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FUTURENAVY
ความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงเว้นแต่......

นาวาเอกยุทธนาอักษรศรี
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ปฐมบท

	 ส่ิงหน่ึงท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือโลกน้ีเป็นอนิจจัง  ทุกส่ิงในโลกต้อง 

มีอันเปลี่ยนแปลงหรือแตกดับไปตามกาลเวลา แต่บางสิ่งเราก็ไม่สามารถ 

ปล่อยให้ล้มหายตายจากไปได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็น 

ความตายของชาติ สิ่งที่ผู้เขียนพูดถึงนี้ก็คือ “กองทัพ” นั่นเอง ท่ามกลาง 

ความเป็นอนิจจังของสรรพสิ่ง กองทัพต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้	

สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม หากกองทัพไม่ปรับตัว ก็เท่ากับรอวัน	

แตกดับไปตามกาลเวลาเท่าน้ัน อย่างไรก็ตามกองทัพเป็นองค์กรขนาดใหญ่	

ที่มีระเบียบแบบแผน มีการจัดตั้งในระบบที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจึงต้องการการวางแผนที่รัดกุม และต่อเนื่อง 

 จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่า เป็นเวลานานมากแล้วที่	

กองทัพเรือเฝ้ามองถึงอนาคตและการเปล่ียนแปลงท่ีรออยู่ มีความพยายาม 

ในการจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดกำลังรบในห้วงเวลา ๑๐ - ๒๐ ปี	

ข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง มีงานเขียนและงานวิจัยในเรื่องดังกล่าวทั้งใน	

และนอกสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะเม่ือมีแรงบังคับของประชาคม 

อาเซียน ๒๐๑๕ เข้ามาเกี่ยวข้อง บทความของผู้เขียนฉบับนี้ไม่ได้มี	

วัตถุประสงค์ท่ีจะถกแถลงว่า กองทัพเรือในอนาคตควรจะมีหน้าตาอย่างไร 

หรือแนวคิดของใครเข้าท่าเข้าทางกว่ากัน แต่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสาร	

ว่า “แนวความคิดของกองทัพเรือในเรื่องการเตรียมการปรับกองทัพให ้

สอดรับกับสภาพแวดล้อมในอีก ๑๐ หรือ ๒๐ ปี ข้างหน้า จะไม่มีวันเกิดขึ้น   

หรือไม่มีวันเป็นไปได้ ตราบที่บริบทของรัฐบาลและกองทัพไทยยังเป็น 

เช่นปัจจุบัน” ผู้เขียนขอเริ่มบทความด้วยการชี้ให้เห็นถึงความจำเป็น	

ของการที่จะต้องเตรียมแนวคิดสำหรับอนาคต จากนั้นจะนำเสนอสาเหตุ 

ที่ทำให้แนวคิดของกองทัพเรือไม่มีทางถูกนำไปปฏิบัติได้ในบริบทปัจจุบัน 

เมื่อนำเสนอเรื่องของปัญหาต่าง ๆ แล้ว ผู้เขียนจะชี้ให้เห็นถึงทฤษฎี	

หลักการของการกำหนดยุทธศาสตร์และการกำหนดกำลังรบโดยสังเขป	

และท้ายที่สุด ผู้เขียนจะขอนำเสนอแนวทางที่กองทัพเรือควรปฏิบัติ	

เพื่อทำความฝันให้เป็นรูปธรรม และนำมาซึ่งความวัฒนาสถาวรของ	

กองทัพเรือต่อไป
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FutureNavyเรื่องดีที่ต้องช่วยกันคิดแต่.........

	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	

สภาวการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในโลกเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ผู้ที่สามารถ 

รับรู ้ถึงการเปลี ่ยนแปลงได้ก่อน และวางแผนล่วงหน้าสำหรับการ 

เปลี่ยนแปลงได้ดี ก็จะได้เปรียบผู้ที ่ติดตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทัน 

ผู้เขียนมีความเชื่อว่า กองทัพเรือของเราเข้าใจประเด็นเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง	

จึงได้มีความพยายามมาเป็นเวลานานแล้วที่จะกำหนดรูปร่างหน้าตา	

ของกองทัพให้พร้อมที่จะสอดรับสภาวการณ์ในอนาคต  ไม่ว่าจะเป็นการ 

จัดทำยุทธศาสตร์กองทัพเรือแผนการกำหนดกำลังรบในระยะสั้นและ	

ระยะยาว รวมถึงการกำหนดให้มีการศึกษาเร่ืองดังกล่าวในสถานศึกษาหลัก 

ทั้งในระดับโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและวิทยาลัยการทัพเรือ สิ่งที่	

สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนก็คือ ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และ	

งานเขียนทั้งในรูปของเอกสารวิจัยของนักเรียนเสนาธิการทหารเรือ หรือ

เอกสารประจำภาคของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นแล้วรุ่นเล่า 

 แต่สิ ่งหนึ่งที่ผู ้เขียนเชื่อว่าพวกเราชาวทหารเรือมองเห็นมา	

โดยตลอด ก็คือ แนวคิดต่าง ๆ  ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์

หรือแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ  ของกองทัพเรือ ไม่เคยได้รับการตอบสนอง 

หรือแม้แต่จะรับฟัง ดังจะเห็นได้จากในแต่ละปี กองทัพเรือต้องใช้	

ความพยายามชนิดเลือดตาแทบกระเด็นเพ่ือท่ีจะหางบประมาณมาพัฒนา 

กองทัพ และในแต่ละปีก็ไม่เคยได้ตามที่คาดหวังเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของเรือดำน้ำ เรือฟริเกต และอีกหลายสิ่งหลายอย่าง แต่สิ่งที่ได้รับก็คือ 

“แล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิต” ด้วยแนวคิดการบริหารแบบ Budget 	

Centric (ใช้งบประมาณเป็นจุดศูนย์กลาง : ผู้เขียน) ผลก็คือ ในแต่ละปี 

กองทัพเรือต้องอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียร ไม่สามารถวางแผนการ	

ใด ๆ ที่ต่อเนื่องได้ เนื่องจากไม่เคยรู้ว่า วันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรนั่นเอง 

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่คนในกองทัพเรือและกองทัพเรือได้พยายามคิด	

และพยายามผลักดัน อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ดีและเป็นไปตามหลักวิชานั้น 

ไม่มีใครรับรู้ และได้ยิน ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากสองส่วน คือ ไม่มีใครได้ยิน	

หรือรับรู้ประการหนึ่ง  หรืออีกประการหนึ่งก็คือ มีผู้ที่พยายามจะไม่รับรู้ 

และพยายามที่จะไม่ได้ยิน ซึ่งผู้เขียนจะได้ขยายความในลำดับต่อไป
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 สาเหตุท่ีทำให้แนวคิดของกองทัพเรือยังไม่เคย 

ไปถึงฝั่งฝัน ทั้งยังเป็นเรื่องลึกลับที่ชวนสงสัยว่า	

เกิดจากอะไร แต่จากประสบการณ์ของผู้เขียนและ	

จากการศึกษาสภาวะแวดล้อม ทำให้เชื่อได้ว่าต้นเหต	ุ

ของปัญหาน่าจะมาจาก ๑ ใน ๒ สาเหตุต่อไปนี้ 

หรืออาจจะมากกว่า ๑ สาเหตุประกอบกันก็เป็นไปได้

	 l  สาเหตุประการที่หนึ่ง ก็คือ ไม่มีใครสนใจ 

หมายความว่า ไม่มีใคร ไม่ว่าจะเป็นกองทัพไทย 

กระทรวงกลาโหม หรือรัฐบาล สนใจเรื่องของอนาคต 	

ข้างหน้าว่าจะส่งผลกระทบต่อกองทัพอย่างไร และ	

กองทัพในอนาคตควรจะมีหน้าตาอย่างไร ประเด็นสำคัญ 

ของเรื่องนี้อาจจะมาจากความไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร 

ไม่รู้ว่าจะมองภาพอนาคตอย่างไร ไม่รู้ว่าจะกำหนด

ยุทธศาสตร์อย่างไร ซึ่งประเด็นนี้มีความเป็นไปได	้

สูงมากเนื่องจากจนถึงขณะนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่า เรายังไม่เคยเห็น	

ยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์ทหารที ่เป็นชิ ้นเป็นอัน ส่งผลให	้

การจัดทำยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือต้องเริ ่มต้นด้วยสมมติฐานที่ว่า 

ยุทธศาสตร์ชาติ น่าจะเป็นประมาณนี้ และในอีก ๑๐ หรือ ๑๕ ปีข้างหน้า 

รัฐบาลน่าจะต้องการให้ทหารทำหน้าที่แบบนี้ และมีขนาดประมาณนี้ 

ซึ่งเป็นสมมติฐานที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะหากไม่เป็นจริงก็เท่ากับว่า	

ทุกอย่างที่ทำมาเปล่าประโยชน์ทั้งหมด  ยิ่งถ้าถามถึงยุทธศาสตร์ทหาร	

แล้วละก็ ยิ่ง “Go So Big” อ่านแล้วปวดหัวยิ่งกว่านั่งรถไฟเหาะตีลังกา	

เสียอีก หากจะนำมาเป็นจุดตั้งต้นของอะไรสักอย่าง ผู้เขียนแนะนำให้ใช้

สำหรับภาพยนตร์สืบสวนจะเหมาะมาก ส่วนประเด็นที่ไม่ควรละเลยก็คือ	

รัฐบาลไม่อยากสนใจทหารเน่ืองจากเห็นว่าการปล่อยให้กองทัพเป็นเหมือน 

รัฐอิสระ น่าจะเป็นหนทางที่ทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลมีมากกว่าการ

พยายามเข้ามาจัดการอะไรให้เป็นไปตามครรลอง สิ่งนี้เป็นความจริงที่รู้

กันทั่วไป  แต่ไม่มีใครอยากพูดถึง 

	 l สาเหตุที่สองของเรื่องนี้ น่าจะเกิดจากอาการกลัวการ	

เปลี่ยนแปลง ในประเด็นนี้ผู้เขียนเชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย รู้ดีเป็น	

ทำไมเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเพียงความฝัน
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อย่างยิ่งว่าอะไรเป็นอะไร ภาพในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร และจะต้อง 

ทำอะไรบ้างเพื่อไปให้ถึงจุดนั้น แต่เมื่อชั่งน้ำหนักดูแล้วอาจจะเล็งเห็นว่า	

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจจะมาก	

เกินกว่าที่จะยอมรับได้ เช่น หลังจาก ค.ศ.๒๐๑๕ อาจจะต้องปรับขนาด 

ของกองทัพให้เล็กลง บางหน่วยอาจจะต้องเสียสภาพการนำ บางหน่วย 

อาจจะต้องถูกยุบเนื่องจากหมดความจำเป็น ภาพเหล่านี้น่าจะน่ากลัว	

พอที่จะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่อยากเข้าไปข้องแวะด้วย หากรัฐบาล	

ต้องบอกให้กองทัพปรับลดขนาดลงก็คงไม่ต่างอะไรกับหนูท่ีเดินเอากระด่ิง	

พยายามเข้าไปผูกคอแมว หรือหากกองบัญชาการกองทัพไทยจะขยับ	

เสียเอง ก็อาจจะเจอคำถามที่ไม่รู้จะตอบอย่างไรจากเหล่าทัพ หน่วยงาน 

บางหน่วยอาจจะรู้อยู่เต็มอกว่าอะไรรออยู่ข้างหน้า จึงเลือกที่จะนิ่งและ	

มีความสุขกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ท้ายที่สุดก็เลยเลือกที่จะอยู่	

อย่างนี้ไปเรื่อย ๆ  รอเวลาที่ระเบิดเวลาจะระเบิดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างลง	

โดยทุกคนเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะไม่เกิดใน	

ยุคสมัยของตนอย่างแน่นอน

ครรลองที่ควรจะเป็น
 ในการที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ หรือกำหนดโครงสร้างกำลังรบ	

ในอนาคตอย่างที่กองทัพเรือต้องการนั้น ก็ไม่ได้มีกระบวนการที่ซับซ้อน

อะไรเลยครับ โดยเริ่มจากวาดภาพความน่าจะเป็นในอนาคตว่าจะเกิด	

อะไรข้ึนบ้าง จากน้ันกำหนดเป้าหมายและบทบาทว่าองค์กรจะมีเป้าหมาย 

อย่างไร และควรจะมีบทบาทอะไรในอนาคตเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 	

เม่ือกำหนดส่ิงดังกล่าวได้แล้ว ก็เร่ิมมองหาหนทางท่ีจะทำให้เป้าประสงค์ 

ดังกล่าวมีความเป็นรูปธรรมข้ึนมา โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของหนทาง	

ปฏิบัติต่าง ๆ จนได้หนทางที่เชื่อว่าดีที่สุด จากนั้นจึงเริ่มจัดองค์กรให	้

สอดรับกับแนวทางที่กำหนด มอบกิจให้องค์กรต่าง ๆ และท้ายที่สุดก็คือ	

การมองหาเครื่องมือที่จะดำเนินการตามหนทางที่กำหนดขึ้น ซึ่งใน	

ขั้นตอนนี้จะเริ่มตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยู่เดิม กับทรัพยากรที่ต้องมี	

เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ระบุไว้ อันจะนำไปสู่แผนการ	

เสริมสร้างกำลังรบนั่นเอง  จากนั้นก็นำเสนอตามลำดับชั้นไปจนถึงผู้มี	

อำนาจตัดสินใจ 
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 ท่ีผู้เขียนกล่าวมาท้ังหมดน้ัน ขอยืนยันว่าท่ีผ่านมา ส่ิงท่ีกองทัพเรือ 

ดำเนินการมาทั้งหมดถือได้ว่าถูกต้องตามแบบฉบับที่กำหนดไว้ในตำรา	

อย่างครบถ้วนเลยทีเดียว แต่กองทัพเรือทำเกินจากขอบเขตของตนเอง	

มากพอสมควร นั่นก็คือ การกำหนดภาพการใช้กำลังทางทหารในอนาคต 	

ไม่ใช่สิ ่งที ่กองทัพเรือจะสามารถกำหนดหรืออนุมานขึ ้นมาเองได้ 	

สิ่งเหล่านี ้เป็นหน้าที ่ของหน่วยงานระดับนโยบาย ตั ้งแต่รัฐบาล 

กระทรวงกลาโหม  และกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ต้องระบุให้ชัดเจน 

คำตอบที่จะต้องตอบกับกองทัพเรือและกองทัพอื่น ๆ ได้แก่ ในอีก 	

๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้าหลังจากประชาคมอาเซียนเดินหน้าเต็มตัวแล้ว	

ประเทศไทยต้องการให้ทหารทำอะไรบ้าง อะไรคืองานหลักของกองทัพบก 

กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ กรอบงบประมาณด้านความมั่นคง	

จะมีจำนวนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(Gross Domestic Product – GDP) กรอบนโยบายด้านความมั่นคง 

คืออะไร สถานะของประเทศใดที ่จะถือเป็นมิตร และใครคือศัตรู 

เป็นต้น  ด้วยกรอบดังกล่าวนี ้  กองทัพจึงจะสามารถดำเนินการใน	

ขั้นตอนที่เหลือได้ ไม่เช่นนั้นภาพของการกำหนดกำลังรบก็จะยังคงเป็น	

ความฝันของแต่ละเหล่าทัพ รวมท้ังของกองทัพเรือท่ีได้แต่ฝันว่า รัฐบาล 

น่าจะหันมาสนใจเราบ้าง แต่ผู้เขียนกล้ายืนยันว่า ถ้าบริบทด้านความ 

มั่นคงยังเป็นไปในรูปแบบปัจจุบัน กล่าวคือ กองบัญชาการกองทัพไทย 

ก็ยังคงวางอุเบกขากับเรื่องนี้ เหล่าทัพอื่น ๆ ก็ยังมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง	

ที่ไม่ควรจะพูดถึง ส่วนรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก โดยคิด 

แต่เพียงว่า ถ้าส่งเสียงดังมากเข้า ก็ให้งบประมาณมาสักก้อนหนึ่ง 

ก็จะค่อยเงียบเสียงไปเอง ความคิดความฝันที่กองทัพเรือและบุคลากร	

จำนวนมากของกองทัพเรือได้ลงทุนลงแรงไปก็น่าจะเป็นเรื่องสูญเปล่า	

อย่างแน่แท้

ทางเลือก.......ทางรอดแยกกันอยู่ดีกว่าตายหมู่พร้อมกัน
 ท่ามกลางกระแสสังคมที่การตรวจสอบเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกขณะ 

ภาพกองทัพแบบเดิม ๆ ที่ก่อร่างสร้างตัวมาพร้อมกับยุคสงครามเย็น	

ที่สิ้นสุดลงไปนานกว่า ๑๐ ปี แล้ว แต่กองทัพไทยส่วนใหญ่ที่ยังคง	

มะงุมมะงาหราอยู่กับกรอบแนวคิดเดิม จึงไม่น่าจะทนต่อการตรวจสอบ	

ของสังคมได้อีกนานนัก ดังจะเห็นได้จากการถามกระทู้สดในที่ประชุม	

สภาผู้แทนราษฎร เมื่อปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ มีคำถามถึง	
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า ทำไมประเทศไทย 

ต้องเกณฑ์ทหารมากถึงปีละ ๑๐๐,๐๐๐ คน เมื่อใดกองทัพไทย 

จะลดขนาดลงได้ จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งยังไม่มี

คำตอบที่ชัดเจนจากเจ้ากระทรวง

 สำหรับกองทัพเรือที่มีแนวคิดค่อนข้างจะก้าวหน้า	

และเชื่อว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับ	

สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไปน้ัน ผู้เขียนมีความเห็นว่าเราน่าจะเดิน	

ออกจากกรอบท่ีเราอยู่ในปัจจุบัน แล้วหาแนวทางของเราเอง	

เพื่อผลักดันแนวคิดของเราไปสู่ความจริงให้เร็วที่สุด โดย	

ผู้เขียนมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

 ๑. ศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ	

ทั้งยุทธศาสตร์ การใช้กำลังและเตรียมกำลังให้มีแนวทาง 

ที่ชัดเจน โดยควรจะมุ่งเน้นในเรื่องของความมั่นคงทางทะเล หลังจาก	

การรวมตัวของประชาคมอาเซียนเป็นสำคัญ 

 ๒. จัดเวทีเสวนากับหน่วยงานต่าง ๆ  นอกกองทัพ ไม่ว่าจะเป็น 

มหาวิทยาลัย องค์กรด้านวิชาการต่าง ๆ  รวมทั้งกรรมาธิการทหารของ

รัฐสภา เพ่ือขายความคิดให้แก่สาธารณชน ซ่ึงส่ิงน้ีจะทำให้บุคคลภายนอก 

มีความเข้าใจในบทบาทของกองทัพเรือมากย่ิงข้ึน และส่ิงท่ีจะได้รับกลับมา

ก็จะเป็นเสียงสะท้อนที่มีประโยชน์ต่อทิศทางของกองทัพ ประชาชนก็จะ

ยิ่งรู้สึกว่ากองทัพเรือเป็นของประชาชนมากยิ่งขึ้น

 ๓. หาแนวทางการนำเสนอแนวคิดของกองทัพเรือต่อผู ้มี	

อำนาจตัดสินใจโดยตรง เช่น นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

กลาโหม เป็นต้น สาเหตุที่ผู ้เขียนเสนอให้ดำเนินการในลักษณะนี้	

ก็สืบเนื่องมาจากว่า เราคงไม่มีโอกาสเห็นกรอบนโยบายด้านความมั่นคง	

ในลักษณะที่เป็น Top - Down จากรัฐบาลใด ๆ  ในประเทศนี้อย่างแน่นอน 

ดังนั้นการนำเสนอในลักษณะที่เป็น Bottom - Up จึงน่าจะเป็นแนวทาง 

ที่เป็นไปได้มากกว่า แต่ในขั้นตอนนี้ผู้เขียนเสนอว่า ให้วิเคราะห์แนวทาง	

การใช้กำลังทหารในภาพรวมของประเทศไว้ด้วยในคราวเดียวกันเพ่ือเป็น	

แนวทางให้รัฐบาลมองเห็นภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่ให้ลง	

รายละเอียดเฉพาะยุทธศาสตร์ทางเรือ ยุทธศาสตร์การใช้กำลัง และ	

แนวทางการเตรียมกำลังรบฉบับสมบูรณ์ท่ีมีแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ 

ครบถ้วนเฉพาะในส่วนของกองทัพเรือเท่านั้น	
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 ๔.  การนำเสนอตามแนวทางในข้อ ๓ ไม่จำเป็นต้องรอเหล่าทัพอ่ืน	

รวมทั้งกองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องจากเรารอมานานมากแล้ว	

และถ้าจะต้องรอให้พร้อมกันเมื่อใดจึงจะนำเสนอ เรื่องนี้คงไม่มีทาง 

เกิดแน่นอน เนื่องจากการใช้กำลังในอนาคตหลังจาก พ.ศ.๒๕๕๘ 

ผู้เขียนยืนยันว่า กำลังทางเรือเท่านั้นจะเป็นกำลังหลักที่ตอบสนอง	

นโยบายของรัฐบาลได้ชัดเจนท่ีสุด หากการนำเสนอดังกล่าวเกิดข้ึนได้จริง 

เราจะได้รับทั้งกรอบนโยบาย และกรอบงบประมาณที่ชัดเจนและเป็น	

รูปธรรม เพียงพอท่ีเราจะสามารถนำมาปรับแต่งยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ 

เพ่ือท่ีจะนำไปสู่ Future Navy ของเราได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน 

เวลาไม่รอท่านะครับ

ปัจฉิมบท
 เพื่อให้ Future Navy ของเรา เป็นความฝันที่นับวันจะยิ่งเดิน	

เข้าใกล้ความจริง ผู้เขียนขอเรียกร้องให้พวกเรายืนหยัดออกมาเป็นตัว	

ของตัวเองสักคร้ัง เพราะขณะน้ีเง่ือนเวลาไม่เป็นคุณใด ๆ  ท้ังต่อกองทัพไทย 

และกองทัพเรือเลย การรวมกันอยู่แล้วตายหมู่ไปด้วยกัน ไม่น่าจะเป็น	

แนวทางที่ชาญฉลาดนัก ก็ขึ้นอยู่กับผู้อ่านแล้วละครับ ที่จะตัดสินใจว่า 	

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะลุกขึ้นยืน แล้วประกาศให้โลกรู้ว่า เราเป็นใคร 

เราต้องการอะไร และที่สำคัญก็คือ ความต้องการของเราจะทำให้	

ประชาชนชาวไทยอยู่ดีมีสุขได้ย่างไร อย่าลืมตัดสินใจนะครับ	

นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

31


