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AREA COMMAND CONCEPT

เราจะไปให้ถึงฝั่งฝันกันอย่างไร
นาวาเอก ยุทธนา  อักษรศรี
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	 ากประวัติศาสตร์การรบของมนุษยชาติต้ังแต่อดีตจนถึง 
 ปัจจุบนั										ส่ิงหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็จากการรบครัง้แล้วครัง้เล่า 
 ก็คือ	 วิธีคิดของแต่ละฝ่ายที่มุ่งพัฒนาทั้งในเรื่องแนวทาง 
การรบ	ระบบอาวุธ	และการบริหารจัดการในการรบ	เพื่อวัตถุประสงค์ 
สูงสุดก็คือ	 กำาลังรบของตนจะสามารถเข้าทำาการรบได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพและได้ชัยชนะทุกครั้ง	ทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่รอดของกลุ่ม 
หรือของประเทศของตนนั่นเอง	 จากบทเรียนทางประวัติศาสตร์
สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า	 กองทัพที่มีแนวทางการใช้กำาลัง 
ที่ชัดเจน	จะสามารถพัฒนากำาลังรบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถเข้าทำาการรบได้ด้วยความพร้อมมากกว่ากองทัพท่ีขาด 
แนวคดิทีช่ดัเจนดังกล่าว											แนวคดิทีว่่านีก็้คอื				Operational						Concept 
(เราจะทำาการรบอยา่งไร	:	ผูเ้ขยีน)						นัน่เอง											สำาหรับกองทพัเรือของเรา 
หลังจากผ่านการทดสอบมานานพอสมควร	 เราก็ได้เลือกแล้วว่า 
กองทัพเรือของเราจะเข้าทำาการรบด้วยแนวคิด	Area	Command	
Concept	อย่างไรก็ตาม	จากการทดสอบด้วยการฝึกหลายครั้ง
ที่ผ่านไป	 เรากลับพบว่าแนวคิดนี้ยังไม่สามารถตอบโจทย์ที่เรา
ต้องการได้	ทำาให้เริ่มมีคำาถามตามมามากมาย	โดยเฉพาะคำาถามที่
ว่า	“เราตัดสินใจที่จะใช้แนวทางนี้ในการรบของกองทัพเรือหรือไม ่
มีทางอื่นที่ดีกว่านี้ไหม”	 และอื่น	 ๆ	 อีกมากมาย	 ในบทความนี ้
ผู้เขียนต้องการจะนำาเสนอว่า	 แนวคิดในเรื่อง	 Area	 Command	
Concept	 ไม่ใช่เรื่องผิดและเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการใช้
กำาลังของกองทัพเรือทั่วโลก	 แต่การบริหารจัดการในบางเรื่อง
ของกองทัพเรือต่างหากที่ทำาให้เกิดปัญหา	 โดยผู้เขียนจะเริ่มต้น 
บทความดว้ยการอธบิายแนวทางการใชก้ำาลงัแบบ						Area								Command 
Concept	 ตามที่กองทัพเรือต้องการว่าคืออะไร	 จากนั้นจะ 
นำาเสนอให้เห็นแนวทางการทำางานในปัจจุบันว่ามีลักษณะเช่นไร 
และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร	 เมื่อท่านผู้อ่านเห็นภาพ 
ดังกล่าวแล้ว	 ผู้เขียนจะเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดย
อ้างอิงจากแนวคิดในการใช้กำาลังของประเทศที่ใช้แนวคิดแบบ
เดียวกับกองทัพเรือไทย	 ขอเชิญชวนให้ท่านติดตามอ่านไปจนถึง
บรรทัดสุดท้ายของบทความ	นะครับ

 จ
 บทนำา
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 เนื้อความ

 Area Command Concept คืออะไร

	 กองทัพเรือไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน 

จนกระทั่งเราเริ่มขยายเขตพื้นที่ปฏิบัติการของเราจากใน

ลำานำ้าไปสู่ทะเลเปิดในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 แนวคิดในการใช้กำาลัง

ทางเรือของกองทัพเรือไทยมีพัฒนาการท่ีต่อเนื่องยาวนาน 

ผู้เขียนจำาได้ว่า	 ในวันที่สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 

เข้ามารับราชการในกองทัพเรือเมื่อ	 พ.ศ.๒๕๓๓	 ในการ 

ฝึกร่วมครั้งแรก	 ได้รู้จักกองเรือ	 ๘๘	 และกองเรือ	 ๙๙	 ที่เป็น 

กองเรือเฉพาะกิจ	 ซึ่งถูกส่งออกไปปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 

เป็นครั้งคราว	 จนกระทั่งมีการจัดส่วนราชการกองทัพเรือขึ้นมาใหม่	 มีการ 

จัดตั้งทัพเรือภาคขึ้น	 ใน	 พ.ศ.๒๕๕๒	 แนวคิดเรื่อง	 Area	 Command 

Concept	จึงถูกนำาเข้ามาใช้ในกองทัพเรือ

	 แนวคิดเรื่อง	 Area	 Command	 Concept	 ตามความหมาย 

ของกองทพัเรอืทีส่ามารถอธบิายไดอ้ยา่งงา่ย						ๆ 						กค็อื						กองทพัเรอืมอบหมาย 

ให้แต่ละทัพเรือภาคเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	

และอำานวยการยุทธ์ตามแผนป้องกันประเทศ	 หมายความว่า	 หากม ี

ภัยคุกคามเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่	 ๓	 ผู้บัญชาการ

ทัพเรือภาคที่	 ๓	 ก็มีหน้าที่ที่จะบัญชาการรบต่อกำาลังรบทางเรือทั้งปวงที่

เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่	๓	นั่นเอง

 แนวคิดดังกล่าวหากจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือแปลก

ประหลาดแต่ประการใดและมีการใช้งานกันอยู่ในกองทัพเรือเกือบจะทั่วโลก 

สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสก็มีการนำาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการจัดต้ัง

กองกำาลังของตนเอง	เช่น	กองทัพเรือสหรัฐฯ	มีกองเรือที่	๕	หรือกองเรือที่	๗ 

ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	 ในขณะที่กองทัพเรือฝรั่งเศส 

มีกองเรือ	Pacific	[Les	Commandants	de	Océan	Pacifique	(ALPACI)] 

และกองเรือทะเลเหนือ	 [Les	 Commandants	 de	 Manche	 -	 Mer 

du	Nord	(COMAR	Manche)]	เป็นต้น	ซึ่งกองเรือดังกล่าวจะรับผิดชอบ

ในการใช้กำาลังในพื้นที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายตามภารกิจที่หน่วยเหนือ

กำาหนด
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 เราทำาอะไรกันอยู่ในปัจจุบัน

 คำาถามที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือ	 กองทัพเรือได้ดำาเนินการ

ตามแนวทางที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วหรือไม่	 คำาตอบของคำาถามดังกล่าว 

กค็อื	เราไดด้ำาเนนิการตามนัน้อยา่งชัดเจน	แตเ่ปน็การดำาเนนิการภายใต ้

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของกองทัพ	 กล่าวคือ	

แต่ละทัพเรือภาคของกองทัพเรือได้รับมอบกิจที่ชัดเจนในการป้องกัน

ประเทศในยามสงคราม	แต่ในสภาวการณ์ปกติ	การประกอบกำาลังของ 

ทัพเรือภาค	 จะมีเรือประจำาการเพียงบางส่วน	 เนื่องจากกองทัพเรือของเรา 

มิได้มีขนาดใหญ่โตเหมือนกับมหาอำานาจอย่างสหรัฐฯ	 กองทัพเรือไทย 

เลือกที่จะคงกำาลังทางเรือส่วนใหญ่ไว้ที่ส่วนกลาง	 และจะจัดสรรให้แก่

แต่ละทัพเรือภาคตามความเหมาะสมของเหตุการณ์	 ภายใต้สมมติฐาน

ที่ว่าเราน่าจะไม่ต้องเผชิญเหตุการณ์คับขันในระดับที่ต้องใช้กำาลัง

ขนาดใหญ่พร้อม	 ๆ	 กันในทุกพื้นที่	 ซึ่งแนวคิดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก 

เน่ืองจากกองทัพเรือของฝรั่งเศสก็มีแนวคิดแบบเดียวกับกองทัพเรือไทย 

กล่าวคือ	กองเรือในภูมิภาคต่าง	ๆ	มีจำานวนเรือไม่มาก	แต่จะได้รับการ

เพิ่มเติมกำาลังเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน	 ซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าการปฏิบัติของเรามี

มาตรฐานเดียวกันกับกองเรือของประเทศชั้นนำาในโลกทีเดียว

 ในด้านการควบคุมบังคับบัญชา	 กองทัพเรือกำาหนดให้แต่ละทัพเรือภาค 

ขึ้นการควบคุมกับกองทัพเรือในลักษณะที่เรียกว่า									Full							Command 

(การสั่งการทั้งปวงจะถูกกำากับดูแลโดยกองทัพเรือ	:	ผู้เขียน)	โดยกองทัพเรือ 

(ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ)	 จะทำาหน้าที่เชื่อมต่อการสั่งการและ 

การประสานการปฏิบัติระหว่างทัพเรือภาคกับกองบัญชาการกองทัพไทย 

รวมทั้งกองทัพบก	และกองทัพอากาศด้วยตนเอง	ซึ่งเรื่องนี้ 

จะเป็นสิ่งที่ต่างจากการปฏิบัติของกองทัพเรือสหรัฐฯ	

และกองทัพเรือฝรั่งเศส	 ตรงที่ว่า	 Area	 Commander	

ของกองทัพเรือสหรัฐฯ	 จะรับคำาสั่งโดยตรงจาก	 Joint	

Chief	of	Staff	และกองทัพเรือฝรั่งเศสจะรายงานตรงต่อ 

กองบัญชาการทหารสูงสุด	 แต่สิ่งที่เป็นประเด็นหลักที่

ผู้เขียนเชื่อว่าเป็นอุปสรรคสำาคัญในการแปลงแนวคิด

เรื่อง	 Area	 Command	 Concept	 ของกองทัพเรือไปสู่ 

การปฏิบัตินั้นมีปัญหาจากปัจจัยสองประการคือ	ความไม่ชัดเจน 
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ของแนวทางการใช้กำาลังของกองทัพไทย	 และการบริหารจัดการในเรื่อง 

โครงสร้างและการบรรจุกำาลังพลของกองทัพเรือ	 ทั้งนี้ผู้เขียนจะได้ขยาย

ความภาพของปัญหาและต้นเหตุของปัญหาให้ได้รับทราบในย่อหน้า

ต่อ	ๆ	ไป	

 

  ปัญหาในปัจจุบันคืออะไร

	 หากจะถามกันตรง	ๆ 	ว่าปัญหาของ	Area	Command	Concept 

คืออะไร	 ผู้เขียนก็จะตอบตรง	 ๆ	 ว่า	 ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือ	 การแปลง 

แนวความคิดไปสู่การปฏิบัติ	 (Implementation)	 กล่าวคือ	 แนวคิด 

ในการใช้กำาลังของกองทัพเรือไทยเป็นเรื่องท่ีได้รับการยอมรับกันทั่วโลก

ว่าดี	 และยังคงมีการใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย	 แต่การนำาแนวคิดดังกล่าว

มาใช้ในกองทัพเรือของไทยมีปัญหาที่พอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

	 ๑.		แนวคิดในการใช้กำาลังในภาพรวมของกองทัพไทยยัง

ไม่ตกผลึกเพียงพอ	 กล่าวคือ	 ในประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 การใช้กำาลัง

ของกองทัพนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองแนวทางใหญ่	 คือ	 การใช้

กำาลังในลักษณะการจัดตั้ง	Unified	Command	เช่น	ในกรณีของสหรัฐฯ 

ที่ได้จัดตั้ง	 Unified	 Command	 เข้าใช้กำาลังผลักดันกองกำาลังของอิรัก

ออกจากประเทศคูเวต	 หรือเป็นแนวทางการใช้กองกำาลังที่จัดตั้งโดย 

กองบัญชาการทหารสูงสุดตามแบบของ

ประเทศฝรั่งเศสหรือออสเตรเลีย	 โดยทั้งสอง

แนวทางนั้นจะเห็นว่าภาพของกองทัพเรือ 

จะไม่ปรากฏอยู่ในโครงข่ายของการบังคับบัญชา 

เลย	 แต่จะปรากฏภาพของกองกำาลังทางเรือ 

มาแทนที่	 คำาถามสำาคัญในประเด็นนี้ 

มอียู่ว่า	 แล้วกองทัพเรือหายไปไหน	 คำาตอบก็คือ	 กองทัพเรือไม่ได้หาย

ไปไหน	 แต่กิจในการใช้กำาลังไม่ใช่กิจของกองทัพเรือ	 (ตามแนวคิดของ

ประเทศที่กล่าวถึงไว้แล้ว)	 แต่กองทัพเรือจะรับงานด้าน	 การเตรียมกำาลัง	

ในขณะที่กองบัญชาการทหารสูงสุด	 หรือ	 Unified	 Command	 ของ

ประเทศเหล่านั้นมีหน้าที่ในการใช้กำาลัง	 กล่าวโดยสรุปก็คือ	 เขาแบ่ง

บทบาทหน้าที่กันชัดเจน	 ทั้งนี้	 มีเงื่อนไขสำาคัญที่ต้องทำาความเข้าใจให้ 

ตรงกันว่า	 กองบัญชาการทหารสูงสุด	 หรือ	 Unified	 Command	 ของ
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ประเทศที่ได้กล่าวถึงแล้วนั้น	 มีการบรรจุกำาลังพลที่สมดุลทั้งในด้าน

จำานวนของผู้แทนจากเหล่าทัพต่างๆ	 และมีคุณภาพเพียงพอที่จะควบคุม

การยุทธ์ในภาพรวมของกองกำาลังทั้งสามมิติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 คำาถามสำาคัญในประเด็นนี้ก็คือว่า	 เราม ี

ความใกล้เคียงกับสิ่งเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด	 ส่วนคำาตอบ 

นั้นผู้เขียนขอให้ผู้อ่านเป็นผู้ตอบเองนะครับ	

									๒.	ตามเอกสารตำาราวิชาหลักการสงครามของ

ฝ่ายวิชาการ	กรมยุทธศึกษาทหารเรือ	ที่แปลและเรียบเรียง 

มาจากเอกสารตำาราต่างประเทศหลายเล่ม	ระบุว่า	เราสามารถ 

แบ่งระดับของสงครามออกได้เป็นสามระดับ	 คือ	 ระดับ

ยุทธศาสตร์	 ระดับยุทธการ	 และระดับยุทธวิธี	 โดยมีการ

อธิบายความหมายของแต่ละระดับไว้อย่างกว้างขวาง	 

สรปุได้วา่												ในแต่ละระดับนัน้จะรับผิดชอบต่อคำาถามสำาคญั 

ดังต่อไปนี้	(ผู้เขียน)

		 	 -	 หน่วยที่รับผิดชอบในระดับยุทธศาสตร์จะรับผิดชอบต่อ

คำาถามที่ว่า	 เราจะต้องรบหรือไม่	 จะต้องรบกับใคร	 และควรจะเตรียม

กำาลังไว้เท่าใด

	 	 -	 หน่วยที่รับผิดชอบในระดับยุทธการจะรับผิดชอบว่า	

ถ้าจะต้องเข้าทำาการรบแล้ว	 จะเลือกพื้นที่ใดเป็นพื้นที่การรบ	 จะต้อง

ประกอบกำาลังในลักษณะใด	 จะวางกำาลังอย่างไรจึงจะเหมาะสม	 และ 

จะบริหารจัดการการรบอย่างไรจึงจะบรรลุภารกิจ

	 	 -	 ในขณะทีห่นว่ยรับผิดชอบในระดับยทุธวธิ	ีจะรับผิดชอบ 

ต่อการปะทะในแต่ละครั้งว่าจะเอาชนะกำาลังข้าศึกที่เข้าปะทะด้วยอย่างไร 

 จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า	 กองทัพเรือต้องการใช้กำาลัง 

ในลักษณะของ	 Area	 Command	 Concept	 โดยให้ทัพเรือภาคแต่ละ 

ทัพเรือภาครับภาระงานในพื้นที่ของตนเองอย่างเต็มที่	 แต่ด้วยปัจจัย 

ภายนอกในเร่ืองแนวคดิและโครงสรา้งของหนว่ยเหนอืทีไ่ม่ชดัเจน												โดยเฉพาะ 

ในส่วนบัญชาการทางทหารที่มีสัดส่วนของฝ่ายอำานวยการที่เป็นทหารเรือ 

เพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับอัตรากำาลังจำานวนมหาศาลในปัจจุบัน	 (ทั้งนี้

ไม่นับผู้ที่แต่งกายคล้ายทหารเรือ	 :	 ผู้เขียน)	 ส่งผลให้กองทัพเรือยังคง 

มีความพะว้าพะวังในการปฏิบัติค่อนข้างมาก	จะเห็นได้จากการที่กองทัพเรือ 

ต้องคอยเฝ้าติดตามการปฏิบัติของทัพเรือภาคอย่างใกล้ชิดอันเนื่องมาจาก 
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ความห่วงใย	 และกังวลในขีดความสามารถของหน่วยเหนือ	 ประกอบกับ 
การจัดโครงสร้างของทัพเรือภาคเองก็มิได้มีการจัดตั้งเพื่อให้สามารถ
อำานวยการรบได้ตั้งแต่ต้น	 ส่งผลให้ปัญหาในการแปลงแนวคิดไปสู่การ
ปฏิบัติของกองทัพเรือมีความยากลำาบากขึ้นไปอีก
 ผูเ้ขยีนจะขออนญุาตขยายความในประเดน็เรือ่ง										การจดัโครงสรา้ง 
ที่ไม่สอดคล้องกับงานที่จะต้องปฏิบัติของทัพเรือภาคให้เห็นพอสังเขป
ดังนี้นะครับ	 เมื่อเรามองเข้าไปในแต่ละทัพเรือภาค	 เราจะพบว่า 
มีการจัดฝ่ายอำานวยการในลักษณะท่ีเป็นทางธุรการมากกว่าทางยุทธการ	
มีการจัดฝ่ายอำานวยการออกเป็น	 ๕	 สาย	 ที่ไม่มีรูปแบบโครงสร้างของ
ฝ่ายอำานวยการที่จะทำาหน้าที่อำานวยการรบได้	 เช่น	 ไม่มีการจัดส่วน
แผนอนาคต	 และส่วนปฏิบัติการที่ชัดเจน	 ฝ่ายอำานวยการมีไม่ครบถ้วน 
ตามสาขาการปฏิบัติการที่จะต้องมีตามแผนปฏิบัติการ	 และมีการบรรจ ุ
กำาลังพลที่ไม่ตรงกับขีดความสามารถที่ต้องการของงานนั้น	 จากการฝึก 
หลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมา	จะเห็นว่าต้องมีการขอกำาลังเพิ่มเติมไปบรรจ ุ
ในอัตราต่าง	 ๆ	 จากหน่วยข้างเคียงและส่วนกลาง	 กองเรือยุทธการ 
ต้องจัดฝ่ายอำานวยการตามสาขาไปเพิ่มเติมให้เมื่อยาตรากำาลังไป 
เพิ่มเติมให้ตามแผนการใช้กำาลัง	 คำาถามสำาคัญในเรื่องนี้มีอยู่ว่าต้องใช้เวลา 
มากน้อยเพียงใดกว่าที่กำาลังพลเพิ่มเติมจะสามารถทำางานงานได้	 และ
ฝ่ายอำานวยการตามสาขาจากส่วนกลางของกองเรือยุทธการหรือ 
ที่ปัจจุบันมีคำาเรียกว่า	 Combat	 Staff	 (ซึ่งผู้เขียนไม่สามารถสืบค้น
ความหมายจากที่ใดได้)	 จะสามารถวางแผนให้สอดรับกับแนวคิดของ 
ทัพเรือภาคได้อย่างทันท่วงที	ในลักษณะที่เรียกว่า	Seamless	หรือ	Gapless 
ได้อย่างไร	 ซึ่งปัญหาในเรื่องนี้ปรากฏให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าจากการ
ฝึกประจำาปีของกองทัพเรือ	 อย่างน้อยก็ประมาณ	 ๕	 ปี	 ที่ผู้เขียนได้มี
โอกาสคลุกคลีกับการฝึกปัญหาที่บังคับการของกองทัพเรือ	 จึงทำาให ้
เชื่อได้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อุปาทานอย่างแน่นอน

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า	แนวทางการปฏิบัติงานและการบรรจุกำาลังพล 

ของกองบัญชาการกองทัพไทย	 เป็นส่วนสำาคัญประการหนึ่งที่เป็นต้นตอ 

ของปัญหา	 ในขณะที่การจัดโครงสร้างรวมทั้งการบรรจุกำาลังพลของ 

ทัพเรือภาคที่ไม่สอดคล้องกับสภาพงานที่ต้องปฏิบัติ	 ก็ยิ่งทำาให้	 แนวคิด

เรื่อง	 Area	 Command	 Concept	 ของกองทัพเรือยังไปได้ไม่ถึงไหน 

แต่ผู้เขียนยืนยันว่าแนวคิดนี้ไม่มีอะไรผิด	 และเราไม่มีความจำาเป็นที่ต้อง
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ย้อนกลับไปยังจุดตั้งต้นเพื่อแก้ปัญหา	 เรื่องนี้มีทางออกครับ	 หากเราร่วม

มือร่วมใจกันแก้ปัญหา	เราก็ยังไม่หมดหวังครับ

  ทางออกของเราควรเป็นอย่างไร

 จากเหตุผลที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า	 แนวคิดเรื่อง 

การใช้กำาลังของเรายังไม่ตกผลึก	 กล่าวคือ	 เรายังไม่สามารถตอบคำาถาม

ได้อย่างเต็มปากเต็มคำาว่า	 กองทัพไทยจะใช้กำาลังอย่างไร	 จะเลือก 

แบบสหรัฐฯ	 แบบออสเตรเลีย	 หรือแบบฝรั่งเศส	 ซึ่งมีการพิสูจน์ด้วยการ

ใช้งานกันมาแล้วอย่างต่อเนื่อง	 มีหลักวิชาการรองรับ	 แต่กรุณาอย่าตอบ

ว่าเลือกแบบไทย	ๆ 	เพราะแบบไทย	ๆ 	ที่ว่า	ไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้แน่	ๆ  

เนื่องจากเป็นแบบที่ทำาให้เกิดปัญหาอยู่ในขณะนี้นั่นเอง	

	 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ	 แนวคิดของประเทศต่าง	ๆ	ที่เรา 

มักจะถือเอาเป็นแม่แบบนั้น	 ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้กำาลังภายนอก

ประเทศเป็นสำาคัญ	 อย่างไรก็ตาม	 หากมองลงไปในรายละเอียดจะพบว่า 

ประเทศฝร่ังเศสมีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการกำาลังสำาหรับภารกิจป้องกัน 

ประเทศตัง้แตใ่นภาวะปกติ	กลา่วคอื	กองทัพเรอืฝรัง่เศส							โดยกองเรอืยทุธการ 

มีหน้าที่ในการเตรียมกำาลังทางเรือให้พร้อมปฏิบัติการ		แต่ในขณะเดียวกัน 

กองเรือยุทธการก็ขึ้นการควบคุมยุทธการโดยตรงกับกองบัญชาการ

ทหารสูงสุด	 มีภารกิจป้องกันประเทศทางทะเล	 ซึ่งหากมองในมิตินี้ 

กจ็ะเห็นว่า	 เราจะต้องกำาหนดให้ชัดเจนถึงบทบาทและหน้าที่	 รวมทั้ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือกับกองบัญชาการกองทัพไทย 

หากกองบัญชาการกองทัพไทยต้องการท่ีจะควบคุมกำาลังรบท้ังมวล 

เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ	 ก็จำาเป็นต้องเริ่มต้นคิดให้เหมือนนานา

อารยประเทศกล่าวคือ	 โครงสร้างของกองบัญชาการกองทัพไทยจะต้อง

ถูกปรับให้มีส่วนผสมที่กลมกลืนของกำาลังพลจากทั้งสามเหล่าทัพ	 ยกเลิก 

แนวคิดการบรรจุกำาลังพลแบบไร้ทิศทาง	โดยมีการจัดอัตราส่วนที่เหมาะสม 

อาจจะเป็น	๓	:	๑	:	๑	หรือ	๕	:	๒	:	๒	หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่	แต่กำาลังพล 

ที่บรรจุจะต้องถูกคัดสรรไปจากเหล่าทัพเพื่อที่จะทำาหน้าที่ฝ่ายอำานวยการ 

ที่ทรงประสิทธิภาพในการท่ีจะให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาในการนำากำาลัง 

เข้าปฏิบัติการร่วมได้อย่างแท้จริง	 ทั้งนี้	 ในเรื่องดังกล่าวกองทัพเรือ 
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ก็ควรที่จะให้ความสำาคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง	 โดยต้องยึดมั่นอยู่เสมอว่า	

ยิ่งกองบัญชาการกองทัพไทยเข้มแข็งมากเท่าใด	 ภาระความกังวลของ 

กองทัพเรือในเรื่องการใช้กำาลังก็จะลดลงไปมากเท่านั้น	 ซึ่งเรื่องนี้ทำาได ้

ไม่ยากครับ	บรรจุกำาลังพลลงในอัตราของกองทัพเรือให้มากที่สุด	โดยคัดสรร 

กำาลังพลที่จะไปปฏิบัติงานท่ีกองบัญชาการกองทัพไทยให้เป็นประเภท 

ดีหนึ่งประเภทหนึ่งเท่านั้น	 แล้วเหตุการณ์จะดีขึ้นเอง	 ลองดูสักครั้งนะครับ 

  สำาหรับในส่วนของกองทัพเรือเองนั้น	 ผู้เขียนขอเสนอให้

เร่งรัดปรับโครงสร้างของทัพเรือภาคให้สามารถอำานวยการรบได้ตั้งแต่ 

ในภาวะปกติ	รวมทั้งพิจารณาบรรจุกำาลังพลให้เพียงพอเสียตั้งแต่ในภาวะ

ปกติเช่นกัน	 ผู้เขียนเห็นว่าการเติมกำาลังในส่วนนี้ไปในช่วงเหตุการณ์

วิกฤตควรเพิ่มในจำานวนน้อยที่สุด	 นอกจากนั้นกำาลังพลในทัพเรือภาค

ควรมีส่วนผสมของฝ่ายอำานวยการจากสาขาปฏิบัติการต่างๆ	ให้ครบถ้วน 

เพื่อให้มีขีดความสามารถในการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติของ

กำาลังที่ถูกส่งเข้าในพื้นที่ได้ทันที	 โดยไม่ต้องพึ่งพาฝ่ายอำานวยการจาก 

กองเรือยุทธการ	 ซึ่งน่าจะมีประสิทธิภาพ	 และความต่อเนื่องมากกว่า	

(รายละเอียดตามโครงสร้างการจัดหน่วย)	 ในกรณีนี้ผู้อ่านหลายท่าน

อาจจะมีข้อโต้แย้งว่าไม่มีทั้งอัตราและกำาลังพลเพียงพอที่จะทำาเช่นนั้น 

แต่ผู้ เขียนยืนยันว่าในปัจจุบันเรามีทั้งอัตราและกำาลังพลไปอยู่ในที่ 

ที่ไม่ควรอยู่อีกพอสมควร	หากเรายอมสละส่วนนั้นแล้วนำามาทำาให้แนวคิด 

ของกองทัพเรือสามารถบรรลุตามที่ตั้งใจไว้ได้จริง	 ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่อง

ที่คุ้มค่ามากนะครับ	 ถึงขณะนี้แล้วก็คงเหลือแต่เพียงคำาถามสำาคัญคำาถาม

สุดท้ายจากผู้เขียน	นั่นก็คือว่า	 เรามองเห็นปัญหาเรื่องนี้แล้วหรือยัง	และ

เราพร้อมจะลงมือทำากันหรือยัง

 บทสรุป
 จากที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	จะเห็นได้ว่ากองทัพเรือของเรา 

มีความพยายามที่จะนำาแนวคิดในเรื่อง	 Area	 Command	 Concept 

มาใช้งานในกองทัพของเราอย่างต่อเนื่อง	 แต่สาเหตุที่เรายังไปไม่ถึง

ฝั่งฝันที่ตั้งใจไว้ก็คือ	 การบริหารจัดการองค์กรโดยเฉพาะในระดับของ 
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กองบัญชาการกองทัพไทยท่ีส่งผลให้แนวทางการทำางานของกองทัพเรือ

ต้องประสบปัญหามาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค้างคามานานและ

ยังไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนว่าไม่มีใครสนใจจะแก้ไขอย่างจริงจัง	 รวมทั้ง 

การเร่งรัดปรับโครงสร้างของทัพเรือภาคเพื่อให้สอดรับกับแนวทางการใช้

กำาลงัแบบ							Area						Command							Concept							ซึง่ทัง้สองประเด็นหากยังถกูเพิกเฉย 

จากผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ผลสุดท้ายภาระกรรมก็มาตกกับผู้ปฏิบัติที่ต้องหาทาง

แก้ปัญหาไปตามสภาพ	 โดยที่ไม่สามารถนำาหลักการหรือหลักวิชาจาก 

ที่ใดมาประยุกต์ใช้หรืออธิบายได้	ผู้เขียนเห็นว่า	หากเรามีความตั้งใจจริงที่

จะสานต่อปณิธานของบรรพบุรุษของกองทัพเรือที่ต้องการให้กองทัพเรือ 

ของเราก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงแล้วละก็	 บัดนี้ถึงเวลาแล้วครับ 

ที่เราจะลงมือแก้ปัญหากันอย่างจริงจัง	 และต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ที่อาจจะนำาไปสู่การสูญเสียบางอย่าง	 แต่หากการสูญเสียนั้นสามารถทำาให้

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เขียนเห็นว่า	 เป็นเรื่องคุ้มค่าที่จะทำานะครับ	และ 

ท้ายที่สุด	 ขอให้ทุกท่านระลึกถึงคาถาที่ประดิษฐานอยู่กับพระรูปของ 

เสด็จเตี่ยที่ว่า	 “กยิราเจ กยิราเถนํ”	 ซึ่งมีความหมายว่า	 	 “จะทําสิ่งไร 

ควรทําจริง”	ด้วยนะครับ
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