
แนวทางการพัฒนาระบบกําลังพลสํารองของกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอกสุพรหม  ทําจะดี 

 กลาวกันวาในสงครามสมัยใหมนัน้ กําลังทางอากาศถือเปนเคร่ืองชี้วัดชัยชนะของ

สงคราม (Cutting Edge) ดังนั้นทุกประเทศในโลกจึงไดมีการพฒันาขีดความสามารถของกําลัง

ทางอากาศใหมีความทนัสมยัอยูตลอดเวลา ตามขีดจาํกดัของแตละประเทศ สําหรับประเทศไทย 

โดยกองทัพอากาศ ก็ไดมกีารพัฒนาขีดความสามารถของกําลังทางอากาศ ใหมีความทันสมัย 

ตามกรอบงบประมาณของประเทศเชนกนั แตกําลังทางอากาศจะมีขีดความสามารถมากนอย

เพียงใดนั้น กข้ึ็นกับบุคลากรเหลานักบิน และเจาหนาทีส่นับสนนุการปฏิบัติทางอากาศ เพื่อให

เคร่ืองบินสามารถปฏิบัติภารกิจ ตอบสนองความตองการของกองทพัอากาศได ซึง่การสามารถลด

ระยะเวลาในการบริการ (Service) การบรรจุอาวุธ และระเบิดใหกับเคร่ืองบิน (Turn Around 

Time) เพื่อเพิม่เที่ยวบินใหมากข้ึนนั้น ตองอาศัยกําลังคนและเทคโนโลยี กาํลังคนในทีน่ี้คือ  

กําลังพลสํารองที่มีความรูความสามารถตามความตองการของกองทัพอากาศ 

  กองทพัอากาศมีกําลังพลเหลานกับิน ที่เปนนกับินประจํากองพรอมรบสังกัดหนวยบิน 

และนักบินประจํากองพรอมรบไมสังกัดหนวยบิน (นกับินสวนกลาง) ชัน้ยศนาวาอากาศเอก 

ลงมามีจํานวนเพยีงพอสามารถรองรับสถานการณในภาวะไมปกติได โดยนกับินสวนกลางของ 

กองทพัอากาศไดรักษาสภาพความพรอมรบกับเคร่ืองบินแตละแบบทีไ่ดทําการบินมาตามที่

กองทพัอากาศกําหนด แตกาํลังพลสํารองจําพวกสนับสนุนการปฏิบัติทางอากาศมีจาํนวนนอย 

ซึ่งปจจุบันไดจากขาราชการสังกัดกองทัพอากาศที่ลาออกจากราชการแลวมีสภาพเปนกองหนุน 

ชั้นที ่๑ (อายุไมเกิน ๔๖ ป) ไมสอดคลองตอความตองการ ดังนัน้กองทพัอากาศจึงจําเปนตองมี

การพัฒนาระบบกําลังพลสาํรองของกองทัพอากาศใหมีจํานวนกําลังพลที่เพียงพอ และมีขีด

ความสามารถตรงตอความตองการของกองทพัอากาศ ตลอดจนสามารถใชงานรวมกับกําลัง

ประจําการไดต้ังแตภาวะปกติ 

กองทพัอากาศไดมีการดําเนินการในกิจการระบบกําลังพลสํารองภายใตขอบังคับ 

กระทรวงกลาโหมวาดวยการเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕  โดยเร่ิมต้ังแตป พ.ศ.๒๕๑๖ จนถึงปจจุบัน 

เปนการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ และทบทวนการฝกวิชาทหาร โดยกําลังพลที่เรียกมาฝกนัน้  

เปนกาํลังพลสํารองที่ไดจากขาราชการสงักัดกองทัพอากาศที่ลาออกจากราชการไปเปนนายทหาร 

สัญญาบัตรและนายทหารประทวนกองหนุน ซึง่มีจาํนวนไมมากนัก สําหรับพลทหารกองหนุนที่

ปลดจากการเปนทหารกองประจําการนั้น ที่ผานมาไมคอยมีการเรียกพลมาฝก เนื่องจากมิได 



 ๒
 

ปฏิบัติในภารกิจการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศ ซึ่งตลอดระยะเวลา ๓๓ ป ที่ผานมา 

กองทพัอากาศยังไมไดมีการปรับปรุงแผนการพัฒนาระบบกําลังพลสาํรองของกองทัพอยางเปน

รูปธรรม ทั้ง ๕ ระบบ ที่ตรงตอความตองการของกองทพัอากาศเพื่อสนบัสนุนภารกิจการ

ปฏิบัติการทางอากาศ  กลาวคือ ระบบผลิตกําลังพลสํารอง ปจจุบันไดจากขาราชการสังกัด

กองทพัอากาศที่ลาออกเปนนายทหารประทวนกองหนุนประเภท ๑  สําหรับการผลิตจากนกัศึกษา

วิชาทหารนัน้ เดิมกองทัพอากาศไมสามารถดําเนนิการฝกเองไดเนื่องจากพระราชบัญญัติการ

สงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ กาํหนดใหกองทพับกเปนผูดําเนินการ โดยหากแบงจาํนวน

นักศึกษาวชิาทหารที่กองทพับกฝกสําเร็จแลวแตงต้ังยศเปนจาอากาศเอก ก็จะมีความสามารถไม

ตรงตอความตองการของกองทพัอากาศ เนื่องจากกองทพัอากาศมิไดตองการกาํลังพลเหลาทหาร

ราบ หรือเหลารบอ่ืนแตอยางใด กองทัพอากาศตองการกาํลังพลสํารองที่มีความรูความสามารถใน

ดานเทคนิคเพือ่สนับสนนุภารกิจการปฏิบัติการทางอากาศ จึงไดเร่ิมทาํการฝกนักศึกษาวิชาทหาร 

ในสวนของกองทพัอากาศเอง ต้ังแตป ๒๕๔๙ เปนตนมา  ระบบควบคุมกําลังพลสํารอง กองกาํลัง

พลสํารอง กรมกําลังพลทหารอากาศ ไดมีการจัดเก็บขอมูลกําลังพลสํารองกองทพัอากาศไว แตมี

จํานวนนอย  ระบบเรียกพลและระดมพล ทีผ่านมาหากเปนนายทหารสัญญาบัตรกองหนนุ 

กองทพัอากาศสามารถออกคําส่ังเรียกพลไดเอง แตหากเปนนายทหารประทวนกองหนุน หรือพล

ทหารกองหนนุนัน้ ตองดําเนินการผานกองทัพบก และกระทรวงมหาดไทยเปนผูออกหมายเรียก

พลให  ซึง่จากการปฏิบัติมีความลาชาข้ันตอนมาก ทําใหกําลังพลสํารองรับหมายเรียกไมทนัตอ

การฝก  นอกจากนี้ระบบการฝกศึกษากําลังพลสาํรอง ยังไมเปนระบบเทาที่ควร สวนระบบการ

บรรจุและการใชกําลังพลสํารอง ปจจุบันกองทพัอากาศยังไมมีการบรรจุและการใชงานเลยจาก

ปญหาความไมพรอมในระบบกําลังพลสาํรองของกองทัพอากาศดังกลาวนี้ จะสงผลกระทบอยาง

ยิ่งตอกองทพัอากาศ หากเกิดภัยคุกคาม เนื่องจากกําลังรบหลักของกองทัพอากาศ ปจจุบันบรรจุ

เพียงรอยละ ๔๐ ของอัตราทั้งหมดของกองทพัอากาศเทานั้น 

 จากผลการวิจยัของผูเขียน พบวาการดําเนินการ ระบบกําลังพลสํารองของ

กองทพัอากาศ ปจจุบันยงัไมเหมาะสม กลาวคือ ยังไมมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบยอยทัง้ ๕ 

ระบบ ซึ่งเปนตนเหตุของปญหาในระบบกําลังพลสํารองของกองทพัอากาศ ดังนั้นเพื่อเปนการ

แกปญหาดังกลาว กองทัพอากาศควรดําเนินการพฒันาระบบกําลังพลสํารองของกองทพัอากาศ 

ดังนี้  

 



 ๓
                   ๑.  กรมยุทธการทหารอากาศ ดําเนนิการจัดทําบัญชบีรรจุกําลังพลใหพรอม

โดยเร็ว และดําเนนิการจัดทาํแผนขยายการบรรจุกําลังพลสํารองเพิม่ข้ึนตามความเหมาะสม  

เพื่อประโยชนในการปรับลดกําลังพลลง 

                       ๒.  จัดต้ังหนวยงานข้ึนมารับผิดชอบกิจการกําลังพลสาํรองโดยตรง โดยต้ังเปน 

กรมกําลังพลสํารองทหารอากาศ หรือหนวยบัญชาการกําลังพลสํารองทหารอากาศ ใหมหีนาที่

กํากับดูแล และพัฒนาระบบกําลังพลสํารองกองทพัอากาศทั้ง ๕ ระบบ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 

ดังนี ้

                      ก. ระบบการผลิตกําลังพลสาํรอง  

        ๑)   กําลังพลสาํรอง ตองมาจากการเกณฑหรือการอาสาสมัครเทานั้น ซึ่งจะได 

กําลังพลทหารประจําการทีม่ีความรูต้ังแต ระดับมัธยมศึกษาถงึปริญญาสาขาตาง ๆ แลว

ดําเนนิการแยกพื้นความรูใหเหมาะสมกับเหลาสายวิทยาการที่จะบรรจุลงในแตละตําแหนง โดย

ใหทาํการฝกวชิาทหารเบ้ืองตนกอนเปนเวลา ๓ เดือน เพื่อใหทราบถงึ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ

แบบธรรมเนียมทหาร จากนัน้แยกไปบรรจุลงในแตละตําแหนงตามเหลาที่กาํหนดไวในเบ้ืองตน 

เพื่อฝกความชํานาญทหารอากาศ รวมกับกําลังประจําการ เปนเวลา ๑ ป ๙ เดือนทีเ่หลือ แลวจึง

ปลดเปนกองหนนุของกองทัพอากาศ (กาํลังพลสํารอง) ตามเกณฑอายุของประเภทกองหนุนตอไป    

๒) กําลังพลประเภทพลทหาร เมื่อปลดประจําการแลว เปนพลทหารกองหนุน 

ในระบบกําลังพลสํารองของกองทพัอากาศ โดยกรมกาํลังพลสาํรองทหารอากาศ หรือหนวย

บัญชาการกาํลังพลสาํรองทหารอากาศ เปนผูควบคุมยอดของแตละสายวิทยาการ รวมทั้ง

ดําเนนิการทั้ง ๕ ระบบ 

๓)    ดําเนนิการใหการฝกและศึกษาแกกาํลังพลสาํรอง ระหวางเปนกาํลังพล 

สํารองในเหลาที่ไดรับการบรรจุ แลววัดผลการศึกษาและการฝกความชํานาญทหารอากาศตาม

สายวทิยาการที่ไดบรรจุ เพื่อพิจารณาเล่ือนช้ันยศตามระยะเวลาที่กําหนด เปน กาํลังพลสาํรอง

ประเภทนายทหารประทวน และนายทหารสัญญาบัตรตอไป 

                     ข.  ระบบการควบคุมกาํลังพลสํารอง 
                   เนือ่งจากตามหลักความเปนจริง หากเกิดสงคราม จะตองมีกําลังสํารองที่

พรอมรบเพื่อทาํการรบ โดยบรรจุตามบัญชีบรรจุกําลังพล และกองหนุนอีกจํานวนหนึง่ฝกเพิ่มเติม

ใหพรอมรบ เพื่อเปนกําลังหนุนในการรบ โดยการทดแทนกําลัง และการขยายกําลัง  

ซึ่งกองทพัอากาศโดยกรมกําลังพลสาํรองทหารอากาศ หรือหนวยบัญชาการกาํลังพลสํารอง  

เปนหนวยควบคุมระบบกําลังพลสาํรอง โดยไมผานสัสดีของกองทพับกและฝายปกครองอีก  

ซึ่งควรดําเนินการ ดังนี ้



 ๔
                            ๑)  นาํระบบสารสนเทศ มาใชงานในระบบควบคุม โดยใชควบคุมยอด 

กําลังพลสํารองแตละเหลาสายวทิยาการ ควบคุมการเล่ือนชั้นยศในแตละช้ันยศ ติดตอประสาน

และประชาสัมพันธอยางใกลชิดกับกําลังพลสํารอง การใหการศึกษา และการเรียกพลเพื่อฝก

ปฏิบัติงาน โดยจัดทําเวปไซตเพื่อความสะดวกใหกบักําลังพลสาํรอง ในการเลือกวนัเวลาในการ

เขารับการเรียกพลเอง     

                            ๒)  ควบคุมการศึกษาอบรมกําลังพลสํารอง ที่เขามาอบรมใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ในแตละสายวทิยาการของกาํลังพลสํารองที่บรรจุ ตลอดจนดําเนินการออกคําส่ังให

กําลังพลสํารองแตละคน ไปฝกปฏิบัติงานตามตําแหนงที่ไดรับการบรรจุตามอัตราบัญชีบรรจุ 

กําลังพลที่กําหนด (กรมยทุธการทหารอากาศเปนผูจัดทํา) โดยหมุนเวียนเปนวงรอบในแตละป

ต้ังแตภาวะปกติ      

                            ๓)  ดําเนนิสงรายชื่อกาํลังพลสาํรองทีไ่มมาดําเนินการในวงรอบป ใหฝาย

ปกครอง ดําเนินคดีตามกฎหมาย ฐานหลีกเล่ียงการเรียกพล  

                      ค.  ระบบการเรยีกพลหรือระดมพล 
                                ๑)  ภาวะปกติ  

                                        ใชระบบสารสนเทศในระบบควบคุมชวยในการเรียกพลโดยเปดเวปไซต

กําหนดตารางเวลาการศึกษาอบรม และการฝกปฏิบัติงานโดยใหมาปฏิบัติงานรวมกับกําลัง

ประจําการ (ตารางการเรียกพล) ซึง่กําลังพลสํารองเปนผูกําหนดและเลือกวันที่จะเขารับการศึกษา

อบรม เขารับการฝกปฏิบัติงานเอง (เรียกพล) บันทกึวนัดังกลาวผานเวปไซต โดยหมุนเวยีนกันมา

ปฏิบัติงานต้ังแตภาวะปกติ เปนวงรอบของแตละป 

                                        ตัวอยางเชน จาอากาศเอกสุรินทร หอมกรุน  กําลังพลสํารองตําแหนง 

ชางเคร่ืองยนตไอพน สังกัด แผนกซอมบาํรุง กองบิน ๑ ตองเขารับการเรียกพลเพื่อฝก เปนเวลา ๑๐ 

วันทาํการ ก็สามารถเปดเวปไซตดูตาราง เพือ่กําหนดวนัทีจ่ะตองเขารับการศึกษาอบรม และ การฝก

เองได  

                               ๒)  ภาวะสงคราม 

                                  ใชกฎหมายบังคับโดยประกาศเปนพระราชบัญญัติการระดมพล ใชส่ือทุก

ประเภทที่มีประกาศ ซึ่งกาํลังพลสาํรองของกองทพัอากาศทุกคน ตองมารายงานตัวที ่ 

กรมกําลังพลสํารองทหารอากาศ หรือหนวยบัญชาการกําลังพลสํารองทหารอากาศ ตามที่จัดต้ัง

ในขอ ๒ เพื่อจดัสรรกําลังพลสํารองใหหนวยที่ไดรับการบรรจุตามบัญชีบรรจุกําลังพล สวนกําลัง

พลสํารองทั่วไปที่เหลือ ดําเนินการฝกใหพรอมรบ เพื่อทดแทนกําลัง และขยายกําลังตอไป 

 



 ๕
                       ง.  ระบบการฝกและศึกษากําลังพลสํารอง 
                     ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๑๕ การเรียกพล สามารถเรียกพล

เพื่อฝกได ปละไมเกิน ๖๐ วนัตามกฎหมาย แตในความเปนจริงไมสามารถทาํได เนื่องจากกําลัง

พลสํารองมีงานประจําอยู ดังนัน้ ระบบการฝกและศึกษากําลังพลสาํรองของกองทพัอากาศตอง

นําระบบสารสนเทศในระบบควบคุมกําลังพลสํารองมาใช โดยใหสอดคลองกับระบบการเรียกพล

หรือระดมพล ซึ่งจัดการฝกและศึกษา ดังนี ้

๑) จดัใหมีการศึกษาอบรมในวิชาเหลาสายวทิยาการที่กาํลังพลสํารองบรรจุ  
๘๐ ชัว่โมง อบรมวันละ ๔ ชั่วโมง ในวนั เสาร – อาทิตย ใชเวลา ๒๐ วนั โดยหนวยทีไ่ดจัดต้ังข้ึน 

ตามขอ ๒ และใชระบบสารสนเทศชวยจัดตารางศึกษาอบรมเปดเวปไซต เพื่อความสะดวกของ

กําลังพลสํารอง โดยกําลังพลสํารองเปนผูรับผิดชอบตัวเองในการกําหนดวันเวลา 

          ๒)  ดําเนินการฝกรวมกบักําลังประจําการ ตามบัญชีบรรจุกําลังพลหรือตามที ่

หนวยที่ไดจัดต้ังข้ึนในขอ ๓ กําหนดตามเหลาสายวทิยาการของกําลังพลสาํรอง อยางตอเนื่อง ๑๐ 

วันทําการ กําลังพลสาํรองรับผิดชอบตัวเองเชนกัน โดยสามารถเลือกเวลาการเขารับการฝกตาม

ตารางการฝกที่กําหนดผานทางเวปไซต 

๓)  หนวยรับผิดชอบที่ไดจัดต้ังข้ึนในขอ ๓ พิจารณานาํผลการศึกษาอบรม 

 และการปฏิบัติการฝกปฏิบัติงาน พจิารณาเล่ือนยศและตําแหนง ตามกรอบเวลาที่ 

กระทรวงกลาโหมกาํหนด จากพลทหารกองหนุน เปน นายทหารประทวนกองหนุน และ  

จากนายทหารประทวนกองหนุน เปนนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ตามลําดับ 

                        จ.  ระบบการบรรจุและการใชกําลังพลสาํรอง 
                        ๑)  ระบบการบรรจุ  

                                           ก)  กรมยทุธการทหารอากาศ จัดทาํอัตราบัญชีบรรจุอัตรากาํลังพล ใน

หนวยข้ึนตรงกองทพัอากาศใหชัดเจนตามขอ ๑ ในอัตรากองทพัอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 

                                           ข)  หนวยควบคุมกาํลังพลสํารองที่จัดต้ังตามตามขอ ๓ พิจารณาบรรจุ

กําลังพลสํารองพรอมรบตามบัญชีบรรจุกาํลัง ในอัตรากองทพัอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 

                  ค)   กาํลังพลสํารองทั่วไปทีเ่หลือจากขอ ข) ในเหลาสายวทิยาการตาง ๆ 

ทีห่นวยควบคุมกาํหนดตามขอ ๓ หากมีมากเพยีงพอจึงคอย ๆ ขยายการบรรจุในอัตราจริงของกาํลัง

พลประจําการตามแผนที่กรมยทุธการทหารอากาศดําเนนิการตามขอ ๑ ใหเปนแบบสากลประเทศ 

สวนใหญ ทัง้นีเ้พื่อประโยชนในดานประหยดังบประมาณ ตลอดจนปลูกฝงใหประชาชนทุกคน  

มีความรูสึกรับผิดชอบตอการปองกันประเทศ ซึง่กาํลังพลสวนนีอ้าจเปนพนกังานราชการของ 

กองทพัอากาศก็ได 



 ๖ 

                                  ๒)  การใชงาน  

                                        ก)  ยามปกติ และยามสงคราม ตองใชกําลังพลสาํรองเปนกําลังรบ

หลักเหมือนกนั โดยภารกิจและหนวยงานที่สําคัญใหกําลังประจําการเปนหนวยรับผิดชอบ 

                                        ข)  ยามปกติใชกําลังพลสํารองปฏิบัติในกองทัพอากาศ รวมกับกาํลัง

ประจําการต้ังแตยามปกติ โดยหมนุเวยีนกันเขามาฝกปฏิบัติงานรวมกับกําลังประจาํการในเหลา

สายวทิยาการที่กําลังพลสํารองบรรจุ ตามหนวยควบคุมในขอ ๓ กําหนดตามตารางการศึกษา

อบรม และการฝกปฏิบัติตามเวปไซต ที่กาํหนด ซึง่กองทัพอากาศสามารถใชประโยชนจากการนี้

ในการลดกาํลังพลประจําการลงได 

                          หากกองทพัอากาศสามารถพัฒนาระบบกําลังพลสาํรองทัง้ ๕ ระบบยอย  

ตามแนวทางการพัฒนาที่ผูเขียนเสนอแนะแลว อาจจะเกิดประโยชนอยางมากตอกองทพัอากาศ  

ในการลดกาํลังพลประจําการลง และสามารถนาํกําลังพลสํารองของกองทพัอากาศมาใชงาน 

ใหเกิดประโยชนตอไป 

 

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


