมหาอํานาจสามประเทศ  

 
การจัดตั้งองคการสนธิสัญญาปองกันรวมแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ ผูนําไทยคาดหวังวาจะมี

บทบาทสําคัญในการประกันความมั่นคงของไทย ในป พ.ศ. 2498  ไดใหซีโตเขามาใชฐานทัพในไทย และ
ในยุคนี้สหรัฐฯ เองก็ใหการยอมรับรัฐบาลทหารของ จอมพล ป. เพราะรัฐบาลทหารคือผูที่ตอตาน
คอมมิวนิสตอยางแข็งขัน แตในขณะเดียวกันจอมพล ป. เองก็ไดสงคนไปรวมประชุมกับจีนที่บันดุง  
ประเทศอินโดนีเซีย (สุรชาติ บํารุงสุข, 2525 : 9) แสดงใหเห็นวา นโยบายการปองกันประเทศของไทย
ในชวงนี้ยังคงยึดติดกับมหาอํานาจทั้ง 2 คาย ในลักษณะที่เรียกวา  “เหยียบเรือสองแคบ” 

  
 ตอมารัฐบาลในยุคของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ที่ไดปฏิวัติตนเองเมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 โดย
ประกาศเหตุผลขอหนึ่งของการปฏิวัติวา (ประสงค  สุขุม, 2539 : 11)  “สถานการณทั้งภายนอกและภายใน
รัดรึงตึงเครียดขึ้นทุกที โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยคอมมิวนิสตไดคุกคามประเทศอยางรุนแรง” จึงตองมีการยึด
อํานาจเพื่อปองกันประเทศใหพนจากภัยคอมมิวนิสต  ซ่ึงคณะปฏิวัติไดเห็นถึงคอมมิวนิสตวาเปนศัตรูของ
ประเทศอยางชัดเจน เชน การประกาศวาหนังสือพิมพใดทําตัวเปนปากเสียงของคนตางชาติออกเสียงแทน
หรือเชิดชูลัทธิที่เปนภัย เชน คอมมิวนิสต จะตองประสบการปราบปรามอยางเด็ดขาด (ประสงค  สุขุม, 
2539 : 15)   ใน 3 เดือนแรกของการปฏิวัติทางการเริ่มงานการเมืองกับคอมมิวนิสตไดจับกุมคอมมิวนิสตไทย
คนแรก คือ นายศุภชัย ซ่ึงเปนบุคคลชั้นหัวหนาของคอมมิวนิสตไทยและมีกองบัญชาการอยูที่สวนใน
จังหวัดธนบุรี จอมพลสฤษดิ์ ไดสอบสวนดวยตนเองและใชอํานาจของคณะปฏิวัติส่ังใหประหารชีวิต ใน
วันที่ 30  ตุลาคม พ.ศ. 2502 (ประสงค  สุขุม, 2539 : 24)  ภายใตการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ หัวหนาคณะ
ปฏิวัติและตอมาในฐานะนายกรัฐมนตรี ไดใชอํานาจของนายกฯ ตามมาตรา 17 แหงธรรมนูญการปกครอง
ในสมัยนั้นปราบปรามคอมมิวนิสตอยางเด็ดขาดและรวดเร็ว โดยถือวาเปนการรักษาความมั่นคงและภัยจาก
คอมมิวนิสตเปนภัยที่สําคัญที่สุดของชาติ ดังจะเห็นไดจากโอวาทของ จอมพลสฤษดิ์ ที่สรุปไดวา ศัตรูของ
ชาติ มิใช ปรากฎตัวเขามาในรูปยกเปนกองทัพเขามารบราฆาฟนอยางในสมัยกอนและยากที่ช้ีใหชัด บางก็
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แอบแฝงตัวเขามาในรูปของการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อทําลายจิตใจ ขวัญและความสามัคคีของชาติ บางก็แฝง
ตัวเขามาอยางแทรกซึม เพื่อบอนทําลายเศรษฐกิจและความผาสุขของประชาชนในชาติ ในการตอสูกับศัตรู
ของชาติตองรวมมือกันทุกฝาย (กองทัพบก, 2538 : 13) จากคํากลาวนี้จะเห็นวาผูนําไทยนาจะกลัวภัยคุกคาม
จากลัทธิคอมมิวนิสตอยางมาก จึงไดดําเนินการอยางเด็ดขาด 

 
ในป พ.ศ. 2502  กองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคแปซิฟก ไดจัดใหมีการประลองอาวุธของเครื่องบินขับ

ไลระหวางกองทัพอากาศสหรัฐกับประเทศตาง ๆ ในเอเชีย (U.S. : Asian Fighter Weapons Conference) 
หรือเรียกวา “Flying  Brothers” ณ ฐานทัพอากาศคลาด  ประเทศฟลิปปนส ซ่ึงกองทัพอากาศไทยใหเขารวม
ดวย (กองทัพอากาศ, 2526 : 9) การจัดใหมีการฝกรวมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและนานน้ํา
ทะเลจีนใต เปนการดําเนินนโยบายปดลอมจีนของสหรัฐอเมริกา โดยเสริมสรางกองทัพอเมริกันไวในทวีป
เอเชียหลายแหง เพื่อความพรอมที่จะปฏิบัติงานใด ๆ ที่จะตอบโตแกผูรุกราน  
 
 ตนป พ.ศ. 2503  เกิดวิกฤติการณในลาว ประเทศไทยตองการใหองคการซีโตเขาชวยเหลือทาง
ทหารแกลาวฝายขวา เพื่อปองกันมิใหลาวฝายซายที่เปนคอมมิวนิสตที่ไดรับการสนับสนุนจากจีนและ
เวียดนามเหนือไดขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้น แตสมาชิกองคการซีโตบางประเทศ เชน อังกฤษและฝรั่งเศส ไมเห็น
ดวยเพราะเกรงวาจีนและโซเวียตจะถือโอกาสเขาแทรกแซง ทําใหความขัดแยงขยายตัว ความเห็นที่แตกตาง
นี้ทําใหซีโตเปนอัมพาต รัฐบาลไทยจึงเริ่มเห็นความมั่นคงรวมในลักษณะพหุภาคีเปนมาตรการที่ไร
ประสิทธิภาพ จึงพยายามเรียกรองใหสหรัฐฯ เขาประกันความมั่นคงในลักษณะทวิภาคี สหรัฐฯ ได
สนองตอบเขาประกันความมั่นคงในลักษณะทวิภาคี โดยออกแถลงการณถนัด - รัสค (Thanat - Rask  
Communique) ในเดือนกันยายน  พ.ศ. 2505  รัฐมนตรีตางประเทศ ดีน รัสค (Dean  Rask) ของสหรัฐฯ ได
ยืนยันตอรัฐมนตรีตางประเทศของไทย พ.อ.ถนัด คอมันต วา “พันธกรณีของสหรัฐฯ มิไดขึ้นอยูกับขอตกลง
ของประเทศภาคีสนธิสัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดกอนหนานี้ ทั้งนี้เพราะพันธกรณีตามสนธิสัญญานี้เปนเรื่องของ
แตละประเทศ และทุกประเทศรวมกันก็ได” (จุลชีพ ชินวรรณโน, 2539 : 273 -274) แถลงการณถนัด - รัสค  
ทําใหรัฐบาลไทยภายใตนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ซ่ึงยึดอํานาจมาจากจอมพล ป. มีความมั่นใจ
ในพันธกรณีของสหรัฐฯ มากขึ้น ไดขยายความรวมมือโดยยอมใหสหรัฐ ฯ สรางและใชฐานทัพในประเทศ
อีกหลายแหง นอกเหนือจากฐานทัพอากาศที่ตาคลีและโคราชในป พ.ศ. 2505 และนครพนมในป พ.ศ. 2506
ซ่ึงในป พ.ศ. 2505 - 2506 นี้ สหรัฐฯ ไดสงทหารเขาประจําการในไทยประมาณ 10,000 คน (สุรชาติ บํารุง
สุข, 2525 : 9) เครื่องบินจํานวนมากของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ไดเขามาประจําการในไทยเพื่อ
ปฏิบัติการตอบโตทางอากาศในเวียดนาม ดวยเหตุนี้เพื่อใหสหรัฐฯ สามารถใชประโยชนจากพื้นที่ของไทย  
สหรัฐฯ จึงตองทําการค้ําจุนและสนับสนุนฐานะของรัฐบาลไทย  ไทยจึงเปนผลประโยชนของสหรัฐฯ  และ
ผูนําไทยถึงกับประกาศวา สหรัฐ คือ มิตรแท (สุรชาติ  บํารุงสุข, 2525 : 13) และหลังป พ.ศ. 2505 เปนตนมา  
ผูนําไทยไดเขารวมเปนพันธมิตรทางทหารแบบที่เรียกวา  “รวมหัวจมทาย”  กับสหรัฐอเมริกาในการตอสูกับ
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การเขายึดครองของลัทธิคอมมิวนิสต โดยเฉพาะการเดินเขาสูสงครามเวียดนามกับสหรัฐฯ (สุรชาติ บํารุง
สุข, 2541 : 5) การที่รัฐบาลไทยรวมมือกับสหรัฐฯ และมีทหารอเมริกันจํานวนมากในไทย ตั้งแตป พ.ศ. 
2503 กอใหเกิดผลกระทบหลายประการทั้งทางบวกและลบตอการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ประกอบ
กับจีนและเวียดนามเหนือไมพอใจที่ไทยยอมใหสหรัฐฯ มาใชฐานทัพ จึงชวยสนับสนุนผูกอการราย
คอมมิวนิสตมากขึ้น อิทธิพลของคอมมิวนิสตจึงไดขยายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ความใกลชิดระหวางผูนําไทยกับสหรัฐ ฯ ในชวงนี้ ทําใหไมมีการพัฒนาประชาธิปไตยและขาดการดําเนิน
นโยบายตางประเทศ และตองประสบกับปญหาในการปรับนโยบาย เมื่อสหรัฐฯ เปลี่ยนทาทีตอเอเซีย
อาคเนยในเวลาตอมา  (จุลชีพ ชินวรรณโน, 2539 :  275) 
  

สรุปภัยคุกคามของไทยในชวงนี้ยังคงเปนภัยจากการเผยแผลัทธิคอมมิวนิสต นโยบายการปองกัน
ประเทศของไทย คือ การเขารวมในสนธิสัญญาปองกันเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อหาพันธมิตรรวมในการ
ตอตานลัทธิคอมมิวนิสตในลักษณะพหุพาคี แตไมประสบผลสําเร็จเทาใดนัก จึงหันเขาหาความรวมมือกับ
สหรัฐอเมริกาในลักษณะทวิภาคี 

 
 การพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย 

การพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทยในชวงนี้ จะเห็นวากองทัพอากาศไดมีการรับมอบเครื่องบิน
จํานวนมากจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ดังนี้ (กองทัพอากาศ, 2526 : 357 - 365) 
 พ.ศ. 2498 ไดรับเครื่องบินแบบ ฝ.11 (T – 33)  และแบบ ฝ.11 (RT – 33)  ซ่ึงเปนเครื่องบินไอพนรุน
แรกของกองทัพอากาศไทยตามโครงการชวยเหลือทางทหารของสหรัฐ ฯ 
 พ.ศ. 2499 ไดรับเครื่องบินแบบ ข.16 (F – 84G)  
 พ.ศ. 2503 ไดรับเครื่องบินแบบ ข.17 (F – 84F) 
 พ.ศ. 2504 ไดรับเครื่องบินแบบ ฝ.11 (T – 33A)  แบบ ตฝ. 11 (RT – 33A)       แบบ ตฝ.12 (T – 
37B)  แบบ ส.17 (Cessna 170B)  แบบ ล.1 (C – 45) และแบบ ล.2 (C – 47) 
 พ.ศ. 2505 ไดรับเครื่องบินแบบ ฝ.13 (T – 28D) เฮลิคอปเตอรแบบ ฮ.4 (H – 34C) และแบบ ฮ.5 (H 
– 43B) 
 พ.ศ. 2506 ไดรับเครื่องบินแบบ ข.17 (F – 86L)  และแบบ ธ.1 (L – 28A) 
 พ.ศ. 2507 ไดรับเครื่องบินแบบ ล.2 อ. (C – 47D)  และแบบ ล.4 (C – 123B) 
 พ.ศ. 2508 ไดรับเครื่องบินแบบ ล.5 (HS - 748)  และแบบ ข.18 ก. (F – 5B) 
 

การพัฒนาดานการฝกของกองทัพอากาศ นับตั้งแตป พ.ศ. 2497  ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีใน
องคการสนธิสัญญาปองกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEATO) กองทัพอากาศไดเร่ิมมีการฝกรวมกับกองทัพ
พันธมิตร  เชน  ป พ.ศ. 2498 สหรัฐอเมริกาใหนักบินกองทัพอากาศไทยไปฝกเครื่องบินไอพนแบบ T – 33  
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ณ ฐานทัพอากาศโยโกตา ประเทศญี่ปุน  ป พ.ศ. 2499 องคกร SEATO  ไดเร่ิมการฝกขึ้นครั้งแรกในประเทศ
ไทย ช่ือ FIRM LINK   มีชาติภาคีเขารวมการฝก 6 ชาติ กองทัพอากาศไทยไดสงเครื่องบินเขารวมการฝก  39 
เครื่อง  ป พ.ศ.2502 กองทัพอากาศสงนักบินขับไลและเครื่องบินขับไลแบบ F – 84 G เขารวมการประลอง
อาวุธกับประเทศตาง ๆ ในเอเชีย  ณ ฐานทัพอากาศคลาค ประเทศฟลิปปนส  โดยกองทัพอากาศสหรัฐ ฯ 
เปนเจาภาพ และป พ.ศ. 2507 องคกร SEATO ไดจัดใหมีการฝกรวมครั้งที่ 26  เรียกวา “AIR BOONCHOO”     
การฝกครั้งนี้ชาติภาคีไดนําเครื่องบินที่ทันสมัยเขารวม  เชน  F-105, F-102, F-101, Hawker, Hunter, 
Canberra, C-130, C-124  (กองทัพอากาศ, 2530 : 61-67) 

 
การพัฒนาระบบปองกันหรือเฝาตรวจ ไดเร่ิมสรางสถานีเรดาร (Radar) ในระบบปองกันภัยทาง

อากาศ โดยความชวยเหลือของสหรัฐอเมริกา ไดแก ในป พ.ศ. 2504 จัดตั้งสถานีเรดารขนาดเล็กที่สนามบิน
นครราชสีมาและอุดรธานี ป พ.ศ. 2505 จัดตั้งสถานีเรดารขนาดเล็กที่สนามบินพิษณุโลกและสถานีเรดาร
ขนาดกลางที่สนามบินอุบล ป พ.ศ. 2506 เร่ิมกอสรางอาคารปฏิบัติการของศูนยยุทธการทางอากาศ (ศยอ.) 
และจัดตั้งสถานีเรดารขนาดใหญที่ศูนยควบคุมและรายงานเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมาและที่จังหวัด
อุดรธานี ป พ.ศ. 2507 จัดตั้งสถานีเรดารขนาดกลางที่มุกดาหารและนครพนม และป พ.ศ. 2508 จัดตั้งสถานี
เรดารขนาดใหญที่อุบลราชธานี (กองทัพอากาศ, 2526 : 612) 
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พัฒนาการการปองกันประเทศกับการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย  
นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ 

 
ชวงท่ี 3 พ.ศ.2508 – 2522 : สงครามเวียดนาม 
 

บริบททางสังคม 
 ตั้งแตประเทศเวียดนามถูกฝร่ังเศสเขาไปแสวงหาอาณานิคมในป พ.ศ. 2416 ภายหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 ส้ินสุดลง  ญ่ีปุนถอนตัว เวียดนามจึงประกาศเอกราชโดยประธานาธิบดีโฮจิมินต แตฝร่ังเศส
พยายามจะกลับมายึดครองอีก ในป พ.ศ. 2489 เวียดนามจึงเปดการรบกับฝร่ังเศสจนถึงป พ.ศ. 2497 ชาว
เวียดมินตทําการรบอยางหนัก เรียกวา ศึกเดียนเบียนฟู ทําใหฝร่ังเศสพายแพตองถอนกําลังออกจากเวียดนาม 
มีการตกลงอนุสัญญาเจนีวาทําใหเวียดนามแบงออกเปน 2 สวน  บริเวณเสนขนานที่ 17 องศาเหนือ เปนรัฐ
อิสระพนจากการปกครองของฝรั่งเศส (กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2541 : 15 - 16) 
 
 ประเทศเวียดนามเหนือตองการจะรวมเวียดนามใตเขาดวยกัน จึงไดสงเจาหนาที่และกําลังทหารเขา
ไปแทรกซอนอาศัยและหลบซอนอยูในหมูบานของเวียดนามใต ในป พ.ศ. 2501 ไดเร่ิมทําสงครามกองโจร
กับเวียดนามใต โดยมีเปาหมายคือโรงเรียน ไดเกลี้ยกลอมเด็กอายุ 15 -16 ป  เขาเปนพลพรรคฝกอาวุธเขาทํา
การรบแทรกซึมเขาไปตามหมูบานดวยการโฆษณาชวนเชื่อใหราษฎรเขาใจผิดในการบริหารงานของรัฐบาล
เวียดนามใตจนประสบผลสําเร็จ ในป  พ.ศ. 2502 โฮจิมินตไดตั้งกองกําลังเวียดกงและแนวรวมรักชาติเพื่อ
ปลดปลอยเวียดนามใต และในป พ.ศ. 2504 เวียดกงไดทําการรุกรบเวียดนามใตอยางรุนแรง จนเวียดนามใต
ตองรองขอความชวยเหลือจากมิตรประเทศฝายโลกเสรี จนกระทั่งในป พ.ศ. 2507 ไดขอความชวยเหลือทาง
ทหารจากรัฐบาลไทย โดยขอใหฝกหัดนักบินกองทัพอากาศ รัฐบาลไทยภายใตการนําของ จอมพลถนอม   
กิตติขจร ไดใหความชวยเหลือเพื่อปองกันและยับยั้งการรุกราน ตลอดจนผดุงและรักษาไวซ่ึงสันติสุขของ
ชาติผูรักสงบในภูมิภาค และในวันที่ 14  กันยายน พ.ศ. 2507 กองทัพอากาศไทยไดจัดสงหนวยบินวิคตอรี่  
(Victory  Wing  Unit) ไปสนับสนุนเวียดนามใต  ประกอบดวย นักบิน 10 คน ชางอากาศ 6 คน และ
เครื่องบินลําเลียงแบบ ซี - 47 (กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2541 : 53 - 56) 
  

ในป พ.ศ. 2508 พวกเวียดกงมีความไดเปรียบในการรบและมีความฮึกเหิม จึงไดโจมตีเรือรบของ
สหรัฐอเมริกา ทําใหประธานาธิบดีจอหนสัน  ตัดสินใจทําสงครามขยายขอบเขตเขาไปในเวียดนามเหนือ
ทันที ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2508 พรอมกับกองกําลังของประเทศฝายโลกเสรีอีก 7 ประเทศ ไดแก 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สเปน ฟลิปปนส เกาหลีใต ใตหวันและไทย  เครื่องบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินของ
สหรัฐฯ ไดโจมตีเรือยนตและฐานทัพตาง ๆ ตามชายฝงเวียดนามทําความเสียหายใหแกเวียดนามเหนือเปน
อยางมาก การสงครามจึงเปล่ียนเปน สงครามเบ็ดเสร็จ (Total  War) ในที่สุด (กองบัญชาการทหารสูงสุด, 
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2541 : 24) ในเดือนเมษายน  พ.ศ. 2509 เวียดนามใตไดขอความชวยเหลือทางทหารจากรัฐบาลไทยเพิ่ม   
และในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2509  คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบใหกองทัพอากาศจัดกําลังนักบิน
และเจาหนาที่ไปเพิ่ม   เพื่อปฏิบัติการลําเลียงกับเครื่องบินแบบ ซี -123  จํานวน 2 เครื่อง ที่กองทัพอากาศ
สหรัฐฯ มอบให วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2509  กองทัพเรือไดสงเรือหลวงพงันไปรวมปฏิบัติการภายใตรหัสวา 
“หนวยเรือซีฮอรส”  (Sea Horse Task Blement)  และในวันที่ 28  กุมภาพันธ พ.ศ.  2510 ไดจัดกําลังรบ
ภาคพื้นในอัตรากรมทหารอาสาสมัครไปปฏิบัติการภายใตรหัสวา “จงอางศึก” (Queen ' s  Cobra  Unit)  
ตอมาไดเพิ่มเปนกองพลทหารอาสาสมัคร หลังจากที่กองกําลังทหารไทยจาก 3 เหลาทัพไดเขาปฏิบัติการ   
กระทรวงกลาโหมไดเปลี่ยนกองบังคับการหนวยชวยเหลือทางทหารในสาธารณรัฐเวียดนาม เปน
กองบัญชาการกองกําลังทหารไทยในสาธารณรัฐเวียดนามขึ้นตรงกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยประสาน
กับกองบัญชาการทหารสูงสุดเวียดนามใตและองคการชวยเหลือทางทหารฝายโลกเสรี (กองบัญชาการทหาร
สูงสุด, 2541 : 57) ปลายป พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยไดเร่ิมถอนกําลังทหารในเวียดนาม เนื่องจากมีความจําเปน
ในการใชกําลังเพื่อปองกันประเทศเพิ่มมากขึ้น และในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2516 ไดมีการลงนามในความ
สงบศึกอยางเปนทางการ ณ กรุงปารีส และไทยไดใหกําลังพลเดินทางกลับประเทศเมื่อ 2 มีนาคม  พ.ศ. 
2516 ซ่ึงเปนการยุติการปฏิบัติการรบของทหารไทยในเวียดนาม (สถาบันวิชาการปองกันประเทศ, 2538 : 
126) และจากการสงทหารไปรบในเวียดนามนี้ทําใหทหารไทยเสียชีวิตทั้งหมด 539 คน (สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ, 2538 : 428) ในที่สุดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เวียดนามใตไดประสบความพายแพแก
กองทัพเวียดนามเหนือ และไดรวมเขาเปนประเทศเดียวกัน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ภายใตช่ือ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2541 : 410)  
 
 การดําเนินการทางทหารของเวียดนามเหนือมีลักษณะยืดเยื้อ ใชการปฏิบัติการรบนอกแบบเปน
สําคัญ โดยอาศัยทฤษฎีการทําสงครามของเหมาเจอตุง ที่เรียกวา สงครามประชาชน มีเปาหมายที่จะแยงชิง
อํานาจรัฐตามทฤษฎีการปฏิวัติ 3 ขั้นตอน คือ การปฏิวัติประชาธิปไตย ปฏิวัติสังคมนิยม และปฏิวัติไปสู
คอมมิวนิสตสมบูรณแบบ ดวยการปลุกระดมมวลชนใหลุกขึ้นตอสูโดยเงื่อนไขประชาธิปไตยและเงื่อนไข
ประชาชาติ โดยรวมกําลังผูรักชาติขับไลจักรวรรดินิยม และใชเงื่อนไขตาง ๆ เชน เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ  
ความไมเปนธรรมในสังคมเปนเครื่องมือรุกในทางการเมือง เพื่อเตรียมมวลชนปฏิวัติทําสงครามประชาชน
ดวยกําลังติดอาวุธตามแนวชนบทลอมเมือง ทําการตอสูแบบยืดเยื้อยาวนานจนกวาจะไดชัยชนะ ดังสโลแกน
ที่วา “มึงมากูมุด มึงหยุดกูแหย มึงแพกูตี” สามารถแบงยุทธวิธีไดเปน 3 ขั้นตอน คือ (ปรีชา ศรีวาลัย, 2533 : 
25) 
 1. ขั้นรับ ในขณะที่มีกําลังนอยกวากําลังของเจาหนาที่รัฐ การสูรบใชแบบจรยุทธ ซุมยิง ซุมโจมตี
หรือยิงรบกวน 
 2. ขั้นยัน ในขณะที่กําลังก้ํากึ่งกันจะทําการสูรบแบบจรยุทธเปนหลักและเสริมดวยสงครามตาม
แบบ 
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 3. ขั้นรุก เมื่อรวบรวมกําลังไดมากกวาเจาหนาที่ของรัฐ ใหดําเนินยุทธศาสตรขั้นรุก ส่ังบุกเขายึด
หนวยทหาร ยึดเมือง และทําการปฏิวัติลมลางการปกครองและยึดอํานาจรัฐ 
 
 นอกจากนั้นยังใชยุทธวิธีของโวเหงียนเยี๊ยบ เปนยุทธวิธีผสมระหวางจีนกับโซเวียต โดยนํา
ยุทธศาสตรปาลอมเมืองของจีน มาประยุกตกับยุทธศาสตรแบบเมืองลอมปาของโซเวียต ทําการปฏิวัติใน
เมืองหลวงแลวขยายอิทธิพลสูชนบท และเรียกชื่อใหมเปนทฤษฎีของเวียดนามเหนือวา ปาประสานเมือง  
และดําเนินกลยุทธตามหลักของเหมาเจอตุง คอื (ปรีชา ศรีวาลัย, 2533 : 33 - 37) 
 1. ปาลอมบาน คือ การเขาไปซองสุมกําลังอยูในปาแลวแทรกซึมบอนทําลายเขาไปยังหมูบานใน
เวียดนามใตสรางความเกลียดและความกลัวโดยกลาวโจมตีจุดออนของรัฐบาล ตลอดจนการเอาเปรียบของ
นายทุนและการฉอโกงกดขี่ของทหาร เพื่อใหประชาชนเห็นดีงามตามพรอมกันนั้นก็ทําทาทีเขาไปชวยเหลือ 
โดยใหคํามั่นสัญญาวาจะใหที่ดินทํากิน ชวยพยุงฐานะความเปนอยูใหดีขึ้น อีกทั้งจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สําคัญในหมูบาน 
 2. บานลอมเมือง เมื่อกลยุทธขั้นแรกสําเร็จไดพลพรรคมากพอก็คุมกําลังเขาโจมตีเมืองใหญแบบ
สงครามกองโจรเพื่อยึดครองเปนขุมกําลังหลัก 
 3. เมืองลอมนคร เมื่อยึดเมืองไดหลายเมืองจึงคุมกําลังเขาเปนกองทหารขนาดใหญทําการรบตาม
แบบลมลางรัฐบาลแลวเปลี่ยนระบอบการปกครองเปนคอมมิวนิสตในที่สุด 
 
 อยางไรก็ดีสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ทําใหไทยไดรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน โดยใชระบบ
พันธมิตรระหวางประเทศ ดวยการเปนแกนนําจัดตั้ง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ
อาเซี่ยน (Association  of  South  East  Asian  Nations : ASEAN) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มีสมาชิก  
5 ประเทศ ไดแก ไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร ดวยเหตุผล คือ การแพรขยายของลัทธิ
คอมมิวนิสต เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและหลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวางประเทศ (สถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ, 2538 : 11) อีกทั้งจากการทําสนธิสัญญาและขอตกลงรวมกับสหรัฐฯ หลายฉบับ มีผลใหรัฐบาล
ไทยผูกพันธกับสหรัฐฯ ในการยินยอมใหเขามาตั้งฐานทัพและใชฐานบินตาง ๆ ในไทย เชน อุดรธานี  
นครพนม อุบลราชธานี โคราช ตาคลี อูตะเภาและน้ําพอง เพื่อสงทหารไปรบในเวียดนาม โดยในป พ.ศ. 
2504  มีทหารอเมริกันชุดแรก 10,000 คน เขาประจําการในไทย และในป พ.ศ. 2517 คาดวามีประมาณ 
49,000 คน (กองทัพอากาศ, 2526 : 525 - 526)  

 
 นับตั้งแตป พ.ศ. 2507 - 2514 ที่สงครามเวียดนามดําเนินไปอยางขัดแยงถึง 7 ป สถานการณตาง ๆ 
ไมกระเตื้องขึ้นแมแตนอย มีแตการสูญเสียชีวิตทรัพยสินและความอดอยากยากแคนไปทั่ว การรบไมมีผลแพ
ชนะกันโดยเด็ดขาด สหรัฐฯ ตองสงทหารเขาไปทําสงครามถึง 600,000 คน และทุมงบประมาณปละไมต่ํา
กวา 30,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตองสูญเสียชีวิตทหารและงบประมาณไปเปนจํานวนมาก และในป พ.ศ. 
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2514 - 2515 สหรัฐฯ เองตองประสบปญหาภายในประเทศอยางหนัก ภาวะเงินเฟอ คนวางงาน การขาด
แคลนน้ํามัน ฝายเวียดนามเหนือและเวียดกงไดฉวยโอกาสเพิ่มการปฏิบัติการทางจิตวิทยาในหมูประชาชน
อเมริกัน โดยช้ีใหเห็นถึงความผิดพลาดในการดําเนินนโยบายทางการเมืองของผูนําประเทศ ประชาชน
อเมริกันจึงเรียกรองใหรัฐบาลถอนทหารออกจากเวียดนามใตและยุติการชวยเหลือ ประธานาธิบดีนิกสัน จึง
ไดประกาศ หลักการนิกสัน (Nixon ' s  Doctrine) มีใจความสําคัญ 5 ประเด็น คือ (กองทัพอากาศ, 2526 : 
387 - 388) 
 1. สหรัฐฯ จะไมใชกําลังทหารทําการรบภาคพื้นดินในเวียดนามและประเทศอื่น ๆ  
 2. ในกรณีประเทศเอเชียถูกคุกคามจากกลุมประเทศประเทศคอมมิวนิสต สหรัฐ ฯ จะสนับสนุนโดย
กําลังรบทางอากาศกับการชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจและการทหารเทานั้น 
 3. ประเทศตาง ๆ ที่ประสบภัยคุกคามจากฝายคอมมิวนิสตจะตองรับภาระในการปองกันประเทศ
โดยงบประมาณปรับปรุงกองทัพตนเอง 
 4. สหรัฐ ฯ จะทยอยถอนกําลังรบออกจากภูมิภาคเอเชียและภาคพื้นแปซิฟก 
 5. สหรัฐ ฯ จะรักษาพันธกรณีที่มีตอความสัมพันธระหวางประเทศอยางเครงครัด 
  

หลังสงครามเวียดนามเมื่อสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากเวียดนาม สถานการณภายในประเทศได
เปลี่ยนไป มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลเผด็จการของ จอมพลถนอม  
กิตติขจร ที่มีทาทีไปสู จอมพลประภาส จารุเสถียร โดยนิสิตนักศึกษาไดเรียกรองใหมีการปกครองประเทศ
ภายใตรัฐธรรมนูญ จนนําไปสูเหตุการณนองเลือดในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ตอมาในป พ.ศ. 2518  
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย เปนนายกรัฐมนตรี ไดเปลี่ยนแปลงนโยบาย วางตัวเปนกลางไมแบงแยกระบอบ
การปกครองและอุดมการณทางการเมืองและหันไปผูกมิตรกับจีน มีการเรียกรองใหสหรัฐฯฐานทัพออกจาก
ไทยทั้งในระดับประชาชนและระดับรัฐบาล โดยเฉพาะกรณีเรือยามาเกซของสหรัฐฯ ที่ถูกเขมรแดงยึด ซ่ึง
สหรัฐฯ ไดตอบโตโดยสงนาวิกโยธิน 1,000 คน มาไวที่อูตะเภาเพื่อบุกยึดคืน พรรคสังคมนิยมในประเทศ
ไทยไดประนามวาลวงละเมิดอธิปไตยของไทย มีการเคลื่อนไหวของขบวนการตอตานสหรัฐฯ เปนไปอยาง
รุนแรงและขยายวงกวางออกไป โดยเฉพาะบริเวณสถานทูตสหรัฐ ฯ สงผลกระทบตอบทบาทของสหรัฐฯ 
ในไทย จนในที่สุดตองถอนฐานทัพพรอมเครื่องมือทางทหารทั้งปวงที่มีประโยชนตอกิจการทหาร มีการ
ลงทุนมหาศาล รวมทั้งไทยตองสูญเสียสนามบินที่สมบูรณแบบที่สุดดวย (กองทัพบก, 2538 : 76)   
 
 ในป พ.ศ. 2519 ม.ร.ว.เสนีย ปราโมทย เปนนายกรัฐมนตรี รัฐบาลตองประสบปญหาภายในอยาง
มาก มีการใชประชาธิปไตยกันอยางกวางขวางจนเกินขอบเขต ซ่ึงฝายทหารชี้วาความวุนวายมาจากการ
แทรกแซงของคอมมิวนิสต ภายในกองทัพบกเองเกิดความแตกแยกระหวางนายทหารชั้นผูใหญกับชั้นผูนอย   
จนมีขาวการปฏิวัติตลอดเวลา ทําให พลเอกบุญชัย บํารุงพงศ ผูบัญชาการทหารบก  ตองออกคําสั่ง
เตรียมพรอมและหามการเคลื่อนยายกําลังออกนอกที่ตั้งบอยครั้งที่สุด ในขณะที่เหตุการณภายนอกประเทศ
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ไมสูจะดีนักเวียดนามเหนือไดยึดครองเวียดนามใต ประเทศทั้ง 3 ในอินโดจีนทั้งลาวและกัมพูชา ตกอยู
ภายใตการปกครองของคอมมิวนิสต จีนคอมมิวนิสตไดประกาศวาไทยคือเปาหมายตอไป มีการประสานกับ
คอมมิวนิสตในไทย เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะนี้มีแนวโนมที่จะเปนอันตรายตอความมั่นคงปลอดภัย
ของชาติเปนสวนรวม และมีแนวโนมของสงครามเปนไปไดสูง เนื่องจากฝายคอมมิวนิสตไดเขาครอบครอง
อินโดจีนและเวียดนามมีกองทัพที่เขมแข็งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2519 
เครื่องบิน เอฟ - 5 ของกองทัพอากาศถูกยิงตกที่เขาคอ การสูรบดําเนินอยู 6 สัปดาห เกิดความเสียหายอยาง
หนัก ทําใหสภาตองออกพระราชบัญญัติเงินกูเพื่อปองกันประเทศใหรัฐบาลมีอํานาจกูเงินมาใชเพื่อการ
ปองกันประเทศ หรือในโครงการเพื่อความมั่นคงแหงชาติ 20,000 ลานบาท และไดออกคําสั่งเรื่องนโยบาย
รักษาความมั่นคงภายใน มีการจัดตั้งโครงการอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) กลุมไทยอาสาปองกัน
ตนเอง (ทสป.) ลูกเสือชาวบาน (ลส.ชบ.) และหมออาสาหมูบาน (ม.อ.บ.) ซ่ึงภัยคุกคามภายนอกประเทศที่
มองเห็นไดชัดในชวงนี้ คือ ภัยจากอินโดจีน อาจแบงเปน 3 ขั้น ตามระดับความรุนแรง ดังนี้ (กองทัพบก, 
2538 :76) 
 ขั้นที่ 1 ฝายคอมมิวนิสตนอกประเทศใหการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสตไทย ดานอาวุธ
ยุทโธปกรณและกําลังพลในขอบเขตจํากัด 
 ขั้นที่ 2 หากสถานการณกอการรายในประเทศ  ทวีความรุนแรงขึ้นถึงขั้นสงครามกองโจรขนาด
ใหญหรือสงครามกระบวนการ ฝายคอมมิวนิสตอาจใชกําลังภายนอกประเทศเขาปฏิบัติการในเขตไทยใน
ลักษณะการแทรกแซงทางทหารอยางจํากัด 
 ขั้นที่ 3 ในกรณีที่สถานการณเปลี่ยนไปอยางไมคาดคิด ในลักษณะที่เกื้อกูลตองใชกําลังของฝาย
คอมมิวนิสตอยางเต็มที่แลว ฝายคอมมิวนิสตอาจตกลงใจใชกําลังรบตามแบบเขารุกรานอยางเปดเผย โดยมุง
หมายใหเปนสงครามจํากัด 
 
 นอกจากนั้นไทยยังเผชิญกับปญหาทางการเมืองและการทูต ปญหาผูล้ีภัยอพยพจํานวนมาก ปญหา
ความตึงเครียดชายแดนดานตะวันออกสงผลกระทบความมั่นคงตลอดมา รัฐบาลไดปรับเปลี่ยนนโยบาย
ตางประเทศที่จะดําเนินความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน ในเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2519 รัฐบาล ม.ร.ว.
เสนีย ไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการกับเวียดนาม (ขจัดภัย  บุรุษพัฒน, 2531 : 121)  
ตอมาในเดือนกันยายน  พ.ศ. 2519 มีการประทวงและอภิปรายอยางรุนแรงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีก
คร้ัง  เมื่อจอมพลถนอม  เดินทางกลับไทย จนนําไปสูการปะทะกันอยางรุนแรงระหวางนิสิตนักศึกษากับ
เจาหนาที่บานเมือง และในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เปนเหตุใหนิสิตนักศึกษาไดหนีเขาไปอยูในปากับ
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย จนในที่สุด พล.ร.อ.สงัด ชลออยู ไดยึดอํานาจการปกครองแลวเชิญนาย
ธานินทร  กรัยวิเชียร  ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี 
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 สรุปในชวงของสงครามเวียดนามนี้ ผูนําไทยทั้งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน และจอมพลถนอม กิตติ
ขจร ยังดําเนินนโยบายการปองกันประเทศไปกับประเทศสหรัฐอเมริกา แบบที่เรียกวา “รวมหัวจมทาย” โดย
ไทยเขาไปมีบทบาททางการทหารโดยตรงกับสหรัฐฯ ในการตอสูกับเวียดนามภายใตยุทธศาสตร “การตั้งรับ
นอกบาน” หรือ “รบนอกบานดีกวารบในบาน” (สุรชาติ บํารุงสุข, 2529 : 82) เพื่อตอตานกับภัยคุกคามจาก
ลัทธิคอมมิวนิสตที่มาทางทิศตะวันออก  คือ ประเทศเวียดนาม แตเมื่อสงครามเวียดนามยุติ สหรัฐฯ ถอนตัว  
นโยบายการปองกันประเทศเริ่มเปลี่ยนไปโดยหันเขาหาประเทศจีนแทน จะเห็นวานโยบายการปองกัน
ประเทศของไทยยังคงเกาะมหาอํานาจเชนเดิม ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เร่ิมเผชิญหนาโดยตรงกับภัย
คุกคาม ในขณะที่สถานการณความมั่นคงภายในประเทศก็ไมสูจะดีนัก มีการกอความไมสงบ การตอตาน
รัฐบาลและการชุมนุมประทวง ทําใหมีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้น รัฐบาลเชื่อวาความไมสงบและภัย
คุกคามภัยในประเทศนี้มาจากการกระทําของฝายคอมมิวนิสต การปองกันประเทศไดดําเนินการในลักษณะ
ของการผนึกกําลังตอตานและพยายามใชวิถีทางทางการทูตกับประเทศเพื่อนบาน 

 
 การพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย 

การพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทยในชวงนี้ จะเห็นวากองทัพอากาศไดมีการรับมอบและซื้อ
เครื่องบิน รวมทั้งมีการสรางเครื่องบินดวย  ดังนี้ (กองทัพอากาศ, 2526 : 357 - 365) 
 พ.ศ. 2508 ไดรับเครื่องบินแบบ ล.5 (HS - 748)  และแบบ ข.18 ก. (F – 5B) 
 พ.ศ. 2509 ไดรับเครื่องบินแบบ ข.18 ก. (F – 5B) 
 พ.ศ. 2510 – 16 ไดรับเครื่องบินแบบ ข.18 (F – 5A)  เครื่องบินแบบ ต.2 (O – 1A)เครื่องบินแบบ 
ฝ.13 (T – 28T ) เครื่องบินแบบ ฝ.14 (T – 41D) เครื่องบินเฮลิคอปเตอรแบบ ฮ.6 (UH – 1H) 
 พ.ศ. 2514 ซ้ือเครื่องบินโจมตีแบบ จ.5 (OV – 10) ดวยงบประมาณของกองทัพอากาศจํานวนมาก
เปนครั้งแรก 
 พ.ศ. 2516 ซ้ือเคร่ืองบินฝกแบบ ฝ.15 (Marchetti) เครื่องบินฝกแบบ ฝ.16 (Air Trainer) ไดรับ
เครื่องบินแบบ จ.6 (A – 37B) เครื่องบินแบบ จธ.6 (AU – 23A Peacemaker) เครื่องบินแบบ ตข.18 (RF – 
5A)  และเครื่องบินแบบ ล.4 (C – 123K) 
 พ.ศ. 2517 – 20  กรมชางอากาศ  ไดสรางเครื่องบิน  2 ที่นั่ง แบบ ทอ. 4 (บฝ.17) และไดซ้ือ
เฮลิคอปเตอรแบบ ฮ.6 ก. (UH – 1N) 
 พ.ศ. 2521 ดัดแปลงเปลี่ยนเครื่องยนตเฮลิคอปเตอรแบบ ฮ.4 (H – 34) ซ้ือเครื่องบินลําเลียงแบบ  
Merlin – 4A (SA – 226 – AP)  และเครื่องบินขับไลแบบ F – 5E 

พ.ศ. 2522 ซ้ือเครื่องบินลําเลียงติดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบ  BVARA EW  
Model 201 – TA  และซื้อเครื่องบินลําเลียงติดอุปกรณถายภาพทางอากาศแบบ  Merlin – 4A 
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ในชวงนี้กองทัพอากาศไดเร่ิมพัฒนาอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เนื่องจากตั้งแต พ.ศ. 2513 เปนตนมา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาลดความชวยเหลือดานอาวุธแกไทย ทําใหกองทัพอากาศขาดแคลนอาวุธตาง ๆ   
ดังนั้นในชวงป พ.ศ. 2515 - 2519 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ไดดําเนินการวิจัยพัฒนาและสรางอาวุธ 
กระสุน วัตถุระเบิดขึ้น อาทิ พัฒนาปนกลขนาด .50 นิ้ว M 2 เปน ปตอ.  .50 – 1 พัฒนากระเปาะปนขนาด 20 
มม. ชนวนไฟฟาติดตั้งกับ บ.จ.5 (OV-10 C) พัฒนากระเปาะปน .50 นิ้ว ติดตั้งกับ บ.จ.6 (A-37B) สรางปน
กลมือ 07 เปนอาวุธประจํากายทหารรักษาการณ การคุมกันบุคคลและสถานที่ราชการ พัฒนาโครงการสราง
ลูกระเบิดขนาดตาง ๆ  เชน  ขนาด  250 ปอนด  500  ปอนด ลูกระเบิดสังหารขนาด 100 ปอนด ลูกระเบิดฝก
ขนาดขนาด 25 ปอนด  สรางกระสุนขนาดตาง ๆ เชน ขนาด 20 มิลลิเมตร กระสุนสัญญาณสองแสงดาวคู ลูก
ระเบิดฝกขวาง เพื่อใชฝกหัดทหารใหมีความคุนเคยกับการใชลูกระเบิดขวาง ลูกระเบิดขวางควัน เพื่อเปน
อาวุธประจํากายทหาร ใชบอกทิศทางลม ช้ีเปา ใชกับนักโดดรมหรือเปนฉากควันกําบังและเปนสัญญาณใน
การโจมตีทางอากาศ  รวมทั้งโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดอากาศ  ที่ สําคัญ  ไดแก  จรวดเหาฟา 
(กองทัพอากาศ, 2530 : 125) 
 
 การพัฒนาระบบปองกันหรือเฝาตรวจ ในป พ.ศ. 2510 ไดจัดตั้งสถานีเรดารขนาดเล็กที่หนองคาย
และเขาพนมรุง  เพื่ออุดชองโหว  ในป พ.ศ. 2515 ไดจัดตั้งสถานีเรดารขนาดใหญที่ดอยอินทนนท จังหวัด
เชียงใหม และป พ.ศ. 2520 จัดตั้งสถานีรายงานหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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พัฒนาการการปองกันประเทศกับการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย  
นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ 

 
ชวงท่ี 4 พ.ศ.2522 – 2533 : เวียดนามยึดครองกัมพูชา 
 

บริบททางสังคม 
ในป พ.ศ. 2520 การสูรบในประเทศเพื่อนบานไดนําความเดือดรอนมาสูไทย มีการบุกรุกทําความ

เสียหายจนปะทะกับกองกําลังฝายไทยบอยครั้ง นโยบายความมั่นคงแหงชาติดานการปองกันประเทศในชวง
ป พ.ศ. 2520 - 2524 จึงไดกําหนดใหพัฒนาระบบการปองกันประเทศโดยมุงผนึกกําลังปองกันประเทศ ทั้ง
กําลังที่จัดแบบทหารและกําลังประชาชนปองกันตนเองเขาดวยกัน มีการจัดตั้งหนวยทหารพรานในการรบ
นอกแบบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม พ.ศ. 2521 กําลังทหารพรานไดมาจากราษฎร
อาสาสมัครในทองถ่ิน ซ่ึงมีความสมัครใจเขารับการอบรมโดยมีเงื่อนไขการตอสูกับคอมมิวนิสต 
(กองทัพบก, 2538 : 116 - 121) ระบบการปองกันประเทศจึงประกอบดวยทหารประจําการ กองกําลังกึ่ง
ทหารและองคกรพลเรือนตาง ๆ  
 

ในป พ.ศ. 2521 รัฐบาลของ พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท ไดสนาปนาความสัมพันธทางการทูตกับ
เวียดนามใหม  มีการแลกเปลี่ยนเอกอัครราชทูตและเวียดนามใหสัญญาวาจะไมสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต
ในไทย  แตในเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2521 เวียดนามไดเผยธาตุแทออกมาดวยการสงกําลังทหาร 12 กองพล    
เขายึดครองกัมพูชาตามยุทธการบัวบาน (ขจัดภัย  บุรุษพัฒน, 2531 : 148) ไทยและอาเซียนมองวาเวียดนาม
ไดรับการสนับสนุนจากโซเวียตไดเรียกรองใหเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา การยึดครองกัมพูชาของ
เวียดนามทําใหกองทัพไทยไดกลายเปนผูเผชิญกับกองทัพเวียดนามโดยตรง มีการนําอาวุธสมัยใหมจาก
สหรัฐฯ ภายใตโครงการการใหสินเชื่อทางทหาร (Foreign  Military  Credit  Sales : FMS) เพื่อปรับปรุง
สมรรถภาพของกองทัพไทยในการรับมือกับภัยคุกคาม อาวุธไทยจึงเปนอาวุธหนักเพื่อดุลยภาพทางทหาร
กับเวียดนาม (สุรชาติ บํารงสุข, 2529 : 1)  

 
ในวันที่  17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2522 จีนไดเปดสงครามสั่งสอนเวียดนาม ไทยจึงหันไปทํา

ความสัมพันธกับจีนเพื่อเปนหลักประกันถาเวียดนามรุกรานไทย ไทย-จีนจึงมีผลประโยชนรวมกันที่ขจัดภัย
คุกคามจากเวียดนามในระดับรัฐบาลตอรัฐบาล ทําใหระดับพรรคตอพรรคลดนอยลง นําไปสูการปดสถานี
วิทยุเสียงประชาชนแหงประเทศไทย ทําใหสมาชิกพรรคที่กระจัดกระจายไมสามารถติดตอกันได ในที่สุด
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยตองสูญสิ้นไป สวนจีนไดขออาศัยเขตแดนไทยเปนเสนทางลําเลียงอาวุธ
ไปใหฝายเขมรแดงที่ตอตานเวียดนาม การปองกันประเทศของไทยยังคงหันเขาประเทศมหาอํานาจ แต
เปลี่ยนจากสหรัฐฯ เปนจีน ผูนําไทยยังคงดําเนินคลอยตามสหรัฐฯ ที่เร่ิมมีความสัมพันธที่ดีกับจีน และอยู
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บนหลักการของการมีผลประโยชนรวมกันตอปญหาในกัมพูชา  ซ่ึงพลอากาศเอกสิทธิ์  เศวตศิลา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศในขณะนั้น กลาววา “ชวงระยะเวลาป พ.ศ. 2522  ภัยจากคอมมิวนิสต
คุกคามอยางนากลัว  ส่ิงที่จะทําใหประเทศชาติมั่นคง คือ จะตองไมทําใหเขตแดนของไทยอยูติดกับเขตแดน
ของเวียดนาม   ทางฝายไทยไดมีโอกาสเจรจากับจีนในเรื่องของการครอบครองความเปนเจาในภูมิภาคนี้  
ผูนําไทยจึงตัดสินใจเขารวมมือและผูกพันธกับจีนมากขึ้น การจะใหความมั่นคงของประเทศชาติอยูปลอดภัย
ได ประเทศตองรูใหถองแทวา ใครคือศัตรูที่แทจริง เพราะศัตรูของศัตรูคือเพื่อนของเรา”  การที่ไทยมี
ความสัมพันธใกลชิดกับจีน จึงเปนมาตรการปองปราม (deterrence) ที่ทําใหเวียดนามตองระมัดระวังในการ
ปฏิบัติตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา (อรอนงค  เรืองอนุพงษ, 2540 : 66) 
 
 ในป พ.ศ. 2523  รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท ไดประกาศใช  คําสั่งที่ 66 /23  
โดยการปฏิบัติการตอสูทางการเมืองในพื้นที่ที่ถูกภัยคอมมิวนิสตคุกคาม เพื่อทําลายแนวรวมและโครงสราง
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ดวยการใหการศึกษาทางการเมือง ใหความรูหลักประชาธิปไตย และ
พัฒนาชวยเหลือประชาชนในอันที่จะสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชน และ
ประชาชนกับประชาชนใชการเมืองเปนหลักและการทหารสนับสนุน ทําใหในป พ.ศ. 2523 - 2524  
ผูกอการรายคอมมิวนิสตมอบตัว 2,175 คน เปนผลใหผูกอการรายในแตละเขตลดลง  จนเขตงานยอย ๆ 
ทั่วไปตองยุบเลิก นําความเสื่อมมาสูพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยอยางมาก (กองทัพบก, 2538 : 123 - 
127) 
   
 ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2523 เวียดนามไดนํากําลังทหารระดับกองพันบุกไทยที่บานโนน
หมากมุน อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี นอกจากนั้นกองกําลังทหารเวียดนามยังทําการปราบปรามกําลังเขมร
กลุมตอตาน โดยเขามาละเมิดดินแดนไทยอยูหลายคร้ัง เปนการคุกคามอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดน    
ไทยไดทําหนังสือประทวงและรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ไดใหความชวยเหลือโดยจัดสงอาวุธยุทโธปกรณมาใหทาง
อากาศตามที่ไทยรองขอ นอกจากนี้ไทยยังอาศัยองคการระหวางประเทศในภูมิภาค คือ อาเซียน  มา
สนับสนุนไทยมากขึ้น และใชเปนเวทีรวมกับประเทศมหาอํานาจอื่น ๆ เชน สหรัฐฯ จีน และญี่ปุน ทําการ
กดดันเวียดนามใหถอนกําลังออกจากกัมพูชา กลาวคือ ตั้งแตป พ.ศ. 2524  ไทย-จีน ไดแลกเปลี่ยนผูนําของ
ประเทศและผูนําเหลาทัพ มีการเดินทางไปเยือนซึ่งกันและกัน  มีการใหความชวยเหลือดานอาวุธ
ยุทโธปกรณทั้งระบบใหเปลาและการขายในราคามิตรภาพ สวนไทย - สหรัฐไดจัดใหมีการฝกซอมรบ
รวมกันในป พ.ศ. 2525  ภายใตรหัส “Cobra  Gold” มีการใหเงินชวยเหลือดานความมั่นคงแกไทย 80 ลาน
บาท ซ่ึงมากกวาป พ.ศ. 2524  ถึง 30  ลานบาท และที่สําคัญที่สุดไดยอมขายเครื่องบิน เอฟ - 16 ที่มีอานุภาพ
สูงใหกับกองทัพอากาศไทยเปนชาติแรกในอาเซียน (สุรชาติ บํารุงสุข, 2528 : 68) การซื้อเครื่องบิน เอฟ - 16    
เปนมาตรการของการปองปรามที่ไมตองการใหกองทัพอีกฝายหนึ่งตัดสินใจเปดการรบหรือการรุกทาง
ทหาร นอกจากนั้นสหรัฐฯ ยังตกลงที่จะจัดตั้งคลังอาวุธสํารอง (war  reserve  stockpile) ขึ้นในไทย (สุรชาติ   
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บํารุงสุข, 2530 : ด. – ต.) เพื่อเปนหลักประกันวาหากเกิดสงครามขึ้นจริงกองทัพไมสามารถทําการรบอยูได
ในระยะยาวเพราะขาดแคลนกระสุนและอะไหล   การจัดตั้งคลังอาวุธสํารองจะเปนสิ่งที่ชวยในดานขวัญ
และกําลังใจวาไทยไมถูกปลอยใหเผชิญกับวิกฤตการณ   กองทัพไทยจะมีแหลงอาวุธซึ่งสามารถเปดมาใชได
ทันที และจะเปนการปองปรามศัตรูไมใหตัดสินใจเปดการรุกตอไทย สวนประเทศญี่ปุนไดสนับสนุน
อาเซียน  ไดใหความชวยเหลือโครงการสรางหมูบาน 715 หมูบาน ใน 7 จังหวัด ตามแนวชายแดนกัมพูชา     
ลักษณะเปนหมูบานยุทธศาสตรมีกองกําลังติดอาวุธปองกันตนเอง (ชาญวิทย  เกษตรศิริ, 2538 : 159) 
 
 ในป พ.ศ. 2529 นับวาเปนหัวเล้ียวหัวตอของความสัมพันธไทย - สหรัฐฯ  การออกกฎหมายของ
รัฐสภาสหรัฐอเมริกา เพื่อชวยเหลือเกษตรกรรม (Farm  Act) และอุตสาหกรรมภายใน (Jenkins  Bill)  ทําให
ทั้งสองประเทศซึ่งเปนมิตรอยางใกลชิดกลับตองกลายเปนผูเผชิญหนากันทางเศรษฐกิจ   แตสหรัฐฯ กลับ
ตองใหความชวยเหลือดานการทหาร ซ่ึงฝายบริหารของสหรัฐฯ ไดเสนอโครงการตาง ๆ ชวยเหลือไทยดาน
ความมั่นคง ไดแก โครงการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ (Economic  Support  Fund : ESF) โครงการให
การศึกษาและการฝกอบรมดานการทหาร (International  Military  Education  Training Program : IMET )     
โครงการชวยเหลือดานการพัฒนา (Development  Assistance : DA) โครงการชวยเหลือทางทหาร (Military  
Assistance  Program : MAP) โครงการขายอาวุธใหแกรัฐบาลตางประเทศ (Foreign  Military  Sales : FMS) 
เปนตน (สุรชาติ   บํารงสุข, 2529 : 47 - 52) 
 
 สรุปนับตั้งแตชวงสงครามเวียดนาม คือ ในป พ.ศ. 2511 จนถึงชวงเวียดนามบุกยึดกัมพูชา ภัย
คุกคามของไทย คือ เวียดนาม ซ่ึงไดดําเนินการคุกคามตอไทยหลายครั้งสรุปไดดังนี้ (ชุมพล เลิศรัฐกาล, 
2522  : 144) 
 1. การกอวินาศกรรม  ระหวางสงครามเวียดนาม ในป 2511 -2515 ทั้งหมด  7 คร้ัง 
 2. การแทรกซึมบอนทําลาย การเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลหรือเรียกรองสิทธิตางๆ กรณีสําคัญ คือ 
การจับกุม พ.ท. บินท  หวาง  งาย   เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2522 ไดปลอมเปนชาวลาวลักลอบเขามาหาขาว
และเตรียมกอวินาศกรรม 
 3. การโฆษณาชวนเชื่อ โดยประสงครายตอไทย อีกทั้งยังกลาวดวยวารัฐบาลบริหารประเทศดวย
ความรวมมืออยางใกลชิดกับจักรพรรดินิยมสหรัฐอเมริกา 
 4. การขยายขอบเขตของสงครามกับกัมพูชาเขามาในไทย ทําใหเกิดสงครามยืดเยื้อและมีผลตอความ
มั่นคงปลอดภัยของไทย 
 5. การใชกําลังทหารประชิดชายแดนเพื่อบีบคั้นไทยใหดําเนินตามวัตถุประสงคทางการเมืองของ
เวียดนาม 
 6. การแสดงเจตนาบางประการที่เปนการคุกคาม เชน การพูดวาเวียดนามสามารถยึดอรัญประเทศ
ภายใน  5 ช่ัวโมง 
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 7. การเคลื่อนไหวของกองกําลังเวียดนามโดยมุงรุกลํ้าดินแดนไทย เชน การเคลื่อนไหวทางอากาศ  
การเสริมกําลังรถถัง  ปนใหญ  และหนวยตอตานอากาศยานมายังชายแดน 
 8. การเปนสื่อชักนําอภิมหาอํานาจโซเวียตเขามาสรางสถานการณตึงเครียดในภูมิภาค 
 9. การปรากฎเอกสารคอมมิวนิสตที่จะตั้งสหพันธรัฐอินโดจีนที่มีขอบเขตครอบครองดินแดนของ
สาธารณรัฐประชาชนลาวสยาม  ซ่ึงคือภาคอีสานของไทย 
 
 นอกจากนั้นการปฏิบัติการทางทหารของเวียดนาม ในระหวางป พ.ศ. 2523 – 2531 ไดกอใหเกิดผล
ตอไทย  ดังนี้ (ชาญวิทย  เกษตรศิริ, 2538 : 66 - 69) 
 1.  23 มิถุนายน 2523     โจมตีบานโนนหมากมุน  อ.ตาพระยา  จ.ปราจีนบุรี 
 2.  มกราคม  2524 ไดลวงลํ้าดินแดนเขามา 500 เมตรที่บานสะแดง 
 3.  17 กุมภาพันธ 2525 ไดรุกลํ้าเขตไทยบานซับตารี  จ.จันทบุรี 
 4.  31 มกราคม  2526  โจมตีคายผูอพยพบานหนองจาน  จ.ปราจีนบุรี 
 5.  26 มีนาคม 2527   โจมตีคายผูอพยพบานสําโรงเกียรติ  จ.ศรีษะเกษ 
 6.  5  กุมภาพันธ 2528  โจมตี ตชด. ที่ 329  จ.สุรินทร 
 7.  5 มีนาคม  2528 โจมตีฐานที่มั่นไทยที่เนิน  361,400,427 
 8.  5-10 มีนาคม 2528 ยิงปนใหญและรุกลํ้าเขามาที่ อ.สังขละ จ.สุรินทร 
 9.  ปลายป  2529  ยึดครองชองบก   มีการสูญเสียทหารไทยมากที่สุดถึง  45 คน 
 10.  มกราคม - พฤษภาคม 2530 มีการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนไทยมากกวา 

720 คร้ัง 
 
 นอกจากภัยคุกคามจากเวียดนามแลว ชายแดนไทยกับลาวยังมีการสูรบกันอีกหลายครั้ง เพราะการ
ไดรับอิทธิพลของเวียดนาม ไดแก เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2527  เกิดกรณีพิพาทบริเวณ  3 หมูบาน จังหวัด
สุรินทร  และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2530  กรณีพิพาทหมูบานรมเกลา จังหวัดพิษณุโลก รัฐบาลไทยได
จัดกําลังเขาดําเนินการตอบโต โดยเรียกวา ยุทธการสอยดาว (วิรัช รวมพงษพัฒนะ, 2531 : 86)      นโยบาย
และมาตรการปฏิบัติของรัฐบาลไทย  คือ การใชความพยายามโดยสันติวิธีและการใชกําลังทหาร ในชวงแรก
ใชการเจรจาแตประสบความลมเหลวจนมีการใชกําลังโจมตีกันหลังจากการสูรบไดพยายามทางการทูตอีก
คร้ังและไดลงนามหยุดยิงเมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ  2531  ผลของการสูรบทําใหทหารไทยเสียชีวิต 147 คน  
และไทยตองเสียคาใชจายอยางนอยที่สุดเดือนละ  800 - 900 ลานบาท 
 

สรุปการปองกันประเทศของไทยในชวงนี้ยังคงเกาะประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน  
และญี่ปุน  อาจเรียกไดวา เหยียบเรือหลายแคม ผูนําไทยยังดําเนินนโยบายตามสหรัฐที่เร่ิมหันไปผูกมิตรกับ
จีน ในขณะที่ชวงนี้ไทยตองเผชิญกับภัยคุกคามโดยตรง มีการสูรบและการปะทะกันตามแนวชายแดน
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บอยครั้งมาก ไทยไดลงนามความตกลงเรื่องคลังอาวุธสํารองขึ้นในไทยและการนําอาวุธสมัยใหมเขา
ประจําการมากขึ้น  เชน รถถังแบบ เอ็ม - 48   ปนใหญ 155  มม. เรือตรวจการณเร็วเรือกวาดทุนระเบิดและ
เครื่องบินแบบ เอฟ - 16 เปนตน แสดงใหเห็นวาทิศทางของนโยบายการปองกันประเทศของไทย เปลี่ยนจาก
การสูรบแบบกองโจรมาเปนการเตรียมสงครามในรูปแบบ   นอกจากนั้นนโยบายการปองกันประเทศยังใช
วิถีทางทางการทูตและการใชกําลังทหารดวย 

 
การพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย 
การพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทยในชวงนี้ จะเห็นวากองทัพอากาศไดมีการรับมอบและซื้อ

เครื่องบิน   รวมทั้งการดัดแปลงและพัฒนาเครื่องบิน  ดังนี้ (กองทัพอากาศ, 2526 : 357 - 365) 
 พ.ศ. 2523 ซ้ือเครื่องบินลําเลียงแบบ C – 130H (Herculus)  
 พ.ศ. 2524 ซ้ือเครื่องบินขับไลแบบ F – 5E/F ฝูงที่ 2    
 พ.ศ. 2525 ซ้ือเฮลิคอปเตอรแบบ Bell  Model  412  เครื่องบินโจมตีลําเลียงแบบ  Nomad N – 22B  
(Mission  Master)  และเครื่องบินลําเลียงแบบ DC – 8 – 62AF  จากบริษัทการบินไทย นอกจากนั้น
กองทัพอากาศยังไดรวมกับบริษัท ไรน ฟลุกซอยบาว (Rhein Flugzeugbau) จากเยอรมัน เพื่อรวมสรางและ
ดัดแปลงเครื่องบินฝกแบบ Fan trainer ตามโครงการผลิตเครื่องบินฝกทดแทน โดยกรมชางอากาศ
รับผิดชอบในการผลิตปกโลหะและทําการทดสอบในดานโครงสรางเอง  และยังไดพัฒนาโครงสรางลําตัว
บางชิ้นดวยไฟเบอรกลาส   ซ่ึงมีน้ําหนักเบา  มีความแข็งแรงสูงสามารถรับแรงบิดไดสูงกวาโครงสรางลําตัว
ที่สรางดวยโลหะ (กองทัพอากาศ, 2530 : 122) 
 พ.ศ. 2528 ทําโครงการเพิ่มขีดความสามารถเครื่องบินขับไลแบบ  F – 5E/F ใหมีขีดความสามารถ
สูงขึ้น  โดยติดตั้งเครื่องชวยในการใชอาวุธอัตโนมัติ  ระบบแจงเตือนอัตโนมัติ  ที่สามารถใหขอมูลแก
นักบินเกี่ยวกับอากาศยานที่ตรวจพบระยะหาง และการใชอาวุธของฝายตรงขาม  ระบบการลวงคลื่นในกรณี
ที่เรดารของฝายตรงขามจับภาพเครื่องบินของฝายเราได  หรือการลวงจรวดนําวิถีของฝายตรงขามที่ยิงใส
เครื่องบินของฝายเราโดยพลุสองสวาง ระบบเครื่องชวยเดินอากาศในการคนหาเปาหมายอัตโนมัติ และ
เครื่องตอตานทางอิเลคทรอนิคส สามารถรบกวนคลื่นของเรดารและวิทยุตาง ๆ ได (กองทัพอากาศ, 2530 : 
227) 

พ.ศ. 2529 ซ้ือเครื่องบินขับไลแบบ F – 16A/B ซ่ึงเปนเครื่องบินขับไลช้ันแนวหนาของโลก  และ
เปนประเทศแรกในเอเชีย  (เขาประจําการป พ.ศ. 2531) 
 พ.ศ. 2530 ไดรับเครื่องบินโจมตีลําเลียงแบบ 9 (Nomad)  จากออสเตรเลีย 
 พ.ศ. 2533 ซ้ือเครื่องบินแบบ C - 130 
 

การพัฒนาดานการฝก หลังจากสงครามเวียดนามยุติ  สหรัฐอเมริกาถอนกําลังทหารออกจากภูมิภาค  
กิจกรรมทางทหารขององคกร SEATO ก็ยุติลง สถานการณโดยรอบประเทศยังคุกคามประเทศไทยอยาง
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รุนแรง  ประเทศไทยอยูในภาวะที่จะตองพึ่งตัวเองในการปองกันเอกราช  กองทัพอากาศจึงไดเร่ิมการฝก
รวมผสมกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ ดังนี้ (กองทัพอากาศ, 2530 : 74) 
 พ.ศ. 2524   ไดมีการฝกรวม  “ELANG THAINESIA”  กับกองทัพอากาศอินโดนีเซียเปนครั้งแรก 
ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา  นอกจากนั้นไดสงนักบินและเจาหนาที่เพื่อฝกการปฏิบัติการทางอากาศ
ยุทธวิธี “RED FLAG” ณ ฐานทัพอากาศเนลลิส เนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 พ.ศ. 2525 มีการฝกผสม  “Commando West” ระหวางทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกา  เพื่อพัฒนายุทธวิธีการรบทางอากาศใหแกนักบินไทย สําหรับเปนรากฐานการฝกปฏิบัติการ
ทางอากาศ  “COPE THUNDER” ณ กองบิน 4 นครสวรรค  นอกจากนี้ยังมีการฝกผสม “AIR THAMAL”  
คร้ังแรกระหวางกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศมาเลเซีย ณ ฐานทัพอากาศบัตเตอรเวิรธ ประเทศ
มาเลเซีย การฝกรวมผสม “COBRA GOLD” คร้ังแรกระหวางกองทัพไทยกับนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ณ 
บริเวณภาคใตของอาวไทย (อมร แนวมาลี, 2540 : 34)  
 พ.ศ. 2526 มีการฝกผสม “AIR THAISING 1/83” คร้ังแรกระหวางกองทัพอากาศไทยและ
กองทัพอากาศสิงคโปร  ณ ฐานบิน Paya  Lebar  ประเทศสิงคโปร   
 พ.ศ. 2531  การฝกผสม “BADGE TRAM 88”  เพื่อพัฒนาเทคนิคและยุทธวิธี  ตลอดจนเสริมสราง
ขีดความสามารถพรอมรบของกําลังพลในการปฏิบัติการพิเศษและการปองกันฐานบิน   ระหวาง
กองทัพอากาศไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกา 
 

การพัฒนาอาวุธ   ในป  พ.ศ. 2528  ทําโครงการระบบปองกันอากาศยานระยะใกล  (Sky  Guard) 
ควบคุมการยิงดวยเรดารและคอมพิวเตอร และจัดหาปนตอสูอากาศยานเมาเซอรรุนแบบเอฟ  แทนคู  ไว
ประกอบกับ Sky  Guard  ใชสําหรับปองกันฐานทัพอากาศ  สนามบินที่มีอากาศยานและสถานที่สําคัญ 
(กองทัพอากาศ, 2530 : 230) นอกจากนั้นศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ ได
รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบอาวุธตาง ๆ ดังนี้ (กองทัพอากาศ, 2538 : 90) 
 1. พัฒนาเรดารควบคุมการยิง  Sky  Guard  เพื่อเชื่อมกับแทนยิงจรวด  ADATS   
ซ่ึงเปนจรวดนําวิถีตอสูอากาศยานระยะกลาง 
 2. วิจัยและพัฒนาจรวดฝกควันเพื่อใชในการฝกบินหลบหลีกอาวุธนําวิถีพื้นสูอากาศใหกับนักบิน 
 3. วิจัยและพัฒนาจรวดเหาฟา 7 เปนจรวด  2.75  นิ้ว 
 4. วิจัยและพัฒนาหัวกระสุน  20 มิลลิเมตร  บรรจุ  Depleted  Uranium  เพื่อเพิ่มการเจาะเกราะ 
 5. วิจัยและพัฒนาชุดรอนเพิ่มระยะทางสําหรับติดตั้งกับลูกระเบิด  GBU – 12   
 

การพัฒนาระบบการปองกันและเฝาตรวจ ในป พ.ศ. 2524 จัดตั้งสถานีรายงานบานเพ  จังหวัด
ระยอง  ป พ.ศ. 2525 จัดตั้งสถานีรายงานโปงน้ํารอน  จังหวัดจันทบุรี และป พ.ศ. 2527  ทําโครงการ
ปรับปรุงระบบปองกันภัยทางกาศเปนระบบอัตโนมัติ (Royal  Thai  Air  Defense  System : RTADS) แทน
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ระบบทํางานดวยมือ ควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถสั่งเครื่องบินขับไลสกัดกั้น
เครื่องบินขาศึกไดทันทีที่เรดารตรวจพบ (กองทัพอากาศ, 2530 : 230) การพัฒนาระบบควบคุมและแจงเตือน
ภัยทางอากาศ (RTADS)  เปนโครงการตอเนื่อง มี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ภาคเหนือ ระยะที่ 3 ในพื้นที่ภาคใต (กองทัพอากาศ, 2538 : 92 - 93) 
   

ในป พ.ศ. 2533 ไดพัฒนาระบบบัญชาการและควบคุม  โดยสรางศูนยยุทธการทางอากาศและศูนย
ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  ภายในกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ เปนศูนยควบคุมและสั่งการที่ได
ติดตั้งอุปกรณและเครื่องมือแจงเตือนภัยอัตโนมัติ 
 

นอกจากนั้นในป พ.ศ. 2528  ไดพัฒนาระบบการสงกําลังบํารุง  โดยทําโครงการระบบสงกําลังบํารุง
อัตโนมัติ (Automated Logistics Management System : ALMS) เนื่องจากกองทัพอากาศจะมีเครื่องบินขับไล
ที่ทันสมัยที่สุดเขาประจําการในป พ.ศ. 2531 จึงจําเปนที่จะตองอาศัยระบบการสงกําลังบํารุงที่มี
ประสิทธิภาพทันสมัย เพื่อที่จะสามารถควบคุมและดําเนินงานใหกองทัพอากาศมีขีดความสามารถพรอมรบ
ในอัตราสูงสุดอยูเสมอ (กองทัพอากาศ, 2530 : 228) 
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พัฒนาการการปองกันประเทศกับการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย  
นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ 

 
ชวงท่ี 5 พ.ศ.2533 – 2545 : สงครามเย็นยุติ 

 
บริบททางสังคม 

 ในป พ.ศ. 2530 นายมิคาอิล กอรบาชอ  ขึ้นเปนผูนําคนใหมของโซเวียตตองการอยูรวมกับชาติอ่ืน
อยางสันติ มีการเปลี่ยนแปลงในโซเวียตจนในที่สุดทําใหประเทศตองแตกออกเปนรัฐอิสระอีกหลายแหง    
ประเทศตาง ๆ ในยุโรปตะวันออกไดแยกตัวออกจากเขตอิทธิพลของโซเวียต พรรคคอมมิวนิสตในยุโรป
ตะวันออกหมดอํานาจ  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็เชนเดียวกัน  ในเดือนกันยายน  พ.ศ. 2532  เวียดนามได
ปรับนโยบายใหมและประกาศถอนกําลังออกจากกัมพูชา ซ่ึงอาจกลาวไดวาโลกไดเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคหลัง
สงครามเย็น มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมจากระบบหลายขั้ว (multipolar) หรือสอง
ขั้ว (bipolar) เปนขั้วเดียว (unipolar)  คือ  สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงไดใหความสนใจตอปญหาเศรษฐกิจในประเทศ
มากกวาปญหาความมั่นคงนอกประเทศ ไดสรางระเบียบโลกใหม (New World Order) เนนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน และการอนุรักษส่ิงแวดลอม (สถาบันวิชาการปองกันประเทศ, 
2530 : 20)  มีการเปลี่ยนแปลงโดยทําใหเปนกระบวนการผลิตระดับโลก เปนยุคที่เรียกวา โลกไรพรมแดน
หรือโลกาภิวัตน (Globalization) หมายถึง การแผถึงกันทั่วโลกหรือ การประพฤติตามโลก เปน
สังคมสารสนเทศ มีการพัฒนาเทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกสส่ือสารโทรคมนาคมอยางรวดเร็ว ทําใหการ
ลงทุน ธุรกิจ การติดตอส่ือสารตาง ๆ ทําไดงายและรวดเร็ว (วิทยากร  เชียงกูล, 2537 : 20) 

 
ปญหาที่เกิดขึ้นในขอบเขตระดับโลกของทศวรรษนี้  ไดแก  ปญหาการกอการราย  ปญหายาเสพติด  

ปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ระบบระหวางประเทศในปจจุบัน ไดแก  ระบบเศรษฐกิจ การคา  
การเงินระหวางประเทศ  ขาวสารไรพรมแดน สามารถรับรูและส่ือสารไดทั่วทุกภูมิภาคของโลกถึงกันได
อยางรวดเร็ว องคกรระหวางประเทศและสถาบันระหวางประเทศ บรรษัทขามชาติกําลังมีบทบาทเพิ่มขึ้น
อยางมาก เปนตัวแสดงที่ทาทายอํานาจรัฐมากที่สุดในยุคปจจุบัน บรรษัทที่ทําธุรกิจทางดานการเงินมีการ
ลงทุนหมุนเวียนในมือมาก สามารถทุมเงินปนหุนและสรางความปนปวนใหกับการเงินของประเทศนั้น ๆ 
ได จะเห็นไดวาในชวงนี้โลกไดลดบทบาทการแขงขันทางการเมืองและการทหารลง หันมามุงพัฒนา
เศรษฐกิจ (สมพงษ ชูมาก, 2540 : 210) โดยกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม  ซ่ึงเนน
การผลิตสินคาและบริการ  เพื่อการคาและกําไร (วิทยากร  เชียงกูล, 2537 : 247)   

 
 ลักษณะของความขัดแยงในยุคหลังสงครามเย็นนี้จะดํารงอยูใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เปน
ความขัดแยงที่เกิดจากการแยงชิงผลประโยชนระหวางประเทศ อาจเรียกวา “สงครามผลประโยชน” เชน 
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ผลประโยชนทางทะเล  การขุดเจาะน้ํามัน  แรธาตุ  แหลงประมง  ปญหาความไมชัดเจนเรื่องเสนเขตแดน 
เปนตน  ศัตรูจะปรากฎชัดเจน มีการใชกําลังตามรูปแบบไมวาจะเปนกําลังทางบก ทางทะเลและทางอากาศ  
สงครามนี้จึงเปน  “สงครามตามแบบ”  มีการใชกําลังทหารขนาดใหญเขาทําการรบ ลักษณะที่สองเปนความ
ขัดแยงที่เกิดจากปญหาทางสังคม เปน “สงครามภายใน” เชน ศาสนา ชาติพันธุ วัฒนธรรม อาจมีลักษณะ
คลายกับสงครามกองโจร  จะจํากัดอยูในพื้นที่ของความขัดแยงเทานั้น (สุรชาติ  บํารุงสุข, 2537 : 37 - 39) 
การสงครามเชนนี้ตองการบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในทางทักษะการทหารและความรูดานวิทยาการเพื่อที่จะ
สามารถใชเทคโนโลยีทหารสมัยใหม มีความกาวหนาและความสลับซับซอนมากขึ้น ซ่ึงมีลักษณะเปน  
“สงครามเทคโนโลยี”  (สุรชาติ  บํารุงสุข, 2537 : 45) เชน สงครามอาวเปอรเซีย มีการใชเครื่องบินรบ
สมัยใหม มีการใชดาวเทียมเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของศัตรู  มีระบบการบังคับบัญชา  การควบคุมและ
การติดตอส่ือสาร ตลอดจนการใชขีปนาวุธที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร 
 
 สําหรับสถานการณรอบเพื่อนบานที่อาจมีผลกระทบตอไทยในชวงนี้ มีดังนี้ (สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ, 2530 : 71 - 73) 
 1. เวียดนาม การเปดประเทศเปนเรื่องที่นาสนใจในทางเศรษฐกิจการคาในอนาคต ปญหาการขดัแยง
ทางเศรษฐกิจอาจจะกระทบไปถึงการขัดแยงในเรื่องผลประโยชนได 
 2. พมา ยังมีปญหาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปสูประชาธปิไตย ยังคงมีชน กลุมนอยแยกตัวเปน
อิสระอยู  ปญหายาเสพติด  ปญหาการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังมีอยู ปญหาการขัดแยงและ
กระทบกระทั่งตามแนวชายแดน  ซ่ึงคาดวาในอนาคตเชื่อวาจะมีผลไมโดยทางตรงก็โดยทางออมตอไทย 
 3. มาเลเซีย มีความมั่นคงและความกาวหนาทางเศรษฐกิจ มีการเสริมกองทัพอยางตอเนื่อง มี
ความสัมพันธที่ดีตอกันในอนาคตอันใกลไมนาจะมีผลกระทบตอความมั่นคงของไทย 
 4. ลาว มีนโยบายกระชับความสัมพันธกับเวียดนาม กัมพูชาและจีน โดยรวมมือและเสริมสรางใน
การคาและการลงทุน ยังคงมีความสัมพันธที่ดีตอไทยไมนาจะมีผลกระทบตอความมั่นคงของไทย 
 5. กัมพูชา ความไมแนนอนทางการเมืองภายในและยังมีการสูรบอยูเนือง ๆ ปญหาผูอพยพตามแนว
ชายแดนนาจะยังคงมีอยูตอไป  
 

สําหรับประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากการเผชิญหนาทางอุดมการณ การยึดมั่นแตเร่ืองความ
มั่นคงและการอยูรอดจากการรุกรานของเพื่อนบาน หันมาสูความรวมมือทางเศรษฐกิจและมุงผลประโยชน
รวมกันแทน ปญหาความมั่นคงดานการทหารและการปองกันประเทศไมใชปญหาหลักอีกตอไป มีการนํา
ผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวโยงกับบทบาทของกองทัพมากขึ้น เปนการปรับบทบาทของ
กองทัพใหเหมาะสมกับสถานการณของโลกที่เปลี่ยนไป ในชวงนี้ภายใตการนําของรัฐบาล พลเอกชาติชาย  
ชุณหะวัน  ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ตอจาก พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท ไดเปลี่ยนทาทีตอกัมพูชาใหมีลักษณะผอนปรนมากขึ้น ดวยการเอาประเด็นทางเศรษฐกิจมา
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เปนหลักในการดําเนินความสัมพันธตามนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา” (สุณัย ผาสุก, 
2539 : 22)  การดําเนินนโยบายของพลเอกชาติชาย ทําใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว 
ประเทศไทยถูกมองวากําลังจะกาวเปนประเทศ “อุตสาหกรรมใหม” (NICS) จนกระทั่งในป พ.ศ. 2539 ได
เกิดปรากฎการณที่เรียกวา “ฟองสบูแตก” สถาบันการเงินลมสลาย ประเทศชาติมีหนี้สินลนพนตัว จนตอง
ปลอยใหคาเงินบาทลอยตัว และตกอยูภายใตกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF (พิทยา วองกูล, 
2541 : 50) นอกจากนั้นยังมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจจากการเกษตรมาสูภาคอุตสาหกรรมและการบริการ    
มีการสรางความรวมมือในภูมิภาค เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศทั้งในรูปแบบทวิภาคแีละพหุ
ภาคี  เชน  การกอตั้งสามเหลี่ยมเศรษฐกิจทางภาคใตรวมกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย ความรวมมือส่ีเหล่ียม
เศรษฐกิจบริเวณภาคเหนือกับพมา ลาว จีน และอาจเชื่อมโยงกับอีกสองประเทศ คือ กัมพูชาและเวียดนาม 
ในกรอบของหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ  ประกอบดวย  การพัฒนาเสนทางคมนาคม  การพัฒนาเครือขาย
โทรคมนาคม การพลังงาน และการทองเที่ยว (สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน, 2543 : 54) รวมทั้งการรวมมือใน
ดานการคา การลงทุน และธุรกิจในกลุมประเทศเอเชีย-แปซิฟก (APEC) 
 

นอกจากนี้ในรัฐบาลของ พลเอก ชาติชาย นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม เมื่อถูก
รัฐประหารจากคณะรักษาความสงบและเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ในวันที่ 23 กุมพาพันธ พ.ศ. 2534 การ
รัฐประหารครั้งนี้ไดรับแรงสนับสนุนจากประชาชนที่กําลังหมดศรัทธาในพฤติกรรมคอรับชั่นของรัฐบาล   
แตพอในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ไดเกิดความไมสงบและเกิดเหตุการณนองเลือดอีกครั้ง เมื่อประชาชน
ไดตอตานคณะ รสช. ที่พยายามจะสืบทอดอํานาจทางการเมือง โดยมอบให พลเอกสุจินดา คราประยูร เปน
นายกรัฐมนตรีคนตอไป ทําใหรัฐบาลของ พลเอกสุจินดา ตองใชกําลังทหารเขาปราบปรามประชาชนอยาง
รุนแรง สงผลตอภาพพจนและเกียรติภูมิของประเทศ จนในที่สุด พลเอกสุจินดา ตองลาออกจากตําแหนง     
นําไปสูการเลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีความเปนประชาธิปไตย มีการปฏิรูปการเมือง โดย
การรางรัฐธรรมนูญจากตัวแทนของประชาชนและไดประกาศใชในป พ.ศ. 2540 จนนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายเรื่อง  เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยคนไทยจะไดรับ
การศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 ป ตลอดจนการกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 ที่ไดนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง
เพื่อใหประเทศรอดพนจากวิกฤติ  สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล  มีคุณภาพ
และยั่งยืน  ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและสถานการณเปลี่ยนแปลงตาง ๆ (สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ <http :// www.gits.net.net.th.> 6 Dem. 2001.)   
 
 ดังนั้นในชวงหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง สภาพแวดลอมภายนอกไดเปลี่ยนไปอยางมากสงผลตอการ
ดําเนินนโยบายการปองกันประเทศของไทยในรัฐบาลชุดตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากนโยบายดานความมั่นคงใน
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สมัยที่ นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ซ่ึงไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2535 
ดังนี้ (Thai Government <http :// www. thaigov.go.th>17 June 2002) 
 1. ปรับปรุงโครงสรางกองทัพใหมีขนาดกระทัดรัด แตมีกําลังพลที่เขมแข็งและอาวุธยุทโธปกรณที่
ทันสมัยเพื่อเปนหลักประกันในการรักษาเอกราชอธิปไตยและผลประโยชนชาติ 
 2. ปรับปรุงระบบกําลังสํารองและการเรียกเกณฑทหารใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  
ขณะเดียวกันจะสงเสริมใหมีการรวมมือในดานการทหารกับมิตรประเทศใหมากขึ้น 
 3. ปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการศึกษาทางทหารทั้งระบบใหสอดคลองกับสถานการณและการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ 
 4. สงเสริมและพัฒนากองทัพใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการปกปอง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  ทั้งทางบกและทางทะเล 
 5. ปรับปรุงขวัญและกําลังใจของทหารชั้นผูนอย ดวยการปรับปรุงสวัสดิการและจัดใหมีการฝก
อาชีพใหมากขึ้น เพื่อรองรับการประกอบอาชีพเมื่อออกจากประจําการ 

 
เชนเดียวกับในสมัยตอมาที่ นายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี ซ่ึงไดแถลงนโยบายดาน

ความมั่นคงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 วารัฐบาลมีเจตนารมณที่จะพัฒนาและเสริมสราง
กองทัพใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก โดยจะ
ดําเนินการ (Thai Government <http :// www. thaigov.go.th> 17 June 2002) 
 1. พัฒนาและสงเสริมใหกองทัพมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญอยางมีศักดิ์ศรีและสมเกียรติภูมิของทหาร โดยถือการปกปองคุมครองผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเปนความเรงดวนอันดับแรก 
 2. สนับสนุนใหกองทัพมีกําลังพล หลักนิยม เทคโนโลยีและยุทโธปกรณที่เหมาะสมสําหรับสงคราม
สมัยใหม  และสงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางทหารใหกองทัพสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคต 
 3. จัดใหกองทัพรวมมือกับสวนราชการตาง ๆ ดําเนินการพัฒนาประเทศเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน   โดยเฉพาะการแกไขปญหาความยากจน ภายใตกรอบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมและรับรูในกิจการของทหารใหมากขึ้น 
 4. สงเสริมบทบาทของทหารไทยในสหประชาชาติและสรางความสัมพันธที่ดีกับกองทัพของ
ประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 
 5. เสริมสรางระบบสวัสดิการและบํารุงขวัญทหารและครอบครัวทุกชั้นยศ และสงเสริมกีฬาทหารเพื่อ
ชวยพัฒนากีฬาของชาติใหเปนเลิศ 
 6. เชิดชูเกียรติของทหารผานศึก โดยเฉพาะทหารผานศึกที่พิการและทุพพลภาพใหไดรับสิทธิและ
ความเอื้ออาทรจากสังคมไทยเปนพิเศษ 
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ดังนั้นการดําเนินการปองกันประเทศของไทยในชวงหลังสงครามเย็นรัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนไปใน
ทิศทางใหมจากแนวเดิม  สรุปไดดังนี้ (พรชัย  นุชสุวรรณ, 2538 : 6) 

 1. มีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของกองทัพ เพื่อใหกองทัพมีความทันสมัยมีขีด
ความสามารถในการปองกันประเทศ มีความพรอมในการรักษาผลประโยชนของชาติ โดยใหสอดคลองตอ
สถานการณและฐานะทางเศรษฐกิจ 
 2. มีนโยบายสงเสริมการวิจัยและการพัฒนาทางทหารรวมทั้งการพัฒนายุทโธปกรณภายในประเทศ
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถพึ่งตนเองใหไดมากที่สุด โดยรวมมือกันทั้งในประเทศ คือ สวนราชการ
พลเรือน ภาคเอกชน และในตางประเทศ คือ มิตรประเทศตาง ๆ ในโลก 
 3. มีนโยบายในการผนึกกําลังปองกันประเทศทั้งกําลังทหาร กึ่งทหาร ตํารวจและราษฎร 
อาสาสมัครในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนขาราชการและประชาชนเพื่อปองกันภัยคุกคามทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ 
 4. มีนโยบายสงเสริมใหเกิดความพรอมดานทรัพยากรและความพรอมในการระดมกําลังเพื่อปองกัน
ประเทศ 
 5. มีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการรบและเพิ่มประสิทธิภาพในการผนึก กําลังพลใหพรอม
ที่จะเผชิญกับภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
 6. มีนโยบายเพิ่มบทบาทของทหารในการพัฒนาประเทศ ชวยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณ
ภัยของชาติ 
 7. มีนโยบายสงเสริมการพัฒนากําลังพลของกองทัพที่เขารับราชการทหารใหมีความรูความสามารถ
ในดานวิชาชีพตาง ๆ เพื่อบํารุงเสริมสรางขวัญและกําลังใจกับทหารและครอบครัวในดานสวัสดิการและการ
ดํารงชีพ  รวมถึงการสงเคราะหทหารผานศึกและครอบครัวใหดํารงชีวิตอยูไดดวยความเหมาะสม 

 
ในยุคปจจุบันภายใตการนําของรัฐบาลที่มี  พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี  

ยังคงนโยบายดานความมั่นคงเชนเดียวกับรัฐบาลที่ผาน ๆ มา ไดแถลงนโยบายไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2544  ดังนี้ (Thai Government <http :// www. thaigov.go.th> 17 June 2002) 
 1. พัฒนาระบบการปองกันประเทศ  ใหมีขีดความสามารถในการปองกันตนเอง และรักษา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเสริมสรางความสมานฉันทของประชาชนเพื่อรวมพัฒนา
ระบบการปองกันประเทศตามแนวทางการรักษาความมั่นคงสมบูรณแบบ รวมทั้งสนับสนุนภารกิจในการ
รักษาสันติภาพในภูมิภาค ภายใตกรอบขององคการ สหประชาชาติ  

2. พัฒนาความพรอมของกองทัพ ตลอดจนปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารจัดการของ
กระทรวงกลาโหมและกองทัพ เพื่อใหกองทัพมีความพรอมในการรักษาไวซ่ึงอธิปไตยและผลประโยชน
ของประเทศ  
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3. สนับสนุนบทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อชวยแกไขปญหาความยากจนของประชาชน ใหการชวยเหลือประชาชนที่
ประสบสาธารณภัย และมีสวนรวมในการอนุรักษและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  
 4. สนับสนุนกองทัพในการใหความรวมมือกับสวนราชการ องคกรและประชาชน เพื่อการแกไข
ปญหายาเสพติดใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งใหการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  

5. สนับสนุนใหกองทัพมีสวนรวมกับภาครัฐในการดูแลสุขภาพอนามัย การศึกษา และการฝกอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายไดใหแกกําลังพลและสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งทหารผานศึกและครอบครัวทหาร
ผานศึกซึ่งตองพิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในการปฏิบัติหนาที่  
 

สรุปในชวงสงครามเย็นยุติ เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา สถานการณความตึงเครียดของโลก
เร่ิมเปลี่ยนไป ภัยคุกคามตอประเทศไทยไมปรากฏชัดเจนวาจะมาจากประเทศใด นโยบายการปองกัน
ประเทศของรัฐบาลในชวงหลังนี้ จึงไดเล่ียนไปโดยไดมุงเนนเรื่องการปรับปรุงโครงสรางของกองทัพ การ
ปรับบทบาทของทหารใหมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของกําลังพลและ
ระบบการศึกษาของกองทัพมากขึ้น รวมทั้งการมองโลกใหสัมพันธกับสถานการณภายนอกที่มุงเนนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  

 
 การพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย 

การพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทยในชวงนี้ จะเห็นวากองทัพอากาศไมไดมีการรับมอบ
เครื่องบินจากประเทศตะวันตก  ทําใหตองซื้อเครื่องบินที่ทันสมัยเขาประจําการ อีกทั้งไดมีการดัดแปลง
เครื่องบินขึ้นใชงานดวย  ดังนี้ (กรมสารบรรณทหารอากาศ, 2544 : 95 - 110) 

พ.ศ. 2535 ซ้ือเครื่องบินฝกแบบ  PC – 9  เขาประจําการโรงเรียนการบิน 
 พ.ศ. 2537 – 39 ซ้ือเครื่องบินแบบ  L – 39  เปนเครื่องบินขับไลฝก 
 พ.ศ. 2538 – 39 ซ้ือเครื่องบินแบบ G – 222  
 พ.ศ. 2538 – 39  ซ้ือเครื่องบินแบบ  F – 16A/B ฝูงที่ 2 
 พ.ศ. 2538 ซ้ือเฮลิคอปเตอรแบบ Bell – 206 เขาประจําการโรงเรียนการบิน 
 พ.ศ. 2539 ซ้ือเครื่องบินพระที่นั่งแบบ  Super  Puma  MK2 
 พ.ศ. 2540 ซ้ือเครื่องบินพระที่นั่งแบบ  Boeing  737 – 400  
 พ.ศ. 2540 ซ้ือเครื่องบินแบบ F – 18  แตตองยกเลิกการซื้อเนื่องจากประเทศประสบปญหาภาวะ
เศรษฐกิจ 
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 พ.ศ. 2542 ซ้ือเครื่องบินขับไลโจมตีแบบ Alpha  Jet  จากเยอรมัน และเครื่องบินฝกแบบ  CT – 4E  
จากนิวซีแลนด รวมทั้งมีการดัดแปลงเครื่องบินแบบ C – 47 มาเปนเครื่องบินแบบ BT – 67 ในการทําฝน
หลวง 
 พ.ศ. 2543 ติดตั้งอุปกรณดับไฟปากับเครื่องบิน C – 130  

 
การพัฒนาดานการฝก  กองทัพอากาศยังคงจัดการฝกกับกองทัพมิตรประเทศเชนเดิมไมวาจะเปน

การฝกผสม “COPE TIGER” , “COBRA GOLD ” , “ELANG THAINESIA” , “AIR THAMAL” 
นอกจากนั้นยังมีการฝกเชิงสัมมนารวมผสม “พิราบ – จาปวู 2000” ระหวางกองทัพไทยและกองทัพ
ออสเตรเลีย  เพื่อมีประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติการรักษาสันติภาพทั้งดานยุทธศาสตรและยุทธวิธี และมี
การฝกผสม “THAI KIWI 2000” ดวย 

 
 การพัฒนาระบบอาวุธ  กองทัพอากาศไดจัดหาระบบอาวุธตอสูอากาศยาน จรวดบุคคลสมรรถนะ
ปานกลางใหเพียงพอสําหรับการปองกันฐานบิน การปองกันที่ตั้งศูนยควบคุมและรายงาน และสถานี
รายงานตาง ๆ เชน ในป พ.ศ. 2537 ไดซ้ือจรวดตอสูอากาศยานแบบ ADATS (กองทัพอากาศ, 2538 : 92 - 
93) 

 
 การพัฒนาระบบการสงกําลังบํารุง ในป พ.ศ.2540 โครงการพัฒนาระบบสงกําลังบํารุงอัตโนมัติ 
(ALMS) ไดกําหนดแลวเสร็จ  สามารถควบคุมอะไหลและติดตามควบคุมการซอมบํารุงกับเครื่องบินแบบ F 
– 16A/B รวมทั้งขยายระบบสงกําลังบํารุงอัตโนมัติใหครอบคลุมการบริหารพัสดุ งบประมาณของทุกคลัง
ใหญ  โดยใหศูนยสงกําลังบํารุงเปนศูนยคอมพิวเตอรเชื่อมตอระบบ (on line)  กับจัดตั้งเครือขายไปตามคลัง
ใหญและกองบินตาง ๆ จํานวน  21 หนวย (กองทัพอากาศ, 2538 : 120)   
 
 การพัฒนานภานุภาพดานอื่น ๆ ในระยะหลังนี้กองทัพอากาศไทยไดดําเนินการเรื่อง สวัสดิการของ
กําลังพลมากขึ้น เชน โครงการที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก  อาคารชุดหรือแฟลตสําหรับครอบ
ครับ   อาคารหองโสดหรือบีโอคิวสําหรับขาราชการโสด รานคาสวัสดิการทหารอากาศ โดยขายอาหารและ
สินคาราคาถูก  และในป พ.ศ. 2536 ไดดําเนินโครงการบานพักอาศัยใหกับขาราชการและครอบครัว บริเวณ
ทุงสีกัน  เปนอาคารชุด  11 ชั้น และ 5 ช้ัน ดวยงบประมาณ 798 ลานบาท  รวมทั้งการใหทุนการศึกษาแก
บุตรขาราชการ  และการรักษาพยาบาลดวย (กองทัพอากาศ, 2538 : 93)  
 

นอกจากนั้นในป พ.ศ. 2541 พลอากาศเอก ธนนิตย  เนียมทันต ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดกําหนด
นโยบายกองทัพอากาศดานตาง ๆ  มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ (กองทัพอากาศ, 2541 : 7 - 18) 
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 ดานการปฏิบัติราชการทั่วไป เชน ในการบริหารทรัพยากรทั้งบุคคล พัสดุ งบประมาณ ส่ิงแวดลอม 
และเวลา  ใหหัวหนาหนวยงานบริหารทรัพยากรโดยคํานึงถึงความคุมคา คุมราคา และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุด (Cost Effectiveness) ตลอดเวลา  ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานของกองทัพอากาศในภาวะขาดแคลน
ทรัพยากรเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
 ดานกําลังพล  เชน 
 1. กําหนดจํานวนกําลังพลใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจ  และโครงสราง
ของกองทัพ  โดยคํานึงถึงคุณภาพของกําลังพลมากกวาปริมาณ 
 2. เตรียมและฝกกําลังพลสํารองทั้งสวนกําลังรบและสวนยุทธบริการ ใหมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อเสริมกําลังในภาวะฉุกเฉิน 
 3. พัฒนากําลังพลดวยการใหการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นปลายที่มุงเนนการสรางสภาวะของการ
แขงขันกันพัฒนาความรูความสามารถ บุคลิกลักษณะ และจริยธรรมของทหารอาชีพ 
 4. การพัฒนาความรูในวิชาชีพของสายวิทยาการตาง ๆ ใหจัดดําเนินการตามความจําเปนของภารกิจ
และโอกาสในการใชประโยชนกําลังพลที่ไดรับการศึกษา โดยจะตองคํานึงถึงความคุมคาของการจัด
การศึกษาในแตละหลักสูตรอยูเสมอ ในขณะเดียวกันใหหนวยงานและสายวิทยาการจัดระบบการศึกษา
วิชาชีพตอเนื่อง (Continuous Training) ใหกับกําลังพลตามความจําเปน เพื่อใหมีความแนใจวากําลังพลของ
กองทัพอากาศสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและกาวทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปไดเปนอยางด ี
 5. ใชระบบคุณธรรมเปนหลักในการบริหารกําลังพล โดยยึดถือหลักการบรรจุบุคลากรใหตรงตาม
ความรูความสามารถและความตองการของกองทัพ พรอมทั้งสงเสริมขาราชการที่มีความรูความสามารถ   
ขยันหมั่นเพียรและเสียสละใหมีโอกาสเจริญกาวหนาในหนาที่ราชการตามสายงานของตน 
 6. กําหนดแนวทางการแปรสภาพขาราชการทหารบางจําพวกใหเปนขาราชการพลเรือนกลาโหม
และงดการบรรจุบุคคลพลเรือนที่ไมมีขอผูกพันอยูเดิม โดยบรรจุเฉพาะผูซ่ึงมีคุณวุฒิที่กองทัพอากาศ
ตองการเปนพิเศษเขารับราชการ 
 7. สงเสริมใหมีการวิจัยที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศในสถานศึกษาตาง ๆ 
ของกองทัพอากาศ 

 
ดานการขาว  เชน  
1. พัฒนาระบบแหลงขาวทั้งขาวกรองบุคคล ขาวกรองการสื่อสาร และขาวกรอง ภาพถายทาง

อากาศหรืออวกาศ  ตลอดจนพิจารณาใชประโยชนจากแหลงขาวสวนราชการอื่นและภาคเอกชนเพื่อให
ระบบขอมูลขาวสารและขาวกรองของกองทัพมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. จัดทําระบบขอมูลขาวสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมที่จะชวยใหงานดานขอมูลขาวสาร
ถูกตองพอเพียง 
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3. พัฒนาระบบสงครามขอมูลขาวสารทั้งดานการใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารของฝายตรงขามและ
ปองกันการลวงลํ้าเขามาในระบบขอมูลขาวสารของกองทัพอากาศ 

 

ดานยุทธการ เชน  
 1. พัฒนาระบบบัญชาการและควบคุมรวมกับระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ เพื่อใหสามารถ
เชื่อมตอกับกองบัญชาการทหารสูงสุดและเหลาทัพอ่ืน เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจรวมกับเหลาทัพอ่ืนมี
ประสิทธิภาพ 
 2. การจัดหาอากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ จะตองพิจารณาให
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางเปนระบบและสอดคลองกับแนวความคิดในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ
ภายใตงบประมาณที่ไดรับ  และขีดความสามารถของกําลังพลที่จะกาวทันตอเทคโนโลยี 
  

ดานการสงกําลังบํารุง เชน จัดหาอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัยจะตองแนใจวาสามารถนํามาใชใน
ราชการไดและเปนมาตรฐานเดียวกันกับอุปกรณที่เคยมีอยู หากจําเปนตองซื้อจากตางประเทศใหใชวิธีที่
กองทัพอากาศไดรับประโยชนสูงสุด 
 

 มีขอสังเกตวาการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทยนั้น มีการพัฒนาตามแบบโลกตะวันตก
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากกลุมประเทศดังกลาวคือประเทศพันธมิตร ไมวาจะเปนเรื่อง
โครงสรางการจัดสวนราชการ  การจัดซื้อเคร่ืองบินเขาประจําการ การพัฒนากําลังพลหรือการฝกศึกษา  
ในชวงสงครามเย็นถึงชวงเวียดนามบุกยึดครองกัมพูชา ภัยคุกคาม ปรากฏชัดเจน มีการจัดซื้อเครื่องบินที่
ทันสมัยเขาประจําการตลอดเวลาเพื่อเตรียมการรบ ในเรื่องหลักสูตรการศึกษาของแตละสถาบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและมีความซับซอนมากขึ้น เชนในกรณีของโรงเรียนนายเรืออากาศซึ่ง
เปนการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบการศึกษาใหญของประเทศ เพื่อให
ไดมาตรฐานเดียวกับสถาบันในระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ  ไมวาจะเปนเรื่องการรับนักเรียน หลักสูตรดานวิชา
วิทยาการที่มุงเรื่องความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในกรณีของโรงเรียนเสนาธิการทหาร
อากาศและวิทยาลัยการทัพอากาศก็เชนเดียวกัน ไดตั้งสถาบันตามสถานการณและการเปลี่ยนแปลงของโลก   
การพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนเรื่องการทหารในขณะนั้นเปนสําคัญ เชน ในชวงหลังสงครามเย็น มีการศึกษา
ถึงรูปแบบสงครามที่ใชเทคโนโลยีและใหความสําคัญกับกําลังทางอากาศ  มีการศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ไมใชสงคราม เชน การรักษาสันติภาพ การชวยเหลือประชาชน เปนตน นอกจากนั้นใน
กองทัพอากาศมีการตื่นตัวและไดมีการจัดสัมมนาทางวิชาการทุกป เชน ในป พ.ศ. 2540 จัดสัมมนาเรื่อง 
“กําลังทางอากาศกับความมั่นคง”  และเรื่อง  “นภานุภาพของกองทัพอากาศไทยในศตวรรษที่ 21” ป พ.ศ. 
2541 จัดสัมมนาเรื่อง “กองทัพอากาศในทศวรรษหนา”  ป พ.ศ. 2542 จัดสัมมนาเรื่อง “นภานุภาพในสภาวะ
แวดลอมที่เปลี่ยนไป” ป พ.ศ. 2543 จัดสัมมนาเรื่อง “นภานุภาพเพื่อสันติของประชาชน” และในป พ.ศ. 
2544 จัดสัมมนาเรื่อง “ทัพฟาคุณคาไรขอบเขต” 


