โรงเรี ยนสารบรรณทหารบก

เอกสารประกอบการสอน
วิชา พื้นฐานการจัดฝ่ ายอานวยการ

หลักสู ตรชั้นนายร้อยและชั้นนายพัน เหล่า สบ.

การจัดและการดาเนินการฝ่ ายอานวยการ
การกาลังพล
๑. ฝอ.๑ หรื อ ผช.ฝอ.๑ มีความรับผิดชอบเป็ น ผช.คนสาคัญของ ผบช.ในด้านธุ รการและกาลังพลทั้ง
ปวง ทั้งที่เป็ นบุคคลและเป็ นหน่วย ทั้งที่เป็ นทหารและพลเรื อนซึ่ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมของทหาร และให้
คาแนะนาช่วยเหลือ ฝอ. อื่นๆด้วย
๒. เป็ นรายบุคคลในเรื่ อง เกี่ยวกับกาลังพล
๑. หาและให้ข่าวสาร
๒. ทาประมาณการ
๓. จัดทาข้อเสนอ
๔. จัดทาแผนและคาสั่ง
๕.กากับดูแล
๓. น.กาลังพล มีหน้าที่รับผิดชอบทาง ฝอ. ในการ ให้คาปรึ กษา วางแผน ประสานงาน และกากับดูแล
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกาลังพลเป็ นรายบุคคล คือ
๑. สถานะภาพของกาลัง
๒. กาลังทดแทน
๓. วินยั กฎ ข้อบังคับและคาสั่ง
๔. เชลยศึก
๕. พลเรื อนที่ถูกควบคุม
๖. การศพ
๗. ขวัญและการบริ การกาลังพล
๘. การดาเนิ นการกาลังพล
๙. การจัดการภายในกองบัญชาการ
๑๐. ลูกจ้างพลเรื อน
๑๑. เบ็ดเตล็ด เช่น การ รปภ., การแต่งงาน, การต้อนรับบุคคลสาคัญ
๔. น.กพ. มีความรับผิดชอบหลักดังนี้
๑. การรักษายอดกาลังพล
๒. การจัดการกาลังพล
๓.การพัฒนาและรักษาขวัญ
๔. การรักษา กฎ วินยั ข้อบังคับและคาสั่ง
๕. การจัดการภายใน บก.
๖. เบ็ดเตล็ด

๕. การจัดการกาลังพลทางทหาร เป็ นวิธีการดาเนินการ วางแผน จัดการ อานวยการ กากับดูแล เพื่อให้
การใช้กาลังพลทางทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
๖. การจัดการกาลังพลเป็ นความรับผิดชอบของ ผบช.ทุกระดับหน่วย
๗. การจัดการกาลังพล มีหลักการดังนี้
๑. การบรรจุให้เหมาะกับงาน
๒. การเพิ่มพูนความสามารถโดยให้ผา่ นการฝึ ก
๓. การเร้าความปรารถนาในการทางาน
๔. การให้ความเชื่ อมัน่ ในความก้าวหน้าของอาชีพ
๕. การใช้บุคคลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในกิจการสาคัญ
มิใช้บรรจุคนทางานที่เขาชอบมากที่สุดหรื อทาได้ดีที่สุด
ข้อพิจารณา ๓ ประการ คือ ๑. คน ๒. งาน ๓. ความต้องการของทางราชการ จะต้อง
ปรับให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
๘. การใช้บุคคลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ มี ๒ ประการ คือ
๑. โดยการใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
๒. โดยการเพิ่มหน้าที่เท่าที่ทาได้โดยควบคุมไม่ให้ขาดจากหน่วยและดูแลสวัสดิการของเขา
๙. เอกสารและรายงานกาลังพลตลอดจนบันทึกต่างๆ ย่อมทาให้ ผบช. และ น.กพ.ได้ข่าวสารเพื่อใช้ใน
การประมาณการ วางแผน ตกลงใจ และกากับดูแลเกี่ยวกับกิจการกาลังพลทั้งปวง เอกสาร รายงาน และบันทึก
ต่างๆ จะมีค่าก็ต่อเมื่อมีความถูกต้องและแน่นอน ทันเวลา ดังนั้น น.กพ. จะต้องรับผิดชอบในการจัดให้มี
ระเบียบปฏิบตั ิทางธุ รการอันมีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ
๑๐. ความมุ่งหมาย
๑. ใช้เป็ นหลักฐานพิจารณาในการประมาณการ การทาแผนและคาสัง่
๒. รวบรวมข้อเท็จจริ งในการทารายงานเสนอหน่วยเหนื อ
๓. ใช้ในการชี้แจงสรุ ปแก่ ผบช. ผูม้ าตรวจเยีย่ มและฝอ.
๔. ใช้เป็ นหลักฐานในการทาประวัติศาสตร์
๑๑. บันทึกประจาวัน ควรทาสั้นๆ ไม่ยงุ่ ยาก เข้าใจง่าย ทามากน้อยขึ้นอยูก่ บั เวลา เจ้าหน้าที่ที่มี ชนิด
ของการยุทธ์ ลงรายละเอียดให้นอ้ ยแต่เก็บเนื้อความให้มาก
๑๒. บันทึกประจาวันมี ๒ ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นบันทึกประจาวันและแฟ้มบันทึกประจาวัน โดยข่าวสาร
ที่ลงในบันทึกประจาวันได้มาจาก สาส์น, คาสั่ง, รายงาน, บันทึกการสนทนาและเหตุการณ์ต่างๆซึ งเอกสาร
เหล่านี้เมื่อได้ดาเนินการแล้วก็จะเก็บในแฟ้มบันทึกประจาวัน
๑๓. กระทาได้ ๓ วิธี
๑. แผนกธุ รการและกาลังพลทารวม (นิยม)
๒. แต่ละแผนกทา

๓. ฝกพ. และ ฝกบ. ทา ฝยก.และ ฝขว. ทา
โดยสาย ๑ เป็ นผูเ้ ก็บ
๑๔. ปกเวียน เป็ นเครื่ องมือดาเนินการที่ทาให้ ฝอ.ต่างๆตลอดจน ผบ.หน่วยได้ทราบเรื่ องราวต่างๆโดย
ทัว่ ถึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระหว่างการรบ
๑๕. ลาดับความเร่ งด่วนของปกเวียนขึ้นกับความสาคัญของข่าว สถานการณ์ในขณะนั้น ภารกิจ
เหตุการณ์และโอกาส
๑๖. เอกสารแยกเรื่ องของ ฝอ.๑ นี้เป็ นที่รวมของหลักฐานเรื่ องราวที่ใช้ในการศึกษา พิจารณา การ
ประมาณการ คาชี้แจง นโยบายข้อตกลงใจในการยุทธที่กาลังดาเนินอยูซ่ ่ ึ งใช้ในการประมาณการณ์และการทา
แผนต่างๆ
๑๗. แผนที่สถานการณ์ คือ แผนที่ที่ลงเครื่ องหมายทางทหารเพื่อแสดงให้ทราบถึงสถานการณ์ที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
๑๘. การลงแผนที่สถานการณ์อาจกระทาร่ วมกันได้ คือ แผนกฝ่ ายอานวยการสองแผนกหรื อมากกว่า
ใช้แผนที่สถานการณ์แผ่นเดียวกันร่ วมกัน ในหน่วยระดับกรมลงมาจะจัดทาแผ่นเดียวและใช้ร่วมกันก็เป็ นการ
เพียงพอแล้วและมอบให้รอง ผบ.หน่วยนั้นๆเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบ
๑๙. แฟ้มนโยบาย คือ แฟ้มที่บรรจุนโยบายปั จจุบนั โดยย่อของ ผบช.และของหน่วยเหนื อและหลักการ
ปฏิบตั ิโดยย่อ ที่เป็ นมูลฐานสาหรับให้แผนกฝ่ ายอานวยการซึ่ งเก็บดูแลรักษาแฟ้มนโยบายบรรจุขอ้ ความอัน
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่างๆ
๒๐. การรายงานกาลังพลตามระยะเวลา คือ รายงานที่ น.กพ.เป็ นผูร้ วบรวมทาขึ้นเสนอต่อ ผบ.หน่วย
ตามระยะเวลาหรื อเมื่อได้รับคาสั่งให้เสนองานนั้น แสดงให้ทราบถึงสถานการณ์กาลังพล ข้อมูลกาลังพล
รายงานต่างๆ ที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานกาลังพลตามระยะเวลานั้นครบคลุมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับกาลังพล
ทั้งหมดของหน่วยในห้วงระยะเวลาที่กาหนดนั้น มีคุณค่า ๒ ประการ คือ
๑. ได้มีโอกาสทบทวนข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกิจการกาลังพลในหน่วยตามระยะเวลา ด้วยการ
เปรี ยบเทียบกับรายงานฉบับก่อน
๒. เป็ นข้อมูลในการทาแผน, การประมาณการ และรายงานอื่นๆ
๒๑. รายงานตามความจาเป็ น ได้แก่ รายงานที่นอกเหนือไปจากรายงานตามระยะเวลา ให้รายงานใน
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามลักษณะที่ระบุไว้โดยแน่นอนแต่ละครั้ง
๒๒. รายงานเฉพาะกรณี ได้แก่ รายงานพิเศษที่จดั ทาขึ้นเพียงครั้งเดียวที่ได้รับคาสั่ง ใช้ในเหตุการณ์
ปกติ เป็ นความต้องการของ ผบ.หน่วยเหนือหรื อรอง
๒๓. สรุ ปยอดกาลังพลประจาวัน กองพันจัดทายอดสรุ ปยอดกาลังพลเวลา ๑๘๐๐ น.ของทุกวัน
หลังจากที่ได้รับข่าว (ศาสน์กาลังพลประจาวัน) ซึ่ งได้รับจากหน่วยในอัตราและหน่วยขึ้นสมทบ

๒๔. รายงานกาลังพลตามระยะเวลา เป็ นรายงานเกี่ยวกับข่าวสารของสถานการณ์เกี่ยวกับการช่วยรบ
ซึ่ งมีผลกระทบกระเทือนต่อสถานการณ์ทางยุทธวิธี การส่ งรายงานนี้ปกติจะส่ งเป็ นข้อเขียนมากกว่าจะส่ งทาง
วิทยุ
๒๕. กาลังพลทดแทน หมายถึง ทหาร (นายทหาร, นายสิ บ, พลทหาร) ที่บรรจุหรื อเดินทางเพื่อไป
เพิ่มเติมกาลังหน่วยที่ขาด รวมทั้งผูท้ ี่จากหน่วยมาแล้วส่ งเข้าปฏิบตั ิหน้าที่และทหารที่หายป่ วยแล้วส่ งกลับ
หน่วยเดิม
๒๖. มาจาก ๒ แหล่ง กาลังทดแทนจากเขตภายในและกาลังทดแทนจากแหล่งภายในยุทธ์บริ เวณ
๒๗. กาลังพลทดแทนของกองทัพสนามจะได้จากเขตภายใน ได้รับการฝึ กและสามารถเข้าบรรจุเข้า
ประจาตาแหน่งตามที่ได้รับการฝึ กโดยทันที การบรรจุอาจทาเป็ นบุคคลหรื อหน่วยก็ได้
๒๘. กาลังทดแทนจากแหล่งภายในยุทธ์บริ เวณ คือ
๑. กาลังพลหายจากการป่ วยหรื อบาดเจ็บ
๒. กาลังเกินอัตราหรื อยุบหน่วย
๓. กาลังพลเรี ยกเกณฑ์
๔. กาลังพลจากหน่วยและกิจการบริ การ
๕. กาลังพลกลับคืนมาจากสภาพถูกลงโทษ ถูกจับหรื อสู ญหาย
๖. กาลังพลที่เกิดขึ้นจากโครงการผลัดเปลี่ยนในยุทธ์บริ เวณ
๒๙. การกาลังสารอง เป็ นกาลังทางยุทธ์ศาสตร์ ของชาติและเป็ นพลังอานาจทางทหาร ที่มีความสาคัญ
ยิง่ ต่อความมัน่ คงและความปลอดภัยของประเทศชาติ
๓๐. การเตรี ยมพลมี ๓ ประเภท คือ
๑. การเรี ยกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม เป็ นการเรี ยกทหารนอกประจาการในยามปกติ เพื่อ
ซักซ้อมระเบียบการและตรวจสอบบัญชีบรรจุกาลังพลให้ตรงกับตัวจริ งและทดลองความพร้อมของ
ทหารนอกประจาการ โดยธรรมดาทาทุกปี ผบ.มทบ เป็ นผูม้ ีอานาจเรี ยก
๒. การเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร มี ๒ แบบ
๑. มุ่งหมายที่จะเรี ยกทหารนอกกองประจาการมาฝึ กให้มีขีดความสามารถ ที่จะทา
การรบได้ทดั เทียมกับทหารประจาการ
๒. การเรี ยกพลเพื่อทาการฝึ กยามขับขัน มุ่งหมายจะเตรี ยมพร้อมและบรรจุกาลังฝึ ก
แล้วเข้าหน่วยตามแผนบรรจุกาลัง
อานาจในการเรี ยกเป็ นของ ผบ.ทบ.
๓. การระดมพล เป็ นการเรี ยกทหารกองหนุน ชั้นที่ ๑ ทั้ง ๗ ปี เข้ามารายงานตัว มีความมุ่ง
หมายให้กาลังพลพร้อมในยามขับขันหรื อยามสงคราม ต้องกระทาเป็ น พรฎ.
๓๑. คาจากัดความของการกาลังสารอง
๑. กาลังสารอง หมายถึง กาลังที่ไม่ใช่กาลังประจาการ

๒. การเตรี ยมพล หมายถึง การเตรี ยมกาลังพลสารองเพื่อการป้ องกันประเทศให้มีความพร้อม
รบตั้งแต่ปกติ
๓. กาลังพลสารอง หมายถึง น.สัญญาบัตรกองหนุน, น.สัญญาบัตรนอกราชการ, น.สัญญา
บัตรนอกกอง, น.ประทวนกองหนุน, พลทหารกองหนุนประเภทที่ ๑, ๒ และทหารกองเกินที่
จัดเตรี ยมไว้
๔. การเรี ยกพล หมายถึง การเรี ยกพลสารองเข้ามารับราชการทหารตามอานาจและหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย
๕. การระดมพล หมายถึง การระดมพลสารอง เพื่อเสริ มบรรจุ, ทดแทนการสู ญเสี ยให้เต็ม
อัตราการจัดและการขยายหน่วยใหม่
๖. ทหารกองเกิน หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่สิบแปดปี บริ บูรณ์และยังไม่ถึงสามสิ บปี บริ บูรณ์ ซึ่ ง
ได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๗. ทหารกองประจาการ หมายถึง ผูซ้ ่ ึ งขึ้นทะเบียนกองประจาการและได้เข้ารับราชการใน
กองประจาการจนกว่าจะได้ปลดจากกองประจาการ
๘. ทหารประจาการ หมายถึง น.สัญญาบัตร, น.ประทวนและพลอาสาสมัคร ซึ่งรับราชการ
ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ซึ่ งไม่ใช้ทหารกองประจาการ
๙. ทหารกองหนุน
๑. ทหารที่รับราชการในกองประจาการครบกาหนด สาเร็ จการฝึ กวิชาทหาร ได้ข้ ึน
ทะเบียนกองประจาการและปลดเป็ นกองหนุนประเภทที่ ๑
๒. ทหารกองเกินที่มีอายุครบ ๒๙ ปี บริ บูรณ์ หรื อทหารซึ่งปลดจากกองประจาการ
โดยจาขังหรื อจาคุกมีกาหนด วันที่จะต้องลงทัณฑ์ หรื อต้องโทษรวมได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑
ปี หรื อกระทาความเสื่ อมเสี ยให้แก่ราชการแล้วถูกปลดเป็ นทหารกองหนุนประเภทที่
๒
๑๐. ชั้นปี หมายถึง ปี พ.ศ. ซึ่ งชายไทยที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย มีอายุครบ ๑๘ ปี บริ บูรณ์
เรี ยก คนชั้นปี นั้น
๑๑. รุ่ นปี หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ทหารกองประจาการหรื อทหารกองเกิน ซึ่ งสาเร็ จการฝึ กวิชา
ทหารตามกฎหมาย และได้ข้ ึนทะเบียนกองประจาการแล้วถูกปลดเป็ นทหารกองหนุ น
ประเภทที่ ๑
๑๒. ภูมิลาเนา คือ ถิ่นที่อยูต่ ามทะเบียนราษฎร์
๑๓. ภูมิลาเนาทหาร คือ ถิ่นที่อยูต่ ามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๓๒. การที่จะให้ได้มาซึ่ งกาลังพลสารองเหล่านี้ ต้องอาศัย พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และ
ระบบการจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งกาลังสารองต่างๆดังนี้

๑. ส.ต.กองประจาการและพลทหารกองหนุน เข้ารับราชการตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๗๕ ครบกาหนดแล้วปลดเป็ นกองหนุนมีฐานะเป็ นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ รวม ๓
ขั้น คือ ขั้นที่ ๑ จานวน ๗ ปี , ขั้นที่ ๒ จานวน ๑๐ ปี , ขั้นที่ ๓ จานวน ๖ ปี เมื่อครบ ๓ ขั้นปี
แล้วปลดเป็ นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑ กาลังพลนี้ถือเป็ นกาลังพลสารองหลัก
๒. ทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
- กาลังพลสารองพวกทหารกองเกิน ซึ่ งได้แก่ผมู ้ ีอายุต้ งั แต่ ๑๘ ปี บริ บูรณ์ จนถึง ๒๙
ปี บริ บูรณ์ ส่ วนทหารกองหนุ นประเภทที่ ๒ ได้แก่ผไู ้ ม่ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการในกอง
ประจาการและมีอายุครบ ๒๙ ปี บริ บูรณ์ กาลังพลประเภทนี้มีมากไม่พร้อมที่จะใช้งาน เพราะ
ยังไม่ผา่ นการฝึ กวิชาทหารมาก่อน
- ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่มาจากทหารกองประจาการ ซึ่งต้องโทษจาขังหรื อ
จาคุกรวมกันเกิน ๑ ปี ขึ้นไป หรื อกระทาความเสื่ อมเสี ยแก่ราชการ จะปลดเป็ นกองหนุ น
ประเภทที่ ๒
อายุไม่ถึง ๓๐ ปี บริ บูรณ์ เป็ นชั้นที่ ๑
อายุ ๓๐ ปี บริ บูรณ์ ถึง ๓๙ ปี บริ บูรณ์ เป็ นชั้นที่ ๒
อายุ ๔๐ ปี บริ บูรณ์ ถึง ๔๕ ปี บริ บูรณ์ เป็ นชั้นที่ ๓
อายุ ๔๖ ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป พ้นราชการทหารประเภทที่ ๒
- ทหารกองเกิน ไม่เข้ารับราชการในกองประจาการ เป็ นกองหนุนประเภทที่ ๒
อายุ ๓๐ ปี บริ บูรณ์ ถึง ๓๙ ปี บริ บูรณ์ เป็ นชั้นที่ ๒
อายุ ๔๐ ปี บริ บูรณ์ ถึง ๔๕ ปี บริ บูรณ์ เป็ นชั้นที่ ๓
อายุ ๔๖ ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป พ้นราชการทหารประเภทที่ ๒
๓๓. น.สัญญาบัตร, น.ประทวน, พลอาสา กองหนุนที่ปลดออกจากประจาการ
น.ประทวนและพลอาสาแตกต่างจาก น.สัญญาบัตร
๑. น.ประทวนและพลอาสา อยูใ่ นชั้นกองหนุนตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
เช่นเดียวกับ ส.ต.กองประจาการและทหารกองหนุน
๒. น.สัญญาบัตรกองหนุน
นายร้อย(ร.ต.-ร.อ.) อายุไม่เกิน ๔๕ ปี กองหนุน
อายุไม่เกิน ๕๕ ปี นอกราชการ
อายุเกิน ๕๕ ปี พ้นราชการ
พันตรี , พันโท อายุไม่เกิน ๕๐ ปี กองหนุน
อายุไม่เกิน ๖๐ ปี นอกราชการ
อายุเกิน ๖๐ ปี พ้นราชการ
พันเอก, นายพล อายุไม่เกิน ๕๕ ปี กองหนุน

อายุไม่เกิน ๖๕ ปี นอกราชการ
อายุเกิน ๖๕ ปี พ้นราชการ
๓. นายร้อยสารอง
๔. นศท.
กาหนดความมุ่งหมาย
ปี ที่ ๑,๒ เป็ นลูกแถวหรื อพลทหารได้
ปี ที่ ๓ เป็ น ผบ.หมู่
ปี ที่ ๔ เป็ น รอง.ผบ.มว.
ปี ที่ ๕. ผบ.มว.
สิ ทธิของ นศท.
ชั้นปี ที่ ๑ ประจาการ ๑ ปี ๖ เดือน สมัคร ๑ ปี
ชั้นปี ที่ ๒ ประจาการ ๑ ปี สมัคร ๖ เดือน
ชั้นปี ที่ ๓ ให้ข้ ึนทะเบียนและปลดเป็ นกองหนุน มิตอ้ งเข้ารับราชการ
สิ ทธิ การได้รับการแต่งตั้งยศ
สิ บตรี , จ่าตรี ,จ่าอากาศตรี
สาเร็ จปี ที่ ๑ และ ม.ปลาย, ปวช.
สาเร็ จปี ที่ ๒
สิ บโท, จ่าโท, จ่าอากาศโท
สาเร็ จปี ที่ ๑ และ ป.ตรี ,อนุ, ปกศ.
สาเร็ จปี ที่ ๒ และ ม.ปลาย, ปวช.
สาเร็ จปี ที่ ๓
สิ บเอก, จ่าเอก, จ่าอากาศเอก
สาเร็ จปี ที่ ๒ และ ป.ตรี
สาเร็ จปี ที่ ๓ และ ม.ปลาย, ปวช.
จ่าสิ บตรี , พันจ่าตรี , พันจ่าอากาศตรี
สาเร็ จปี ที่ ๓ และ ป.ตรี
สาเร็ จปี ที่ ๔ และ กาลังศึกษา ป.ตรี
จ่าสิ บโท, พันจ่าโท, พันจ่าอากาศโท
สาเร็ จปี ที่ ๔ และ อนุ, ปวส.
จ่าสิ บเอก, พันจ่าเอก, พันจ่าอากาศเอก
สาเร็ จปี ที่ ๔ และ ป.ตรี
สาเร็ จปี ที่ ๕ และ กาลังศึกษา ป.ตรี

ว่าที่ร้อยตรี ,ว่าที่เรื อตรี , ว่าที่เรื ออากาศตรี
สาเร็ จปี ที่ ๕ และ ป.ตรี
๓๔. การเตรี ยมพล คือ การเตรี ยมกาลังพลสารอง รวมทั้งบัญชีและเอกสารกาลังพลสารอง นั้นๆ ให้มี
ความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อสามารถบรรจุเป็ นหน่วยทหารได้ทนั ทีในเมื่อประเทศชาติอยูใ่ นสถานการณ์คบั
ขันเพื่อขยายกาลังตามอัตราสงคราม
พันธะกิจของการเตรี ยมพล
๑. การควบคุม ระบบการควบคุมที่ดีจะต้องประกอบด้วยหลักฐาน เอกสารที่บรรจุขอ้ มูล
เกี่ยวกับทหารกองหนุนและกองเกินอย่างสมบูรณ์และเพียงพอที่จะทราบสถานการณ์ปัจจุบนั
ของแต่ละคน
- การควบคุมของ จนท. ฝ่ ายปกครอง
- การควบคุมของ จนท. ฝ่ ายทหาร
- การควบคุมกองหนุนตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการเตรี ยมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ กาหนด
ความรับผิดชอบออกเป็ น ๒ ฝ่ าย คือ
๑. ฝ่ ายทหาร จทบ. รับผิดชอบ รายชื่อทหารกองหนุนและยอดทหารกองเกิน
ทุกจังหวัดที่อยูใ่ นพื้นที่ของ จทบ. นั้น
๒. สัสดีจงั หวัดและอาเภอ รับผิดชอบ บัญชีทหารกองหนุนและทหาร
กองเกินในเขตพื้นที่ของตน
- บัญชีควบคุมทหารกองเกินและกองหนุน
๑. ตพ. ๑-๒, ๑-๓ เป็ นปกแข็งใช้กบั ตพ.๒ และ ตพ. ๓
๒. ตพ. ๒ คุม น.ประทวนกองหนุน
๓. ตพ. ๓ คุม น. สัญญาบัตรกองหนุน จทบ.
๔. ตพ. ๔ จานวนทหารกองเกินที่ยงั ไม่ได้รับการฝึ ก
๖. ตพ. ๕ บัญชีบรรจุกาลัง ใช้เฉพาะ จทบ.
๗. ตพ. ๖ บัญชี จาหน่ายหรื อแก้ไขบัญชีทหารกองหนุ นและทหารกองเกินที่
ได้รับการฝึ กแล้ว
๘. ตพ. ๗ บัญชียอดทหารกองเกิน ซึ่ งยังไม่ได้รับการฝึ กเปลี่ยนแปลง
ประจาเดือน ต้องส่ งให้ ฝสด.จทบ.ทราบทุกเดือน
๒. ประเภทการเตรี ยมพลหรื อการเรี ยกพลสารองเข้ารับราชการชัว่ คราว
ผูท้ ี่มีอายุครบ ๒๑ ปี บริ บูรณ์ แต่ไม่ได้เข้ารับคัดเลือกเข้ากองประจาการยังเป็ นทหาร
กองเกินจนอายุ ๒๙ ปี บริ บูรณ์ ต้องมีการเรี ยกเข้ารับการฝึ กวิชาทหารตามโอกาสเพื่อให้เกิด
ความรู ้ ความชานาญทางทหารไว้ในยามปกติ เมื่อฝึ กแล้ว เรี ยกว่า ทหารกองเกินที่ได้รับการ
ฝึ กแล้ว

ทหารกองหนุนหรื อทหารกองเกินที่ได้รับการฝึ กแล้ว เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็มีความ
จาเป็ นที่จะต้องเข้าทบทวนการฝึ ก เพื่อพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามกองทัพบกต้องการอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เรี ยกว่า การเตรี ยมพล
- การเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ
- การเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร
- การเรี ยกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
- การระดมพล
๓. การฝึ กกาลังสารอง
จะเรี ยก น.สัญญาบัตรกองหนุน, น.ประทวนกองหนุน ที่จบการศึกษาวิชาทหารจาก
กรม.รด.เข้าฝึ กเป็ นพวกแรก ส่ วนกาลังพลประเภทพลทหารนั้น คงเรี ยกเข้ารับการฝึ กเป็ น
บางครั้ง เนื่ องจากได้รับการฝึ กมาเป็ นอย่างดีแล้ว
๓. การใช้กาลังพลสารองในการป้ องกันประเทศ
๑. เพื่อเสริ มกาลังให้แก่หน่วยทหารประจาการ
จะต้องกาหนดให้เสร็ จในระยะเวลาอันสั้นและต้องพร้อมก่อนที่หน่วยรับการบรรจุ
จะเคลื่อนย้ายเข้าประจาแนวรบ การบรรจุจะใช้ทหารที่เพิ่งปลดเป็ นกองหนุนรุ่ นใหม่ๆเพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ที โดยมิตอ้ งมีการฝึ กทบทวน
๒. ทดแทนกาลังพลที่สูญเสี ย
การจัดตั้งศูนย์ฝึกกาลังทดแทนของ ทภ. ขึ้นทุก ทภ. มีหน้าที่
๑. ฝึ กกาลังพลสารองเหล่า ร. ของหน่วยปฏิบตั ิการแล้วส่ งให้หน่วย
๒. ฝึ กกองร้อยกาลังทดแทน แล้วส่ งมอบให้กองพล
๓. ฝึ กกองพันกาลังทดแทนของ ทภ. และเตรี ยมการทดแทนการสู ญเสี ยเป็ น
รายบุคคล
กาลังพลสารองที่จดั เตรี ยมสาหรับทดแทนการสู ญเสี ย คือ กาลังพลทดแทนที่เหลือ
จากการบรรจุให้หน่วยที่จดั ตั้งแล้วของ ทบ. ซึ่ งหมายรวมถึงทหารกองเกินด้วย
สาหรับการฝึ กกาลังสารองของเหล่า อื่นๆ เว้นเหล่า ร. ให้เหล่าสายวิทยาการนั้นเป็ นผู ้
ฝึ ก
๓. ขยายกาลังตั้งหน่วยใหม่
๓๕. การจัดหน่วยกาลังทดแทนมี ๓ ขนาด คือ กองพัน กองร้อย หมวด
- กองพัน ให้ ทภ./ทภ. ละ ๑ กองพัน ฝึ กได้ ๑๖๐๐-๒๐๐๐ คน
- กองร้อย ให้ กองพล/กองพล ละ ๑ กองร้อย ฝึ กได้ ๔๘๐-๖๐๐ คน
- มว.เป็ นกาลังของ ทบ. จัดให้หน่วยต่างๆตามความจาเป็ น ฝึ กได้ ๑๖๐-๒๐๐ คน

๓๖. กาลังทดแทนจะอยูท่ ี่กองร้อยอย่างน้อย ๗๒ ช.ม. เพื่อดาเนินการฝึ กและกรรมวิธี และ
ควรกระทาในพื้นที่การพักหรื อฟื้ นฟูกาลังหรื อเป็ นกองหนุน
๓๗. การเบิกกาลังทดแทน
๑. กาลังพลถูกส่ งกลับไปยังโรงพยาบาลเขตหลังและถูกตัดยอดออกจากหน่วย
๒. เบิกกาลังพลทดแทนอาศัยกาลังพลอนุมตั ิ โดยบอกตาแหน่ง หมายเลข ชกท.และจานวนที่
ขาดอัตรา
๓. น.สารบรรณ เป็ นผูส้ รุ ปเบิกกาลังพลสาหรับกองพล
๔. การเบิกกาลังพลทดแทนของหน่วยสมทบกองพลให้แยกเบิก
๕. กองพลและกรมของเบิกทดแทนเฉพาะจานวนที่ขาดอัตราเท่านั้น จะเสนอประมาณการ
สู ญเสี ยไม่ได้
๖. ปกติ กองร้อยและกองพัน ไม่จาเป็ นต้องเสนอกาลังทดแทนมายังกรมแต่กรมจะดาเนินการ
ร้องขอ โดยอาศัยการรายงานการสู ญเสี ยของหน่วยรองโดยทันที
๗. การสู ญเสี ยจากการรบและมิใช่การรบให้รอไว้ระยะหนึ่งตามนโยบายแล้วจึงรายงาน
๓๘. การสู ญเสี ยกาลังพล มี ๓ ประการ คือ การสู ญเสี ยจากการรบ, มิใช่การรบ, ทางธุ รการ
๓๙. ทัณฑ์ มี ๕ สถาน ภาคทัณฑ์, ทัณฑกรรม, กัก, ขัง, จาขัง
๔๐. วัตถุประสงค์ของการรักษาระเบียบวินยั คือ การให้ประสิ ทธิ ภาพในการรบของหน่วยสู ง
และรักษาระดับงานและคนไม่ให้ลดลงเนื่องจากถูกลงโทษ มี ๒ วิธี คือ การป้ องกันและแก้ไข
การป้ องกัน คือ การเพิ่มความเคารพนับถือและเชื่อฟังปฏิบตั ิตามวินยั เพื่อไม่ให้ถูกลงโทษ
อย่างหนัก
การแก้ไข คือ การว่ากล่าวตักเตือนเป็ นการส่ วนตัว ในกรณี ที่ทาความผิดเพียงเล็กน้อย
๔๑.ทหารพลัดหน่วย คือ ทหารที่เข้าปฏิบตั ิการเขตหน้า แล้วหายไปจากหน่วยโดยมิได้รับ
อนุญาต มี ๔ ประเภท
๑. ประเภท ก. คือ ทหารที่หลงทางแล้วพยายามกลับสู่ หน่วยตน
๒. ประเภท ข. คือ ทหารที่แสดงอาการให้ปรากฏว่า ไม่สามารถรู ้สึกรับผิดชอบต่อ
การกระทาของตนเองได้ เนื่องจากการสู ญเสี ยขวัญและมึนงง
๓. ประเภท ค. คือ ทหารที่วงิ่ หนีเตลิดโดยไม่ทราบสาเหตุ
๔. ประเภท ง. คือ ทหารที่ได้รับบาดเจ็บ
๔๒. ระดับกองพล ตามปกติทหารสารวัตรจะเป็ นผูจ้ ดั ตั้งตาบลควบคุมทหารพลัดหน่วยขึ้นใน
พื้นที่ขา้ งหลัง
๔๓. แนวทหารผลัดหน่วย เป็ นแนวการ ลว.ของ สห.อย่างต่อเนื่อง เป็ นจุดตามขวางของการ
ปฏิบตั ิการยุทธ์ จะอยูช่ ิดหลังแนว ป.กลาง ของกองพล

๔๔. ที่ต้ งั ของตาบลรวบรวมเชลยศึก อยูใ่ กล้ บก. ใกล้ สลก. พื้นที่สะดวก กาบังและซ่อนพราง
ไกลออกไปทางด้านหลัง
๔๕. ห้ามเชลยศึกทางานใดๆ ที่ไม่สมควรแก่กาลังกายผูน้ ้ นั ไม่เกี่ยวข้องกับการยุทธ์และผิด
อนามัย
๔๖. การดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนศพอย่างบังเกิดผลดีน้ นั จะช่วยดารงไว้ซ่ ึ งขวัญและ
กาลังใจของหน่วยรบและทาให้มีการสุ ขาภิบาลที่ดีในสนาม ศพข้าศึกปฏิบตั ิเช่นเดียวกับศพฝ่ ายเรา เว้น แยก
ต่างหาก
๔๗. ปกติการส่ งศพจากพื้นที่ขา้ งหน้าจะกระทาโดยเครื่ องมือขนส่ งที่กาลังจะเดินทางกลับไป
ยังพื้นที่ดา้ นหลัง
๔๘. ฝกพ. ประสานเกี่ยวกับทะเบียนศพและเคลื่อนย้ายศพจากที่พยาบาล คือ แพทย์ใหญ่
อนุศาสนาจารย์เกี่ยวกับพิธีศพ, ฝ่ าย พธ. เกี่ยวกับแผนการปฏิบตั ิ ณ. ตาบลรวบรวมศพ, น.กบ. เกี่ยวกับ
ยานพาหนะบรรทุกศพ
๕๙. ตอนการศพ ร้อย.พธ. จัดตั้งตาบลรวบรวมศพของกองพลขึ้นในพื้นที่สนับสนุนของกอง
พล
๖๐. หน่วยต่างๆในแนวหน้า รับผิดชอบในการส่ งศพกลับไปยังขบวนสัมภาระพักกองพัน
๖๑. เหตุผลที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อเชลยศึกมี ๔ ประการ
๑. เพื่อให้ฝ่ายเราทราบข่าวข้าศึก
๒. ปฏิบตั ิต่อข้าศึกอย่างดีเป็ นสิ่ งจูงใจให้ขา้ ศึกอื่นๆยอมจานน
๓. ปฏิบตั ิต่อข้าศึกดีอย่างไร ย่อมทาให้ขา้ ศึกปฏิบตั ิฝ่ายเราที่ตกเป็ นเชลยดีเช่นนั้น
๔. เป็ นการทาให้ศตั รู ลดลง
๖๒. ในการปฏิบตั ิต่อเชลยศึก น.กพ.ต้องประสานกับบุคคลต่างๆในเรื่ องต่างๆดังนี้
๑. น.สห.เกี่ยวกับที่ต้ งั ตาบลรวบรวมเชลยศึก
๒. น.ยก. เกี่ยวกับการจัดยาม รวป.
๓. นพ. เกี่ยวกับการพยาบาลและการส่ งกลับ
๔. น.ขว. เกี่ยวกับการดาเนิ นการซักถาม
๕. น.ยก. เกี่ยวกับการจัดกาลังควบคุมขณะส่ งกลับ
๖. น.กบ.เกี่ยวกับยานพาหนะในการส่ งกลับ เชลยพิเศษที่ตอ้ งส่ งกลับโดยด่วนเสื้ อผ้า การเลี้ยง
ดู
๖๓. กรรมวิธีเกี่ยวกับเชลยมี ๕ ประการ คือ ค้น, แยก, เงียบ, เร็ ว, พิทกั ษ์
๖๔. หน้าที่ของ จนท.การทะเบียนศพ
๑. จัดตั้งตาบลรวบรวมศพ
๒. ค้นหาศพ ที่ยงั ไม่ได้ทาการฝังรวมทั้งศพที่อยูโ่ ดดเดี่ยวและที่มิได้เครื่ องหมาย

๓. เก็บทรัพย์สิน ลงบัญชีทรัพย์สินของผูต้ ายตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
๔. ตรวจสอบพื้นที่สาหรับรายการพิสูจน์หลักฐานโดยทันที
๕. รวบรวมหลักฐาน, ส่ งกลับ, ฝัง
๖. ทาหลักฐานที่หลุมฝังศพ
๖๕. ความรับผิดชอบในการฝังศพและการทะเบียนศพ
๑. ผบช.รับผิดชอบทั้งปวง ภายในเขตของตน
๒. ฝอ.๑ รับผิดชอบในการวางแผน, ประสานงานและกากับดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับทะเบียนศพ
ผช.ฝอ.๑ กรม เป็ น น.ฝ่ ายจัดการศพของกรม
๓. ตอนการศพ ร้อย.พธ.พล. รับผิดชอบในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับศพและทาทะเบียนศพอย่าง
แท้จริ ง
๖๖. ร้อย.พธ.พล. จัดการกิจการงานศพของกองพล
๖๗. การประเมินค่าสิ่ งบอกเหตุทางขวัญได้มาจาก การเยี่ยมเยียนทาง ฝอ., การรายงานต่างๆ
และการประสานงานกับ ฝอ.อื่นๆ (การสังเกต)
๖๘. ขวัญดี คือ การแสดงความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามความมุ่งหมาย
ของ ผบช.
๖๙. การสังเกตในการตรวจเยีย่ ม ได้แก่ ประสิ ทธิ ภาพในการรบ, สภาพการเลี้ยงดูและที่พกั
อาศัย, ปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อคาสั่งและคาแนะนาเป็ นต้น
๗๐. รายงานที่ช่วยในการประเมินค่าทางขวัญได้แก่ รายงานการขาดหนีราชการ, การทาร้า
ตนเอง, รายงานประจาเดือนของอนุศาสนาจารย์, การลักขโมย, การค้าตลาดมืด, ทหารพลัดหน่วย, อัตราผูป้ ่ วย
เป็ นกามโรค เป็ นต้น
๗๑. สภาวะทางขวัญดีข้ ึนโดย การฝึ กวินยั , ความเชื่ อมัน่ ใน ผบช., ตนเองและผูร้ ่ วมงานและ
ยุทโธปกรณ์
๗๒. การบริ การกาลังพล คือ หนทางและวิธีการปฏิบตั ิที่ ฝอ.๑ ของหน่วยอาจเสนอต่อ ผบช.
ในการบารุ งขวัญกาลังพล ให้อยูใ่ นสภาพดีที่สุด

๗๓. ความมุ่งหมายของการบริ การกาลังพลมี ๓ ประการ
๑. เพื่อช่วย ผบช.สามารถตอบสนองความต้องการของทหารแต่ละคนได้
๒. เพื่อสวัสดิการของทหารเป็ นหมู่คณะ
๓. เพื่อเป็ นการกระตุน้ กาลังพลแต่ละคนมีความตั้งใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นผลดีแก่หน่วย
๗๔. การจัดให้มีการลา เพื่อช่วยให้มีความผ่อนคลายทางใจและร่ างกายจากการรบ เพื่อฟื้ นฟู
ให้พร้อมรบต่อไป

๗๕. หลักการแบ่งส่ วนให้ลาอย่างยุติธรรม มี ๒ ประการ คือ โควต้าของหน่วยและการ
ปฏิบตั ิการของหน่วย
๗๖. เครื่ องอานวยความสะดวกในการพักและลาในยุทธ์บริ เวณ มี ๔ ประเภท
๑. ค่ายพัก
๒. พื้นที่พกั ผ่อน
๓. ศูนย์การพักผ่อน
๔. พื้นที่การลา
๗๗. ค่ายพัก คือ พื้นที่สาหรับการพักผ่อนและฟื้ นฟูกาลังพลที่ได้รบมาจนอิดโรย ให้กลับมี
สภาพดี ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ขา้ งหลังกองพลใกล้กบั ที่ พบ. ผบ.พล.มีอานาจในการจัดตั้งผูจ้ ดั การค่ายพัก นพ.ใหญ่
ของกองพลเป็ นผูด้ าเนินการ
๗๘. พื้นที่พกั ผ่อน คือ พื้นที่จดั เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ทหารที่มาพักผ่อนฟื้ นฟู หน่วย
ขนาดกองพันขึ้นไป ปกติอยูใ่ นเขตหน้าหรื ออาจจะเขตหลังก็ได้ ใกล้ข่ายถนน สิ่ งอานวยความสะดวก มีการฝึ ก
เพื่อปรับสภาพทหาร
๗๙. ศูนย์การพักผ่อน คือ ที่พกั แรมขนาดใหญ่หรื อสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุ งให้มีสิ่งอานวย
ความสะดวกเป็ นพิเศษ เพื่อคลายเครี ยดจากการรบ ได้รับการบารุ งเลี้ยงดูอย่างดี ได้รับความบันเทิงและพักผ่อน
ห่างไกลจากพื้นที่การรบ
๘๐. การให้บริ การกาลังพลทาได้ ๘ ประการ คือ ไปรษณี ย,์ การเงิน, สวัสดิการ, ศาสนา, บารุ ง
ความสุ ข, กฎหมาย, การแพทย์, จริ ยธรรม
๘๑. น.ไปรษณี ย ์ บก.พล. เป็ นผูด้ าเนินการไปรษณี ยใ์ ห้แก่กองพลเป็ นส่ วนรวม ส่ วนการตรวจ
ข่าวและพัสดุไปรษณี ยเ์ ป็ นหน้าที่ของ ผบ.หน่วย
๙๐. ท่าทีทางขวัญของการบริ การไปรษณี ยน์ ้ นั นับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่สองรองจาก กระสุ น,
อาหารและการรักษาพยาบาล การบกพร่ องในการบริ การดังกล่าว เป็ นเรื่ องที่ทาลายขวัญเป็ นอย่างยิง่
๙๑. ระดับกองพล มี จนท.ไปรษณี ย ์ อยู่ ๕ นาย คือ น.ไปรษณี ย ์ (ร.อ.), หน.ไปรษณี ย ์ (จ.),
เสมียนไปรษณี ย(์ ส.อ.) ๓ นาย บรรจุใน.บก.พล มีหน้าที่รวบรวมไปรษณี ยจ์ าก นขต.พล จัดส่ งไปยังข้างหลัง
และรับจากข้างหลังส่ งไปยังหน่วยรองข้างหน้า ตั้งอยู่ ณ. บก.ส่ วนหลังของกองพล หรื อตาบลจ่าย สป.๑ ของ
กองพล (ในพื้นที่ สน.กองพล)
๙๒. ฝกง.พล.รับผิดชอบในการดาเนินการของการบริ การทางการเงินเป็ นส่ วนรวม โดยมี
หน.ฝกพ. เป็ นผูก้ ากับดูแล
๙๓. ฝ่ าย สก.พล. รับผิดชอบในการบริ หารสวัสดิการ จัดตั้ง ดาเนินการเกี่ยวกับร้านค้า กิจการ
สโมสร และการแสดงต่างๆ เพื่อบารุ งขวัญ ตลอดจนการฉายหนัง การกีฬา อุปกรณ์กีฬาและหนังสื่ อพิมพ์
หน.ฝกพ. เป็ นผูก้ ากับดูแลการปฏิบตั ิงานและรับผิดชอบ

๙๔. อนุศาสนาจารย์ จัดให้มีศาสนกิจทั้งกองพลตามแต่สถานการณ์อานวยให้ จัดให้มีศาสนกิจใน
สถานพยาบาลทุกแห่งของกองพลตลอดเวลา หน.ฝกพ. เป็ นผูก้ ากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และไม่ทาหน้าที่อื่นๆที่
ไม่เกี่ยวกับศาสนกิจ
๙๕. การบริ การบารุ งสุ ข จัดให้มีได้โดยการจัดให้มีการแจ้งข่าวสาร, คาแนะนาและให้คาปรึ กษา
เกี่ยวกับเรื่ องส่ วนตัว, ช่วยเหลือติดต่อกับองค์การของรัฐบาลหรื อเอกชนเกี่ยวกับเงินปั นผล, การจ่ายเงินและการ
บริ การต่างๆที่ทหารควรได้รับ
๙๖. การบริ การทางกฎหมาย ทหารต้องการคาแนะนาและการช่วยเหลือทางกฎหมายในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ปั ญหาส่ วนตัว เป็ นนโยบายของกองทัพบก ที่จะช่วยเหลือให้คาแนะนาแก่ทหารและผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะเท่าที่
จะทาได้
๙๗. หน.ฝกพ. จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานของคณะกรรมการแนะแนวทางจริ ยธรรม
๙๘. การแบ่งประเภทกาลังพล
๑. ข้าราชการประจาการ คือ บุคคลที่บรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงกลาโหม
มี ๓ ระดับ คือ พลอาสา, น.ประทวน, น.สัญญาบัตร
๒. ข้าราชการพลเรื อนกลาโหม คือ บุคคลที่บรรจุเข้ามารับราชการแต่ไม่สามารถแต่งตั้งยศได้
เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มี ๒ ประเภท คือ สู งและต่ากว่าสัญญาบัตร
๓. ลูกจ้าง ๒ ประเภท คือ ชัว่ คราว(ไม่เกิน ๑ ปี ) และ ประจา
๔. พลทหารประจาการ
๙๙. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง คือ คุณสมบัติของนายทหารสัญญาบัตรที่เหมาะสมที่จะบรรจุ
ลงในตาแหน่งต่างๆแต่ละตาแหน่งของกองทัพบก ซึ่ งเป็ นมาตรการในการควบคุมและกาหนดแนวทางการรับ
ราชการให้กบั นายทหารสัญญาบัตรทุกนายได้แน่นอน ถูกต้องและชัดเจนยิง่ ขึ้นใช้ต้ งั แต่ พ.ต.จน พ.อ.ทุก
ตาแหน่ง
๑๐๐. การดาเนินการกาลังพล คือ กรรมวิธีเฉพาะ เรื่ องที่ ทบ.วางหลักในการจัดการกาลังพล
ในทางปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆไว้เพื่อให้ได้รับประโยชน์และให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ได้แก่ การบรรจุ การเลื่อน
ลด ปลด ย้าย โอน พักราชการ
๑๐๑. การบรรจุ คือ การกาหนดกาลังพลเข้าประจาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งและมอบหน้าที่
ทางทหารเฉพาะให้ปฏิบตั ิการโดยแน่นอน
๑๐๒. กาลังพลพิเศษ มี ๓ ประเภท คือ
๑. กาลังพลที่มีขีดความสามารถทางร่ างกายจากัด คือ กาลังพลที่มีคุณลักษณะร่ างกาย
อยูใ่ นขั้นต่ากว่ามาตรฐานที่ทาง ทบ.หรื อ พรบ.กาหนด แต่มีคุณสมบัติบางประการที่จะปฏิบตั ิงานเฉพาะทาง
ทหารได้
๒. ทหารหญิง
๓. บุคคลพิเศษที่ยงั ไม่ถูกเรี ยกเกณฑ์

๑๐๓. การเลื่อน หมายถึง การเลื่อนชั้นยศของเจ้าหน้าที่สูงขึ้น สู่ ระดับที่ตอ้ งการความชานาญ
ในขั้นสู งกว่าขึ้นไปหรื อเพิ่มพูนความรับผิดชอบให้กว้างขวางมากขึ้นกว่ายศเดิมหรื อระดับเดิม ถือเป็ นการบารุ ง
ขวัญบุคคลด้วย
๑๐๔. การย้ายมีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้ใช้กาลังพลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพื่อให้บุคคลเข้า
ทางานในตาแหน่งใหม่
๑๐๕. การเลือกที่ต้ งั บก.พัน คือ ต้องสะดวกในการบังคับบัญชา หลีกเลี่ยงการตั้งใกล้เส้นทาง
เข้าสู่ ตวั เมือง หมู่บา้ น ถนนตัดกันและลักษณะภูมิประเทศเด่น
๑๐๖. การเข้าตี เลือกที่ต้ งั บก.ล้ าไปข้างหน้า เพื่อมิตอ้ งย้าย บก.บ่อยๆ สะดวกในการควบคุม
บังคับบัญชา
๑๐๗. ในการตั้งรับ ที่ต้ งั บก.อยูใ่ กล้กบั เขตหลังของพื้นที่ต้ งั รับ ทาให้ไม่ตอ้ งเปลี่ยนย้าย บก.
เมื่อข้าศึกเจาะเข้ามาได้ ใกล้กบั กองหนุนเพื่อรับการ รวป.จากกองหนุน
๑๐๘. การจัดระเบียบที่บงั คับการ ต้องปฏิบตั ิงานได้ต่อเนื่อง ทุกสายงานมีการผลัดเปลี่ยนทุก
๒๔ ช.ม.
๑๐๙. การจัดภายในที่บงั คับการ การกระจายส่ วนต่างๆของที่ทางานของ จนท. ภายในที่บงั คับ
การควรให้ห่างพอสมควร ไม่เป็ นอันตรายร่ วมกันจาก ป.ขศ. ถ้าสามารถดัดแปลงภูมิประเทศได้ ระยะห่างก็
สามารถใกล้กนั มากขึ้นได้ ถ้าเป็ นที่โล่งควรห่างกันประมาณ ๕๐ ม.
๑๑๐. ที่บงั คับการ เป็ นส่ วนสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร ข้อเสนอของ น.สส.เกี่ยวกับที่ต้ งั ต้อง
พิจารณาพิเศษ หลักสาคัญ คือ ทก.หลัก ควรตั้งอยูใ่ นพื้นที่ซ่ ึ งสามารถควบคุมบังคับบัญชาหน่วยได้
๑๑๑. ในการเคลื่อนย้าย ทก. นั้นจะกระทาได้เร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้หลักจากที่ ผบช.ได้
ประกาศข้อตกลงใจในการย้ายที่บงั คับการแล้ว น.กพ. เป็ นผูร้ ับผิดชอบในหน้าที่ ฝอ. สาหรับการเคลื่อนย้าย
ของ ฝอ. กากับดูแล รับผิดชอบในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๑๑๒. ตามปกติ ทก.กรม จะเคลื่อนย้ายตามเส้นทางคมนาคม ในเขตปฏิบตั ิการของกรม
อาจจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางหลักการสื่ อสารของกองพันก็ได้ เพื่อสะดวกในการวางการสื่ อสาร ณ. ทก.ใหม่
และลดการวางสายลง
๑๑๓. อุปสรรคขัดขวางความสาเร็ จ คือ การกระทาของข้าศึก สภาพภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ
และเหตุขดั ข้องอันเกิดจากฝ่ ายเราเอง อุปสรรคเหล่านี้ น.กพ.จะใช้หลักการประมาณการ เข้ามาพิจารณาเพื่อหา
หนทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด
๑๑๔. น.กพ.หน่วยระดับกองพลหรื อต่ากว่า เสนอการประมาณการด้วยวาจา สู งกว่ากองพล
เสนอด้วยข้อเขียน ส่ วนที่นาเสนอ คือ ข้อสรุ ปและข้อเสนอ ซึ่ งเป็ นข้อที่ ๕ ของการประมาณการ
๑๑๕. รปจ. คือ คาแนะนาที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อให้หน่วยปฏิบตั ิได้โดยละเอียด ทั้งนี้เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิการยุทธ์แต่ละครั้ง ไม่วา่ จะเป็ นทางธุ รการหรื อทางยุทธการก็ตาม
๑๑๖. ในเรื่ องเกี่ยวกับกฎหมายทหารนั้น มีสิ่งที่ควรจะกระทาความเข้าใจดังนี้

๑. การกระทาความผิด
กระทาความผิดใดย่อมได้รับโทษทางอาญาตามกฎหมายนั้น
๒. ความผิดเฉพาะตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร
เป็ น พรบ.กาหนดลักษณะโทษแห่งความผิดต่างๆอันเป็ นฐานล่วงละเมิดต่อกฎหมาย
และหน้าที่ฝ่ายทหาร
๓. ผูก้ ระทาความผิดที่เป็ นทหารต้องพิจารณาคดีในศาลทหาร
ทหารทาความผิดอาญาใดๆ ต้องขึ้นศาลทหารโดยไม่คานึ งว่าผูเ้ สี ยหายจะเป็ นผูใ้ ด
๔. คดีที่ไม่อยูใ่ นอานาจศาลทหาร มี ๔ ประการ
๑. คดีที่บุคคลที่อยูใ่ นอานาจของศาลทหารกับบุคคล ที่มิได้อยูใ่ นอานาจของศาล
ทหาร กระทาความผิดร่ วมกัน
๒. คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยูใ่ นอานาจพลเรื อน
๓. คดีที่ตอ้ งดาเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน
๔. คดีที่ศาลทหารเห็นว่าไม่อยูใ่ นอานาจของศาลทหาร
๕. การดาเนินการสอบสวนเมื่อทหารตกเป็ นผูต้ อ้ งหาในคดีอาญา
ผูท้ ี่มีอานาจทาการสอบสวน คือ นธน. หรื อ อัยการทหาร แต่กรณี ที่หน่วยทหารนั้นมี
น.สส. ก็สามารถทาการสอบสวนเองได้
๖. การฟ้องคดีอาญาในศาลทหาร
ในเวลาปกติ ให้อยั การหรื อผูเ้ สี ยหายซึ่ งเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นอานาจของศาลทหารมี
อานาจเป็ นโจทก์ฟ้องคดีอาญาต่อจาเลยซึ่ งเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นอานาจของศาลทหาร แต่ถา้
ผูเ้ สี ยหายไม่ได้อยูใ่ นอานาจของศาลทหาร(บุคคลพลเรื อนทัว่ ๆไป) แล้ว ต้องมอบคดีให้อยั การ
ทหารเป็ นโจทก์ ซึ่ งผูเ้ สี ยหายที่มีอานาจเป็ นโจทก์ดงั กล่าวข้างต้นสามารถแต่งทนายได้
๗. การพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น
๑. ศาล จทบ. องค์คณะตุลาการ ๓ นาย เป็ นตุลาการ น.สัญญาบัตร ๒ นาย เป็ น ตุลา
การพระธรรมนูญ ๑ นาย พิจารณาได้ทุกตัวกฎหมาย จาเลยต้องมียศต่ากว่าสัญญาบัตร
๒. ศาล มทบ. เช่นเดียวกับ ศาล จทบ. จาเลยต้องไม่ใช้นายพลหรื อเทียบเท่า
๓. ศาลทหาร กท. เช่นเดียวกับ ศาล มทบ. และพิจารณาทุกชั้นยศ
๘. การบังคับตามคาพิพากษา
นายทหาร ผบช. จาเลย มีตาแหน่งตั้งแต่ช้ นั ยศ ผบ.พล.ขึ้นไป หรื อมีตาแหน่งตั้งแต่ช้ นั
ผบ.พัน ขึ้นไปที่อยูต่ ่างท้องถิ่นกับ ผบ.พล. เป็ นผูม้ ีอานาจในการสั่งลงโทษตามคาพิพากษา
ของศาล ผูท้ ี่มีอานาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารชั้นต้น เป็ นผูท้ ี่มีอานาจสั่งลงโทษในกรณี ที่
จาเลยอยูต่ ่างท้องถิ่นกับ ผบช.หรื อไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับบัญชาของทหาร
๙. การคุมขังผูต้ อ้ งขัง

จาเลยจะมีฐานะเป็ นนักโทษหรื อผูต้ อ้ งขังซึ่ งต้องนาตัวไปรับโทษยังเรื อนจา มทบ.
หรื อ เรื อนจา จทบ. แล้วแต่สังกัดเดิมของจาเลย ถ้าเกินกว่า ๒ ปี จะส่ งไปยังเรื อนจา มทบ.
หรื อ เรื อนจาพลเรื อนที่ต้ งั อยูใ่ นท้องถิ่นเดียวกันก็ได้ ถ้าเกินกว่า ๓ ปี ส่ งไปยัง เรื อนจากลาง
บางขวาง
๑๑๗. บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มีผลบังคับใช้ต่อผูก้ ระทาผิดที่เป็ นทหาร
แต่พลเรื อนสามารถกระทาความผิดได้ เช่น การทาร้ายทหารยาม
๑๑๘. กระบวนการพิจารณาในศาลทหาร เช่นเดียวกับศาลพลเรื อน แตกต่างที่องค์คณะตุลา
การ
๑๑๙. คาพิพากษาของศาลทหารต้องให้ผมู ้ ีอานาจสัง่ ลงโทษ ลงนามในคาพิพากษาด้วย

การข่ าวกรอง
๑. ข่าวสาร เป็ นการพรรณนาเหตุการณ์ทุกๆเรื่ องที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่หรื อภารกิจ รวมถึง
เรื่ องต่างๆ ซึ่ งยังไม่ได้ผา่ นกรรมวิธี
๒. ข่าวกรอง เป็ นผลผลิตอันเกิดจากการรวบรวมข่าวสารและการดาเนินกรรมวิธี
๓. ข่าวกรองทางการรบ คือ ความรู ้เกี่ยวกับฝ่ ายตรงข้ามและสภาพพื้นที่ปฏิบตั ิการ ลมฟ้า
อากาศ ท่าทีประชาชน ที่ ผบช.ต้องการในการวางแผนการยุทธ์
๔. ความมุ่งหมายของข่าวกรองการรบ คือ เพื่อกาหนดว่าทาอย่างไรจึงจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างดีที่สุด เพื่อบรรลุความสาเร็ จของภารกิจและรักษาไว้ซ่ ึ งความปลอดภัยของหน่วย
๕. ข่าวกรองยุทธ์ศาสตร์
คือ ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องราวของชาติอื่นๆ และเกี่ยวกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่ งฝ่ ายเราต้องเข้า
ปฏิบตั ิตามแผนทางทหารที่กาหนด
มีประโยชน์ในการช่วยกาหนดนโยบายและแผนทางทหารชนิดต่างๆในระดับชาติและ
ระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งต่อวัตถุประสงค์ของชาติ
เป็ นเครื่ องช่วยในการกาหนดเป้ าหมายของข่าวกรองทางทหาร และให้พ้นื ฐานในการวางแผน
เพื่อกาหนดวิธีการปฏิบตั ิที่จะบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย

ประกอบไปด้วย ปั จจัยทั้งปวง ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อขีดความสามารถทางทหาร, ความล่อแหลมต่อ
อันตรายและหนทางปฏิบตั ิอนั น่าจะกระทาของชาติต่างๆเหล่านั้น
๖. ข้อแตกต่าง
ข่าวกรองทางยุทธ์ศาสตร์ มีขอบเขตกว้างขวางกว่า, ใช้ จนท. มากกว่า ครอบคลุมห้วงระยะ
เวลานานกว่าข่าวกรองการรบ ผลิตเพื่อใช้ในการทาสงครามหรื อแผนทางทหารและแผนการยุทธ์
ข่าวกรองการรบ ถูกผลิตเพื่อจุดมุ่งหมายสนับสนุนการปฏิบตั ิทางยุทธวิธี
๗. ข่าวกรองที่เป็ นทั้งข่าวกรองทางยุทธ์ศาสตร์ และข่าวกรองการรบ
๑. ข่าวกรองทาเนียบกาลังรบ
๒. ข่าวกรองทางเทคนิค
๓. ข่าวกรองทางเป้ าหมาย
๔. ข่าวกรองภูมิประเทศ
๕. ข่างกรองลมฟ้าอากาศ
๘. ข่าวกรองที่ผลิตขึ้นตามความมุ่งหมายทางยุทธ์ศาสตร์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิการยุทธวิธี คือ
๑. แผนที่และแผนผัง
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับชายหาด ท่าเรื อ แม่น้ า เมือง หมู่บา้ น
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ งและคมนาคม
๔. ข้อมูลเกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวิทยา
๕. ข้อมูลทาเนียบกาลังรบ
๑๐. การต่อต้านข่าวกรอง เป็ นงานหนึ่งของข่าวกรองทางทหาร ซึ่ งมุ่งทาลายประสิ ทธิ ภาพใน
การหาข่าวของฝ่ ายตรงข้าม ป้ องกันข่าวจากการจารกรรม ป้ องกันบุคคล, สถานที่และการติดต่อสื่ อสาร มี ๒
ประเภท คือ รุ กและรับ
๑๑. งานในหน้าที่ของ น.ขว. มี ๔ งาน
๑. การผลิตข่าวกรอง
๒. การใช้และการกระจายข่าวกรองและข่าวสาร
๓. การต่อต้านข่าวกรอง
๔. งานข่าวกรองเบ็ดเตล็ด คือ การฝึ ก การปฏิบตั ิดา้ นข่าวกรอง การให้ขอ้ เสนอเกี่ยวกับการ
พราง, การลวงและการปกปิ ดทางยุทธวิธี การเสนอความต้องการแผนที่และภาพถ่าย
น.ขว.จะเพ่งเล็งไปเรื่ องสาคัญ คือ สถานการณ์ของฝ่ ายตรงข้ามและสภาพพื้นที่
ปฏิบตั ิการ เพื่อกาหนดผลกระทบกระเทือนที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการปฏิบตั ิการทางทหารของทั้ง
สองฝ่ าย
๑๒. การกาหนดพื้นที่ในการปฏิบตั ิงานด้านการข่าวกรอง มี ๓ พื้นที่

๑. พื้นที่ปฏิบตั ิการ คือ พื้นที่ที่หน่วยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการปฏิบตั ิการตาม
ภารกิจของฝ่ ายเรา กาหนดขอบเขตด้วยเส้นแบ่งเขตและครอบคลุมพื้นที่ปฏิบตั ิการทางลึก, พื้นที่การ
รบระยะใกล้, พื้นที่ส่วนหลังของหน่วย
๒. พื้นที่สนใจ คือ พื้นที่ที่ขยายออกไปนอกเหนื อจากพื้นที่ปฏิบตั ิการ ซึ่ งจะต้องติดตาม
สถานการณ์ฝ่ายตรงข้าม การพิจารณาเพื่อกาหนดขอบเขตของพื้นที่ในการปฏิบตั ิการด้านข่าวกรอง
อาศัยปัจจัย METT-T ปั จจัยในการพิจารณาขอบเขตพื้นที่สาคัญ กาหนดออกเป็ น ๔ มิติ คือ ความกว้าง
ความลึก ห้วงอากาศ (ความสู ง) และเวลา มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ปฏิบตั ิการ และสามารถกาหนดเพิ่มได้
อีก โดยขึ้นอยูก่ บั
๑. ที่ต้ งั กาลังฝ่ ายเดียวกัน ซึ่ งอาจจะมีผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจของหน่วยตาม
เจตนารมณ์ของ ผบ.หน่วยเหนือ
๒. พื้นที่ซ่ ึ งหน่วยคาดว่าจะนากาลังเข้าไปวางเพื่อปฏิบตั ิภารกิจในอนาคต
๓. พื้นที่ปฏิบตั ิการและขีดความสามารถของกาลังฝ่ ายเดียวกัน ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิการของหน่วยก่อนที่จะบรรลุภารกิจ
๓. พื้นที่อิทธิ พล คือ ส่ วนหนึ่ งของสนามรบทั้ง ๔ มิติ ที่ขอบเขตนั้นถูกกาหนดโดยขีด
ความสามารถสู งสุ ดของหน่วยที่จะเข้ายึดและควบคุมฝ่ ายตรงข้าม
๑๓. หลักพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานด้านการข่าวกรอง
๑. ปฏิบตั ิงานด้านข่าวกรองและการปฏิบตั ิทางยุทธวิธี ย่อมอาศัยกันและกัน
๒. ใช้ประโยชน์ได้
๓. ทันเวลา
๔. อ่อนตัว
๕. ใช้มโนภาพและความรอบรู ้
๖. มีมาตรการ รปภ.อย่างต่อเนื่อง
๗. การแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองอย่างเสรี
๑๔. การจัดแผนกข่าวกรอง
๑. มอบความรับผิดชอบ ด้านการข่าวกรองให้เห็นเด่นชัด
๒. ต่อเนื่ อง ๒๔ ช.ม.
๓. สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ
๑๕. แผนกข่าวกรองของกองพล มี ๔ ส่ วน คือ ธุ รการ, ปฏิบตั ิการ, ลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ,
ต่อต้านข่าวกรอง
๑๖. ส่ วนธุ รการ ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับด้านธุ รการทั้งปวง จัดทาบันทึกประจาวัน
๑๗. ส่ วนปฏิบตั ิการ ปฏิบตั ิงานตามวงรอบข่าวกรอง เก็บรวบรวมข่าวสาร ทาแผนที่สถานการณ์ให้
ทันสมัย ทาสรุ ปข่าวกรองตามห้วงเวลา ทาการประมาณข่าวกรอง ทาวิเคราะห์พ้ืนที่ปฏิบตั ิการ

๑๘. ลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ มีหน้าที่ ประสานงาน เสนอแนะนายทหารฝ่ ายข่าวกรอง ในการใช้
เครื่ องมือหาข่าวที่มีอยู่ รายงานขีดความสามารถ/ขีดจากัด กากับดูแลทาง ฝอ.ต่อหน่วย ลว.ในอัตราและที่มา
สนับสนุน
๑๙. ต่อต้านข่าวกรอง มีหน้าที่ในการให้ขอ้ เสนอแนะ การวางแผน การกากับดูแล มาตรการต่อต้านข่าว
กรองทั้งปวง
๒๐. ผบช. รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานด้านการข่าวกรองทั้งปวงภายในหน่วย รวมทั้งการผลิต การ
กระจาย การใช้ และต่อต้าน
๒๑. น.ขว. จะเสนอข่าวกรองที่จาเป็ นสาหรับใช้ประกอบในการตกลงใจและการวางแผนการ
ปฏิบตั ิท้ งั ปวง แก่ ผบ.และ ฝอ.
๒๒. ผบช.จะให้ น.ขว.แถลงสรุ ปสถานการณ์ทางด้านการข่าวกรองให้ทราบก่อนที่จะทาการ
วางแผนการปฏิบตั ิทางการรบเสมอ
๒๓. น.ขว.จะดารงการติดต่ออย่างแน่นแฟ้ นกับ ฝอ.ในหน่วยและ ฝ่ าย ขว.หน่วยเหนื อ
๒๔. การวิเคราะห์พ้นื ที่ปฏิบตั ิการ คือ การจัดทาข้อพิจารณาแบบหนึ่งของ น.ขว. โดยปัจจัยที่จะ
นามาใช้ คือ ลักษณะลมฟ้าอากาศ ภูมิประเทศและสภาพอื่นๆ จะต้องจัดทาเอาไว้อย่างสมบูรณ์และมีการ
ปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ จัดทาตั้งแต่ในยามปกติ
ทน.และ ทภ. ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กองพล และหน่วยที่ต่ากว่าทาเป็ นแบบย่อ จะอยูใ่ นข้อ ๒ ของประมาณการข่าวกรอง
น.ขว.ต้องรวบรวมข่าวสารและข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆให้มากที่สุด
แบบฟอร์ มของการวิเคราะห์พ้นื ที่ปฏิบตั ิการ
๑. ความมุ่งหมายและข้อจากัด
๒. ลักษณะทัว่ ไปของพื้นที่ (ลมฟ้าอากาศ ภูมิประเทศ)
๓. ลักษณะพื้นที่ทางทหาร
๔. ผลของพื้นที่ปฏิบตั ิการ
ลมฟ้าอากาศ มี ๘ องค์ประกอบ คือ ฝน หมอก เมฆ ลม อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น
สัมพัทธ์ รายการแสงสว่าง
ฝน มี ๔ ประเภท เบาบาง (ไม่มีผล), เล็กน้อย ( ๑ กม.), ปานกลาง ( ๕๐๐ม.- ๑ กม.), หนัก (
๕๐๐ ม.ลงมา)
ลักษณะภูมิประเทศ มี ๔ ประการ คือ ที่สูงต่าและระบบทางน้ าไหล, ลักษณะพืชพรรณไม้
ลักษณะพื้นดิน และลักษณะสิ่ งปลูกสร้าง
๒๕. งานในวงรอบข่าวกรอง มี ๔ ส่ วน คือ การวางแผนรวบรวม, การรวบรวม, การดาเนินกรรมวิธี
และการใช้/การกระจาย, ข่าวกรอง

การรวบรวมเป็ นขั้นตอนที่ยากที่สุด
๒๖. หัวข้อข่าวสารสาคัญ (หขส.) คือ ความต้องการข่าวกรองที่มีความเร่ งด่วนในอันดับสู งที่สุดและ
เป็ นข่าวกรองหรื อข่าวสารในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ปฏิบตั ิการและสถานการณ์ของฝ่ ายตรงข้าม
ซึ่ง ผบ.คิดว่าตนมีความต้องการทราบก่อนที่จะสามารถตกลงอย่างมีเหตุผลได้
๒๗. ความต้องการข่าวกรองอื่นๆ (ตขอ.) คือ ข่าวสารเกี่ยวกับขีดความสามารถของฝ่ ายตรงข้ามและ
สภาพพื้นที่ปฏิบตั ิการ ซึ่ งอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิภารกิจ
๒๘. ลักษณะสาคัญของ หขส. เกี่ยวกับสถานการณ์ของฝ่ ายตรงข้ามได้แก่ขีดความสามารถทั้งปวงของ
ฝ่ ายตรงข้าม ซึ่ งคุกคามต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิภารกิจ
๒๙. ลักษณะสาคัญของ ตขอ. เกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบตั ิการของฝ่ ายตรงข้ามและพื้นที่ปฏิบตั ิการ ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบกระเทือนได้แต่ไม่ถึงกับขัดขวางความสาเร็ จในการปฏิบตั ิภารกิจ
๓๐. สิ่ งบอกเหตุ คือ ร่ องรอยของการปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งของฝ่ ายตรงข้ามหรื อสภาพพื้นที่
ปฏิบตั ิการใดๆไม่วา่ จะเป็ นไปในลักษณะยืนยันหรื อปฏิเสธก็ตาม สิ่ งบอกเหตุจะชี้ให้เห็นจุดอ่อนหรื อขีด
ความสามารถอันหนึ่งอันใดของฝ่ ายตรงข้ามน่าจะใช้เป็ นหนทางปฏิบตั ิหรื อน่าจะตัดทิ้งหนทางปฏิบตั ิน้ นั ไป
๓๑. แหล่งข่าว คือ ต้นตอหรื อแหล่งกาเนิ ดของข่าวสารที่แท้จริ ง ซึ่ งตามธรรมดาย่อมจะไม่อยูใ่ นความ
ควบคุมของฝ่ ายเรา
๓๒. เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร คือ บุคคลหรื อหน่วยที่รวบรวมและหรื อดาเนินกรรมวิธีต่อข่าวสาร
๓๓. วิธีการรวบรวมข่าวสารในสนามรบ มี ๔ วิธี การเฝ้าตรวจสนามรบ, การลาดตระเวนทางพื้นดิน
และทางอากาศ, การต่อต้านการลาดตระเวน, การค้นหาที่หมาย
๓๔. แผนการรวบรวมข่าวสาร เป็ นเครื่ องมือช่วยเหลือ น.ขว. ในการประสานงานและการสนธิ การ
ปฏิบตั ิงานในการรวบรวมข่าวสารของหน่วยเหนือหรื อเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร
๓๕. การกากับดูแลอย่างใกล้ชิดของ น.ขว. ต่อการปฏิบตั ิการรวบรวมข่าวสารทั้งปวงทาให้
มัน่ ใจในความสาเร็ จของการรวบรวมข่าวสาร
๓๖. วงรอบข่าวกรองถัดไปจากการรวบรวมข่าวสาร คือ การดาเนินกรรรมวิธีซ่ ึ งประกอบไป
ด้วย การบันทึก, การประเมินค่า, การตีความข่าวสาร
๓๗. แนวทางปฏิบตั ิในการดาเนินกรรมวิธี คือ การให้ดาเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารที่ได้รับ
ตามลาดับ, ตามลักษณะ, ตามความเร่ งด่วน ของข่าวสารนั้นๆ
๓๘. เครื่ องมือหลักที่ใช้ในการบันทึกข่าวสารของ สธ.๒ ในหน่วยระดับกองพลมี ๔ แบบ คือ
บันทึกประจาวัน (บปว.), แผนที่สถานการณ์ (ผท.), เอกสารแยกเรื่ องข่าวกรอง (อย.), แฟ้มข่าวกรอง (ฟ.)
๓๙. บปว. เป็ นบันทึกเรื่ องราวถาวรที่เกี่ยวกับรายงานและการส่ งข่าวต่างๆของแผนก สธ.๒
โดยธรรมดาจะทาในวงรอบ ๒๔ ช.ม.
๔๐. หน่วยระดับกรม อาจจะทา บปว.เพียงฉบับเดียวสาหรับหน่วยเป็ นส่ วนรวม
๔๑. ผท. เป็ นบันทึกชัว่ คราว แสดงภาพการวางกาลังและการปฏิบตั ิที่สาคัญๆของฝ่ ายตรงข้าม

๔๒. อย. ไม่จดั เป็ นบันทึกถาวรและจะไม่ทาการแจกจ่ายภายนอกแผนกจัดทาเพื่อช่วยในการ
คัดแยก, ประเมินค่า, ตีความข่าวสารและในการจัดทารายงานข่าวกรอง ไม่มีแบบฟอร์ มที่กาหนดแน่ชดั
๔๓. โดยทัว่ ไปแบบฟอร์ ม อย. ในระดับกองพลและต่ากว่าอาศัยหัวข้อจากเอกสารด้านการข่าวกรอง
คือ สรุ ปข่าวกรอง
๔๔. ฟ. จะต้องจัดไว้ให้พร้อมที่จะช่วยให้สามารถค้นหาข่าวสารทั้งปวงที่มิอยูไ่ ด้อย่างสะดวก ที่ใช้กนั
เป็ นส่ วนมากก็มี แฟ้ม บปว., แฟ้มข่าวสาร/หลักฐานและแฟ้มทาเนียบกาลังรบ
๔๕. การกาหนดความเกี่ยวข้องของข่าวสาร เป็ นขั้นตอนหนึ่งของการประเมินค่าสาระสาคัญข่าวสาร
นั้นว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ ายตรงข้ามหรื อลักษณะของพื้นที่ปฏิบตั ิการหรื อไม่ ต้องการในทันทีหรื อไม่ ใครต้องการ
และข่าวสารนั้นอาจมีคุณค่าในปั จจุบนั หรื อในอนาคต
๔๖. ความแน่นอน คือ ความที่น่าจะเป็ นจริ งของข่าวสารเรื่ องหนึ่ง อาศัยพื้นฐาน คือ
๑. ข้อเท็จจริ งหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามรายงานนั้นเป็ นไปได้หรื อไม่
๒. มีความสอดคล้องในตนเองหรื อไม่
๓. ได้รับการยืนยันหรื อสนับสนุนจากแหล่งข่าวหรื อเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารอื่นหรื อไม่
๔. สอดคล้องหรื อไม่กบั ข่าวสารอื่นที่มี
๕. ไม่สอดคล้องกับแหล่งข่าวหรื อเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารอื่นแล้วฉบับใดเป็ นจริ งมากกว่า
กัน
๔๗. วิธีตดั สิ นความแน่นอนที่น่าเชื่อถือมากที่สุด คือ การเปรี ยบเทียบกับข่าวสารที่คล้ายกัน
ซึ่ งมีพร้อมอยูแ่ ล้วใน ฟ. หรื อ อย.
๔๘. ความเชื่อถือได้ของ จนท. รวบรวมข่าวสารและแหล่งข่าว คือ
๑. เชื่อถือได้เต็มที่
๒. เชื่อถือได้ ๓. พอเชื่อถือได้
๔. ไม่น่าเชื่อถือ
๕. เชื่อถือไม่ได้ ๖. ไม่อาจตัดสิ นความน่าเชื่ อถือได้
๔๙. การประเมินค่าความแน่นอนของข่าวสาร
๑. ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวอื่น
๒. น่าจะเป็ นจริ ง
๓. อาจจะเป็ นจริ ง
๔. สงสัยว่าจะเป็ นจริ ง
๕. ไม่น่าจะเป็ นจริ ง
๖. ไม่อาจตัดสิ นความจริ งได้
๕๐. การดาเนิ นกรรมวิธีต่อข่าวสารขั้นสุ ดท้าย คือ การตีความ มี ๓ ส่ วน คือ การวิเคราะห์,
การสนธิ, การอนุมาน
๑. ขั้นตอนการตีความ นับเป็ นขั้นตอนในการทาข่าวสารให้เปลี่ยนเป็ นข่าวกรอง
๒. การวิเคราะห์ คือ การกรองและแยกข่าวสารที่ประเมินค่าแล้วเพื่อแยกข่าวสารส่ วนสาคัญ
๓. การสนธิ (รวมเข้าด้วยกัน) เป็ นการรวบรวมส่ วนต่างๆของข่าวสารที่ได้แยกจากกันในขั้น
วิเคราะห์แล้วนาไปรวมกับข่าวสารอื่นๆที่ทราบแล้ว การสนธิจะใช้เวลามากหรื อน้อย ขึ้นอยู่
กับการรวบรวมข่าวสารเพิ่มเติมว่ามีปริ มาณมากน้อยเพียงใด

๔. การอนุมาน เป็ นการพิจารณาเหตุผลจากสมมุติฐานซึ่ งได้กาหนดขึ้นแล้วทดสอบและ
พิจารณาถึงความเป็ นไปได้จากผลที่ได้นามาสนธิ ดงั กล่าวแล้ว
๕๑. การกระจายและการใช้ข่าวสารและข่าวกรอง เป็ นงานขั้นสุ ดท้ายในวงรอบข่าวกรอง
หมายถึง การส่ งข่าวสารและข่าวกรองอย่างทันเวลาในแบบฟอร์ มและเครื่ องมือที่เหมาะสมไปยังผูท้ ี่ทีความ
ต้องการทั้งปวง
๕๒. ความมุ่งหมายหลักของการกระจายข่าวสารเพื่อให้ทนั เวลาเพื่อให้ ผบช.สามารถตกลงได้
อย่างเชื่อมัน่ ส่ วนความมุ่งหมายรองเพื่อให้ความรู ้แก่ฝ่ายข่าวกรองนาไปใช้ในการดาเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารที่
ได้รับมาใหม่
๕๓. การกระจายข่าวกรอง พิจารณาตามลาดับความเร่ งด่วน ถึงมือผูต้ อ้ งการใช้มากที่สุด
ทันเวลา, รายงานด้วยวาจา, ให้เฉพาะหน่วยที่เกี่ยวข้องเท่านั้น, ความสาคัญและความเร่ งด่วนจะเป็ นข้อพิจารณา
ต่อการเลือกเครื่ องมือในการกระจายและต้องเกิดความง่ายแก่ผรู ้ ับ
๕๔. รายงานข่าวกระทาๆได้โดยทั้งวาจาและลายลักษณ์อกั ษร ใน บก. กระทาด้วยการพบปะ
ด้วยตนเอง, รายงานด้วยวาจา, การบรรยายสรุ ปและการแจกจ่ายเอกสาร การกาหนดว่าจะส่ งรายงานข่าวกรอง
อย่างไรนั้น จะปรากฏใน รปจ.ของหน่วย
๕๕. รายงานด่วน เป็ นรายงานครั้งเดียวที่ใช้กนั ในทุกระดับหน่วยเพื่อส่ งข่าวสาร/ข่าวกรองที่มี
คุณค่าในทันที โดยมีขอ้ ความที่จะตอบคาถามว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
๕๖. รายงานข่าวกรอง เป็ นรายงานมาตรฐานหนึ่งซึ่ งอาศัยพื้นฐานความสาคัญจากความสาคัญ
ของข่าวจะทาการกระจายออกไปโดยไม่คานึงถึงตารางเวลาที่กาหนดเมื่อตรวจพบข้อเท็จจริ งซึ่ งมีอิทธิ พลต่อขีด
ความสามารถของฝ่ ายตรงข้ามเปลี่ยนแปลงไป ส่ งไปยังหน่วยเหนื อ, รอง, ข้างเคียง เร็ วที่สุด
๕๗. สรุ ปข่าวกรอง จะบรรจุสรุ ปข่าวสารอย่างสั้นๆเพื่อให้ผลิตข่าวกรอง โดยครอบคลุมห้วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยธรรมดาจะทาในรอบ ๖ ชม. จัดทาขึ้นในหน่วยระดับกรมและสู งกว่า
๕๘. รายงานข่าวกรองตามระยะเวลา เป็ นสรุ ปสถานการณ์ทางด้านการข่าวกรองในห้วง
ระยะเวลาหนึ่งซึ่ งนานกว่าสรุ ปข่าวกรอง จัดทาในระดับกองทัพหรื อสู งกว่า
๕๙. สรุ ปข่าวกรองประจาสัปดาห์จะอาศัยแบบฟอร์ มเดียวกับรายงานข่าวกรองตามระยะเวลา
แต่จดั ทาในหน่วยระดับกองทัพน้อยขึ้นไป
๖๐. พยากรณ์อากาศเป็ นการคาดคะเนสภาพลมฟ้าอากาศตาบลหนึ่งหรื อภายในพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งหรื อตามเส้นทางหนึ่ง ในห้วงเวลาที่กาหนด มี ๓ แบบ สั้น ๔๘ ชม., กลาง ๓-๕ วัน, ยาว ๕ วันขึ้นไป
๖๑. สรุ ปลมฟ้าอากาศ จะอธิ บายถึงสภาพอากาศ ณ.ตาบลหนึ่งตามเส้นทางหนึ่งภายในพื้นที่
หนึ่ง โดยครอบคลุมห้วงเวลาหนึ่ง
๖๒. สรุ ปอากาศประจาถิ่นจะรวบรวมการเก็บสถิติขอ้ มูลเป็ นเวลาอันยาวนานของการตรวจ
สภาพอากาศ

๖๓. ข้อพิจารณาอากาศประจาถิ่นเป็ นการรวบรวมข้อมูลอากาศประจาถิ่น สรุ ปอากาศประจา
ถิ่น และการวิเคราะห์และตาความข้อมูลเหล่านั้น จัดทาในระดับกองทัพน้อยและสู งกว่า
๖๔. คู่มือทาเนียบกาลังรบ จะบรรจุขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเมือง ระบบการทหาร
และการจัดหน่วยทหาร/ยุทธภัณฑ์ต่างๆและหลักนิยมทางยุทธวิธีของกองทัพต่างชาติ กระทรวงกลาโหมและ
บก.ยุทธ์บริ เวณเป็ นผูจ้ ดั ทา
๖๕. การวางแผนงานด้านข่าวกรองมี ๓ ขั้นตอน คือ
๑. ขั้นเตรี ยมการก่อนการยุทธ์ ซึ่ งดาเนินอยูใ่ นปั จจุบนั จะเสร็ จสิ้ นลง
๒. การเตรี ยมทาแผนต่อต้านข่าวกรองในการวิเคราะห์ขีดความสามารถด้านข่าวกรองของฝ่ าย
ตรงข้าม สาคัญที่สุด
๓. ขั้นสุ ดท้าย ประกอบด้วยการจัดทาแผน การอนุมตั ิการจัดพิมพ์และการปฏิบตั ิตามแผนใน
รู ปผนวกข่าวกรองประกอบแผนยุทธการ ซึ่งมีลกั ษณะพิเศษ คือ มีแบบฟอร์มเป็ นมาตรฐานและตายตัว
๖๖. ผนวกข่าวกรองอาจแจกจ่ายก่อน หรื อแจกจ่ายพร้อมคาสั่งยุทธการหรื อแจกจ่ายแยกต่างหากก็ได้
ผบช.เป็ นผูล้ งนามในคาสั่งต้นฉบับแต่ไม่ตอ้ งลงนามในผนวกข่าวกรอง ในกรณี ที่ผนวกข่าวกรองจ่ายพร้อม
แผน/คาสัง่ ยุทธการ
๖๗. ในการเข้าตี โดยทัว่ ไป ผบช. จะต้องการข่าวสารฝ่ ายตรงข้าม, ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศอยู่
เสมอ ซึ่งจะทาให้สามารถที่จะตกลงใจได้เหมาะสม
๖๘. ในการตั้งรับ ผบช.มีความต้องการข่าวสารหรื อข่าวกรอง อันจะทาให้เขาอยูใ่ นฐานะที่สามารถ
ควบคุมการปฏิบตั ิได้และสามารถขยายผลได้อย่างเต็มที่จากขีดความสามารถของฝ่ ายเราที่มีอยูแ่ ละจากจุดอ่อน
ของฝ่ ายตรงข้าม
๖๙. ความต้องการข่าวสารของหน่วยทหารขนาดเล็ก คือ แนวทางการเคลื่อนที่ของฝ่ ายตรงข้ามเข้าสู่
ฝ่ ายเรา, เครื่ องกีดขวาง, ที่ต้ งั ของกาลังเผชิญหน้าและกองหนุน, ที่ต้ งั อาวุธอัตโนมัติ, ที่รวมพลของฝ่ ายตรงข้าม,
การพยากรณ์อากาศและข่าวอากาศ
๗๐. ในการถอนตัวในเวลากลางวันหรื อกลางคืน ย่อมต้องการข่าวกรองที่เฉพาะเจาะจง วิธีการที่สาคัญ
ที่สุด คือ การลาดตระเวนและในการเลือกเส้นทางไปสู่ ที่รวมพลที่ได้รับมอบหมายหรื อที่กาหนดขึ้น ผบ.หน่วย
ทหารขนาดเล็กจะพิจารณาจากการตรวจการณ์และการยิงของฝ่ ายตรงข้าม, ภูมิประเทศและลมฟ้ าอากาศ
๗๑. ในการถอนตัวของหน่วยทหารขนาดเล็กผูท้ ี่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการที่จะส่ งข่าวสาร, ข่าว
กรองทุกรายการกลับไปให้หน่วยที่คุมกาลังส่ วนระวังป้ องกันโดยเร็ วที่สุดก็คือ ผบ.หน่วยทหารขนาดเล็กที่ทา
การถอนตัว
๗๒. ผบ.หน่วยทหารขนาดเล็กเป็ นผูท้ ี่สามารถวิเคราะห์, ตรวจสอบ, ประเมินค่าและผลิตข่าวกรองได้
จากัดเพื่อใช้ในหน่วยและหน่วยรองได้
๗๓. การจัดเตรี ยมสนามรบด้านการข่าว คือ กระบวนการที่ต่อเนื่องและเป็ นระบบกระบวนการหนึ่ง
สาหรับการวิเคราะห์ภารกิจภัยคุกคามและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

โดยเฉพาะ โดย จะพิจารณาหนทางปฏิบตั ิเหล่านั้น นอกจากนั้นจะกาหนดผลกระทบของสภาพแวดล้อม ที่มีต่อ
หนทางปฏิบตั ิของฝ่ ายเราและฝ่ ายตรงข้าม
๗๔. การจัดเตรี ยมสนามรบด้านการข่าว เพื่อสนับสนุนการตกลงใจของ ผบช.อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ก่อนการสู ้รบได้สิ้นสุ ดลง ซึ่ งจะช่วยให้ ผบช. สามารถใช้อานาจกาลังรบของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ณ.
ตาบลและเวลาที่ตอ้ งการ
๗๕. การจัดเตรี ยมสนามรบด้านการข่าว แบ่งเป็ น ๔ ขั้นตอน
๑. กาหนดสภาพแวดล้อมของสนามรบ
๒. อธิบายผลกระทบของสภาพแวดล้อม
๓. ประเมินค่าภัยคุกคาม
๔. พิจารณาเลือกหนทางปฏิบตั ิของภัยคุกคาม
๗๖. ขั้นตอนที่ ๑ กาหนดสภาพแวดล้อมของสนามรบ
เป็ นการกาหนดลักษณะของสภาพแวดล้อมหรื อกิจกรรมใดๆในสนามรบซึ่ งอาจมีผลกระทบ
ต่อ ห/ป ของฝ่ ายเรา มี ๕ ขั้น
๑. ลักษณะสภาพแวดล้อมที่สาคัญ
๒. กาหนดพืน้ ที่ปฏิบัติการ, พื้นที่สนใจ, พื้นที่อทิ ธิพล
๓. กาหนดห้ วงเวลาในการจัดทา
๔. กาหนดความต้ องการข่าวกรอง และสมมุติฐาน
๕. รวบรวมข่าวสารสาหรับการจัดทา
๗๗. ลักษณะสภาพแวดล้อมที่สาคัญ ประกอบด้วย
๑. สภาพทางภูมิศาสตร์, ภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
๒. ข้อมูลประชากร
๓. ปั จจัยด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม
๔. โครงสร้างพื้นฐาน
๕. กฎการปะทะ
๖. ขีดความสามารถโดยทัว่ ไปของภัยคุกคาม, ที่ต้ งั , ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่, ชนิด
ของอาวุธที่ใช้ตลอดจนระยะยิง

๗๘. กาหนดพื้นที่ปฏิบตั ิการ, พื้นที่สนใจ, พื้นที่อิทธิ พล

พื้นที่ปฏิบตั ิการ คือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ ผบ.และหน่วยถูกกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิการทางทหาร มี ๓ พื้นที่ คือ
๑. พื้นที่ปฏิบตั ิการทางลึก คือ การโจมตีต่อกรมระลอกสองและส่ วนสนับสนุนของกองพล
ระลอกแรกของฝ่ ายตรงข้าม
๒. พื้นที่การรบระยะใกล้ คือ พื้นที่การรบหลักระหว่างกรมระลอกแรก
๓. พื้นที่ส่วนหลัง คือ ในเรื่ องการ รปภ. เพื่อลดการก่อกวนต่อ C3 ของฝ่ ายเราและการทาลาย
ฝ่ ายตรงข้ามในพื้นที่ส่วนหลัง, การสนับสนุนด้าน สสก. และ สสช.อย่างต่อเนื่องและการ
ควบคุมความเสี ยหายของพื้นที่ส่วนหลัง
พื้นที่สนใจ คือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ขยายออกไปจากพื้นที่ปฏิบตั ิการ
พื้นที่อิทธิ พล คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งของสนามรบทั้ง ๔ มิติที่ขอบเขตนั้นถูกกาหนดโดยขีดความสามารถ
สู งสุ ดของหน่วยที่จะเข้ายึดและควบคุมฝ่ ายตรงข้าม รวมถึงการรับการสนับสนุ นจากหน่วยเหนื อด้วย
๗๙. กาหนดห้วงเวลาในการจัดทาการจัดเตรี ยมสนามรบด้านการข่าว
ต้องมีการวางแผนการใช้เวลาที่มีอยูอ่ ย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตอันเป็ นมูลฐานของกระบวนการ
แสวงข้อตกลงใจได้อย่างทันเวลา
๘๐. กาหนดความต้องการข่าวกรอง และสมมุติฐาน
ต้องมีการกาหนดสมมุติฐานที่เป็ นไปได้ข้ ึนมาสาหรับข่าวสารและข่าวกรองที่ขาดหายไป เพื่อให้
กระบวนการวางแผนของหน่วยดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง
๘๑. รวบรวมข่าวสารสาหรับการจัดทาการจัดเตรี ยมสนามรบด้านการข่าว
กระบวนการการจัดเตรี ยมสนามรบด้านการข่าวจะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องจากข่าวกรองที่ได้รับมา
เพิ่มเติมมาใหม่ สมมติฐานที่กาหนดไว้ข้ นั ต้นอาจได้รับคายืนยัน, ปรับปรุ งหรื อยกเลิกในกรณี ที่ไม่สามารถจะ
เข้าหาข้อมูลข่าวสารได้
๘๒.ขั้นตอนที่ ๒ อธิบายผลกระทบของสภาพแวดล้อม มี ๔ ขั้นย่อย คือ
๑. วิเคราะห์ภูมิประเทศ
๒. วิเคราะห์สภาพลมฟ้าอากาศ
๓. วิเคราะห์ลกั ษณะอื่นๆของสนามรบ
๔. อธิ บายผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อขีดความสามารถและ ห/ป ทั้งสองฝ่ าย

๘๓. วิเคราะห์ภูมิประเทศ
ใช้ OCOKA แล้วนาผลการประเมินค่ามารวมไว้ในแผ่นภาพเพียงแผ่นเดียวซึ่ งเรี ยกว่า แผ่น
บริ วารเครื่ องกีดขวางผสม

แผ่นบริ วารเครื่ องกีดขวางผสม เป็ นการนาเอาผลของการวิเคราะห์ภูมิประเทศมารวมกัน โดย
จะประกอบด้วยขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศ (ผ่านได้, ผ่านได้ชา้ , ผ่านได้ชา้ มาก),
แนวทางและช่องทางการเคลื่อนที่ของทั้งสองฝ่ าย, ระบบเครื่ องกีดขวางของทั้งสองฝ่ าย, ที่มนั่ รบที่
เป็ นไปได้, พื้นที่โจมตี, ภูมิประเทศสาคัญ
การนาผลกระทบของเครื่ องกีดขวางทั้งปวง มารวมในแผ่นภาพเพียงแผ่นเดียวซึ่ งเรี ยกว่า แผ่น
บริ วารเครื่ องกีดขวาง มี ๓ ระดับ คือ ผ่านได้, ผ่านได้ชา้ , ผ่านได้ชา้ มาก
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
๑. เครื่ องกีดขวางตั้งฉากกับการรุ กถือว่าเกื้อกูลกับฝ่ ายตั้งรับ
๒. เครื่ องกีดขวางขนานกับเส้นหลักการรุ ก จะเกื้อกูลต่อฝ่ ายรุ ก
๓. คุม้ ครองเครื่ องกีดขวางด้วยการยิงและการตรวจการณ์
๔. ผ่านได้ชา้ มากของหน่วยประเภทหนึ่งอาจไม่ใช่อุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของหน่วย
ประเภทอื่นๆ
๕. ทาแผ่นบริ วารเครื่ องกีดขวางผสมแยกแผ่นตามประเภทของหน่วยในพื้นที่เดียวกัน
๖. ผลของเครื่ องกีดขวาง ต้องรวมผลของเครื่ องกีดขวางแต่ละประเภทเข้าด้วยกัน
๗. พิจารณาผลของลมฟ้าอากาศต่อปั จจัยที่กาลังเพ่งเล็งด้วย
๘. พิจารณาว่าพื้นที่ที่ผา่ นไม่ได้ อีกฝ่ ายอาจใช้การจู่โจมเพื่อชัยชนะ
๘๔. วิเคราะห์สภาพลมฟ้าอากาศ มี ๒ ขั้นตอน
๑. วิเคราะห์สภาพลมฟ้าอากาศตามแง่คิดทางทหาร
- ทัศนะวิสัย
- ลม
- ฝน/หิมะ
- เมฆ
- อุณหภูมิและความชื้น
๒. กาหนดผลกระทบของสภาพลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อการปฏิบตั ิการ
๘๕. วิเคราะห์ลกั ษณะอื่นๆของสนามรบ
หมายรวมถึงสภาพสนามรบในทุกด้าน เว้นภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ มี ๒ ขั้น
๑. วิเคราะห์ลกั ษณะอื่นๆของสนามรบ
๒. กาหนดผลกระทบของลักษณะอื่นๆที่มีต่อการปฏิบตั ิการทางทหาร
๘๖. อธิ บายผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อขีดความสามารถและ ห/ป ทั้งสองฝ่ าย
นาผลผลิตที่ได้ที่จะมีผลกระทบต่อ ห/ป โดยทัว่ ไปของทั้งสองฝ่ าย ห/ป ใดเหมาะสมมากที่สุด
และน้อยที่สุด
๘๗. ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินค่ าภัยคุกคาม

เป็ นการพิจารณา ขีดความสามารถ, หลักนิยม, ยุทธวิธี, เทคนิค และ รปจ. ที่ภยั
คุกคามจะนาใช้ ให้ทราบว่าอะไรที่ปฏิบตั ิได้และไม่ได้ มี ๒ ขั้นตอน
๑. จัดทารู ปแบบการปฏิบตั ิของภัยคุกคาม
๒. กาหนดขีดความสามารถของภัยคุกคาม
๘๘. จัดทารู ปแบบการปฏิบตั ิของภัยคุกคาม มี ๓ ส่ วน
๑. แผ่นภาพหลักนิยม คือ แผ่นภาพตามมาตราส่ วนซึ่ งแสดงรู ปแบบ การวางกาลังและการ
กระจายกาลัง ตามหลักยุทธวิธี แบบมาตรฐานของภัยคุกคาม เมื่อไม่มีขอ้ จากัดใดๆในสนาม
รบ
๒. ยุทธวิธีและทางเลือกในการปฏิบตั ิ
- การดาเนินกลยุทธ์ตามหลักนิยมของหน่วยรองหลัก ปกติต่ากว่าหน่วยเราหนึ่งระดับ
- การใช้ระบบปฏิบตั ิการสนามรบ สนับสนุนการดาเนินกลยุทธ์ของภัยคุกคาม
- ลาดับเหตุการณ์ ซึ่งใช้ในการวางแผนการยุทธ์และการประสานสอดคล้องของ
ระบบปฏิบตั ิการสนามรบ
- ทางเลือกในการปฏิบตั ิที่ภยั คุกคามจะนามาใช้
๓. เป้ าหมายที่มีค่าสู ง กาหนดเครื่ องมือซึ่ ง ผบ.หน่วยของภัยคุกคามจาเป็ นต้องมีไว้เพื่อบรรลุ
ภารกิจ
๔. แฟ้มทาเนียบกาลังรบ
๕. ขีดความสามารถของภัยคุกคาม คือ หนทางปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปและการปฏิบตั ิสนับสนุนซึ่ง
ภัยคุกคามสามารถนามาใช้ได้และหากนามาใช้จะมีผลต่อการปฏิบตั ิการของฝ่ ายเรา

๘๙. ขั้นตอนที่ ๔ พิจารณาทางเลือกหนทางปฏิบัติของภัยคุกคาม
ในขั้นตอนนี้ จะเป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินค่าภัยคุกคามมาสนธิ กบั แผ่นบริ วาร
เครื่ องกีดขวางผสม (MCOO) และผลผลิตต่างๆในขั้นตอนที่ ๒ ของกระบวนการ IPB เพื่อพัฒนาเป็ น
ผลทางปฏิบตั ิต่างๆที่เป็ นไปได้ของภัยคุกคาม แบ่งเป็ น ๖ ขั้นตอน
๑. กาหนดที่หมายที่เป็ นไปได้และผลลัพธ์ที่ภยั คุกคามต้องการ
๒. กาหนด ห/ป ที่เป็ นไปได้ท้ งั สิ้ นของภัยคุกคาม
๓. ประเมินค่าและกาหนดความน่าจะเป็ นไปได้ของแต่ละ ห/ป

๔. พัฒนา ห/ป
๕. กาหนดแนวทางในการรวบรวมข่าวสารขั้นต้น
๖. ปรับปรุ ง ห/ป
กาหนดที่หมายที่เป็ นไปได้และผลลัพธ์ที่ภยั คุกคามต้องการ
ในระดับที่สูงกว่าหน่วยพิจารณา ๑ ระดับ ต่าลงไป ๒ระดับ
กาหนด ห/ป ที่เป็ นไปได้ท้ งั สิ้ นของภัยคุกคาม โดยพิจารณาปั จจัยดังต่อไปนี้
๑. เจตนารมณ์หรื อผลลัพธ์ที่ตอ้ งการของภัยคุกคาม
๒. ที่หมายการเข้าตีหรื อที่หมายในการตีโต้ตอบที่เป็ นไปได้
๓. ผลกระทบของสภาพแวดล้อมในสนามรบต่อการปฏิบตั ิและ ห/ป โดยทัว่ ไป
๔. ความล่อแหลมหรื อความขาดแคลนกาลังพลหรื อยุทโธปกรณ์ของภัยคุกคาม
๕. ที่ต้ งั การวางกาลังในปั จจุบนั
๖. ที่ต้ งั ความพยายามหลักและความพยายามสนับสนุน
๗. การรับรู ้ข่าวสารกาลังฝ่ ายเราของภัยคุกคาม
๘. การลวงของภัยคุกคาม
นาแต่ละ ห/ป ของภัยคุกคามมาวิเคราะห์และพัฒนา โดยยึดหลัก ความเหมาะสม, ความ
เป็ นไปได้, การยอมรับได้, ความแตกต่าง
ประเมินค่าและกาหนดลาดับความน่าจะเป็ นไปได้ของแต่ละ ห/ป
ฝ่ ายเราต้องการพัฒนาแผนหลักเพียงแผนเดียว เพื่อเผชิ ญกับ ห/ป หนึ่งภัยคุกคามและพัฒนา
แผนเผชิ ญเหตุต่างๆขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์หากภัยคุกคามเลือก ห/ป อื่น โดยดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนดังนี้
๑. กาหนดจุดแข็งและจุดอ่อน, จุดศูนย์ดุลและจุดแตกหักของแต่ละ ห/ป
๒. ให้ค่าประเมินความเหมาะสม,ความเป็ นไปได้, การยอมรับได้, และเป็ นไปตามหลักนิยม
๓. ประเมินค่าผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อแต่ละ ห/ป ทั้งในแง่เกื้อกูลและจากัด
๔. กาหนดผลที่จะได้เปรี ยบเทียบกับความเสี่ ยงของแต่ละ ห/ป
๕. พิจารณาโอกาสที่จะประสบความสาเร็ จด้วยการจู่โจมของแต่ละ ห/ป
๖. พิจารณาการวางกาลังและความพร้อมในการปฏิบตั ิของภัยคุกคามในปั จจุบนั
พัฒนา ห/ป
เราควรจะได้ ห/ป ทุกหนทางที่ภยั คุกคามสามารถที่จะปฏิบตั ิได้ อาจจะพัฒนา ห/ป ที่น่าจะ
เป็ นไปได้มากที่สุดและ ห/ป ที่เป็ นอันตรายต่อฝ่ ายเรามากที่สุด เพื่อเป็ นการประหยัดเวลา
ห/ป ของภัยคุกคามซึ่งได้รับการพัฒนาแล้วประกอบด้วย ๓ ส่ วนหลัก
๑. แผนภาพสถานการณ์
๒. ส่ วนที่เป็ นข้อความของ ห/ป และทางเลือกปฏิบตั ิต่างๆ

๓. รายการเป้ าหมายที่มีค่าสู ง
กาหนดแนวทางในการรวบรวมข่าวสารขั้นต้น
จะถูกกาหนดขึ้นมาเพื่อระบุให้ได้วา่ ห/ป ใดที่ภยั คุกคามจะนามาใช้ โดยการกาหนดพื้นที่และ
เหตุการณ์หรื อการปฏิบตั ิที่สาคัญอันเฉพาะเจาะจง ซึ่ งหากปรากฏขึ้นจริ ง จะเป็ นเครื่ องแสดงว่าภัย
คุกคามได้เลือก ห/ป ใดแล้ว
พื้นที่ซ่ ึ งคาดว่าเหตุการณ์หรื อการปฏิบตั ิที่สาคัญจะเกิดขึ้นเราเรี ยกว่า พื้นที่น่าสนใจกาหนด
ส่ วนการปฏิบตั ิการใดๆ ซึ่ งจะแสดงถึง ห/ป ที่ภยั คุกคามเลือกนามาใช้เราเรี ยกว่าสิ่ งบอกเหตุ
แผ่นภาพเหตุการณ์ จะแสดงพื้นที่ที่จะรวบรวมข่าวสารซึ่ งจะชี้ให้เห็นว่าภัยคุกคามเลือกใช้ ห/
ป ใด
ตารางเหตุการณ์ เป็ นตารางที่จดั ทาขึ้นเพื่อสนับสนุนแผ่นภาพเหตุการณ์
แผ่นภาพสนับสนุนการตกลงใจ จะใช้ขอ้ มูลจากแผ่นภาพเหตุการณ์กาหนดจุดตกลงใจต่างๆ
ขึ้น เพื่อให้ ผบ.ฝ่ ายเราสามารถตกลงใจเพื่อตอบโต้การปฏิบตั ิของภัยคุกคามและเหตุการณ์วกิ ฤตที่จะ
เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
เป้ าหมายสนใจ คือ จุดหรื อพื้นที่ ซึ่ งหากฝ่ ายเราสามารถปฏิบตั ิการขัดขวางได้สาเร็ จ จะทาให้
ข้าศึกลดหรื อหมดขีดความสามารถได้อย่างชัดเจน
จุดตกลงใจ คือ จุดหรื อแนวซึ่ ง ผบ.หน่วยต้องการการตกลงใจ หากกาลังฝ่ ายเราหรื อฝ่ าย
คุกคามปรากฏตัวที่จุดหรื อแนวนั้น
ใครจัดทา IPB กาลังพลทุกนายในกองทัพบกจัดทาในรู ปแบบต่างๆกัน
หลักการ IPB และการนาไปใช้
หลักการ IPB มีเหตุมีผล สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ในทุกระดับหน่วย
การประยุกต์หลัก IPB เพื่อนาไปใช้จะแตกต่างกันไปตาม METT-T
หลักการ IPB ต้องการ
๑. วิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมของสนามรบที่มีผลต่อการปฏิบตั ิของทั้งสองฝ่ าย
๒. กาหนด ห/ป ที่เป็ นไปได้ของภัยคุกคามพร้อมลาดับความเป็ นไปได้ของ ห/ป เหล่านั้น
๓. พิสูจน์ทราบเครื่ องมือแห่ งความสาเร็ จของภัยคุกคามในแต่ละ ห/ป เป้ าหมายที่มีค่าสู ง และ
สิ่ งเหล่านั้นจะปรากฏอยูใ่ นที่ใดในสนามรบ
๔. กาหนดสิ่ งบอกเหตุและตาบลที่จะรวบรวมข่าวสาร เพื่อยืนยัน/ปฏิเสธ ห/ป ภัยคุกคาม
IPB กับการประมาณข่าวกรอง
สธ.๒ จะต้องจัดทาประมาณการข่าวกรองให้แล้วเสร็ จก่อนการประมาณการของฝ่ าย
อานวยการอื่นๆ เพราะการประมาณการข่าวกรองจะเป็ นมูลฐานในการกาหนดข้อเท็จจริ งและ
สมมติฐานของกระบวนการแสวงข้อตกลงใจ
๑. ภารกิจ

๒. พื้นที่ปฏิบตั ิการ
๓. สถานการณ์ขา้ ศึก
๔. ขีดความสามารถของข้าศึก
๕. สรุ ป
IPB กับกระบวนการแสวงข้อตกลงใจ
ขั้นการวิเคราะห์ภารกิจ
ในขั้นนี้ IPB จะทาให้ ผบ.และ ฝอ.ได้ทราบถึงข้อเท็จจริ งของสนามรบและสมมติฐานการ
ปฏิบตั ิของกาลังฝ่ ายเราและภัยคุกคาม ขีดความสามารถ/ความล่อแหลมของภัยคุกคาม
ขั้นการพัฒนา ห/ป
ฝ่ ายอานวยการจะพัฒนา ห/ป ต่างๆ ของฝ่ ายเราโดยอาศัยพื้นฐานจากข้อเท็จจริ งและ
สมมติฐานที่กาหนดขึ้น
ขั้นการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบ ห/ป
ในระหว่างขั้นการจาลองยุทธ์ ฝ่ ายอานวยการจะให้ ห/ป ต่างๆ ของภัยคุกคาม วาดภาพการรบ
กับแต่ละ ห/ป ที่เป็ นไปได้ของฝ่ ายเรา เลือกเป้ าหมายที่มีค่าสู งจากรู ปแบบ ห/ป ของภัยคุกคาม กาหนด
เป็ นเป้ าหมายคุม้ ค่า เพื่อสนับสนุน ห/ป ฝ่ ายเรา
การตกลงใจและการปฏิบตั ิ
จากข้อเสนอของฝ่ ายอานวยการต่างๆ ผบ.จะตกลงใจเลือก ห/ป ของฝ่ ายเราขึ้นมา ๑ ห/ป และ
จัดทาเป็ นคาสั่งที่สมบูรณ์แจกจ่ายออกไป

การยุทธการ
คณะเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลืองานด้านต่างๆของ ผบช. ให้ปฏิบตั ิภารกิจได้บรรลุผลสาเร็ จ คือ ฝ่ าย
อานวยการ
ความจาเป็ นของการมีฝ่ายอานวยการ เพื่อช่วย ผบช.ในการบริ หารการบังคับบัญชาได้โดย
อาศัยฝ่ ายอานวยการช่วยเหลือในการดาเนินการบังคับบัญชาหน่วยของตน
หลักการจัดฝ่ ายอานวยการ มี ๕ ประการ
๑. เอกภาพในการบังคับบัญชาและสั่งการ
๒. ความสามารถในการควบคุม
๓. การแบ่งมอบอานาจหน้าที่
๔. การจัดระบบงานที่เกี่ยวข้องไว้ในพวกเดียวกัน
๕. ความอ่อนตัว
ความมุ่งหมายในการจัดฝ่ ายอานวยการ
๑. เพื่อสนองตอบความต้องการของ ผบช. และหน่วยรองโดยทันที
๒. ติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดและพิจารณาปั จจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง
๓. ลดเวลาที่ใช้ในการควบคุมและประสานการปฏิบตั ิ
๔. ช่วยลดความผิดพลาดลง
๕. ช่วยปลดเปลื้องภาระของ ผบช. ในการที่จะต้องกากับดูแลอย่างละเอียดต่องานประจาลง

ฝ่ ายอานวยการ ๓ ประเภท
๑. ฝ่ ายอานวยการประสานงาน
๒. ฝ่ ายอานวยการพิเศษ
๓. ฝ่ ายอานวยการประจาตัว
นายทหารฝ่ ายอานวยการ จะต้องมีความรู ้ในเรื่ องระเบียบและเทคนิคของแผนกและสายงานของตน
โดยละเอียด ควรที่จะมีคุณวุฒิเหมาะสมกับงานดังนี้
๑. ต้องมีความรู ้เรื่ องเหล่าและงานในหน้าที่ของตนเป็ นอย่างดี
๒. ประสบการณ์ในการบังคับบัญชา
๓. ต้องมีความรู ้อย่างถ่องแท้ถึงโครงสร้าง, ขีดจากัดและเทคนิคการปฏิบตั ิงานของหน่วยต่างๆที่
ประกอบกันเป็ นหน่วย
๔. ต้องสามารถรู ้เท่าทันเหตุการณ์สามารถประเมินและตัดสิ นเหตุการณ์ต่างๆซึ่ งมีความสาคัญต่อการ
บรรลุความสาเร็ จตามภารกิจ
๕. รู ้ปัญหาของหน่วย
๖. มีความสามารถในการเป็ นผูน้ า
๗. มีความสามารถในการเขียน, การพูดเป็ นอย่างดี
การกาหนดงานของฝ่ ายอานวยการ โดยเป็ นงานในหน้าที่ร่วมและงานในหน้าที่เฉพาะ
งานในหน้าที่ร่วมมี ๕ ประการ
๑. การให้ข่าวสาร
๒. การทาประมาณการ
๓. การทาข้อเสนอ
๔. การทาแผนและคาสัง่
๕. การกากับดูแล
การประสานงานทางฝ่ ายอานวยการ เป็ นการปฏิบตั ิที่จาเป็ นเพื่อให้นายทหารฝ่ ายอานวยการต่างๆ
ปฏิบตั ิตามแผนของ ผบช. ได้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อขจัดข้อขัดแย้งและการทางานซ้อนกัน
การประสานประกอบด้วย
๑. การประสานในหน้าที่
๒. การกระจายข่าวสาร
๓. การร่ วมมือจัดทาข้อตกลงใจของ ผบ.หน่วยให้เป็ นคาสั่งโดยรวดเร็ ว
เพื่อเกิดความอ่อนตัว ฝ่ ายอานวยการต้องศึกษางานและทาความเข้าใจงานแต่ละสายงาน เพื่อช่วยเหลือ
หรื อทาหน้าที่แทนฝ่ ายอานวยการแผนกอื่นๆได้ และต้องฝึ กผูช้ ่วยของตนให้สามารถปฏิบตั ิงานแทนได้เมื่อตน
ไม่อยู่
ใน ทบ. ระดับกองพล เรี ยก ฝ่ ายเสนาธิการ ( หน.ฝยก./หน.สธ.๓)

ระดับกรม / กองพัน เรี ยก น.ยก.และการฝึ ก ( ฝอ. ๓)
คุณวุฒิของ สธ.๓
๑. จะต้องเป็ นผูม้ ีลกั ษณะผูน้ าและติดตามสถานการณ์ต่างๆตลอดเวลา
๒. มีความรู ้เกี่ยวกับการจัด คุณลักษณะ ขีดความสามารถ ขีดจากัดของส่ วนกาลังรบ ส่ วนสนับสนุน
การรบ และสนับสนุนการช่วยรบ ตลอดจนการประสานการใช้หน่วยต่างๆเหล่านั้นเข้าด้วยกัน
๓. มีความสามารถในการบริ หาร
๔. เป็ นคนทันสมัย เก็บรวบรวมข่าวสารจาก ฝอ.ต่างๆไว้เป็ นประโยชน์ในการวางแผนของหน่วย
ความรับผิดชอบ
๑. จัดทาและดารงรักษาบัญชี หน่วยทหารให้ทนั สมัย
๒. การจัดหน่วยและการจัดยุทโธปกรณ์ให้หน่วย
๓. การบรรจุมอบ การสมทบ การแยกหน่วยทหาร ส่ วนแยกหรื อชุ ดต่างๆ
๔. การรับหน่วยส่ วนแยกหรื อชุดต่างๆแล้วทาการปฐมนิ เทศ ฝึ กและการจัดหน่วยเหล่านั้นใหม่ตาม
ความจาเป็ น
๕. การกาหนดความจาเป็ นในการจัดตั้งหน่วย ซึ่ งอาจรวมถึง
- โครงสร้างกาลัง
- บัญชีหน่วยทหาร
- การใช้และความจาเป็ นด้านกาลังคน
- การแบ่งมอบกาลังคน
- การทารายงานเกี่ยวกับกาลังคน
- การอนุมตั ิและการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์
การฝึ ก
๑. กาหนดความต้องการด้านการฝึ ก
๒. การดาเนิ นการให้เกิดความมัน่ ใจว่า ความต้องการทางการฝึ กสาหรับการสู ้รบมุ่งเน้นสอดคล้องกับ
สภาพและระดับการสู ้รบ
๓. การจัดทาและดาเนิ นการของตาราง คาสั่งชี้แจงและคาสั่งการฝึ กรวมถึงการวางแผนและการ
อานวยการฝึ กในสนาม
๔. การกาหนดความต้องการและการแบ่งสรร สป. และยุทโธปกรณ์ต่างๆสาหรับการฝึ ก
๕. การจัดตั้งและการดาเนินการโรงเรี ยนต่างๆของหน่วย การจัดหาและการแบ่งที่เรี ยนในนอกหน่วย
๖. การวางแผนและการดาเนิ นการตรวจเยีย่ ม ทดสอบประเมินค่าการฝึ กต่างๆ
๗. การรวบรวมบันทึกและรายงานการฝึ ก
๘. การดารงรักษาสภาพความพร้อมของหน่วยรองทุกหน่วย
๙. การวางแผนงบประมาณการฝึ กและการตรวจติดตามการใช้งบประมาณในการสนับสนุนการฝึ ก

๑๐. การทากาหนดการสาหรับฝึ กสอนการใช้ยทุ โธปกรณ์ใหม่เมื่อหน่วยได้รับเครื่ องมือใหม่โดย
ประสานกับ สธ.๔
การยุทธ์
๑. การรักษาประมาณการยุทธ์ให้ทนั สมัย
๒. การจัดทา การรับรอง และการพิมพ์แจกจ่าย รปจ. ของหน่วยโดยรวม
๓. การให้ขอ้ เสนอแนะ ลาดับความเร่ งด่วนในการแบ่งสรรทรัพยากรของหน่วยที่มีความจาเป็ นยิง่
รวมถึง เวลา กาลังพล สป. และยุทโธปกรณ์ต่างๆเช่น อัตรากระสุ นมูลฐาน, อัตรากระสุ นพิเศษ, อัตรากระสุ นที่
ต้องการ, อัตราควบคุมการสนับสนุนกระสุ นแก่หน่วยรอง, ความต้องการการทดแทนเป็ นหน่วย, การร้องขอ
ตามสายการปฏิบตั ิ, ความถี่วิทยุ ที่มีขอบเขตกาหนดใน นปส. และเอกสารอื่นๆ
๔. การให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดเฉพาะกิจและการมอบภารกิจให้หน่วยรองต่างๆ
๕. การใช้ทรัพยากรที่หน่วยมีอยู่ เพื่อให้เกิดการดาเนินกลยุทธ์และการสนับสนุนเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย รวมถึงทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบตั ิการลวง
๖. การประสานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนิ นกลยุทธ์ ที่มีการสนับสนุนการรบ รวมถึงการปฏิบตั ิร่วมกับ
เหล่าทัพอื่น
๗. การให้ขอ้ เสนอแนะในการรวบรวมการปฏิบตั ิ ของการดาเนินกลยุทธ์ทางยุทธวิธีและ/หรื อการวาง
กาลังและการยิงสนับสนุนด้วยกระสุ นพิเศษ
๘. การเสนอแนะเส้นแบ่งเขตมาตรการควบคุมต่างๆ
๙. การเสนอแนะพื้นที่ที่ต้ งั ที่บงั คับการต่างๆ
๑๐. การกาหนดพื้นที่พกั แรมในสนาม พื้นที่พกั แรมในโรงเรื อน และพื้นที่รอคอยของหน่วยต่างๆ
๑๑. การจัดทาการบันทึกและการรายงานการปฏิบตั ิทางยุทธ์
๑๒. การกากับดูแลทางฝ่ ายอานวยการประสานงาน ต่อการปฏิบตั ิการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๑๓. กากับดูแลทางฝ่ ายอานวยการในหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรื อน เมื่อหน่วยนั้นไม่มี
หน.ฝกร.
๑๔. การกากับดูแลทางฝ่ ายอานวยการต่อการปฏิบตั ิการระวังป้ องกันของหน่วย
๑๕. การกากับดูแลทางฝ่ ายอานวยการต่อการปฏิบตั ิการลวง
๑๖. การกากับดูแลทางฝ่ ายอานวยการต่อการปฏิบตั ิการในพื้นที่ส่วนหลัง โดยการรวมการปฏิบตั ิการสู ้
รบในพื้นที่ส่วนหลังเข้ากับการควบคุมความเสี ยหายเป็ นพื้นที่
๑๗. การกากับดูแลฝ่ ายอานวยการต่อการประสานงานการให้หว้ งอากาศโดยผ่าน สธ. ๓ อากาศ
ในการจัดหน่วยให้มีประสิ ทธิ ภาพและปฏิบตั ิภารกิจได้ตามความต้องการ จัดดังนี้
๑. เอกภาพในการบังคับบัญชา คือ ผบช.คนเดียวสามารถสั่งการได้ทุกเรื่ อง
๒. ช่วงการบังคับบัญชา คือ การขยายการบังคับบัญชาออกไปทางข้าง
๓. สายการบังคับบัญชา คือ ความลึกของการบังคับบัญชา

๔. ความง่าย คือ มียทุ โธปกรณ์เพียงพอ, ปรนนิบตั ิบารุ งได้ในหน่วย, เกิดความร่ วมมืออย่างรวดเร็ ว
๕. ความคล่องแคล่ว คือ การจัดหน่วยให้มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายไปได้ทนั เวลา
๖. ความสมบูรณ์ในตัว คือ จัดให้หน่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็ นอย่างดีท้ งั การรบ, การ
สนับสนุนการรบและการสนับสนุนการช่วยรบ
๗. ความอ่อนตัว คือ เมื่อจัดหน่วยขึ้นมาแล้วต้องให้หน่วยมีขดั ความสามารถในการปรับหน่วย เพื่อ
ขยายกาลัง แยกกาลังไปสมทบกับหน่วยอื่น หรื อรับการสมทบจากหน่วยอื่น
การในหน้าที่ร่วมของ สธ. ๓ คือ
๑. การให้ข่าวสาร
๒. การประมาณการ
๓. การทาข้อเสนอ
๔. การจัดทาแผนและคาสั่ง
๕. การกากับดูแลการปฏิบตั ิของหน่วย เพื่อบรรลุความสาเร็ จของภารกิจ
การให้ ข่าวสาร
สธ. ๓ รวบรวม, จัดลาดับ, วิเคราะห์และกระจายข่าวสารที่ผา่ นมาใน บก.อย่างต่อเนื่ อง โดย
๑. รวบรวมข่าวสารจากแหล่งข่าวทั้งหมดที่มีอยู่
๒. จัดลาดับและวิเคราะห์ข่าวสารในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่การยุทธ์
๓. กระจายข่าวสารหลังสุ ดที่มี
แนวทางของเรื่ องที่ควรปรากฏในการให้ข่าวสารของ สธ. ๓ คือ
๑. กาลังฝ่ ายเรา
๒. ภารกิจและแผนในอนาคต
๓. การวางกาลังและเส้นแบ่งเขต
๔. สถานภาพหน่วยในกองพล
๕. อานาจกาลังรบเปรี ยบเทียบ
การทาประมาณการยุทธ์
เป็ นการรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่มีประสิ ทธิ ผลมาก
ที่สุด ภายในเวลาที่จากัดและข่าวสารที่มีอยู่
ผลลัพธ์ของการประมาณการยุทธ์ คือ ข้อเสนอ เพื่อ ผบช.จะนาไปประกอบการวางแผน เพื่อบรรลุ
ภารกิจ มีแบบฟอร์ มดังนี้
๑. ภารกิจ
๒. สถานการณ์และหนทางปฏิบตั ิ
๑.ข้อพิจารณาที่กระทบต่อหนทางปฏิบตั ิ
ก. สภาพของพื้นที่ปฏิบตั ิการ

ข. สถานการณ์ฝ่ายตรงข้าม
ค. สถานการณ์ฝ่ายเรา
ง. อานาจกาลังรบเปรี ยบเทียบ
๒. ขีดความสามารถของฝ่ ายตรงข้าม
๓. หนทางปฏิบตั ิของฝ่ ายเรา
๓. การวิเคราะห์หนทางปฏิบตั ิของทั้งสองฝ่ าย
๔. การเปรี ยบเทียบหนทางปฏิบตั ิของฝ่ ายเรา
๕. ข้อเสนอ
เวลาจะเป็ นสิ่ งกาหนดความสมบูรณ์ของการทาประมาณการยุทธ์
การทาข้ อเสนอ
เพื่อช่วยเหลือ ผบช. นาไปการประกอบการตกลงใจและกาหนดนโยบาย
รวมทั้ง ผบ.หน่วยรองและ ฝอ.อื่นๆด้วย อาจเป็ นข้อเขียนหรื อวาจา
แบบการนาเสนอด้วยวาจา
๑. หนทางปฏิบตั ิที่ สธ.๓ กาหนดขึ้นอย่างน้อย ๒ หนทางปฏิบตั ิเพื่อการเปรี ยบเทียบ
๒. วิเคราะห์ หนทางปฏิบตั ิแต่ละหนทางโดยสรุ ป
๓. เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสี ยแต่ละหนทางปฏิบตั ิ โดยย่อ
๔. เสนอหนทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด
การทาแผนและคาสั่ ง
แผนและคาสั่งแสดงถึงข้อตกลงใจและแนวความคิดในการปฏิบตั ิของ ผบช. ในเรื่ องของแผน
ยุทธการและคาสั่งยุทธการรวมถึง รปจ. ของ บก.
การกากับดูแล
การกากับดูแลในฐานะฝ่ ายเสนาธิ การของ สธ.๓ เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อให้แน่ใจว่า แผน/คาสั่ง ซึ่ ง
เป็ นการแปลงข้อตกลงใจของ ผบ. ส่ งไปถึงมือผูร้ ับที่ตอ้ งการได้ทนั เวลาและเป็ นที่เข้าใจรวมทั้งได้รับการ
ปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ของ ผบช.ที่ได้ให้ขอ้ ตกลงใจและแนวคิดในการปฏิบตั ิเอาไว้
การกากับดูแลของ สธ.๓ อาจบรรลุผลได้โดยการวิเคราะห์งาน, การเยีย่ มเยียนและการ
ตรวจสอบของฝ่ ายอานวยการด้านยุทธการ

เอกสารของ สธ.๓ ทีเ่ ป็ นหลักในการปฏิบัติงาน
๑. บันทึกประจาวันของ สธ.๓
๒. เอกสารแยกเรื่ องของ สธ.๓
๓. แผนที่สถานการณ์
๔. บัญชีหน่วย
๕. รายงานสถานการณ์
๖. รายงานของหน่วย
๗. รายงานสถานภาพการฝึ ก
วิธีการแก้ไขปัญหาทางทหารอย่างมีระเบียบวิธี ๓ ประการ
๑. การประชุมตกลงใจ
๒. การจัดทาข้อพิจารณาของฝ่ ายอานวยการ
๓. การปฏิบตั ิตามลาดับขั้นตอนของ ผบ.-ฝอ. (ข้อตกลงใจ)
การประชุ มตกลงใจ
เป็ นวิธีการแก้ไขปั ญหาทางทหารที่ใช้อยูเ่ ป็ นประจา ในกรณี ที่ไม่ยงุ่ ยากสลับซับซ้อน
การประชุ ม
การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่ วมปรึ กษาหารื อเพื่อร่ วมกันคิดอย่างมีวตั ถุประสงค์ มี
ระเบียบวิธี ตามสถานที่และเวลาที่กาหนดไว้ เป็ นวิธีที่แน่นอนที่สุด ภายในเวลาที่มีอยูจ่ ะได้ดาเนิ นการ
อันจะทาให้เกิดการประสานงานอย่างสมบูรณ์ ระหว่างผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์
๑. มีความเข้าใจตรงกัน
๒.ให้คาแนะนาปรึ กษา ในการแก้ไขปั ญหา
๓. ประสานงาน
๔. ระดมความคิด
๕. ประหยัดเวลา
๖. เพิ่มพูนความรู ้
๗. กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
๘. แลกเปลี่ยนความรู ้ ความเห็น ประสบการณ์
๙. เพื่อเสริ มสร้างความสามัคคี ความเข้าใจ
ในการประชุมทุกครั้งต้องมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนเพื่อให้ผลการดาเนินการประชุมบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตอ้ งการ

ลักษณะการประชุ มทีม่ ีประสิ ทธิภาพ คือ
๑. บรรลุวตั ถุประสงค์ของการประชุม
๒.ใช้เวลาและงบประมาณเหมาะสมกับเรื่ องที่ประชุม
๓. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ปัจจัยพิจารณาในการจัดประชุ ม
๑. เพื่อวัตถุประสงค์ใด หวังผลได้มากน้อยเพียงใด
๒. มีวธิ ีการอื่น โดยไม่ตอ้ งจัดประชุมหรื อไม่
๓. เรื่ องที่ประชุม มีคุณค่า น่าสนใจ มากน้อยเพียงใด
๔. มีขอ้ มูล/ข้อเท็จจริ งพร้อมหรื อไม่
๕. ปั จจัยสนับสนุนการประชุ มเพียงพอหรื อไม่
๖. ขอบเขต ห้วงเวลา และวาระการประชุม เหมาะสมหรื อไม่
๗. สถานที่ประชุม ควรมีความสะดวกสบาย, พื้นที่เพียงพอ, ปลอดภัย, รักษาความลับได้
๘. จัดเตรี ยมการประชุมได้ทนั หรื อไม่
ระเบียบวาระการประชุ ม
เป็ นเอกสารที่แจกจ่ายให้กบั ผูร้ ่ วมประชุม เพื่อจะได้เตรี ยมตัวที่จะรวบรวมข้อเท็จจริ งและ
ความคิดเห็นต่างๆมาใช้ในการประชุม ต้องส่ งก่อน ๒๔ ช.ม.
ประโยชน์
๑. เตรี ยมตัวได้ล่วงหน้า
๒. ทราบเวลาและสถานที่
๓. ประธานเสนอปั ญหาและเป้าหมายที่ตอ้ งการ
๔. ป้ องกันการพูดนอกประเด็น
๕. ทุกคนทราบว่าจะพูดกันในเรื่ องใด
๖. สะดวกในการใช้ตวั แทนในการประชุม

การบรรยายสรุ ป
เป็ นวิธีการเสนอข่าวสารต่อ ผบช., ฝอ. หรื อผูฟ้ ังอื่นที่ได้กาหนดไว้ มีลกั ษณะการพูดที่ยน่ ย่อ
ให้ขอ้ มูลที่สาคัญจริ งๆ

ข้อดี
๑. ประหยัดเวลา
๒. ทาเรื่ องยากให้เป็ นเรื่ องง่าย
มี ๔ แบบ
๑. การบรรยายสรุ ปข่าวสาร
เป็ นการบรรยายสรุ ปเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริ งแก่ผฟู ้ ังและให้ผฟู ้ ังเข้าใจ
๒. การบรรยายสรุ ปข้อตกลงใจ
เป็ นการบรรยายสรุ ปเพื่อให้ได้รับคาตอบหรื อข้อตกลงใจ
กองทัพน้อย ใช้การบรรยายสรุ ปข้อตกลงใจเป็ นส่ วนใหญ่
กองพลลงมา ใช้การบรรยายสรุ ปข้อตกลงใจอย่างไม่เป็ นทางการ
๓. การบรรยายสรุ ปภารกิจ
เป็ นการบรรยายสรุ ปเพื่อให้ได้ข่าวสารเฉพาะส่ วน, ให้คาชี้ แจงเฉพาะเรื่ องหรื อเพื่อ
มอบภารกิจที่เหมาะสมให้ มักกระทาภายใต้ภาวะ การปฏิบตั ิการยุทธ์
๔. การบรรยายสรุ ปฝ่ ายอานวยการ
เป็ นการบรรยายสรุ ปเพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง
เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข่าวสาร, การประกาศข้อตกลงใจภายในหน่วยบัญชาการ, การ
ออกคาสั่งชี้แจง, การให้แนวทางต่างๆ
การดาเนินการบรรยายสรุ ป มี ๔ ขั้น
๑. การวิเคราะห์สถานภาพ หมายถึง การวิเคราะห์ผฟู ้ ังและโอกาสที่จะบรรยายสรุ ป การ
พิจารณากาหนดความมุ่งหมาย การสารวจสิ่ งอานวยความสะดวกและการกาหนดเวลาในการเตรี ยม
๒. การเตรี ยมการบรรยายสรุ ป จะแตกต่างกันไปตามแบบและความมุ่งหมาย
ลาดับขั้นการเตรี ยมการ
๑. รวบรวมเอกสาร
๒. เข้าใจและรู ้เรื่ องราวอย่างถ่องแท้
๓. แยกแยะหัวข้อสาคัญ
๔. จัดลาดับหัวข้อสาคัญตามเหตุผล
๕. หาข้อมูลที่จะสนับสนุนความถูกต้องของข้อสาคัญ
๖. เลือกเครื่ องช่วยฝึ กทางทัศนะ
๗. เขียนคาบรรยายสรุ ป
๘. ซักซ้อมในรายละเอียด
๓. การดาเนินการบรรยายสรุ ป

ความสาเร็ จของการบรรยายสรุ ปทางทหารขึ้นอยูก่ บั ท่าทางในการบรรยาย ความ
เชื่อมัน่ พูดจาฉะฉานชัดถ้อชัดคา ทาตัวตามสบาย คาพูดถูกต้อง กะทัดรัด ตรงเป้ าหมาย
ถูกต้อง
๔. การติดตามผล
เมื่อการบรรยายสิ้ นสุ ดลง ผูบ้ รรยายจดบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน และแจกจ่ายไปยัง
หน่วยงานซึ่ งต้องปฏิบตั ิ
การแสวงข้ อตกลงใจ
จะเกี่ยวกับการตกลงใจของ ผบ.หน่วยและบทบาทของ ฝอ. ในการให้ขอ้ เสนอแนะ
และกากับดูแลการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้น
เป็ นกรรมวิธีที่กระทาต่อเนื่ อง เพื่อตกลงใจในสถานการณ์สู้รบที่กาลังดาเนินอยูใ่ น
ปั จจุบนั ขณะเดียวกันก็วางแผนสู ้รบในอนาคตไปด้วย
กรรมวิธีในการแสวงหาข้ อตกลงใจประกอบด้ วย ๔ กลุ่มงานหลัก คือ
๑. การวิเคราะห์ ภารกิจ
๒. การพัฒนาหนทางปฏิบัติ
๓. การวิเคราะห์ หนทางปฏิบัติ
๔. การตกลงใจและการปฏิบัติ
๑. การวิเคราะห์ ภารกิจ
เริ่ มจากการรับภารกิจจากหน่วยเหนือ หรื อเกิดจากการอนุ มานภารกิจขึ้นเองของ ผบ.
หน่วย โดยมีความมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ ผบ.หน่วยและ ฝอ.มีความเข้าใจปั ญหาทางยุทธวิธีและ
ช่วยเหลือ ผบ.หน่วยทุกระดับให้เข้าใจเจตนารมณ์ของ ผบ.หน่วยเหนือขึ้นไป ๒ ระดับ
การวิเคราะห์ภารกิจ ประกอบด้วยกลุ่มงาน ๑๔ ขั้นตอน
๑. การรับมอบภารกิจ
๒.วิเคราะห์แผนหรื อคาสั่งของหน่วยเหนื อ
๓. IPB
๔. การกาหนด กิจเฉพาะ กิจแฝง กิจสาคัญยิง่
กิจเฉพาะ คือ บรรดากิจต่างๆที่หน่วยเหนือกาหนดให้เกื้อกูลต่อการ
บรรลุภารกิจของหน่วยเหนื อโดยรวม อยูใ่ นข้อ ๒
กิจแฝง คือ กิจต่างๆที่มิได้ระบุเฉพาะเจาะจงจากหน่วยเหนือ แต่มี
ความจาเป็ นจะต้องปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของ ผบ.หน่วยเหนือ
เพื่อให้บรรลุภารกิจ
กิจสาคัญยิง่ คือ กิจที่มีความจาเป็ นต้องกระทาเพื่อให้บรรลุภารกิจ
ของหน่วยและตอบสนองต่อเจตนารมณ์

กิจแถลงใหม่ คือ หน่วยจะทาอะไรบ้างจึงจะบรรลุและนาไปเรี ยบ
เรี ยงใหม่
๕. พิจารณาและทบทวนเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
เป็ นการพิจารณาอานาจกาลังรบที่มีอยู่ เปรี ยบเทียบกับกิจเฉพาะ กิจ
แฝง เพื่อตรวจสอบความเพียงพอหรื อขาดแคลนของทรัพยากรที่ตอ้ งการใน
การบรรลุภารกิจ พิจารณาจาก
- จุดศูนย์ดุลของกาลังฝ่ ายเรา
- หน่วยดาเนินกลยุทธ์และขีดความสามารถ
- หน่วยสนับสนุนการรบและขีดความสามารถ
- หน่วยสนับสนุนการช่วยรบและขีดความสามารถ
- สภาพขวัญและกาลังใจของหน่วย
๖. พิจารณาข้อจากัด
๗. ตรวจสอบข้อเท็จจริ งและสมมติฐาน
๘. ประเมินค่าเกณฑ์เสี่ ยง
ที่ยอมรับได้เปรี ยบเทียบกับความสาเร็ จ
๙. กาหนดความต้องการข่าวสารสาคัญยิง่ ที่ ผบ.ต้องการทราบ
๑๐. การวิเคราะห์และวางแผนการใช้เวลา
๑๑.เขียนภารกิจแถลงใหม่
ใคร ทาอะไร เมื่อใด ที่ไหน วัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย
๑๒. บรรยายสรุ ปวิเคราะห์ภารกิจ
เป็ นการบรรยายให้ท้ งั ผบ.หน่วยและ ฝอ. รับฟัง ฝอ.ทุกสายงานจะ
ร่ วมในการบรรยายสรุ ปวิเคราะห์ภารกิจ เพื่อประกันได้วา่ ทุกคนมีความ
เข้าใจตรงกัน
การบรรยายของ ฝอ. ๓ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
๑. ภารกิจและเจตนารมณ์ของ ผบ.หน่วยเหนือสู งขึ้นไป๒ ระดับ
๒. ภารกิจ เจตนารมณ์ แนวคิดในการปฏิบตั ิ, แผนลวงของ บก.
หน่วยเหนือ ๑ ระดับ
๓. ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
- ที่ต้ งั หน่วยปั จจุบนั
- การสนับสนุนจากเหล่าทัพ
- ที่ต้ งั และภารกิจของหน่วยอื่นๆ
- พื้นที่น่าสนใจ

- การวิเคราะห์เวลา
๔. สมมติฐาน (ที่สาคัญ)
- สมมติฐานของหน่วยเหนื อ
- สมมติฐานของ สธ.๓
๕. ข้อจากัด (ข้อบังคับ, ข้อห้าม) ต่อเสรี ในการปฏิบตั ิและ
ผลกระทบต่อหน่วยและภารกิจ
๖. กิจเฉพาะ
๗. กิจแฝง
๘. กิจสาคัญยิง่
๙. ข้อสรุ ป
- ความขาดแคลนและอุปสรรคของหน่วยดาเนิ นกลยุทธ์
และหน่วยสนับสนุนการรบ
- ข้อเสนอแนะทางยุทธวิธี
การบรรยายของ เสธ./รอง ผบ.หน่วย ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
๑. ความมุ่งหมายและลาดับการบรรยาย
๒. สถานภาพของหน่วย (ฝอ.๓ อาจจะต้องบรรยาย)
- จุดศูนย์ถ่วง/ความล่อแหลมของฝ่ ายเรา
- หน่วยดาเนินกลยุทธ์
- หน่วยสนับสนุนการรบ
- หน่วยสนับสนุนการช่วยรบ
- สภาพขวัญและกาลังใจ
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อให้ ผบ.หน่วยยืนยันแนวทางการวางแผน
- ห/ป ของข้าศึกที่จะนาไปพัฒนาเป็ น ห/ป ฝ่ ายเรา
- ยืนยันภารกิจแถลงใหม่
- แนวความคิดในการปฏิบตั ิ
- แนวความคิดในการลวง
- ความเร่ งด่วนในการสนับสนุน
- ตารางเวลา
- ประเภทคาสั่ง (ข้อเขียน/ส่ วน)
- ประเภทการซักซ้อม
๑๓. ร่ างเจตนารมณ์ข้ นั ต้นของ ผบ.หน่วย

เจตนารมณ์ของ ผบช. เป็ นข้อความที่กล่าวไว้ชดั เจนว่ากาลังทั้งหมด
ของหน่วยจะต้องทาอะไรบ้างต่อข้าศึกและภูมิประเทศ เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่
ต้องการ
โดยจะกล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญดังนี้
๑. ความมุ่งหมาย
๒. กิจสาคัญ
๓. ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
การพบปะเป็ นการถ่ายทอดเจตนารมณ์ของตนไปยัง ผบ.หน่วยรอง
ให้ชดั เจนถูกต้อง
เจตนารมณ์ของ ผบ.หน่วยถ่ายทอดลงล่าง ๒ ระดับและต้อง
สอดคล้องกับหน่วยเหนื อ ๒ ระดับด้วย
๑๔. ผบ.หน่วยให้แนวทางในการวางแผน
- เพื่อช่วยให้ ฝอ. วางแผนได้อย่างรวดเร็ ว หรื ออาจจะพัฒนาแผน
ด้วยตนเอง หรื อให้ ฝอ.เสนอแนวทางการวางแผนและปรับแต่งให้เหมาะสม
รายละเอียดจะมากน้อย ขึ้นกับ เวลา ประสบการณ์ ความคุน้ เคยในการ
ทางานร่ วมกัน
- องค์ประกอบที่จะกล่าวถึงในการวางแผนของ ผบ.หน่วย คือ
๑.จุดแตกหัก
๒. หนทางปฏิบตั ิของข้าศึกที่ตอ้ งการให้พฒั นาขึ้น
๓. ภารกิจแถลงใหม่(ยืนยัน)
๔. เจตนารมณ์ของ ผบ.หน่วย(ยืนยัน)
๕. แนวความคิดในการปฏิบตั ิ(โครงร่ างสนามรบหรื อ BOS)
๖. แนวทางปฏิบตั ิต่อเกณฑ์เสี่ ยง
๗. แนวคิดในการลวง
๘. ลาดับความเร่ งด่วนในการสนับสนุน
๙. ตารางเวลา
๑๐. ประเภทคาสั่ง/แผนที่จะแจกจ่าย
๑๑. รู ปแบบการซักซ้อมการปฏิบตั ิ
- โครงร่ างสนามรบ กาหนดขึ้นเพื่อให้ ผบ.หน่วยสามารถกาหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังของตนกับข้าศึกโดยอาศัยปั จจัยเวลา พื้นที่และ
ความมุ่งหมาย

การตั้งรับ ลึก, ป้ องกัน, ใกล้ (พื้นที่การรบหลัก), กองหนุ น, การ
ปฏิบตั ิในพื้นที่ส่วนหลัง
การรุ ก ลึก, การ ลว.และ รวป., ส่ วนเข้าตีหลัก/ตีสนับสนุน,
กองหนุน, การปฏิบตั ิในพื้นที่ส่วนหลัง
- BOS
๑. การข่าวกรอง
๒. การดาเนินกลยุทธ์
๓. การยิงสนับสนุน
๔. ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่และความสามารถในการอยู่
รอด
๕. การป้ องกันภัยทางอากาศ
๖. การช่วยรบ
๗. การควบคุมและการบังคับบัญชา
การวิเคราะห์ภารกิจทั้ง ๑๔ ขั้นตอนสามารถทาได้พร้อมๆกัน บางขั้นตอนต้องพิจารณา
ต่อเนื่องกันตามลาดับ ในเวลาจากัด ผบ.หน่วยกับ ฝอ.ร่ วมกันวิเคราะห์ภารกิจโดยการระดมความคิด หรื อ ผบ.
หน่วยอาจกระทาในใจเพียงคนเดียวแล้วกาหนดภารกิจสาคัญยิง่ และกิจแถลงใหม่โดยเร็ ว เพื่อให้ ฝอ.และหน่วย
รองวางแผนคู่ขนานต่อไป
๒. การพัฒนาหนทางปฏิบัติ
มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหนทางปฏิบตั ิของฝ่ ายเราหลายๆหนทาง อันเป็ นทางเลือกสาหรับ
ผบ.หน่วยในการตอบสนองเจตนารมณ์ของ ผบ.หน่วยเหนือ
ความต้องการสู งสุ ด คือ การพัฒนาหนทางปฏิบตั ิของฝ่ ายเราจานวนมากที่สุดต่อแต่ละหนทาง
ปฏิบตั ิของข้าศึกที่ ฝอ.๒ คิดขึ้น
เลือกหนทางปฏิบตั ิของข้าศึกที่เป็ นไปได้มากที่สุด และหนทางที่อนั ตรายที่สุดมาใช้ในการ
พัฒนาหนทางปฏิบตั ิของฝ่ ายเรา จะต้องมีการตรวจสอบ ห/ป ของเราโดย
๑. ความเหมาะสม
๒. ความเป็ นไปได้
๓. ความยอมรับได้
๔. ความแตกต่าง มี ๕ ประเด็น คือ
๑. ทิศทางหรื อจุดเพ่งเล็งของความพยายามหลัก
๒. การดาเนินกลยุทธ์
๓. การใช้กองหนุน
๔. การจัดเฉพาะกิจ

๕. การปฏิบตั ิการในเวลากลางวันหรื อกลางคืน
๕. ความสมบูรณ์ ห/ป ที่สมบูรณ์มี ๕ ส่ วน
๑. อะไร-แบบของการปฏิบตั ิ
๒. เมื่อไร- เวลาที่เริ่ ม/เสร็ จ
๓. ที่ไหน
๔. ทาไม
๕. อย่างไร
แนวทางการพัฒนาหนทางปฏิบตั ิมี ๖ ขั้นตอน
๑. การวิเคราะห์อานาจกาลังรบเปรี ยบเทียบ เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ท้ งั มวลของอานาจ
กาลังรบของฝ่ ายเราเปรี ยบเทียบกับฝ่ ายข้าศึก มี ๓ ขั้นตอน คือ
๑. การกาหนดค่าเปรี ยบเทียบ
๒. การคานวณค่า
๓. การประเมินค่าผลลัพธ์
๒. กาหนดหนทางปฏิบตั ิที่เป็ นไปได้ ตามลาดับขั้นดังนี้
๑. การกาหนดจุดแตกหัก
๒. กาหนดส่ วนปฏิบตั ิการสนับสนุน
๓. การกาหนดความมุ่งหมายของส่ วนปฏิบตั ิการหลักและส่ วนปฏิบตั ิการสนับสนุน
๔. กาหนดกิจทางยุทธวิธีให้กบั ส่ วนปฏิบตั ิการหลักและส่ วนปฏิบตั ิการสนับสนุน
๓. วางแผนขั้นต้น
๑. มีความมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงกาลังทั้งสิ้ นที่จาเป็ นต่อการบรรลุภารกิจ
๒. เป็ นพื้นฐานสาหรับแผนดาเนินกลยุทธ์ (การรบระยะใกล้)
๓. เป็ นการกาหนดอัตรากาลังรบที่แท้จริ งตามภารกิจของแต่ละหน่วยต่อหนทาง
ปฏิบตั ิของข้าศึก
การวางกาลังขั้นต้น อาจทาตามลาดับขั้นต่อไปนี้
๑. กาหนดอัตราส่ วนกาลังที่ฝ่ายเราต้องการ
๒. กาหนดขนาดของหน่วยที่จะใช้วางกาลัง ( ต่ากว่าหน่วยวางแผน ๒ ระดับ)
๓. พัฒนาเรื่ องลวงที่จะใช้วา่ มีผลต่อการวางกาลังอย่างไร
๔. วางกาลังโดยเริ่ มจากจุดที่คาดว่าจะปะทะก่อน
๔. พัฒนาแผนดาเนินกลยุทธ์
๕. กาหนดการควบคุมบังคับบัญชา
๖. เตรี ยมข้อความและภาพสังเขปของหนทางปฏิบตั ิ
๓. การวิเคราะห์ หนทางปฏิบัติ

ความมุ่งหมายเพื่อหาข้อดีและเสี ยของแต่ละหนทางปฏิบตั ิแล้วนามาเปรี ยบเทียบกัน อันจะ
นาไปสู่ การเสนอแนะหนทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดแก่ ผบ.หน่วย
วิธีปฏิบตั ิหลักในการวิเคราะห์หนทางปฏิบตั ิ คือ การวาดภาพการรบ เป็ นกรรมวิธีที่มีระเบียบ
ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายเรามองเห็นการดาเนินไปของการรบที่จะเกิดขึ้นในแต่ละหนทางการปฏิบตั ิ
ฝอ. ทุกคนต้องวาดภาพการปฏิบตั ิร่วมกัน
การวาดภาพการรบมี ๘ ขั้นตอน
๑. รวบรวมเครื่ องมือและเครื่ องมือต่างๆที่จาเป็ นในการใช้
๒. ทาบัญชีทหารของฝ่ ายเรา
๓. กาหนดรายงานสมมติฐาน
๔. ลาดับเหตุการณ์ที่สาคัญและจุดตกลงใจ
๕. กาหนดปั จจัยประเมินค่าหนทางปฏิบตั ิ เพื่อใช้ในการประเมินข้อดีละข้อเสี ยแต่ละหนทาง
ปฏิบตั ิ มี ๒ ประเภท
- ปั จจัยประเมินค่าที่กาหนดจากภารกิจ เจตนารมณ์ รวมทั้งแนวทางในการวางแผน
ของ ผบ.หน่วย
- ปั จจัยประเมินค่าที่กาหนดจากหลักนิยมพื้นฐาน รวมทั้งหลักการทางยุทธวิธี
๖. เลือกวิธีการวาดภาพสนามรบ มี ๓ วิธี
- เทคนิคตามแนวทางเคลื่อนที่ คือ การแบ่งพื้นที่การรบเป็ นพื้นที่ตามแนวกว้างของ
พื้นที่ปฏิบตั ิการ รู ปร่ างของแนวที่ถูกแบ่งจะขึ้นอยูก่ บั การวิเคราะห์พ้นื ที่ปฏิบตั ิการ
วิธีน้ ีเหมาะสมอย่างยิง่ ในกรณี ที่พ้นื ที่ปฏิบตั ิการแบ่งออกเป็ นห้องภูมิประเทศที่สาคัญ
- เทคนิคตามแนวกว้างของพื้นที่ปฏิบตั ิการ วิธีน้ ีจะเล็งการวาดภาพการรบไปที่แต่ละ
แนวทางเคลื่อนที่โดยเริ่ มจากส่ วนปฏิบตั ิหลักก่อนเหมาะในการเข้าตี หรื อในการตั้ง
รับที่มีช่องทางบังคับ/จากัดการเคลื่อนที่ของข้าศึก ข้อจากัด คือไม่ได้พิจารณาการ
ปฏิบตั ิต่างๆทางปี ก จึงอาจเป็ นการมองภาพสนามรบแคบเกินไป
- เทคนิคตามพื้นที่สาคัญ เป็ นการวิเคราะห์อย่างละเอียดเฉพาะพื้นที่สาคัญแห่งใดแห่ง
หนึ่งตามการปฏิบตั ิน้ นั มีประโยชน์มากในสถานการณ์ที่มีเวลาจากัดรวมทั้งขณะที่
ผบ.หน่วยแสวงข้อตกลงใจแบบเร่ งด่วน โดยแยกพื้นที่น้ นั ออกมาแล้วเพ่งเล็งเฉพาะ
เหตุการณ์วกิ ฤตกิจในพื้นที่น้ นั
๗. เลือกวิธีบนั ทึกและการแสดงผลการวาดภาพการรบ มี ๒ วิธี
- การบันทึกแบบบรรยาย คือ การบรรยายการมองเห็นภาพในสนามรบที่จะเกิดขึ้นไป
ตามลาดับขั้นโดยใช้ประโยคแบบร้อยแก้ว

- การบันทึกแบบสังเขป ใช้บนั ทึกเกี่ยวกับที่ต้ งั และกิจสาคัญต่างๆซึ่ งอาจอ้างตาบล
แห่งหนึ่งบนแผนที่หรื ออาจเป็ นข้อพิจารณาทัว่ ไปเป็ นพื้นที่กว้างๆก็ได้ ผบ.และฝอ.
อาจบันทึกข้อมูลเหล่านี้ลงแผนที่หรื อตารางประสานสอดคล้อง
๘. การวาดภาพการรบและประเมินผล
การวิเคราะห์หนทางปฏิบตั ิจะสิ้ นสุ ดลงที่การบรรยายสรุ ปวาดภาพสนามรบ ซึ่ งการกระทาเมื่อเวลา
อานวยให้ เพื่อให้มนั่ ใจว่า ฝอ.ทุกคนมีความเข้าใจผลการวาดภาพการรบเป็ นอย่างดีและเข้าใจตรงกัน เป็ นการ
บรรยายให้กบั เสนาธิ การ หรื อ รอง ผบ.หน่วย
๔. การตกลงใจและการปฏิบัติ
ประกอบด้วยการเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละหนทางปฏิบตั ิ และผบ.หน่วยจะตกลงใจว่าจะ
นาหนทางปฏิบตั ิใดไปพัฒนาเป็ นแผนและคาสั่งต่อไป มี ๔ ขั้นตอน
๑. การเปรี ยบเทียบหนทางปฏิบตั ิ
๒. การตกลงใจเลือกหนทางปฏิบตั ิ
๓. การจัดทาแผน/คาสั่งและการแจกจ่าย
๔. การปฏิบตั ิตามแผน/คาสั่งและการกากับดูแล
๑. การเปรี ยบเทียบหนทางปฏิบตั ิ เพื่อระบุวา่ หนทางใดมีโอกาสในการบรรลุภารกิจมากที่สุดเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับหนทางปฏิบตั ิของข้าศึกที่ใช้ในการพัฒนาหนทางปฏิบตั ิ มี ๓ รู ปแบบ
๑. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
๒. การวิเคราะห์ปัจจัยโดยทัว่ ไป
๓. การวิเคราะห์ปัจจัยเฉพาะ
๒. การตกลงใจเลือกหนทางปฏิบตั ิ ผบ.หน่วยนั้นอาจเป็ นไปได้หลายๆทางเลือกดังนี้
๑. เลือกหนทางปฏิบตั ิตามที่ ฝอ.เสนอ ซึ่ งอาจมีการดัดแปลงบางส่ วนของหนทางปฏิบตั ิ
๒. ให้นาเหตุการณ์สาคัญ โอกาสหรื ออุปสรรคที่พิสูจน์ทราบระหว่างการวาดภาพการรบมา
พัฒนาเป็ นแผนสารอง แผนเผชิญเหตุ หรื อการปฏิบตั ิตามลาดับขั้น
๓. ให้ ฝอ. เริ่ มการปฏิบตั ิข้ นั ตอนการแสวงหาข้อตกลงใจขั้นใดขั้นหนึ่งใหม่ พัฒนาหนทาง
ปฏิบตั ิใหม่ ดัดแปลงหากหนทางไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของตน
๔. ผบ.หน่วยให้ ฝอ. พัฒนาหนทางปฏิบตั ิใหม่ตามเจตนารมณ์หรื อการประมาณการณ์ของ
ผบ.หน่วยเอง
๓. การจัดทาแผน/คาสั่ง และการแจกจ่าย
๔. การปฏิบตั ิตามแผน/คาสั่งและการกากับดูแล
การนากรรมวิธีแสวงข้ อตกลงใจไปประยุกต์ ใช้ มี ๓ วิธี
๑. การแสวงข้อตกลงใจอย่างประณี ต คือ อย่างเต็มรู ปแบบ ใช้การพิจารณาจาก ฝอ.และฝ่ าย
กิจการพิเศษอย่างเต็มที่ มีเวลามากพอ วางแผนก่อนเข้าสู่ การสู ้รบหรื อในช่วงที่ไม่มีการสู ้รบ

๒. การแสวงข้อตกลงใจในสถานการสู ้รบ คือ การแสวงข้อตกลงใจที่ใช้ในการวางแผน
ระหว่างการสู ้รบ โดยการประเมินผลลัพธ์ของการสู ้รบในปั จจุบนั และกาหนดแนวความคิดสาหรับการ
สู ้รบในอนาคต
๓. การแสวงข้อตกลงใจอย่างเร่ งด่วน ใช้ในสถานการณ์ที่มีเวลาจากัดมากหรื อไม่มีเวลา แต่
ปัญหาที่ตอ้ งแก้ไขทันที
การประมาณการกับการบวนการแสวงข้ อตกลงใจ
ในการดาเนินกรรมวิธีแสวงหาข้อตกลงใจนั้น มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีการจัดทา
ประมาณการโดยมีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างมี
ลาดับขั้นตอนและมีเหตุผลอันจะนาไปสู่ การกาหนดหนทางปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดภายใต้ขอ้ จากัดของ
เวลาและข่าวสารที่มีอยู่
การประมาณการของ ฝอ. มักจะเกี่ยวข้องกับงานในสายงานนั้นโดยเฉพาะ
- การประมาณการกาลังพล
- การประมาณการข่าวกรอง
- การประมาณการการยุทธ์
- การประมาณการส่ งกาลังบารุ ง
- การประมาณการกิจการพลเรื อน
ในบางกรณี ผบ.หน่วยรอง อาจจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นฝ่ ายกิจการพิเศษของ ผบ.หน่วยเหนือ
ในเลาเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทาทั้งการประมาณสถานการณ์และการประมาณการ
คาสั่ งแบ่ งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
๑. คาสั่งการรบ เป็ นคาสั่งเกี่ยวกับการปฏิบตั ิทางยุทธ์ศาสตร์ ทางยุทธวิธี การช่วยรบ แบ่งเป็ น ๗
ประเภท
๑. คาสั่งนโยบาย
๒. สาส์นยุทธการ
๓. คาสั่งยุทธการ
๔. คาสั่งการช่วยรบ
๕. รปจ.
๖. คาสั่งเตรี ยม
๗. คาสัง่ เป็ นส่ วนๆ
๒. คาสั่งปกติ

แผนแบ่ งตามระยะเวลา คือ สั้ น กลาง ยาว
แผนแบ่ งตามความมุ่งหมาย มี ๖ ประเภท
๑. แผนยุทธ์ศาสตร์
๒. แผนการทัพ
๓. แผนยุทธการ
๔. แผนการช่วยรบ
๕. แผนสารอง
๖. แผนเผชิญเหตุ
ข้ อแตกต่ างระหว่างแผนกับคาสั่ ง
๑. คาสัง่ ต้องบ่ง เวลาที่แน่นอน แผนใช้วนั ว. เวลา น. หรื อ เมื่อสัง่
๒. คาสั่งไม่มีสมมติฐาน
ตัวเรื่ องของแผน/คาสั่ งยุทธการ มี ๕ หัวข้ อ คือ
๑. สถานการณ์
๒. ภารกิจ
๓. การปฏิบตั ิ
๔. การช่วยรบ
๕. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่ อสาร
การจัดเฉพาะกิจอาจแสดงไว้ในที่ใดที่หนึ่งของสามแห่ง คือ
๑. แสดงไว้ก่อนข้อที่ ๑
๒.แสดงไว้เป็ นผนวกประกอบแผนและคาสั่ง
๓. แสดงไว้ขอ้ ที่ ๓ ของ แผน/คาสั่ง
ข้ อตกลงในการตอบรับ
เป็ นการสั่งการให้ผรู ้ ับคาสั่งแสดงการตอบรับเพื่อแสดงว่าได้รับและเข้าใจในแผน/คาสั่งนั้นแล้ว
ข้ อพิจารณาของฝ่ ายอานวยการ
เป็ นวิธีการแก้ปัญหาทางการทหารที่นามาใช้ในการทางานในเวลาปกติ กรณี ที่เกิดปั ญหาที่มีความ
ยุง่ ยากขึ้น หรื อมีปัจจัยต่างๆหลายด้านด้วยกัน ที่ตอ้ งมาทาการพิจารณาอย่างรอบคอบ ฝ่ าย เสธ. มีหน้าที่ในการ
แสวงหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาในครั้งนั้น มาจัดทาเป็ น ข้อพิจารณาของฝ่ ายอานวยการ

ระเบียบงานสารบรรณของกองทัพบก
การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ ายอานวยการที่ไม่มีความซับซ้อนและง่ายต่อการสั่งการจะทาในรู ปของ
บันทึกข้อความ มี ๔ หัวข้อ
๑. ปัญหา
๒. ข้อเท็จจริ ง
๓. ข้อพิจารณา
๔. ข้อเสนอ
หนังสื อราชการมี ๖ ชนิด
๑. หนังสื อภายนอก (ใช้ภายใน/นอก กห.)
๒. หนังสื อภายใน
๓. หนังสื อประทับตรา
๔. หนังสื อสั่งการ (คาสั่งทัว่ ไป/เฉพาะ, ระเบียบ, ข้อบังคับ)
๕. หนังสื อประชาสัมพันธ์ (ประกาศ, แถลงการณ์, ข่าว)
๖. หนังสื อที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรื อรับไว้เป็ นหลักฐาน (หนังสื อรับรอง, รายงานการประชุม,
บันทึก, หนังสื ออื่นๆ)
การเขียนหนังสื อราชการ หลักทีพ่ จิ ารณา คือ
๑. ถูกต้อง
๒. สมบูรณ์ กะทัดรัด ชัดเจน
๓. ลาดับดีและมีเอกภาพ
๔. บรรลุวตั ถุประสงค์
๕. คงเส้นคงวาและเน้นจุดสาคัญ
๖. สุ ภาพ
๗. ราบรื่ น
การฝึ ก
ทาให้ทหารมีความรู ้ ความชานาญในหน้าที่ตน ส่ งเสริ มความมีวนิ ยั พลานามัย ความรักหมู่คณะ ความ
เป็ นผูน้ าและขวัญ
แนวความคิดเบื้องต้ นในการฝึ ก
๑. ไม่หยามเกียรติ
๒. การฝึ กเป็ นผูน้ าที่เหมาะสม ฝึ กคนให้เป็ นทหารที่ดี
๓. ระบบการฝึ กที่ดีตอ้ งนามาใช้ในการฝึ กทหาร
๔. ฝึ กจากง่ายไปหายาก ฝึ กจากบุคคลไปหาหน่วย
๕. ความชานาญจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการกากับดูแล

๖. หลักและเทคนิคต้องเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
๗. ผบช.รับผิดชอบในการฝึ กหน่วยของตน
ความมุ่งหมายในการฝึ ก
๑. วินยั ทหาร
๒. สุ ขภาพ ความแข็งแรง อดทน
๓. ขวัญและความรักหมู่คณะ
๔. ความริ เริ่ มและการปรับตัว
๕. ความเป็ นผูน้ า
๖. การปฏิบตั ิงานเป็ นชุด
๗. สมรรถภาพทางเทคนิค (การใช้อาวุธยุทโธปกรณ์)
๘. สมรรถภาพทางยุทธวิธี
หน่ วยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการฝึ กของ ทบ.
๑. ยก.ทบ. (นโยบาย, งบประมาณ, ขออนุมตั ิการฝึ กพิเศษ, อานวยการและกากับดูแลการฝึ กผสมและ
ร่ วม/ผสม)
๒. ยศ.ทบ. (กากับดูแลการฝึ กหน่วยระดับ ทบ., ออกคาสั่งฝึ กประจาปี , เสนอ/จัดสรรงบประมาณ,
ตรวจ ปรับปรุ ง รายงานการฝึ ก การสนับสนุนตามระยะเวลา, อนุมตั ิสรรพตาราทุกชนิด)
๓. กรมฝ่ ายอานวยการ กรมฝ่ ายกิจการพิเศษ กรมฝ่ ายยุทธบริ การ (ข้อเสนอแนะในสายงาน, ให้การ
สนับสนุน, เข้าร่ วมสังเกตการฝึ ก)
๔. เหล่าสายวิทยาการ (พัฒนาหลักนิยม เครื่ องช่วยฝึ ก ตารา, ร่ วมเป็ นกรรมการ, กากับดูแลการฝึ กของ
หน่วยในสายวิทยาการของตน)
๕. ศฝยว.ทบ.(ตรวจสอบกองพันผสมและร้อย ค.หนัก, การฝึ กอื่นๆที่ ทบ.รับมอบ, ห้องทดลองการรบ)
๖. หน่วย ( จัดการฝึ กที่หน่วยรับผิดชอบ, เสนอแนะข้อมูลการฝึ ก, เสนอแนะงานการฝึ กและสนับสนุน
การฝึ ก, พัฒนาการจัดการฝึ กและเครื่ องช่วยฝึ ก, บริ หารทรัพยากรการฝึ กให้เกิด ประสิ ทธิ ภาพ, เตรี ยมกาลังพล
ให้พร้อมรับการฝึ ก, เลือกพื้นที่ให้เหมาะสมท้าทาย
๗. ผบ.หน่วย เป็ นผูร้ ับผิดชอบภารกิจการฝึ กของหน่วยตน เพื่อปฏิบตั ิภารกิจตามการจัดและภารกิจอื่น
ที่ได้รับมอบ
ประเภทของการฝึ ก มี ๓ ประเภท
๑. ขนาดหน่วย
๒. การจัดสรรงบประมาณ
๓. การจัดหน่วยเข้ารับการฝึ ก
ขนาดหน่ วย
๑. บุคคล คือ การฝึ กครู ทหารใหม่, ฝึ กทหารใหม่, เฉพาะหน้าที่, ตามหน้าที่, ยิงปื นประจาปี

๒. หน่วยเบื้องต้น คือ หมู่ ตอน หมวด, กองร้อย
๓. หน่วยเบื้องสู ง คือ กองพันขึ้นไป ฝึ กในลักษณะผสมเหล่า

การจัดสรรงบประมาณ
๑. การฝึ กวงรอบประจาปี
๒. การฝึ กงานตามหน้าที่
๓. การฝึ กงบงานฝึ กศึกษาพิเศษ
๔. การฝึ กนอกเหนือจากที่ได้จดั สรรไว้แล้ว
การจัดหน่ วยเข้ ารับการฝึ ก
๑. การฝึ กเหล่าเดียว
๒. การฝึ กผสม(ระหว่างเหล่า)
๓. การฝึ กร่ วม(กับต่างเหล่าทัพ)
๔. การฝึ กร่ วมผสมกับมิตรประเทศ
งานฝึ กหลักในวงรอบประจาปี
๑. การฝึ กตามวงรอบประจาปี
๒. การฝึ กศึกษาพิเศษ
๓. การฝึ กงานในหน้าที่
การฝึ กพิเศษ
เป็ นการฝึ กที่อยูน่ อกเหนื อจากแผนงานการฝึ กประจาปี ซึ่ งอาจจัดให้มีข้ ึนตามความจาเป็ นทางยุทธการ
และตามนโยบายของ ผบช.
การฝึ กโดยความริเริ่มของหน่ วย
เป็ นการเพิม่ พูนขีดความสามารถของกาลังพล ตลอดจนหน่วย โดยมีระเบียบและหลักสู ตรหรื อตาราที่
เกี่ยวข้องรับรองหรื อเป็ นการทดสอบหลักการทางยุทธวิธีที่หน่วยคิดค้นขึ้น และต้องไม่ซ้ าซ้อน
กระทบกระเทือนต่องานการฝึ กตามวงรอบประจาปี มี ๒ ลักษณะ
๑.ไม่ใช้งบประมาณและสิ่ งอุปกรณ์เพิ่มเติม (แจ้ง ยศ.ทบ.ล่วงหน้าและรายงานการฝึ กหลังจบ)
๒. ใช้งบประมาณและสิ่ งอุปกรณ์เพิ่มเติมจาก ทบ. ( รายงานของความเห็นชอบตามสายการ
บังคับบัญชาจนถึง ยศ.ทบ. เมื่อรับอนุมตั ิจึงทาการฝึ ก และรายงานการฝึ กหลังจบ)
การจัดการฝึ ก
การวางแผน การอานวยการและการกากับดูแล เพื่อที่จะให้บรรลุเป้ าความมุ่งหมายของการฝึ กที่ได้รับ
มอบ

แผนการฝึ ก
การกาหนดหนทางปฏิบตั ิของ ผบช. ที่จะทาให้หน่วยสามารถบรรลุภารกิจของการฝึ ก
การพัฒนาแผนการฝึ ก
การประมาณการฝึ ก ซึ่งทาเพื่อให้ได้แผนการฝึ กออกมา ประกอบด้วย
๑. การวิเคราะห์ภารกิจ
๒. การกาหนดระบบการจัดการฝึ ก
๓. การวิเคราะห์สถานการณ์ฝึก
๔. การตกลงใจ
ระบบการฝึ กมี ๒ ประเภท คือ การรวมการและการแยกการ
การวิเคราะห์ สถานการณ์ ฝึก
กาหนดปั จจัยที่มีส่วนช่วยในการดาเนิ นการฝึ กและอาจทาให้เห็นอุปสรรคต่อการฝึ ก ปั จจัยที่นามา
วิเคราะห์ได้แก่
๑. การฝึ กที่จาเป็ นต้องกระทา
๒. เจ้าหน้าที่
๓. เวลา
๔. เครื่ องอานวยความสะดวกในการฝึ ก
๕. เครื่ องช่วยฝึ ก
๖. ยุทโธปกรณ์
๗. อุปสรรคในการฝึ ก
กาหนดการฝึ กจะประกอบด้วย ๒ ส่ วน คือ ตัวกาหนดการฝึ กและผนวกต่างๆ
คาสั่ งการฝึ ก คือ การกาหนดการฝึ กที่ออกโดยหน่วยระดับกองพันหรื อสู งกว่ า
ตารางกาหนดการฝึ ก คือ ส่ วนกาหนดการฝึ กของหน่วยระดับกองร้ อย
การฝึ กที่เน้นผลการปฏิบตั ิ เป็ นกลวิธีการฝึ กที่มีแนวทางความคิดว่าการเรี ยนรู ้จะประสบความสาเร็ จได้
จากการที่บุคคลหรื อหน่วยได้กระทาอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อมากกว่า ภายใต้สภาพเฉพาะจนกระทัง่ บุคคลหรื อ
หน่วยนั้นได้แสดงออกถึงระดับความชานาญที่ได้ต้ งั ไว้เป็ นมาตรฐานการฝึ ก
การเขียนความมุ่งหมายของการฝึ กที่เน้นผลการปฏิบตั ิมี ๓ ประการ
๑. งาน
๒. เงื่อนไข
๓. มาตรฐาน
ข้อดี
๑. มีวตั ถุประสงค์ ความมุ่งหมายในการฝึ กชัดเจน

๒. มีการใช้ทรัพยากรในการฝึ กอย่างมีปะสิ ทธิ ภาพ
๓. เป็ นการฝึ กที่เน้นถึงตัวทหารมากกว่าตัวผูฝ้ ึ ก
การเตรี ยมการฝึ กและดาเนินการฝึ ก ใช้กรรมวิธีวางแผนย้อนหลัง ๓ ขั้นตอน
๑. การกาหนดผลการฝึ กที่ตอ้ งการ
๒. การเตรี ยมการเพื่อดาเนินการฝึ ก
๓. การดาเนินการฝึ กให้บรรลุถึงมาตรฐานการฝึ ก
การฝึ กที่เน้นผลการปฏิบตั ิแบ่งการฝึ กออกเป็ น ๒ ประเภท
๑. ฝึ กเป็ นบุคคล
๒. ฝึ กเป็ นกลุ่ม ( การฝึ ก จนท.ประจาอุปกรณ์และการฝึ กเป็ นหน่วยทางยุทธวิธี)
การควบคุมทางการยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการรบปั จจุบนั เนื่ องจาก
สภาพสนามรบมีการแปรผันมากขึ้น การกาหนดตาบลการรบแตกหัก การรวมอานาจกาลังรบมีความสาคัญและ
มีความยุง่ ยากมากขึ้น ทุกหน่วยต้องมีความเข้าใจในเจตนารมณ์และแนวความคิดในการปฏิบตั ิของ ผบช. อาจมี
การตัดขาดของการติดต่อสื่ อสารหน่วยต้องดารงการรบต่อไป
แผนจะต้องมีความอ่อนตัวเพียงพอต่อการให้ ผบ.หน่วยรองสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความ
เหมาะสมในอันที่จะบรรลุเป้ าหมายของ ผบ.หน่วยโดยส่ วนรวม
ระบบการบังคับบัญชาต้องเน้นการปลูกฝังเทคนิคการใช้และวิธีการปฏิบตั ิของ ผบ.หน่วย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เพื่อเอื้ออานวยให้เกิดความอ่อนตัวและมีเสรี ในการปฏิบตั ิได้โดยลาพัง เรื่ องแรกที่ตอ้ งเน้น คือ การใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดด้วยการใช้คาสั่งเตือน การปรับสถานการณ์ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอและการวางแผน
และวางกาลังไว้ล่วงหน้าเสมอ จนเป็ นเรื่ องที่ทาเป็ นปกติ
การจัดลาดับประเภทที่บงั คับบัญชาเพื่อจาแนกการบังคับบัญชาและการควบคุม ประกอบด้วย
๑. ที่บญั ชาการทางยุทธวิธี
๒. ที่บญั ชาการหลัก
๓. ที่บญั ชาการหลัง
สาหรับการดาเนินการให้ ทก.สามารถอยูร่ อดได้ตอ้ งพิจารณาให้มีความสมดุลระหว่าง ความอยูร่ อด
และประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน
ข้อพิจารณา
๑. ภารกิจ
๒. การมอบความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ โดยชัดแจ้ง
๓. ขนาดที่บญั ชาการ
๔. ส่ วนที่ทาหน้าที่บงั คับบัญชาและควบคุมที่มีขนาดเล็ก ต้องการความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่
๕. จัดให้มีส่วนบังคับบัญชาและควบคุมมากกว่าหนึ่งแห่ ง เพื่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีความ
ต้อเนื่องในการรบและสามารถที่จะปรากฏตัว ณ.ตาบลวิกฤต เพื่อความเป็ นผูน้ าและมีอิทธิ พลต่อการรบได้

๖. การติดต่อสื่ อสาร
- วิทยุ FM
๑. ข่ายบังคับบัญชา/ยุทธการ
๒. ข่ายการข่าวกรอง
๓. ข่ายธุ รการและส่ งกาลังบารุ ง
- วิทยุ AM (กองร้อย-ทภ.)
- วิทยุโทรพิมพ์ (กองพล-ทภ.-ทบ.)
- วิทยุถ่ายทอด (กองพล-ทภ.-ทบ.)
- เครื่ องโทรศัพท์และตูส้ ลับสาย(มว.-ทบ.)
- พลนาสาร
๗. ผบช. ต้องดาเนินการฝึ กเจ้าหน้าที่ต้ งั แต่ยามปกติ
การวางแผนล่วงหน้า จาเป็ นต้อง
๑. รู ้เกี่ยวกับเทคนิคยุทธวิธีของฝ่ ายตรงข้าม
๒. บ่งชี้เจตนารมณ์ของฝ่ ายตรงข้าม
๓. สามารถกาหนดจุดสนใจ
๔. สามารถถ่ายทอดข่าวสารได้รวดเร็ ว
๕. การดาเนินการและวิเคราะห์ของ ฝสธ. เพื่อ ผบ.ได้รับข่าวสารรวดเร็ วและสะดวกในการตกลงใจ
พื้นที่การรบที่กว้างขวางตั้งแต่แนวหลังสุ ดจนถึงพื้นที่ส่วนหลังของฝ่ ายตรงข้าม จะมีผลต่อการ
ติดต่อสื่ อสาร ดังนั้น การแบ่งระดับของ ทก. การมอบหมายความรับผิดชอบและการมอบอานาจให้หน่วยรอง
ทาหน้าที่แทนและการสนธิ การติดต่อสื่ อสารอย่างเต็มที่
ระบบการบังคับบัญชาและการควบคุมประกอบด้วย
๑. การจัดหน่วยในการบังคับบัญชาและการควบคุม
๒. กรรมวิธีในการบังคับบัญชาและควบคุม
๓. สิ่ งอานวยความสะดวกในการบังคับบัญชาและการควบคุม
การบังคับบัญชาจะแตกต่างกันในระดับหน่วย
๑. ผบ.พัน. จะพิจารณาการใช้หน่วยระดับ มว. ทาการรบด้วยกองร้อย
๒. ผบ.กรม(ผบ.พล.น้อย)จะพิจารณาถึงระดับกองร้อย ทาการรบด้วยกองพัน
๓. ผบ.พล. จะพิจารณาถึงระดับกองพัน ทาการรบด้วยกรม
๔. กองทัพน้อย จะพิจารณาถึงระดับกองพัน ทาการรบด้วยกรม คาดการณ์การรบล่วงหน้า ๒๔-๙๖ ช.
ม.
งานในหน้ าทีใ่ นการบังคับบัญชา

ระบบการบังคับบัญชาและการควบคุม มีความมุ่งหมาย คือ การสนับสนุนส่ งเสริ มให้ผบู ้ งั คับบัญชา
สามารถบังคับบัญชาหน่วยรองของตนได้
งานในหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชา คือ
๑. การบังคับบัญชาหน่วยรอง
๒. ต้องทราบสถานการณ์อยูเ่ สมอ
๓. การมอบภารกิจ
๔. การประกอบกาลังที่เหมาะสม
๕. ตัดสิ นใจ
๖. อานวยการและผนึกการใช้กาลังทั้งมวล
๗. ดารงสภาพการรบ
๘. ชักจูงขวัญให้มีการรุ กรบ
ในการที่จะบรรลุหน้าที่ดงั กล่าว ผบ.ต้องอาศัยระบบการบังคับบัญชาและการควบคุม เพื่อให้ ผบ.
สามารถ
๑. ทราบความเคลื่อนไหวของฝ่ ายตรงข้ามได้ตลอดพื้นที่น่าสนใจ
๒. คาดการณ์ถึงการปฏิบตั ิของฝ่ ายตรงข้ามได้ล่วงหน้า
๓. ติดตามเฝ้าฟังการปฏิบตั ิของหน่วยรองต่าลงไปได้ ๒ ระดับ
๔. ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยรองหลักได้ตลอดเวลา
๕. อานวยการต่อการโจมตีของฝ่ ายตรงข้ามระลอกที่ ๒
๖. พิสูจน์ทราบและทาลายฝ่ ายตรงข้ามที่ออ้ มผ่านหรื อมิใช่กาลังเผชิญหน้า
๗. เปลี่ยนแปลงการดาเนินกลยุทธ์ได้ทนั เวลาต่อการเปลี่ยนแปลงของสนามรบ
๘. คาดการณ์และปฏิบตั ิได้ทุกกาลโอกาส
การบังคับบัญชาและการควบคุมเป็ นการปฏิบตั ิ ๒ ลักษณะ
๑. การบังคับบัญชา เป็ นการดาเนินการซึ่งทาให้ความปรารถนาและเจตนารมณ์ ของ ผบ.ถูกส่ งไปยัง
หน่วยรองทั้งหลาย การดาเนิ นการนี้คือ การอานวยการ โดย ผบ.มัน่ ใจและเชื่อถือไว้วางใจหน่วยรองได้
๒. การควบคุม เป็ นการดาเนินการซึ่งทาให้การปฏิบัติการของหน่วยรองที่ไม่เป็ นไปตามความต้องการ
ของ ผบ. ถูกบ่งชี้และแก้ไขให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
การบังคับบัญชาและการควบคุมเป็ นการใช้อานาจในการบังคับบัญชาและอานวยการโดย ผบ.หน่วย
ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งโดยถูกต้องต่อหน่วยต่างๆ เพื่อให้บรรลุภารกิจ
ระบบการบังคับบัญชาและการควบคุมมี ๓ ประการ
๑. การวางแผนการรบ
๒. การปฏิบตั ิการรบ
๓. ดารงสภาพการรบ

วิธีการเสนอข่าวสารที่มีอยู่
๑. การใช้แผนที่สถานการณ์
กองทัพน้อย ใช้ ๑ : ๑๐๐,๐๐๐ ครอบคลุมพื้นที่น่าสนใจ
ใช้ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ ๒๕,๐๐๐ วางแผนเฉพาะพื้นที่และเมื่อต้องการ
รายละเอียดมากขึ้น
กองพล
ใช้ ๑ : ๕๐,๐๐๐ มากที่สุด
ใช้ ๑ ซ ๒๕๐,๐๐๐ เพื่อครอบคลุมสิ่ งที่ตอ้ งการมากขึ้น
๒. กระดานแสดงสถานภาพและแผนภูมิต่างๆ
๓. ระบบข้อมูลสาหรับงานของ ฝอ. เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ ถ้าได้ขอ้ มูลใหม่ตอ้ งทาการบันทึกโดย
ทันที สามารถเสนอข้อมูลได้มากและแสดงได้พร้อมกันทั้งระบบ ทราบปั ญหาเร็ วขึ้น ทาให้การประมาณการ
และการตกลงใจเร็ วขึ้น
สถานที่ที่ ผบ.ประจาอยูแ่ ละที่จะอานวยการรบในพื้นที่กว้างขวางต้องมีเครื่ องมืออานวยความสะดวกที่
พร้อมมูล ไม่วา่ ต้องการทราบสิ่ งใด สั่งการใดๆ ต้องสามารถตอบสนองได้รวดเร็ ว ต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ
ในยามปกติ เรี ยกว่า กองบัญชาการ (กองพล) หรื อ กองบังคับการ(กรมลงมา)
ในยามสงคราม เรี ยกว่า ที่บญั ชาการ (กองพล) หรื อ ที่บงั คับการ (กรมลงมา)
ความมุ่งหมาย คือ เพื่อสนับสนุนผูท้ ี่แสวงข้อตกลงใจ
แบบของ ทก. มี ทก.ยุทธวิธี, หลัก, สารอง, หลัง
ภาระหน้าที่สาคัญที่สุดของ ฝสธ. คือ การเสนอข่าวสาร ซึ่ งต้องเป็ นข่าวที่ทนั เวลา, ถูกต้อง, แม่นยา
และเป็ นข่าวที่สาคัญจริ งๆ การดาเนินการของ ฝสธ.ต่างๆ ที่สอดคล้องกันและกันทาให้ ผบ.ผสมผสานอานาจ
กาลังรบ ณ.ตาบลและเวลาที่ตอ้ งการได้ถูกต้องเหมาะสมตลอดห้วงการปฏิบตั ิการรบ
ภาพที่ต้ งั โดยทัว่ ไปของ ทก.ในสนามรบ
โดยธรรมดา ทก.สามารถบังคับบัญชาและควบคุมได้ตลอดพื้นที่สนามรบ
ในระดับกองพล รอง ผบ.พล. ๒ คน จะเป็ นฝ่ ายการดาเนิ นกลยุทธ์และฝ่ ายสนับสนุน มีบางครั้งต้องทา
หน้าที่เป็ น ผบ.ฉก.
ผบ.พลจะอยูท่ ี่ ทก.หลักหรื อยุทธวิธีและ รอง.ผบ.พลอาจจะอยูท่ ี่ ทก.หลัก, ยุทธวิธีหรื อหลัง แล้วแต่
สถานการณ์รบ หรื อ ผบ.พลอยูท่ ี่ ทก.หลักและรอง.ผบ.พล.อยูท่ ี่ ทก.ยุทธวิธี
ปัจจัยสาคัญของ ทก.
๑. ความอยูร่ อด
๒. ประสิ ทธิภาพ
ทก.ยุทธวิธี
๑. ปฏิบตั ิการรบเฉพาะที่ใกล้ชิดติดพัน
๒. การวางแผนในช่วงระยะเวลา ๒๔ ชม.

๓. มีขนาดเล็ก คล่องแคล่วใช้ยานพาหนะทั้งล้อและสายพาน เคลื่อนที่ได้ ๑๐๐ เปอร์ เซ็นต์ กาลังพลไม่
เกิน ๑๒๐ คน
๔. มีขีดความสามารถในการอยูร่ อด
๕. มีการวางแผนในการเคลื่อนย้ายทุก ๑๒-๒๔ ชม.
๖. การจัดมีความอ่อนตัว แต่การจัดส่ วนต่างๆต้องสอดคล้องกับ ทก.หลัก
๗. การยิงสนับสนุนและการสนับสนุนอื่นๆ รอง.ผบ.หรื อ สธ. ๓เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ทก.หลัก
๑. อยูห่ ลังหน่วยในแนวหน้า ระดับกองพลต้องอยูพ่ น้ ระยะยิง ป.ข้าศึก
๒. เสนาธิการควบคุม ทก.หลัก
๓. การวางแผนสาหรับอนาคต
๔. ทก.หลักประกอบด้วย
- ส่ วนของ สธ. ๑,๒,๓,๔,๕ อาจจะมีแค่ ๑,๒,๔,๕
- ส่ วนยิงสนับสนุน
- ส่ วนเคมี ที่เกี่ยวกับการป้ องกันเชิงรับ
- ส่ วนควบคุมทางอากาศยุทธวิธี
- ส่ วนควบคุมห้วงอากาศ (ปภอ.และบ.ทบ.)(อยูภ่ ายใต้ สธ.๓ อากาศ)
๕. ทาหน้าที่ควบคุมการรบเมื่อไม่มี ทก.ยุทธวิธี
๖. การเปลี่ยนที่ต้ งั ใช้แบบ สลับขั้นหรื อเพียงขั้นเดียว(จากัดด้วยเวลา)
๗. ต้องดารงการสื่ อสารตลอดเวลา
๘. สธ. ๓ กาหนดที่ต้ งั ทัว่ ไป, สธ.๒ เรื่ องการ รปภ., สธ.๑. กาหนดที่ต้ งั แน่นอนร่ วมกับ หน.บก.และ
ผบ.ส.พล , เสธ.กองพล อนุมตั ิที่ต้ งั และเวลา วิธีการเคลื่อนย้าย, สธ.๓ แจ้ง บก.ทุกแห่งให้ทราบถึงที่ต้ งั และเวลา
ที่จะปิ ดทาการในที่ต้ งั เดิมและเปิ ดที่ต้ งั ใหม่

ทก.หลัง
๑. ดารงสภาพการรบให้ดาเนินการได้
๒. ควบคุมการปฏิบตั ิพ้นื ที่ส่วนหลัง
๓. ทาการวางแผนการปฏิบตั ิของพื้นที่ส่วนหลัง
๔. เตรี ยมสนามรบด้านการข่าวสาหรับพื้นที่ส่วนหลัง
๕. การจัดพื้นที่ตามภูมิประเทศในส่ วนหลังของกองทัพน้อย
๖. การควบคุมการจราจร

๗. มีหน้าที่ในการบังคับบัญชา/การควบคุมการปฏิบตั ิงานทั้งปวงทางด้านธุ รการและการส่ งกาลังบารุ ง
ในพื้นที่ส่วนหลัง
๘. จะต้องเป็ น ทก.หลักแทนจนกว่า ทก.หลัก จะถูกจัดตั้งขึ้นใหม่หลังจากถูกทาลาย
๙. ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบตั ิการพื้นที่ส่วนหลัง ฝสธ.ประสานงานและฝ่ ายกิจการพิเศษที่ ผบ.สัง่ ให้
ปฏิบตั ิงานใน ทก.หลัง
เมื่อมีการแต่งตั้ง ผบ.ทก.หลัง ต้องมัน่ ใจว่า
๑. แบ่งมอบความรับผิดชอบพื้นที่ส่วนหลังชัดเจน
๒. สามารถใช้ ศปก.หลัง เพื่อวางแผน, ประสานงาน, ฝึ กและอานวยการพื้นที่ส่วนหลัง
๓. ได้รับอุปกรณ์การสื่ อสารเพื่อพอและเชื่ อถือได้ในการบังคับบัญชาและการควบคุม
๔. การประสานงาน ระหว่าง สธ.๒, ๓ และ ศปก.หลัง เป็ นไปอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่ อง
๕. ประสานกับ สธ.๕ และฝกร.เพื่อรวบรวมการสนับสนุ นของพลเรื อนในพื้นที่
สธ.๑ เสนอที่ต้ งั ทัว่ ไป
สธ.๒ เรื่ องการ รปภ.
สธ.๓ เรื่ องการแบ่งพื้นที่และการระวังป้ องกันพื้นที่ส่วนหลัง, แจ้งบก.ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ทราบถึงที่ต้ งั และเวลา ซึ่ ง ทก.หลังจะปิ ดทาการในที่ต้ งั เดิมและเปิ ดที่ต้ งั ใหม่
ผบ.ส.พล. เรื่ องการติดต่อสื่ อสาร
สธ.๔ เรื่ องการควบคุมความเสี ยหายเป็ นพื้นที่
หน.บก. กาหนดที่ต้ งั แน่นอน(น.สารบรรณ อาจทาหน้าที่น้ ี )
เสนาธิ การกองพล อนุมตั ิที่ต้ งั เวลา และวิธีการเคลื่อนย้าย ทก.หลัง
ระบบการสื่ อสารของกองพลต้องมีความอ่อนตัวและสามารถดารงให้อยูร่ อดได้ เนื่ องการความ
หลากหลายของหน่วยในกองพลกับ ทก.ต่างๆ ความกว้างขวางของพื้นที่
ผบ.ส.พล. เป็ น น.กิจการพิเศษของ ผบ.พล. มีหน้าที่ในการทาแผนการติดต่อสื่ อสารให้สอดคล้องกับ
การปฏิบตั ิการของกองพล โดยการประสานงานและการกากับดูแลทางฝ่ ายอานวยการ ในเรื่ องการติดต่อสื่ อสาร
ที่เกี่ยวข้องในกองพล
รอง.ผบ.ส.พล.จะช่วยเหลือ ผบ.ส.พล.ในเรื่ อง
๑. จัดให้มีการสื่ อสารสารองเสมอ
๒. ตัดการรายงานที่ไม่จาเป็ นออก
๓. ประกันว่า ผบ.หน่วยรองรู ้วา่ เขาต้องการอะไร
๔. จากัดการใช้การสื่ อสารประเภทอิเล็กโทรนิกส์
๕. ใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่มีจุดอ่อนน้อยที่สุด
๖. เพ่งเล็งการ รปภ.ในการยุทธ์และการ รปภ.ส.

การเคลื่อนย้ายของหน่วยทหารทางยุทธวิธีแบ่งเป็ น ๒ ประเภท
๑. การแบ่งประเภทตามลักษณะของวิธีการขนส่ ง เช่น ยานยนต์, ทางน้ า, ทางรถไฟ, ทางอากาศ
๒. การแบ่งประเภทตามความมุ่งหมายของการเคลื่อนย้าย คือ ทางธุรการและทางยุทธวิธี
ลักษณะอันพึงประสงค์การเคลื่อนย้าย คือ การไปถึงตาบลที่ตอ้ งการ ตามเวลาที่ตอ้ งการ หน่วยอยูใ่ น
สภาพที่ดีและมีรูปขบวนที่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิการ ความคล่องแคล่วสาคัญที่สุด
การเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี เป็ นการเคลื่อนย้ายกาลังทหารและยุทธภัณฑ์เพื่อการปฏิบตั ิภารกิจทาง
ยุทธวิธีภายใต้สภาวะการรบ หน่วยจาเป็ นต้องเคลื่อนย้ายในรู ปขบวนพร้อมรบ โดยสมมติฐานว่าการปะทะกับ
ข้าศึกจะเกิดขึ้นระหว่างทางหรื อภายหลังที่ถึงจุดหมายปลายทางเพียงเล็กน้อย
การเคลื่อนย้ายทางธุ รการ เป็ นการเคลื่อนย้ายกาลังทหารและยุทธภัณฑ์และสิ่ งอุปกรณ์เพื่อความมุ่ง
หมายทางธุรการ โดยสมมติฐานว่าการปะทะกับข้าศึกยังอยูห่ ่างไกลหรื อไม่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างทางและจะไม่
เกิดขึ้นภายหลังที่ถึงจุดหมายปลายทางเพียงเล็กน้อย
การมี รปจ. เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย ประสบการณ์และการรู ้จกั เตรี ยมการทาให้ลดความสับสนและเวลา
ในการปฏิบตั ิ
รปจ.การเคลื่อนย้าย คือ แผนการบรรทุก, การจัด, หน้าที่และการประกอบกาลังของ ส่ วนลว.เส้นทาง,
ส่ วนเตรี ยมการล่วงหน้า, ส่ วนควบคุมการจราจร, ส่ วน รวป., ส่ วนสนับสนุนทางการช่วยรบและส่ วนต่างๆของ
รู ปขบวนเดิน, มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายที่จาเป็ น, อัตราเร็ ว, รู ปขบวนเดิน, ระยะต่อเป็ นเวลา, การพัก
ระหว่างการเคลื่อนย้าย, การปฏิบตั ิ ณ. ที่รวมพลหรื อที่พกั รอก่อนการเคลื่อนย้าย, มาตรการการ รปภ., การ
ติดต่อสื่ อสาร
การวางแผนในการเคลื่อนย้ายใช้ปัจจัย METT-T แล้ว ต้องพิจารณาดังนี้
๑. จานวนและชนิดของยานพาหนะ
๒. จุดเริ่ มต้นของขบวน
๓. เวลาที่ตอ้ งการให้ถึงที่หมาย
๔. ระยะทางเคลื่อนย้าย
๕. เวลาที่ตอ้ งใช้ในการเคลื่อนย้าย
๖. อัตราเร็ วในการเคลื่อนย้าย
๗. สภาพเส้นทาง, ทัศนะวิสัย, การจราจร
๘. การฝึ กและความชานาญของพลขับ
๙. สภาพยานพาหนะ
ผูว้ างแผนการเคลื่อนย้ายควรได้ขอ้ สรุ ปในคาถามต่อไปนี้
๑. จะจัดหน่วยและยุทธภัณฑ์ของหน่วยอย่างไร
๒. จะรวมหน่วยและเครื่ องมือขนส่ งอย่างไร
๓. จะบรรทุกกาลังพลและยุทโธปกรณ์อย่างไร

๔. จะควบคุมประสานงานและสนับสนุนทางการช่วยรบ ต่อการเคลื่อนย้ายอย่างไร
๕. จะรวมหน่วยและยุทธภัณฑ์ ณ.ปลายทางอย่างไร
๖. จะกาหนดมาตรการในการ รปภ. ก่อน. ระหว่าง และภายหลังการเคลื่อนย้ายอย่างไร
จุดควบคุม
๑. จุดเริ่ มต้น
๒. จุดปล่อย(จุดแยก) เป็ นจุดที่แยกการควบคุมขบวนรถกลับไปขึ้นการบังคับบัญชาต่อ ผบช.ของตน
๓. จุดลงรถ
๔. ตาบลสาคัญอื่นๆที่กาหนดขึ้น
รู ปขบวนมี ๓ แบบ คือ ปิ ด, เปิ ด,ทยอย
ในการเคลื่อนย้ายหน่วยนั้น กาหนดชื่อเรี ยก โดยแบ่งเป็ น ๓ ระดับ
๑. หน่วยการเดิน คือ หน่วยที่ทาการเคลื่อนย้ายและหยุดตามคาสั่งของ ผบช.คนเดียว
๒. ตอนการเดิน คือ หน่วยการเดิน ๒ หน่วยหรื อมากกว่า เคลื่อนย้ายในเส้นทางและอัตราเร็ วเดียวกัน
ภายใต้ ผบช.คนเดียวกัน
๓. ขบวนการเดิน คือ ตอนการเดิน ๒ ตอนหรื อมากกว่าซึ่ งประกอบขึ้นเป็ นส่ วนเคลื่อนย้ายทั้งสิ้ น บน
เส้นทางเดียวกัน ภายใต้ ผบช.คนเดียวกัน
ผนวกประกอบการเคลื่อนย้าย ในกรณี ที่มีการควบคุมอย่างละเอียดประกอบด้วย ๓ ผนวก คือ
๑. ผนวกแผนที่เส้นทางการเคลื่อนย้าย
๒. ผนวกและตารางการเคลื่อนย้าย มี ๒ ส่ วน คือ ข้อมูลทัว่ ไป, ตารางกาหนด
๓. ผนวกเรขาการเคลื่อนย้าย เป็ นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและระยะทาง
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการคานวณ
๑. ความเร็ ว
๒. อัตราเร็ ว
ปัจจัยเวลา
๑. เวลาผ่าน = จานวนยานพาหนะ x ๖๐ + เวลาเพิ่มพิเศษ
ความหนาแน่นยานพาหนะ x ความเร็ ว
๒. เวลาเพิม่ พิเศษ คือ เวลาที่เพิม่ ให้ขบวนยานพาหนะตั้งแต่ ๒๕ คันขึ้นไป หรื อเศษเวลา
สาหรับยานพาหนะตั้งแต่ ๑๓ คันขึ้นไป
๓. ระยะทางเป็ นเวลา
๔. เวลาถึง คือ เวลาคันแรกของขบวนถึง
๕. เวลาผ่านพ้น คือ เวลาที่คนั สุ ดท้ายพ้น
๖. เวลาเคลื่อนย้ายเสร็ จ คือ เวลาที่คนั สุ ดท้ายพ้นจุดปล่อย

การส่ งกาลังบารุง
การจัดฝ่ ายอานวยการในส่ วนบัญชาการของ ทบ. มี ๓ พวก คือ
๑. กรมฝ่ ายเสธนาธิการ( ๖ กรม)
๒. กรมฝ่ ายกิจการพิเศษ( ๙ กรม)
๓. กรมฝ่ ายยุทธบริ การ(๙ กรม)
กรมฝ่ ายยุทธบริ การต้องทาหน้าที่ ๒ หน้าที่
๑. ทาหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
๒. ทาหน้าที่เป็ นหน่วยปฏิบตั ิทางด้านการส่ งกาลังบารุ ง
หลักการส่ งกาลังบารุ ง ๙ ข้อ
๑. การรวมการสนับสนุน
๒. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
๓. ความเชื่อถือได้
๔. ความง่าย
๕. การทันเวลา
๖. การได้ส่วนสัมพันธ์
๗. อานาจหน้าที่
๘. ความปลอดภัย
๙. การประหยัด
แนวความคิดในการส่ งกาลังบารุ งของ ทบ. ๘ ประการ
๑. ใช้ระบบการส่ งกาลังบารุ งระบบเดียวกัน
๒. ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
๓. มอบความรับผิดชอบการส่ งกาลังบารุ งให้แก่กองทัพภาค
๔. จัดเตรี ยมการให้มี สป.ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมรบตลอดเวลา
๕. จัดและเตรี ยมการให้มีการสะสม สป.สารองสงครามที่จาเป็ นไว้
๖. จัดเตรี ยมการให้มีการบริ การ สิ่ งก่อสร้าง การสาธารณู ปโภค รวมทั้งสิ่ งอานวยความสะดวก
ทั้งปวง
๗. จัดให้มีหน่วยส่ งกาลังบารุ งอย่างเพียงพอและได้ส่วนสัมพันธ์กบั หน่วยกาลังรบ
๘. พัฒนาการส่ งกาลังบารุ งให้เหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
การปฏิบตั ิทางทหาร มี ๓ ประเภท
๑. การรบ
๒. การสนับสนุนการรบ
๓. การสนับสนุนการช่วยรบ

การสนับสนุนการช่วยรบ มี ๓ ประการ
๑. การส่ งกาลังบารุ ง
๒. การกาลังพล
๓. การกิจการพลเรื อน
งานการส่ งกาลังบารุ ง
๑. การส่ งกาลัง
๒. การซ่อมบารุ ง
๓. การขนส่ ง
๔. การบริ การทางการแพทย์
๕. การบริ การอื่นๆ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการช่วยรบ
๑. การจัดการดินแดน
๒. เหล่าทหาร
๓. การพิทกั ษ์พ้นื ที่ส่วนหลัง
๔. การติดต่อสื่ อสารสาหรับการช่วยรบ
๕. การวางแผนสาหรับการช่วยรบ
ทหารมี ๑๗ เหล่า ๒ พวก คือ ๑. เหล่าพลรบ (ร., ม., รพศ.) ๒. เหล่าบริ การ
กองพลเป็ นหน่วยหลักของการผสมเหล่าพลรบและเหล่าบริ การของ ทบ.และมีกาลังพลเพียงพอที่จะ
ปฏิบตั ิการรบขนาดใหญ่
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ
๑. จานวนและประเภทของหน่วยทหารที่รับการสนับสนุนในภารกิจของหน่วยนั้นๆและ
ขอบเขตของการสนับสนุนการช่วยรบที่ตอ้ งกระทา
๒. ปริ มาณ, ชนิดและการแจกจ่ายยุทธภัณฑ์
๓. ความต้องการในการก่อสร้างและความต้องการในการซ่อมบารุ งสังหาริ มทรัพย์
๔. ภูมิอากาศและภูมิประเทศ
๕. สภาพทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ปฏิบตั ิการ
๖. ขนาดของพื้นที่ปฏิบตั ิการ
๗. ท่าที, การนามาใช้และขีดความสามารถของพลเรื อนในท้องถิ่นและเชลยศึก
๘. จานวนที่อยู่ ขีดความสามารถ และขีดจากัดของหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ
๙. ขีดความสามารถของข้าศึก
๑๐. ความต้องการสิ่ งจาเป็ นของประชาชนในพื้นที่ ซึ่ งต้องการใช้ สป.สะสมทางทหาร

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพิทกั ษ์พ้นื ที่ส่วนหลัง มี ๒ ประการ
๑. การระวังป้ องกันพื้นที่ส่วนหลัง(สธ.๓ รับผิดชอบ)
๒. การควบคุมความเสี ยหายเป็ นพื้นที่ (สธ.๔ รับผิดชอบ)
การจัดระบบสื่ อสาร ๔ ประการ
๑. ความเชื่อถือ
๒. ความเร็ ว
๓. ความปลอดภัย
๔. ความคงอยู่
กาหนดประเภทและความรับผิดชอบในการ รปภ.เกี่ยวกับการสื่ อสาร ๓ ประเภท
๑. การ รปภ. ในการส่ งข่าว
๒. การ รปภ. ทางการรหัส
๓. การ รปภ. ทางสถานที่
การจัดแยกดินแดน เพื่อแยกพื้นที่ออกว่าพื้นที่ใดเป็ นพื้นที่การรบ, การสนับสนุ นการรบ, พื้นที่ใด
สาหรับหน่วยสนับสนุนทางการส่ งกาลัง และเป็ นการมอบความรับผิดชอบให้หน่วยต่างๆ ต้องมีหน้าที่ในการ
บังคับบัญชา การส่ งกาลังบารุ ง การ รวป.ในพื้นที่น้ นั
แบ่งพื้นที่ออกเป็ น เขตยุทธ์บริ เวณ(หน้า, หลัง)และเขตใน
เขตหน้า คือ พื้นที่นบั ตั้งแต่แนวหน้าสุ ดที่กาลังทหารเผชิ ญหน้าหรื อกาลังสู ้รบกับข้าศึก ในเขตพื้นที่
ทภ. สาหรับหน่วยรบใช้ในการดาเนินกลยุทธ์ หน่วยสนับสนุนการรบส่ งกาลังได้รวดเร็ ว
เขตหลัง คือ พื้นที่ส่วนที่เหลือของประเทศ ที่มิได้กาหนดเป็ นเขตหน้าและอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ทภ.
เขตภายใน คือ พื้นที่ส่วนที่เหลือของประเทศที่กาหนดเป็ นยุทธ์บริ เวณซึ่ งเป็ นแหล่งทรัพยากร เป็ นฐาน
การส่ งกาลังบารุ งเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิการในยุทธ์บริ เวณอย่างต่อเนื่ อง กิจกรรมต่างๆ คงให้อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของเขตภายใน
หน่วยทางยุทธวิธีที่ขนาดใหญ่ที่สุด คือ ทภ.
เขตหน้า คือ พื้นที่ต้ งั แต่เส้นเขตหลังของ ทภ. ขึ้นไป แบ่งเป็ น
๑. พื้นที่ส่วนหลังของ ทภ. (พื้นที่การช่วยรบของกองทัพภาค)
๒. พื้นที่กองพล (พื้นที่สนับสนุนของกองพล)
หน่วยส่ งกาลังบารุ งที่รับผิดชอบในเขตหน้า เขตหลัง และเขตภายใน โดย ทบ.กาหนด คือ
๑. เขตหน้า คือ บชร., จทบ., มทบ.
๒. เขตหลัง คือ หน่วยทางการส่ งกาลังบารุ งของ ทบ.ที่ฝากการบังคับบัญชาไว้กบั กรมฝ่ ายยุทธบริ การ
อยูใ่ นความควบคุมของ ศกบ.ทบ.หรื อ บช.กบ.ทบ. ในการวางแผนและการปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบในการ
สนับสนุนทางการส่ งกาลังบารุ งในสนาม และอยู่ในการประสานและกากับดูแลของ กบ.ทบ.

๓. เขตภายใน กรมฝ่ ายยุทธบริ การต้องมีการเตรี ยมการให้สามารถเป็ นฐานส่ งกาลังบารุ ง ทบ. และ
สนับสนุนภารกิจของ ทบ.ได้ต่อเนื่อง
งานส่ งกาลังบารุ งในเขตภายใน มีความสาคัญที่สุดในการสนับสนุนหน่วยในสนามและต่อความสาเร็ จ
ภารกิจของ ทบ.
การส่ งกาลังบารุ ง คือ งานสาขาหนึ่งของงานการช่วยรบ ประกอบด้วย การวางแผนและการส่ งเสริ มให้
สาเร็ จตามแผน
การดาเนิ นการส่ งกาลังบารุ งของ ทบ. มี ๒ ระดับ
๑. ระดับ ทบ.(กรม.ยบ. ไป บชร.)
๒. ระดับ ทภ. (บชร. ไป กรม.สน.)
หลักการทัว่ ไปเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดาเนินการตามระบบการส่ งกาลังบารุ งในยุทธบริ เวณมีดงั นี้
๑. กาหนดระดับสะสม สป.ไว้นอ้ ยที่สุด
๒. ใช้การขนย้ายทางอากาศให้นอ้ ยที่สุด
๓. จัดให้มีการสารวจการควบคุมทางการส่ งกาลังบารุ งอย่างกวดขันที่สุด
๔. ยกเคลื่อนย้าย สป. ให้นอ้ ยครั้งที่สุด
๕. ให้มีที่ต้ งั ทางการส่ งกาลังบารุ งน้อยที่สุด
๖. กระจายที่ต้ งั และหน่วยส่ งกาลังบารุ งออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ควบคุมและการ รวป.
๗. ใช้สิ่งอานวยความสะดวก, สิ่ งอุปกรณ์และสาธารณู ปโภคที่มีอยูใ่ นพื้นที่ปฏิบตั ิการ
ตลอดจนยุทโธปกรณ์ที่ยดึ ได้ กาลังพลเรื อนและเชลยศึกให้มากที่สุด
๘. ประหยัดทรัพยากรให้มากที่สุด
๙. ใช้เส้นทางสารองต่างๆให้มากที่สุด
๑๐. ให้ชุดซ่อมบารุ งเคลื่อนที่ให้มากที่สุด
วิธีการต่างในการสนับสนุ นทางการส่ งกาลังบารุ งในแต่ละภารกิจทางยุทธวิธี มีดงั นี้
๑. ใช้เครื่ องมือขนส่ งแบบรวมการมากที่สุด
๒. ลดการแบ่งมอบ สป. ของบางหน่วยลง เพื่อเตรี ยมระดมสะสมไว้สนับสนุนหน่วยที่ติดพัน
กับภารกิจสาคัญ
๓. โยกย้ายหน่วยส่ งกาลังบารุ งไปยังด้านที่มีความสาคัญกว่า
๔. จัดวาง สป. ไว้ ณ.ตาบลที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนหน่วยแยกหรื อหน่วยที่กาลังถอนตัว
๕. จัดระเบียบและควบคุมการเคลื่อนย้าย สป. และหน่วยทหารเพื่อข้ามเครื่ องกีดขวางหรื อ
ช่องทางบังคับที่สาคัญ
๖. เพิม่ ระดับการ รวป.ที่ต้ งั ทางการส่ งกาลังบารุ งและเส้นทางคมนาคมต่างๆ
๗. จัดทา สป.ให้มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่

๘. นา สป. เช่น ยานพาหนะจากหน่วยที่หมดประสิ ทธิ ภาพในการรบไปแจกจ่ายหรื อทดแทน
ให้หน่วยอื่น
๙. จัดหา สป.ในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
๑๐. กาหนดความเร่ งด่วนในการสนับสนุนทางด้านการขนส่ ง
การส่ งกาลัง หมายถึง การปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ การกาหนดความต้องการ การควบคุม จัดหา เก็บรักษา
แจกจ่าย ซ่อมบารุ ง จาหน่าย
สป. คือ สิ่ งของทั้งมวลซึ่ งจาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิของหน่วยทางทหาร
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยความรับผิดชอบในสิ่ งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้กรมฝ่ ายยุทธบริ การและกรม
ฝ่ ายกิจการพิเศษรับผิดชอบใน สป. ต่างๆ
รับผิดชอบใน สป. คือ การกาหนดความต้องการ การควบคุม จัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย ซ่อมบารุ ง
จาหน่าย
สป.นอกโครงการ คือ สป.ที่ ทบ.จัดหานอกเหนือไปจาก สป.ในโครงการ
สป.ในโครงการ คือ สป.ที่ ทบ. ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการต่างๆจากต่างประเทศ
สป.เร็ จรู ป คือ สป. ที่เกิดจากการรวมตัวเข้าด้วยกันของผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป ซึ่ งพร้อมที่จะใช้ตามความ
มุ่งหมาย
องค์ประกอบ คือ สป. ที่เกิดจากการรวมตัวเข้าด้วยกันของส่ วนประกอบและชิ้นส่ วนต่างๆซึ่งสามารถ
ปฏิบตั ิการ แต่ ต้องอาศัยการควบคุมจากภายนอกหรื ออาศัยการขับเคลื่อนจากแหล่งอื่นประกอบ
ส่ วนประกอบ คือ สป.ซึ่ งประกอบด้วยชิ้นส่ วนต่างๆที่เชื่ อมต่อหรื อสัมพันธ์กนั ตั้งแต่ ๒ ชิ้นขึ้นไป แยก
จากกันได้
ชิ้นส่ วน คือ สป.ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
สป.นอกโครงการ มี ๕ ประเภท
๑. สป.๑ คือ เสบียงคน, สัตว์
๒. สป. ๒ คือ อุปกรณ์ตามอัตรา
๓. สป. ๓ คือ น้ ามันเชื้ อเพลิงและน้ ามันอุปกรณ์ต่างๆ
๔. สป. ๔ คือ สิ่ งอุปกรณ์นอกอัตรา
๕. สป. ๕ คือ กระสุ นและวัตถุระเบิด
สป.ในโครงการ มี ๑๐ ประเภท
๑. สป.๑ คือ อาหาร
๒. สป. ๒ คือ เสื้ อผ้า ยุทธภัณฑ์ สิ่ งอุปกรณ์สานักงานและบ้านพัก
๓. สป. ๓ คือ น้ ามัน
๔. สป. ๔ คือ สิ่ งก่อสร้าง

๕. สป. ๕ คือ กระสุ นและวัตถุระเบิด
๖. สป.๖ คือ รายการที่เป็ นความต้องการของบุคคล
๗. สป. ๗ คือ ยุทธภัณฑ์หลัก
๘. สป. ๘ คือ ยุทโธปกรณ์สายแพทย์
๙. สป. ๙ คือ ชิ้นส่ วนซ่อม
๑๐. สป. ๑๐ คือ ยุทโธปกรณ์ที่มิใช่สนับสนุนโครงการทหาร
สป.๑ เสบียงคน คือ เสบียงสนามที่ใช้และบริ โภค
๑. เสบียง ก. คือ อาหารสดและแห้งทุกชนิด
๒. เสบียง ข. คือ อาหารกระป๋ อง
๓. เสบียง ค. คือ อาหารสาเร็ จรู ปที่บรรจุภาชนะพร้อมทาน
๔. เสบียง ง. คือ อาหารที่ยอ่ ยง่ายและบารุ งกาลัง
๕. เสบียง พิเศษ คือ รายการสิ่ งของที่จาเป็ นต่อความสะดวกสบาย
สป. ๒ คือ อุปกรณ์ซ่ ึ งอนุมตั ิให้หน่วยมีไว้ในครอบครอง โดยระบุเป็ นอัตราของหน่วยหรื อบุคคล
สป.๓ คือ น้ ามันเชื้ อเพลิงและน้ ามันอุปกรณ์ต่างๆ
๑. สป. ๓ สายพลาธิ การ คือ น้ ามันเชื้ อเพลิงและน้ ามันอุปกรณ์ต่างๆที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของพลาธิการ ทบ.
๒. น้ ามันเชื้อเพลิง คือ น้ ามันที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ให้กาลังงาน
๓. น้ ามันอุปกรณ์ คือ น้ ามันที่ใช้ในการหล่อลื่นและปรนนิบตั ิบารุ งยานยนต์และเครื่ องจักรกล
สป. ๕. คือ สิ่ งทั้งมวลเกี่ยวกับกระสุ น วัตถุระเบิดและวัตถุเคมี
สายยุทธ์บริ การทั้ง ๙ สายรับผิดชอบ สป.นอกโครงการทั้ง ๕ ประเภท
๑. สป.๑ คือ เสบียงคน(พธ.), สัตว์(กส.)
๒. สป. ๒ คือ ทุกสาย
๓. สป. ๓ คือ พธ.
๔. สป. ๔ คือ ทุกสาย
๕. สป. ๕ คือ สพ., วศ.
การส่ งกาลัง ถ้าแบ่งเป็ นงานตามประเภท สป.แล้ว โดยทัว่ แบ่งได้เป็ น ๔ ประเภท คือ
๑. การส่ งกาลัง สป.๑
๒. การส่ งกาลัง สป.๒,๔
๓. การส่ งกาลัง สป.๓
๔. การส่ งกาลัง สป.๕
ความต้องการ หมายถึง ปริ มาณ สป.ที่หน่วยต้องการไว้ปฏิบตั ิภารกิจ มี ๔ ประเภท
๑. ความต้องการขั้นต้ น

๒. ความต้องการทดแทน
๓. ความต้องการสารอง
๔. ความต้องการตามโครงการ
การส่ งกาลัง สป.๑ ทบ.มีวธิ ี ดาเนินการดังนี้
๑. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเลี้ยงดู พ.ศ.๒๕๓๔ ยึดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
๒. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่ งกาลัง สป.๑ ในสนาม พ.ศ. ๒๕๓๕ ยึดถือเป็ นหลักในการ
ปฏิบตั ิราชการสนาม
การพิจารณาความต้องการอาหารของทหารนั้น ยึดดังนี้
๑. ความเพียงพอทั้งปริ มาณและคุณค่าทางโภชนาการ
๒. ความน่ารับประทาน
๓. ความปลอดภัย
๔. ความพอใจของทหาร
ความต้องการในการส่ งกาลัง สป.๑ มี ๔ ประเภท คือ
๑. ความต้องการขั้นต้ น คือ ความต้องการเมื่อหน่ วยมาถึงในยุทธ์ บริเวณในตอนแรก พิจารณา
กาหนดจากอัตราพิกดั ของหน่ วยกาหนดไว้
๒. ความต้องการใช้ และบริโภค คือ รายการและจานวนเสบียงที่จะนามาทดแทนที่หน่วยทหาร
ใช้บริ โภคไปแล้ว พิจารณากาหนดจากสถานการณ์ ทางการส่ งกาลังบารุ งและสถานการณ์ ทางยุทธวิธี
๓. ความต้องการสารอง คือ ความต้องการที่จาเป็ นต้องใช้สาหรับเหตุการณ์ ฉุกเฉิ นที่มิได้
คาดคิดไว้ พิจาณาจากแผนปฏิบัติการทางยุทธวิธีของยุทธ์ บริเวณ
๔. ความต้องการตามโครงการ คือ
๑. เสบียงพิเศษ (บรรจุหีบห่อเฉพาะ) แจกหน่วยที่ตอ้ งไปปฏิบตั ิการรบเป็ นพิเศษ
๒. เสบียงที่หน่วยต้ องการตามปกตินอกเหนือไปจากจานวนที่ ทบ.กาหนดระดับ
เอาไว้
ระดับการส่ งกาลัง คือ ปริ มาณ สป.๑ ณ.สถานที่ต้ งั ทางการส่ งกาลังต่างๆซึ่ งได้รับอนุมตั ิให้
สะสมเพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบตั ิการส่ งกาลังให้สมบูรณ์และต่อเนื่ องกัน
วันส่ งกาลัง คือ ปริ มาณ สป.๑ ต้องใช้สิ้นเปลืองใน ๑ วัน
เกณฑ์ปฏิบัติการ คือ ปริ มาณ สป.๑ เพื่อให้การส่ งกาลังเป็ นไปโดยต่ อเนื่องในห้วงเวลาเบิก
หรื อห้ วงเวลารับของมาเพิม่ เติม
เกณฑ์ปลอดภัย คือ ปริ มาณ สป.๑ ที่เพิ่มเติม เพื่อสารองไว้ให้การส่ งกาลังมีความต่ อเนื่อง เมื่อ
มีเหตุขัดข้ องในการเบิก

เกณฑ์สะสม คือ ปริ มาณ สป.๑ ซึ่งทีต่ ้งั การส่ งกาลังต่างๆสะสมไว้เพื่อให้การส่ งกาลังเป็ นไป
โดยต่ อเนื่องทุกขณะ (ผลรวมของเกณฑ์ ปฏิบัติการและเกณฑ์ ปลอดภัย)
เวลาในการเบิก และส่ ง สป. คือ จานวนวัน ตั้งแต่ส่งเบิก สป.๑ ไปตามสายการส่ งกาลัง จนถึง
วันได้ รับ สป. นั้น
เกณฑ์ เบิก คือ ปริ มาณ สป.๑ สู งสุ ดอันเป็ นผลรวมของเกณฑ์ สะสมกับเวลาในการเบิกและการ
จัดส่ ง สป.
จุดเพิม่ เติม คือ ปริ มาณ สป.๑ อันเป็ นผลรวมของเกณฑ์ ปลอดภัยและเวลาล่วงหน้ าในการเบิก
และจัดส่ งซึ่ งใช้เป็ นเกณฑ์ตดั สิ นในการเบิกก่อนถึงรอบการเบิกใช้และบริ โภค
อัตราพิกดั ของหน่วยที่กาหนดไว้ในระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่ งกาลัง สป.๑ ในสนามดังนี้
อัตราพิกดั เพื่อเผชิ ญหน้ากันสถานการณ์ฉุกเฉิ น
กองร้อย เสบียง ค. ๑ วัน
กองพัน เสบียง ข. ๑ วัน ค. ๑ วัน รวม ๒ วัน เชื้ อเพลิง ๑ วัน
กรม เสบียง ข. ๑ วัน ค. ๑ วัน รวม ๒ วัน เชื้อเพลิง ๑ วัน
กองพล เสบียง ข. ๑ วัน ค. ๑ วัน รวม ๒ วัน เชื้ อเพลิง ๑ วัน
ในระดับกองพล มีเสบียง ๗ วัน(ค. ๔ วัน, ข. ๓ วัน) เชื้ อเพลิง ๓ วัน
ตาบลจ่ าย สป.๑ คือ ตาบลจ่าย สป.๑ เพื่อสนับสนุนหน่วยประกอบเลี้ยงในพืน้ ที่รับผิดชอบ
ของหน่ วยระดับกองพล
ตาบลส่ งกาลัง คือ สถานที่ต้ งั ทางการส่ งกาลังและการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดหา เก็บรักษา
และแจกจ่ าย สป.๑
วงรอบเสบียง คือ อาหาร ๓ มื้อใน ๑ วัน เริ่ มมื้อใดก็ได้
ย่านเสบียง คือ ห้วงเวลานับตั้งแต่หน่วยประกอบเลี้ยงเบิกเสบียงไปยังหน่วยสนับสนุน จนถึง
ที่ได้รับเสบียงนั้นมาใช้บริ โภค
สู ตรการคานวณความต้องการขั้นต้นของ สป.๑
ความต้องการขั้นต้น= อัตราความสิ้ นเปลือง x จานวนวันที่อนุมตั ิให้สะสมตามอัตราพิกดั
ระดับการส่ งกาลัง คือ ปริ มาณ สป. ณ.สถานการณ์การส่ งกาลังต่างๆที่ได้รับอนุมตั ิให้สะสม
ไว้ เพื่อสนับสนุนการส่ งกาลังให้สมบูรณ์และต่อเนื่องกัน
เพื่อให้การวางแผนควบคุมการส่ งกาลัง สป.๑ ทบ.กาหนดเกณฑ์ดงั นี้
๑. วงรอบในการจัดหา(เกณฑ์ปฏิบตั ิการ)
๓๐ วัน
๒. เกณฑ์ปลอดภัย
๑๕ วัน
๓. เกณฑ์สะสม(๑+๒)
๔๕ วัน
๔. เวลาล่วงหน้าในการจัดหา(เวลาในการเบิกรับและจัดส่ ง) ๑๕ วัน

๕. เกณฑ์ความต้องการ(เกณฑ์เบิก)(๓+๔)
๖. จุดเพิ่มเติม(๒+๔)

๖๐ วัน
๓๐ วัน

ความต้องการใช้และบริ โภค = อัตราความสิ้ นเปลือง x จานวนกาลังพลที่รับการสนับสนุนx วงรอบใน
การจัดหาหรื อเกณฑ์ปฏิบตั ิการ
ความต้องการสารอง = อัตราสิ้ นเปลือง x จานวนกาลังพลที่รับการสนับสนุน x จานวนวันของเกณฑ์
ปลอดภัย
ความต้องการตามโครงการ เป็ น สป.ที่ไม่ร่วมอยูใ่ นการอนุมตั ิจ่ายตามปกติ แต่เป็ น สป.ที่จาเป็ น
สาหรับการปฏิบตั ิภารกิจเฉพาะ
ความต้องการโครงการ = อัตราความสิ้ นเปลือง x จานวนกาลังพลที่ได้รับการสนับสนุน x จานวน
วันที่ได้รับการอนุมตั ิให้สะสมตามโครงการ
ความต้องการระหว่างการสั่งและการจัดส่ ง = อัตราความสิ้ นเปลือง x จานวนกาลังพลที่ได้รับการ
สนับสนุน x เวลาล่วงหน้าในการจัดหาล่วงหน้าในการเบิกและจัดส่ ง
เกณฑ์ความต้องการหรื อเกณฑ์เบิก คือ ปริ มาณ สป.๑ สู งสุ ด
สู ตรคานวณ
๑. เกณฑ์ความต้องการ = ความต้องการใช้บริ โภค + ความต้องการสารอง + ความต้องการในระหว่าง
การสั่งการและจัดส่ ง
๒. เกณฑ์ความต้องการ = วงรอบในการจัดหา + เกณฑ์ปลอดภัย + เวลาล่วงหน้าในการจัดหา
๓. เกณฑ์การเบิก = เกณฑ์ปฏิบตั ิการ + เกณฑ์ปลอดภัย + เวลาในการเบิกและจัดส่ ง
ความต้องการสุ ทธิ = เกณฑ์ความต้องการหรื อเกณฑ์เบิก- คงคลัง – ค้างรับ – ค้างจ่าย
การจัดหา คือ วิธีการทั้งมวล ที่จะให้ได้มาซึ่ ง สป.๑
๑. การเบิก
๒. การจัดซื้ อ
๓. การช่วยเหลือ
๔. เกณฑ์
๕. ผลิต
๖. ยึด
๗. บริ จาค
การจัดหาของ ทบ. มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทรวมการ (มีราคาและจานวนมาก ต้องมีเวลาในการเตรี ยมการวางแผนล่วงหน้า)
๒. ประเภทแยกการ ( จานวนและราคาไม่มาก เร่ งด่วน)
ระเบียบ สน.นายก.รมต.ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ มี ๕ วิธี

๑. ตกลงราคา
๒. สอบราคา
๓. ประกวดราคา
๔. พิเศษ
๕. กรณี พิเศษ
การใช้เสบียงที่ยดึ ได้ ความเร่ งด่วนให้กบั
๑. เชลยศึก
๒. ลูกจ้างพลเรื อน
๓. ทหาร
การจัดซื้ อด้วยวิธีการประกวดราคา
๑. การประกวดราคาเป็ นสิ่ ง ผูใ้ ดให้ราคาต่า ได้
๒. การประกวดราคาเป็ นประเภท เปิ ดซองประกวดราคาตามจานวนความต้องการแต่ละชนิด
แล้วพิจารณาราคารวมทั้งประเภทซึ่ งได้ราคาแต่ละชนิด
การควบคุมการส่ งกาลัง เป็ นกรรมวิธีซ่ ึ งรวบรวมเอาระบบงาน, การคานวณและการประเมิน
ค่าตลอดจนข้อมูลทั้งปวงที่เกี่ยวกับการส่ งเสบียงมาปรับให้การเสนอราคาและการประกวดราคาให้
สมดุลกัน และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยนั้น

การควบคุมทางบัญชี กระทาเพื่อ
๑. ทราบสถานภาพของ สป.
๒. เพื่อให้การควบคุมการแจกจ่ายให้ผลดีข้ ึนและเพื่อให้เชื่อถือได้วา่
- มี สป.เพียงพอกับความต้องการ
- มี สป.สารองใช้ในยามฉุกเฉิน
- มี สป. ตามที่หน่วยของเบิกหรื อมี สป.ทดแทนให้
- สป.ที่ขาดแคลนสามารถค้นพบได้ทนั ที
การแจกจ่าย สป.๑
๑. ที่ต้ งั หน่วย (ส่ งไปให้)
๒. ตาบลส่ งกาลัง(มารับเอง)
การส่ งกาลัง สป. ๒,๔ เป็ นระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่ งกาลัง สป. ๒,๔ พ.ศ. ๒๕๓๔
ความต้องการ สป. ๒,๔ คือ ปริ มาณ สป. ซึ่ งหน่วยหรื อที่ต้ งั การส่ งกาลังต้องการจะมีไว้เพื่อ
ปฏิบตั ิภารกิจของตนและไม่เคยได้รับมาก่อน เพื่อ

๑. รับทหารใหม่
๒. ตั้งหน่วยใหม่
๓. มาตรฐานอุปกรณ์ใหม่
๔. เพิม่ จานวนและอัตรา
๕. จ่ายครั้งแรกไม่ได้รับ
๖. เบิกได้เกินกว่าอัตรา
๗. จ่ายยุทโธปกรณ์ใหม่
๘. การจ่ายขั้นต้นสาหรับหน่วยนอก ทบ.
ความต้องการทดแทน คือ เพื่อทดแทนสิ่ งที่ได้รับมาแล้ว
๑. ทดแทน สป. ที่หมดเปลืองไป ชารุ ด
๒. ทดแทน สป. ที่ถูกละทิง้ ทาลาย ข้าศึกทาให้เสี ยหาย
๓. ทดแทน สป. ที่ยรู่ ะหว่างการ ซบร.
ความต้องการสารอง คือ ต้องการสารองเอาไว้
๑. ระดับ สป. เกณฑ์ปลอดภัย
๒. ยุทธภัณฑ์สารอง เพื่อทดแทนยุทธภัณฑ์หลักที่ใช้ไม่ได้และส่ งซ่อมเกินขั้นการซ่อมของ
หน่วย ซบร.ในสนาม

ความต้องการตามโครงการ หมายถึง สป.ที่มิได้ระบุในอัตรา หน่วยมีความจาเป็ นต้องนามาใช้
เพื่อให้บรรลุภารกิจ กรณี ต่อไปนี้
๑. สป.๔
๒. สป.ดารงสภาพ เพื่อการรักษาอนามัย เพื่อป้ องกันข้อขัดข้องในการใช้เครื่ องอานวยความ
สะดวกของหน่วยและเพื่อป้ องกันทรัพย์สินเกิดการเสี ยหาร
๓. สป.บริ การประจา เพื่อจ่ายให้แก่บุคคลหรื อหน่วย เพื่อปฏิบตั ิภารกิจที่ได้รับมอบเป็ นครั้ง
คราว และเมื่อเสร็ จต้องคือทันที
ความต้องการขั้นต้น คือ ความต้องการ สป.ที่ทหารหรื อหน่วยต้องการมีไว้เพื่อปฏิบตั ิภารกิจ
ของตน ซึ่ ง สป.นั้นไม่เคยได้รับมาก่อน
ความต้องการขั้นต้น= อัตราแต่ละหน่วย x จานวนหน่วยทหารตามอัตรานั้นๆ
ความต้องการทดแทนและการใช้สิ้นเปลือง = จานวน สป.ตามการจ่ายขั้นต้น x อัตราการจ่าย
ทดแทน x ระยะเวลาที่กาหนดให้ (เดือน)
ความต้องการยุทโธปกรณ์ในระหว่างการจัดส่ ง = จานวนอุปกรณ์ตามการจ่ายขั้นต้น x
ระยะเวลาที่ตอ้ งการในการรอรับ สป.ใหม่ (เดือน) x อัตราทดแทน

ความต้องการ สป.ตามโครงการ = วันส่ งกาลัง (ตามสถานการณ์น้ นั ๆ) + ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน (วัน)
ความต้องการรวม = ความต้องการขั้นต้น + ความต้องการทดแทน + ความต้องการชดเชยเวลา
จัดหา + ความต้องการสารอง
การควบคุม สป. คือ การควบคุมทางบัญชีและการควบคุมทางการส่ งกาลัง
การจัดหา คือ วิธีการทั้งมวลซึ่ งจะได้มาซึ่ ง สป. และยุทธภัณฑ์ รวมถึง
๑. การกาหนดแบบ
๒. การกาหนดคุณลักษณะ
๓. การกาหนดมาตรฐาน
๔. เงื่อนไขเกี่ยวกับการสงวนสิ ทธิ ต่างๆ
๕. การเลือกผูท้ าสัญญา
๖. แบบฟอร์มสัญญา
๗. กาหนดราคา
๘. แก้ไขสัญญาใหม่
๙. ข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเงิน
๑๐. การกาหนดข้อสิ้ นสุ ดของสัญญา
๑๑. ความผูกพันอื่นๆ
วิธีการได้มาซึ่ง สป. ๒-๔
๑. การจัดซื้ อและการจ้าง
๒. การรับความช่วยเหลือจาก ตปท.
๓. การ ซบร.
๔. การบริ จาค
๕. การยืม
๖. การโอน
๗. การเก็บซ่อม
๘. การเบิก
๙. การผลิต
๑๐. การเกณฑ์และการยึด
๑๑. การแลกเปลี่ยน
การเบิก สป. ๒-๔ มี ๔ ประเภท
๑. ขั้นต้น

๒. ทดแทน
๓. เพิ่มเติม
๔. พิเศษ ( เร่ งด่วน. นอกอัตรา, ก่อนกาหนด)
จานวนเบิก = จานวนตามอัตรา – จานวนคงคลัง – จานวนค้างรับ
จานวนเบิก = จานวนตามระดับอัตราการสะสม – จานวนคงคลัง – จานวนค้างรับ + จานวนค้างจ่าย
การสารวจมี ๓ ประเภท
๑. การสารวจเบ็ดเสร็ จ คือ สารวจ สป. ในครอบครองทั้งหมด
๒. การสารวจหมุนเวียน คือ กระทาขึ้นในทุกปี แยกชนิด ทาตามตารางที่กาหนด
๓. การสารวจพิเศษ ทาเป็ นครั้งคราว
มี ๒ วิธี คือ ปิ ดและเปิ ดคลัง
การจาหน่าย คือ การตัดยอด สป.ออกจากความรับผิดชอบของ ทบ.สาเหตุจาก
๑. สู ญหาย
๒. ชารุ ดใช้การไม่ได้
๓. เสื่ อมสภาพ
๔. ล้าสมัยหรื อหมดความจาเป็ น

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจาหน่ายยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
อานาจในการสั่งจาหน่าย สป. ๒-๔ ต้องถือเอาจานวนเงินตามราคาซื้ อหรื อได้มาของ สป.
ผบ.พล. หรื อเทียบเท่า
๑. สป.สิ้ นเปลือง, สป.ถาวร, สป.มีชีวติ และชิ้นส่ วนส่ งซ่อม เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
๒. สป.ตามข้อ ๑ กรณี จาหน่ายเป็ นสู ญ วงเงินเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท เว้น สป. ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือทางทหาร ในภาวะที่ไม่ปกติ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
มทภ.หรื อเทียบเท่า
๑. สป.สิ้ นเปลือง, สป.ถาวร, สป.มีชีวติ และชิ้นส่ วนส่ งซ่อม เกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
๒. สป.ตามข้อ ๑ กรณี จาหน่ายเป็ นสู ญ วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เว้น สป. ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือทางทหาร ในภาวะที่ไม่ปกติ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จก.ฝ.ยบ.หรื อ จก.ฝกร
๑. สป.สิ้ นเปลือง, สป.ถาวร, สป.มีชีวติ และชิ้นส่ วนส่ งซ่อม เกิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
สาหรับ สป.ที่มีชีวติ ราคาเกิน ลงนามรับคาสั่งและสาเนาให้ ทบ.ทราบ
๒. สป.ตามข้อ ๑ กรณี จาหน่ายเป็ นสู ญ วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เว้น สป. ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือทางทหาร ในภาวะที่ไม่ปกติ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผบ.ทบ.
๑. สป.ทุกประเภท เว้นการาหน่ายเป็ นสู ญได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ราคาตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ จก.กบ.ทบ. เป็ นผูส้ ั่งจาหน่าย
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่ งกาลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๒๔
สป. ๓ สาย พธ. คือ น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันอุปกรณ์
อัตราน้ ามัน คือ จานวนน้ ามันที่ ทบ.กาหนดไว้เป็ นอัตราประจา ให้หน่วยเบิกเป็ นการแน่นอน
เครดิตน้ ามัน คือ จานวนน้ ามันที่ ทบ.หรื อหน่วยบังคับบัญชาได้รับมอบหมายจาก ทบ. กาหนดให้
หน่วยใช้เฉพาะงานเป็ นครั้งคราวให้หน่วยเบิกจ่ายได้ตามความจาเป็ น
เกณฑ์จ่ายน้ ามัน คือ เกณฑ์ที่ ทบ.กาหนดขึ้นให้หน่วยต่างๆ ถือเป็ นในการกาหนดความต้องการหรื อ
การเบิกจ่ายตามลักษณะของงานตามส่ วนสัมพันธ์หรื อตามเกณฑ์อย่างอื่น
การดาเนิ นการซึ่งจะได้ สป.๓ มา คือ จัดซื้ อและจ้าง, การแลกเปลี่ยน, รับความช่วยเหลือ, วิธีการอื่นๆ

ผูเ้ กี่ยวข้องกับการพิจารณาความต้องการ สป. ๓ สาหรับใช้งาน
๑. กรม.พธ.ทบ.( เพื่อการทรงชีพของหน่วย)
๒. ยศ.ทบ.(สาหรับการฝึ กศึกษา)
๓. ยก.ทบ.(ปฏิบตั ิการทางยุทธการ, การรปภ.บุคคลและสถานที่)
๔. พ.ทบ.(สาหรับกิจการทางการแพทย์)
๕. ยย.ทบ. (สาหรับงานก่อสร้าง)
สู ตรความสิ้ นเปลืองตามระยะทาง
จานวนน้ ามันที่ตอ้ งการ = ระยะทาง x จานวนเที่ยวต่อวัน x จานวนวันที่ บป.x จานวน ยย.
เกณฑ์ความสิ้ นเปลือง(กม./ลิตร)
ความสิ้ นเปลืองตามเวลาของการใช้งาน
จานวนน้ ามันที่ตอ้ งการ = ชัว่ โมงการทางานต่อวัน x จานวนวัน x จานวนยุทโธปกรณ์ x เกณฑ์ความ
สิ้ นเปลือง (ลิตร/ชม.)
ความสิ้ นเปลืองเป็ นจานวนลิตรต่อชัว่ โมงในการบิน
จานวนน้ ามันที่ตอ้ งการ = จานวน ชม.ในการบินต่อเที่ยว x จานวนเที่ยวบิน x จานวนเครื่ อง x เกณฑ์
ความสิ้ นเปลือง (ลิตร/ชม.)

การสอบทานและการคานวณหาจานวนเบิก เพื่อเบิกทดแทนให้เต็มตามระดับน้ ามันของหน่วย สน.
โดยตรง/ทัว่ ไป ใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้
- เกณฑ์เบิก = เกณฑ์สะสม + เวลาในการเบิก
- เกณฑ์สะสม = ระดับปลอดภัย + ระดับปฏิบตั ิการ
- จุดเบิก = ระดับปลอดภัย + เวลาในการเบิกและส่ ง
- ยอดสุ ทธิ = ยอดคงคลัง + ยอดค้างรับ – ยอดค้างจ่าย
- จานวนเบิก = เกณฑ์การเบิก – ยอดสุ ทธิ
การจัดหา สป.๓ พธ.ทบ.จัดซื้ อได้ในท้องถิ่น ใช้ได้ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนและได้รับอนุมตั ิเป็ นรายๆไป
แบบของการเก็บ สป.๓ แบ่งเป็ น ๓ แบบ
๑. น้ ามันเชื้อเพลิงเก็บในถังใหญ่
๒. น้ ามันเชื้อเพลิงบรรจุภาชนะ
๓. น้ ามันอุปกรณ์บรรจุภาชนะ

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่ งกาลัง สป. ๕ พ.ศ. ๒๕๐๗
การควบควบกระสุ น คือ การควบคุมทางบัญชีและการควบคุมทางการส่ งกาลัง
ความต้องการ สป. ๕ คือ ปริ มาณกระสุ นที่หน่วยต้องการไว้ปฏิบตั ิภารกิจ มี ๔ ประเภท
๑. ขั้นต้น
๒. ทดแทน
๓. ตามโครงการพิเศษ
๔. กระสุ นฝึ ก
การกาหนดความต้องการ
๑. ขั้นต้น
มูลฐานขั้นต้น = อัตรามูลฐาน x จานวนอาวุธหรื อหน่วยทหาร
ทดสอบขั้นต้น = อัตราทดสอบ x จานวนอาวุธหรื อหน่วยทหาร
สารองสงครามขั้นต้น = อัตราสิ้ นเปลือง x จานวนอาวุธหรื อกองพลหรื อกาลังพล x
จานวนวันส่ งกาลัง
๒. ทดแทนตามจานวนที่ใช้หมดไป
๓. โครงการพิเศษ คานวณจากอัตราหรื อตามความจาเป็ น
๔. กระสุ นฝึ ก คานวณจากอัตราที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรการฝึ ก

เกณฑ์การสิ้ นเปลืองกระสุ นและวัตถุระเบิด
๑. จานวนกระสุ นที่ใช้ยงิ จากอาวุธ = วันส่ งกาลังกระสุ น x จานวนอาวุธ x จานวนวัน (ระดับ
กระสุ นที่ ทบ.กาหนด)
๒. จานวนกระสุ นที่ไม่ได้ยงิ จากอาวุธ
วันส่ งกาลังกระสุ น x จานวนกองพล x จานวนวัน
วันส่ งกาลังกระสุ น x จานวนกาลังพล ๑,๐๐๐ คน x จานวนวัน
๓. ไม่รวมอัตรากระสุ นฝึ กและมูลฐาน
ผูม้ ีอานาจการสั่งสารวจ สป. ๕
๑. คลังแสง จก.สพ.ทบ. อย่างน้อยปี ละครั้ง
๒. คลังกระสุ นส่ วนภูมิภาค ผบ.ส่ วนภูมิภาค อย่างน้อยปี ละ ๒ ครั้ง
๓. หน่วยใช้ ผบ.หน่วยหรื อผูม้ อบอานาจเป็ นผูส้ ั่งสารวจ อย่างน้อยเดือนละครั้ง

หลักการส่ งกาลัง
๑. มีความง่ายและต่อเนื่ อง
๒. ต้องมีความอ่อนตัว
๓. เน้นในเรื่ อง
- จัดส่ งรวดเร็ วด้วยวิธีขนส่ งทุกวิธี
- ดารงการไหลของ สป.ที่มีความถูกต้องแน่นอน
- มีการกระจาย สป. ณ.ที่ต้ งั ทางทหาร เพื่อสนับสนุนโดยตรงต่อหน่วยรบ
- มีสายงานและการปฏิบตั ิให้เลือก เพื่อประกันว่าการสนับสนุนเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์การจัดหน่วย ซบร. คือ เพื่อสนับสนุนยุทโธปกรณ์ของหน่วยในสนาม
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการ ซบร. พ.ศ. ๒๕๒๔
การ ซบร. มี ๔ ประเภท หน่วย, โดยตรง, ทัว่ ไป, ระดับคลัง
หลักการ ซบร. ๔ ประเภท
๑. ต้องทาตามคู่มือ
๒. ต้อง ซบร. ณ. ที่ยทุ โธปกรณ์น้ นั ตั้งอยูเ่ พื่อให้กลับไปใช้เร็ วที่สุด
๓. ถ้าเกินขีดการซ่อมให้ส่งไปให้หน่วยที่เหนือกว่าหรื อให้หน่วยที่สูงกว่ามาทาการซ่อม
๔. ห้ามทาการซ่อมแบบยุบรวม เว้น

- ได้รับอนุมตั ิ
- สถานการณ์ฉุกเฉิน
การปรนนิบตั ิบารุ ง คือ การดูและและการให้บริ การโดยเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะรักษายุทโธปกรณ์ให้อยูใ่ น
สภาพที่ใช้การได้ดี
ถอดปรน คือ การถอดชิ้นส่ วนและส่ วนประกอบที่ได้รับอนุมตั ิจากยุทโธปกรณ์ครบชุ ด ซึ่ งสามารถ
ซ่อมได้แต่ไม่คุม้ ค่าหรื อจาหน่ายแล้วเพื่อนาไปใช้ประโยชน์แก่ยทุ โธปกรณ์อื่น
ยุบรวม คือ การถอดชิ้นส่ วนใช้ได้จากยุทโธปกรณ์หนึ่งไปประกอบกับอีกยุทโธปกรณ์
การตรวจสภาพ คือ การพิจารณาถึงสภาพการใช้ได้ของยุทโธปกรณ์ กระทาเพื่อ
๑. พิจารณาความเพียงพอ/ปสภ.ของการ ซบร.ของหน่วย
๒. พิจารณาความพร้อมที่จะปฏิบตั ิของยุทโธปกรณ์
ผูช้ ่วย หน.สธ.๔ ฝ่ าย ขส.(เฉพาะกองพลที่ไม่มี กรม.สน.) จะเป็ นผูจ้ ดั ตั้ง บก.จราจรขึ้นที่ ทก.หลัก
หน้าที่ คือ การวางแผน, ทาตารางกาหนดเวลา, การอานวยการแก่ยานพาหนะและคนเดินเท้าในการใช้ถนนให้
เหมาะกับความต้องการทางทหาร
การขนส่ ง คือ การใช้เครื่ องมือขนส่ งมาสนับสนุนการเคลื่อนย้าย มี ๖ วิธี ท่อ, น้ า, รถไฟ, ถนน, อากาศ,
เบ็ดเตล็ด
งานในหน้าที่การส่ งกาลังบารุ ง คือ การส่ งกาลัง, ซบร., ขส., พ.และการบริ การอื่นๆ
การบริ การทางการแพทย์ คือ กรจัดการรักษาพยาบาลและการส่ งกลับ ตลอดจนการบริ การสาย
การแพทย์อื่นๆให้หน่วยทหาร
ภารกิจทางการแพทย์ คือ การถนอมกาลังคนด้วยการดารงไว้เรื่ องสุ ขภาพและ ปสภ.ในการรบของ
หน่วยทหาร
ขอบเขตการบริ การทางการแพทย์(กิจการสัตว์แพทย์ดว้ ย) ได้แก่
๑. การรักษาพยาบาล
๒. การส่ งกลับ
๓. การเวชกรรมป้ องกัน
๔. การพยาธิวทิ ยา
๕. การส่ งกาลังและ ซบร. สป.พ.
๖. การบริ การทางการแพทย์อื่นๆ
หลักการสนับสนุนการบริ การทางการแพทย์มี ๖ ประการ
๑. ต่อเนื่อง
๒. ควบคุม
๓. สน.โดยใกล้ชิด

๔. อ่อนตัว
๕. คล่องตัว
๖. สอดคล้อง
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการส่ งกลับในยามปกติ พ.ศ. ๒๕๑๙ และ ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการรักษาพยาบาลและการส่ งกลับในสนาม พ.ศ. ๒๕๑๔
ทบ.ได้จดั รพ.สังกัดให้กบั หน่วยดังนี้
๑. กรม.พ.
๒. ส่ วน.กศ.
๓. ทภ.
๔. มทบ./จทบ.
การแพทย์ประจาหน่วย กองทัพ คือ พัน.สร.บชร. (๒๖๐-๓๖๐ เตียง)
การแพทย์ประจาหน่วย กองพล. คือ พัน.สร.พล.
การแพทย์ประจาหน่วย กรม.ร./ม. คือ มว.สร.ร้อย.บก.
การแพทย์ประจาหน่วย พัน ร./ม. คือ มว.สร.ร้อย.สสช.
ผบ.หน่วย. รับผิดชอบการรักษาพยาบาลในหน่วยหรื อสายงานของตนตามลาดับ
ส.พบ.ร้อย รับผิดชอบการปฐมพยาบาล
ที่ พบ.กองพัน รับผิดชอบต่อจาก ส.พบ.กองร้อย ส่ งกลับ
ที่ พบ.กรม. รับผิดชอบการรักษาพยาบาล เก็บรวบรวม คัดแยกคนไข้เพื่อการส่ งกลับหรื อการส่ งคืน
หน่วยต้นสังกัด
การส่ งกลับ คือ หน่วยทหารที่มีหน้าที่หลักในการลาเลียงคนไข้หรื อหน่วยรักษาไปยังหน่วยรักษาและ
ดูแลคนไข้ในระหว่างการส่ งกลับด้วย ความรับผิดชอบในการส่ งกลับ
๑. หน่วย สร.ที่อยูข่ า้ งหลัง รับผิดชอบในการส่ งกลับของหน่วย สร.ที่อยูข่ า้ งหน้า
๒. ส.พบ.ร้อย มีหน้าที่ในการเตรี ยมคนไข้ไปยังที่พยาบาลกองพัน
การกาหนดนโยบายในการส่ งกลับ
๑.หน่วยเหนื อกาหนดนโยบาย
๒. เกณฑ์นโยบายการส่ งกลับ
- ที่ พบ.กรม.ไม่เกิน ๑๐ วัน
- ที่ พบ.กองพล ไม่เกิน ๒๐ วัน
- ที่ พบ. ระดับกองทัพ ไม่เกิน ๓๐ วัน
การส่ งกลับทางสายแพทย์ มี ๓ ทาง บก, น้ า, อากาศ
กรม.ยบ.ของ ทบ.มี ๙ กรม. คือ ช., สส., พธ., สพ., ขส., พ., วศ., ยย., กส.
วิธีการแก้ปัญหาทางทหารมี ๓ วิธี

๑. การประชุมตกลงใจ
๒. การประมาณสถานการณ์
๓. ข้อพิจารณาของฝ่ ายอานวยการ
กรรมวิธีในการแก้ไขปั ญหา มี ๕ ขั้นตอน
๑. เข้าใจ / กาหนดตัวปั ญหา
๒. รวบรวมข้อมูล
๓. แก้ไขปั ญหา/หป.
๔. วิเคราะห์ ห./ป.
๕. เลือก ห./ป.
วัตถุประสงค์ของการทาประมาณการส่ งกาลังบารุ ง เพื่อ เป็ นเครื่ องช่วยในการตกลงใจของ ผบช.
ประมาณการส่ งกาลังบารุ ง คือ กรรมวิธีที่จะแสวงหาหนทางสนับสนุนทางการส่ งกาลังบารุ ง ที่จะ
สามารถทาให้บรรลุภารกิจของหน่วยเป็ นส่ วนรวมโดยง่ายนัน่ เอง
การประมาณการส่ งกาลังบารุ ง จะกระทาตลอดเวลาและต่อเนื่ อง หน.สธ.๔ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
เอกสารแยกเรื่ องเป็ นเครื่ องมือหลักในการช่วยทาประมาณการในการส่ งกาลังบารุ ง
รายงานการส่ งกาลังบารุ งตามระยะเวลา เป็ นรายงานที่หน่วยรองรายงานขึ้นมาให้ทรายเกี่ยวกับ
สถานภาพทางด้านการส่ งกาลังบารุ งของหน่วยตน เป็ นข้อมูลให้ผทู ้ าประมาณการส่ งกาลังบารุ งของหน่วยตน
ฝ่ ายยุทธบริ การของกองพล หรื อ กรม.สน.พล จะมีขอ้ มูลในเรื่ องของการปริ มาณ สป.ต่างๆของหน่วย
ที่มีอยู่
ข้อมูลทางการส่ งกาลังบารุ ง เป็ นที่รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสิ้ นเปลืองหรื อความต้องการ สป.
ประเภทต่างๆ โดยอาศัยการเก็บสถิติ ในอดีตที่ผา่ นมาจนถึงการรบที่มีในปั จจุบนั
แผนหรื อคาสัง่ การช่วยรบของหน่วยเหนือจะกาหนดนโยบายและข้อจากัดในการ กบ.
พัน.ช.พล.(สนาม) จะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพการรับ นน.ของสะพานและถนน
การประมาณ กบ.สามารถทาได้ท้ งั ในใจและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หน่วยระดับกองพล เมื่อวางแผนระยะยาวจะทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แบบฟอร์มใน กบ. มี ๕ หัวข้อ คือ ภารกิจ, สถานการณ์และข้อพิจารณา, การวิเคราะห์, การเปรี ยบเทียบ
, ข้อสรุ ป
งานหลักในหน้าที่ของ สธ.๔ คือ กบ., ซบร., ขส., พ., การบริ การอื่นๆ, เบ็ดเตล็ด
ลาดับขั้นในการทาประมาณ กบ. มี ๔ ขั้น
๑. วิเคราะห์ความต้องการกับสิ่ งที่มีใช้ได้ เพื่อกาหนดปั ญหา
๒. ลดปั ญหาให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะทาได้
๓. เปรี ยบเทียบ ห/ป.ทางยุทธวิธีในทรรศนะของ กบ.
๔. สรุ ปการปฏิบตั ิ กบ.ที่สามารถทาได้

วิธีการแก้ไขปั ญหาทางทหารมี ๓ วิธี
๑. การประชุมตกลงใจ
๒. ข้อพิจารณาของ ฝอ.
๓. การแสวงข้อตกลงใจ
(ประมาณการ-ทางยุทธวิธี, ข้อพิจารณา-ทางธุรการ)
การประมาณการ ผบ.จะใช้สิ่งต่อไปนี้พิจารณา
๑. ข้อมูลจากข้อเสนอ ของ ฝอ.ต่างๆที่ได้ทาการประมาณการไว้
๒. ความรู ้และประสบการณ์ของ ผบ.เอง

ข้อเสนอของ สธ. ๔ ที่ได้จากการประมาณการ จะระบุถึง
๑. กบ. สามารถสนับสนุนการยุทธครั้งนี้ได้หรื อไม่
๒. หป. ทางยุทธวิธีใดที่ กบ.สามารถสนับสนุนได้ดีที่สุด
๓. ข้อจากัดทาง กบ.มีอะไรบ้าง
๔. ข้อเสนอในการแก้ไขปั ญหานี้
แผน กบ. คือ กาหนดการปฏิบตั ิทางการ กบ. ที่ตอ้ งการเพื่อให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบจาก ผบช.
คุณลักษณะที่ดีของแผน คือ ทันเวลา, ถูกต้อง, อ่อนตัว, สมเหตุสมผล
แผน กบ. ที่ดีน้ นั ต้องอาศัยพื้นฐานของการ ประมาณการ กบ.
แผน กบ.จะเกิดประโยชน์และคุณค่าเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั
๑. การที่ได้นาแผนนั้นไปใช้
๒. การอจกจ่ายอย่างทัว่ ถึง
๓. การกากับดูแล พัฒนาแผนให้ทนั สมัยเสมอ
รายละเอียดที่จะนามาพิจารณาในการวางแผน จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั
๑. ขนาดและชนิดของหน่วย
๒. ประสบการณ์ของหน่วย
๓. ความซับซ้อนของการปฏิบตั ิ
๔. ปั จจัยต่างๆของการยุทธ์ผสมหรื อยุทธ์ร่วม
๕. เวลาที่มีอยู่
มาตรการลดเวลาในการวางแผน
๑. ใช้ รปจ.
๒. การปฏิบตั ิที่วางแผนไว้ล่วงหน้า
๓. การวางแผนไปพร้อมๆกัน

โอกาสในการวางแผนพร้อมๆกันได้มากน้อยย่อมขึ้นอยูก่ บั
๑. ระยะห่างของหน่วยบัญชาการที่เกี่ยวข้อง
๒. เวลาที่มีอยู่
๓. ข้อพิจารณาในการ รปภ.

ลาดับในการวางแผน กบ.และแผนการช่วยรบมี ๕ ขั้นตอน
๑. พิจารณาภารกิจและ หป.ทางยุทธวิธี
๒. ทาประมาณการ กบ.
๓. ทาแผน กบ.
๔. รวมแผน กบ., กพ., กร., จัดทาเป็ นแผนการช่วยรบ
๕. อนุมตั ิและแจกจ่าย
หัวข้อของแผน กบ.มี ๕ ข้อ
๑. สถานการณ์
๒. ภารกิจ
๓. กล่าวทัว่ ไป
๔. งานในหน้าที่
๕. การบัลคับบัญชาและการสื่ อสาร
ก่อนการวางแผน สธ.๔ ต้องทราบ
๑. อะไร คือ แต่ละหน่วยจะปฏิบตั ิอย่างไร
๒. เมื่อใด คือ จะปฏิบตั ิเมื่อใด
๓. อย่างไร คือ จะปฏิบตั ิอย่างไร
ภารกิจที่เขียนลงในประมาณการ กบ. นั้นเป็ นภารกิจทางยุทธวิธี
ภารกิจที่เขียนลงในแผน กบ. นั้นภารกิจ กบ.
แผนการช่วยรบ ประกอบด้วย
๑. แผน กบ.
๒. แผน กพ.
๓. แผน กร.

การวางแผนการช่วยรบในการร่ นถอนนั้น นับว่ายุง่ ยากและสลับซับซ้อน เนื่ องจากเหตุการณ์หลาย
อย่าง อาจเกิดขึ้นพร้อมกัน
แนวความคิดในการ สสช.
๑. สนับสนุนไปข้างหน้า
๒. วางแผนอย่างต่อเนื่อง
๓. ประหยัดในการปฏิบตั ิ
๔. ใช้ รปจ.ให้มากที่สุด
๕. การปฏิบตั ิแบบรวมการและแยกการ
๖. ใช้วธิ ี การแจกจ่ายด้วยการส่ งไปข้างหน้าให้มากที่สุด
๗. ใช้แห่งทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากที่สุด
ลาดับขั้นตอนในการแสวงหาและการปฏิบตั ิตามข้อตกลงใจ กระทาเพื่อเหตุการณ์ อนั หนึ่งแต่ลาดับการ
วางแผนกระทาเพื่อเหตุการณ์ ท้งั สิ้น ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ปัจจัยการพิจารณาวางแผน กบ.
ในการตั้งรับ คือ การเตรี ยมการให้การสนับสนุนแก่หน่วยที่จะปฏิบตั ิเชิงรุ กได้ทนั ที
ในการตั้งรับแบบยึดพื้นที่และการตั้งรับแบบคล่องตัว ความสิ้ นเปลือง สป.๓ จะแต่ต่างกันอย่างเห็นได้
ชัด
ในการตั้งรับแบบคล่องตัวและการรุ กนั้น การใช้ สป.๕และ ซบร.จะเพิ่มมากขึ้น
คาสัง่ แบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ๆได้ ๒ ประเภท คือ คาสั่งการรบและคาสัง่ ปกติ
คาสั่งการช่วยรบ เป็ นคาสั่งที่กล่าวถึงการ สสช. ที่ตอ้ งมีการประสานสาหรับหน่วยบัญชาการ โดย
คาสั่งการช่วยรบจัดอยูใ่ นคาสั่งการรบ
แผนการช่วยรบกับคาสั่งการช่วยรบเหมือนกัน ยกเว้น แผนการช่วยรบไม่ได้กาหนดวันเวลาที่มีแผน
บังคับใช้และอาจมีกาหนดสมมติฐานไว้ในกรณี ขาดข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งเพียงพอ
การทาคาสัง่ การช่วยรบ ผูร้ ับผิดชอบหลัก คือ สธ.๔ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก สธ.๑,๕
การกระจายข่าวสารทางการช่วยรบ มี ๓ วิธี
๑. คาสั่งเป็ นส่ วนๆ
๒. โดยข้อ ๔ ของคาสั่งยุทธการ
๓. โดยคาสั่งการช่วยรบ
เมื่อมีการรบติดพัน การกระจายข่าวสารทางการช่วยรบมักจะใช้คาสัง่ เป็ นส่ วนๆ
คาสั่งเป็ นส่ วนๆ ไม่มีกาหนดแบบฟอร์ มไว้แน่นอน คงใช้แต่เพียงปั จจัยกะทัดรัดชัดเจนและทันเวลา
เป็ นข้อพิจารณา โดยระบุเรื่ องราวเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรื อที่ยงั ไม่ได้ระบุไว้ในคาสั่งเดิมเท่านั้น
การกระจายข่าวสารทางการช่วยรบ โดยวิธีขอ้ ๔ ของคาสั่งยุทธการ มี ๒ วิธี
๑. ผนวกประกอบคาสั่ง

๒. เขียนลงในข้อ ๔
การกระจายข่าวสารทางการช่วยรบ โดยวิธีใช้คาสั่งการช่วยรบมี ๓ วิธี
๑. แบบข้อเขียนล้วน
๒. แบบข้อเขียนที่มีแผ่นบริ วารประกอบ
๓. แบบแผ่นบริ วาร
กองพลจะกระจายข่าวสารทางการช่วยรบ นิยมใช้ คาสั่งการช่วยรบแบบแผ่นบริ วาร

การออกคาสั่งการช่วยรบฉบับใหม่กระทาเพื่อ
๑. เมื่อสถานการณ์ ทางการช่วยรบหรื อทางยุทธวิธีได้เปลีย่ นแปลงไปโดยสิ้ นเชิง
๒. เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงรายการปฏิบตั ิต่างๆไปมากจนทาให้การปฏิบัติตามคาสั่ งเดิมไม่
ได้ ผล
แบบฟอร์ ม คาสั่งการช่วยรบมี ๙ หัวข้อ
๑.สถานการณ์ทวั่ ไป
๒. ภารกิจ
๓. กล่าวทัว่ ไป
๔. ยุทโธปกรณ์และบริ การ
๕. การส่ งกลับทางสายการแพทย์และการรักษาพยาบาล
๖. กาลังพล
๗. กิจการพลเรื อน
๘. เบ็ดเตล็ด
๙. การบังคับบัญชาและการสื่ อสาร
คาสั่งการช่วยรบมี ๓ ส่ วน
๑. ส่ วนหัวเรื่ อง
๒. ส่ วนตัวเรื่ อง
๓. ส่ วนท้ายเรื่ อง
ผนวกการช่วยรบนั้น เราทาประกอบคาสั่งยุทธการ โดยเขียนลงในข้อ ๔ ของคาสั่งยุทธการว่า ผนวก
..........
คาสัง่ การช่วยรบ เราแยกออกมาทาเป็ นคาสัง่ ต่างหาก แต่ในข้อ ๔ ของคาสัง่ ยุทธการ ก็ยงั ต้องเขียนว่า
คาสั่งการช่วยรบที่..........
ผนวกการช่วยรบประกอบคาสั่งยุทธการมี ๒ แบบ คือ จ่ายพร้อมคาสั่งยุทธการและจ่ายแยกต่างหาก

หน.สธ. ๔ เป็ นผูก้ าหนดอักษรประจาผนวกในแผนหรื อคาสั่งการช่วยรบ
หน.สธ. ๔ จะประสานกับฝ่ ายสื่ อสารเพื่อกาหนดหมายเลขอ้างสาส์นในแผนหรื อคาสั่งการช่วยรบ

ความสัมพันธ์ระหว่าง สธ.๔ กับ สธ. อื่นๆในเรื่ อง การกาหนดความต้ องการใน กบ.ดังต่อไปนี้
สธ.๑
๑. ให้ยอดกาลังพลของหน่วยและประมาณการสู ญเสี ย
๒. ให้ประมาณการยอดกาลังพล เพื่อกาหนด ยุทธภัณฑ์และการส่ งกาลัง
๓. กาหนดความต้องการของ สป. ซึ่ งไม่ค่อยใช้หรื อไม่คาดคิดมาก่อน
๔. กาหนดความต้องการ สป. สาหรับเชลยศึกและให้ประมาณอัตราการจับเชลยศึก
สธ.๕
เสนอความต้องการ สป.สาหรับพลเรื อนที่ได้รวบรวมไว้แล้วกับ สธ.๔
สธ. ๒
ให้ข่าวสารเกี่ยวกับขีดความสามารถของข้าศึกและข่าวสารเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศอันเป็ น
ผลกระทบกระเทือนต่อภารกิจ การสนับสนุนทาง กบ.ต่อ สธ.๔
สธ. ๓
๑. ให้ขอ้ เสนอแนะในการแบ่งมอบและลาดับความเร่ งด่วนของยุทธภัณฑ์และ สป.ในรายการ
ที่จะกระทบกระเทือนต่อการยุทธ์หรื อภารกิจทางยุทธวิธี
๒. ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับอัตราพิกดั ของยุทธภัณฑ์และ สป.ในรายการที่กระทบกระเทือน
ต่อการยุทธ์หรื อภารกิจทางยุทธวิธี
๓. รับทราบอัตรากระสุ นที่ตอ้ งการ กาหนดอัตรากระสุ นที่ใช้ได้ของหน่วยรอง ให้ สธ. ๔
๔. ให้ข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยที่มาสมทบ บรรจุมอบ หรื อหน่วยที่แยกออกไปเพื่อใช้ในการ
วางแผนในการสนับสนุนทาง กบ.
๕. แจ้ง สธ.๔ ทราบถึงความต้องการในการยุทธหรื อ หป.ทางยุมธวิธี เพื่อพิจารณาการ
สนับสนุน
น.ยบ.
๑. รับทราบอัตราพิกดั ที่อนุมตั ิแล้ว แบ่งมอบ ลาดับความเร่ งด่วนในการแจกจ่าย
๒. เสนอรายงาน ข้อยุง่ ยากการขาดอัตราหรื อเกินอัตราต่อ สธ.๔
น. ฝ่ ายกิจการพิเศษอื่นๆ

๑. ให้ขอ้ เสนออัตราพิกดั ต่อ สธ.๔
๒. ให้ขอ้ เสนอเกี่ยวกับการจัดหาโดยวิธีการเบิกหรื อโดยการจัดหาจากท้องถิ่น
๓. รับทราบอัตราพิกดั ที่อนุมตั ิแล้ว การบแบ่งมอบลาดับความเร่ งด่วนในการแจกจ่ายจาก สธ.
๔
๔. เสนอรายงานข้อยุง่ ยากการขาดอัตราหรื อเกินอัตราต่อ สธ.๔
การจัดหาทรัพยากรในท้องถิ่น
สธ.๕
๑. แนะนาช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่จดั หาและทาสัญญาในการเตรี ยมการจัดหาในท้องถิ่น
๒. ให้ขอ้ เสนอการแบ่งมอบและแผนการแจกจ่าย สป.ให้แก่พลเรื อน
น.ยบ.
แจกจ่าย สป.และยุมธภัณฑ์ตามกาหนดการแบ่งมอบลาดับความเร่ งด่วนที่ได้รับจาก สธ.๔
น.กิจการพิเศษ
นธน. แนะนาข้อกฎหมายเกี่ยวกับนโยบายการจัดหา ร่ างแบบฟอร์ มการเกณฑ์ ซื้ อ ตรวจ
สัญญาการจัดหาในท้องถิ่น
การขนส่ ง
สธ.๑
๑. แจ้งความต้องการในการขนส่ งกาลังทดแทนและเชลยศึกต่อ สธ.๔
๒. แจ้งความต้องการทางการขนส่ งพิเศษสาหรับการเคลื่อนย้ายที่บงั คับการ สถานที่ต้ งั ทาง
ธุรการ
สธ. ๕
๑. แจ้งความต้องการในการขนส่ งพลเรื อนที่ตอ้ งการให้แก่ สธ. ๔
๒. แจ้งเรื่ องการขนส่ งทางพลเรื อนที่จดั หาให้ได้เพื่อสนับสนุนทางทหาร
สธ. ๒
ให้ข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบตั ิการ ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อการขนส่ ง
สธ. ๓
๑. แจ้งความต้องการเกี่ยวกับการขนส่ งทางการฝึ กหรื อการปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีกบั สธ.๔
๒. แจ้ง สธ. ๔ ทราบเสมอถึงแผนการยุทธที่จะมีผลกระทบกระเทือนความต้องการในการ
ขนส่ ง
น.ยบ.
สนับสนุนทาง กบ.เกินขีดความสามารถของหน่วยตนแจ้งให้ สธ. ๔ ทราบ
ขส.

๑. ทาแผนการ ขส.ยามฉุ กเฉิ น สาหรับใช้เมื่อประสบกับความต้องการยานพาหนะมากและ
เกินขีดความสามารถของหน่วย
๒. แจ้งให้ สธ.๔ ทราบอยูเ่ สมอถึงข่าวสารการขนส่ ง คาขอ การบางมอบและลาดับความ
เร่ งด่วนในการขนส่ ง เมื่อต้องการหรื อไม่ทราบ
พธ.
กากับดูแลการขนส่ งทางการช่างโดยการประสานงานกับทหารช่าง
น.กิจการพิเศษ
บ.ทบ.-ช่วยเหลือ ในหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษในการวางแผนและการใช้ บ.ทบ.สาหรับการส่ ง
สป.ทางอากาศ
การเคลื่อนย้ายและการจัดระเบียบการจราจร
สธ.๑
๑. ประสานกับ สธ.๔ ในเรื่ องการใช้ สห.ทาการควบคุมการจราจรและการบังคับให้ปฏิบตั ิ
ตามวินยั ข้อบังคับและคาสั่ง
๒. ประสานกับ สธ.๔ ในเรื่ องที่ต้ งั ของตาบลควบคุมการจราจร เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุม
ทหารผลัดหน่วยได้ผลมากที่สุด เมื่อตรงกับความต้องการในการควบคุมการจราจร
สธ.๕
๑. แจ้งให้ สธ.๔ ทราบถึงข้อกระทบกระเทือนทางการจราจรของพลเรื อนต่อการจัดระเบียบ
และการควบคุมการจราจร
๒. แจ้งให้ สธ.๔ ทราบถึงวิธีการควบคุมการจราจรของฝ่ ายพลเรื อน รวมทั้งการใช้
ยานพาหนะเส้นทางที่เลือกใช้และการจ่ายบัตรอนุ ญาต
๓. รับแผนการจัดระเบียบและควบคุมการจราจรมาเพื่อคัดแยก แจกจ่ายและบังคับใช้เฉพาะ
ส่ วนที่ใช้กบั การจราจรฝ่ ายพลเรื อน
๔. ทาการติดต่อกับ จนท.ฝ่ ายพลเรื อน เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีประสานการจัดระเบียบจราจร
ระหว่างทหารและฝ่ ายพลเรื อน
สธ.๒
แจ้งให้ สธ.๔ ทราบเสมอถึงขีดความสามารถของข้าศึกที่อาจรบกวนการใช้เส้นทาง
สธ. ๓
๑. ประสานกับ สธ.๔ เพื่อให้แน่ใจว่า ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมระหว่างความต้องการทาง
ยุทธวิธีกบั ความต้องการทาง กบ.
๒. ให้ขอ้ เสนอเกี่ยวกับเส้นทางที่สถานการณ์ทางยุทธวิธีเกี่ยวข้องด้วย อาจให้ขอ้ เสนอ
ข้อจากัดการใช้เส้นทางเพื่อใช้ทางยุทธวิธีเท่านั้น

ช.
๑. กาหนดความสามารถในการรับ นน.บรรทุกของถนนสะพาน
๒. ให้ขอ้ เสนอถึงขีดความสามารถในการใช้ถนน(จราจรทางเดียวหรื อสองทาง)
๓. จัดทาเครื่ องหมายสาหรับการติดตั้ง แสดงข้อห้ามหรื อทิศทางการจราจร
ส.
จัดตั้งการติดต่อสื่ อสารที่จาเป็ น สาหรับการควบคุมการจราจรและเกินขีดความสามารถของ
หน่วยที่เกี่ยวข้องจะจัดได้
ขส.
๑. ทาผนวกคาสัง่ เดินทาง
๒. ทาแผนการหมุนเวียน
๓. ปฏิบตั ิและกากับดูแลกองบังคับการจราจร
กส.
แจ้งให้ สธ. ๔ ทราบถึงการขนส่ งด้วยสัตว์ต่าง
น.กิจการพิเศษ
สห.
ให้ความช่วยเหลือแก่ น.ฝ่ ายการ ขส. ทาแผนการหมุนเวียนการจราจรและเป็ นผูใ้ ช้แผนการ
ควบคุมการจราจร
การซ่ อมบารุ ง
สธ.๒,๓
แจ้งให้ สธ.๔ ทราบถึงข้อสังเกตใดๆที่เกี่ยวข้องกับการ ซบร.ในหน่วย
น.ยบ.
ทาการตรวจโดยการประสานงานกับ สธ.๔
การบริการทางการแพทย์
สธ.๑
๑. แจ้งให้ สธ.๔ ทราบถึงประมาณการสู ญเสี ย
๒. แจ้งให้ สธ.๔ ทราบถึงประมาณการสู ญเสี ยของเชลยศึก
๓. ให้ขอ้ เสนอเกี่ยวกับ การส่ งกลับและการรักษาพยาบาล
สธ.๕
๑. แจ้งให้ สธ.๔ ทราบถึงสิ่ งอานวยความสะดวกทางฝ่ ายพลเรื อนที่จดั หาให้ได้มา สาหรับการ
ขนส่ งกลับและการรักษาพยาบาลกาลังพลทางทหาร
๒. ติดต่อเพื่อจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกทางการแพทย์ฝ่ายพลเรื อน
๓. แจ้ง สธ.๔ ถึงความต้องการ ความช่วยเหลือ เพื่อส่ งกลับและการรักษาพยาบาลฝ่ ายพลเรื อน

สธ.๒
แจ้งให้ สธ.๔ ทราบถึงสถานการณ์และขีดความสามารถของข้าศึกและลักษณะของพื้นที่
ปฏิบตั ิการอันกระทบกระเทือนต่อแผนการส่ งกลับและการรักษาพยาบาล
สธ.๓
๑. แจ้งแผนยุทธการและการวางกาลังในปั จจุบนั และในอนาคต เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ส่ งกลับและการรักษาพยาบาล
๒. เสนอคาขอหน่วยเสนารักษ์มาสมทบหรื อสิ่ งอานวยความสะดวกทางการแพทย์เมื่อได้รับ
ข้อเสนอจาก สธ. ๔ และได่รับอนุมตั ิจาก ผบช.แล้ว
๓. ประสานขีดความสามารถของ บ.ทบ. สาหรับใช้ในขนส่ งกาลังตามนโยบายที่ ผบช.
กาหนดขึ้นและตามเหตุการณ์ที่ยอมรับได้
น.ยบ.
๑. ให้ขอเสนอนโยบายการส่ งกลับของหน่วย
๒. ให้ขอ้ เสนอนโยบายการรักษาพยาบาลและการส่ งกลับกาลังพลที่สูญเสี ยเนื่องจาก คชร.
๓. ให้ขอ้ เสนอแนะที่ต้ งั สิ่ งอานวยความสะดวกทางการแพทย์
๔. ทาแผนบริ การทางการแพทย์
๕. เสนอคาขอการส่ งเพิ่มเติมสาหรับการส่ งกลับเมื่อจาเป็ น
๖. ดาเนินการควบคุมการปฏิบตั ิของหน่วยบริ การทางการแพทย์ เว้นหน่วยที่แยกไปสมทบ
ทันตแพทย์
ให้ขอ้ เสนอความต้องการชนิ ดและจานวนหน่วยทันตกรรมที่ตอ้ งการ รวมทั้ง สป.และ
ยุทธภัณฑ์ทางทันตกรรมด้วย

ความรับผิดชอบในการ กบ. ของ ทบ.
ทบ.
๑. กบ.ทบ.
๒. ขว.ทบ.
๓. กรมฝ่ ายกิจการพิเศษ

๔. กรมฝ่ ายยุทธบริ การ
ทภ. รับผิดชอบใน กบ.ให้แก่หน่วยในอัตราและหน่วยอื่นๆของ ทบ.มีที่ต้ งั หรื อเข้าปฏิบตั ิการ
ในพื้นที่ ทภ.
๑. บชร.
๒. มทบ.และจทบ.
- สป. ๑
- สป. ๒,๔ สาย ยย., สาย พ., สาย พธ.
- สป. ๓
- สป. ๕ ฝึ ก-ศึกษา/สารองสงคราม
- การ สน.ซบร. สป. สาย ยย.
- การเคลื่อนย้าย, ขนส่ ง สป.และสัตว์
- การรักษาพยาบาล/ส่ งกลับ
- ตาบลส่ งกาลัง
- ดาเนิ นการเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ การก่อสร้าง ซ่อมแซม
การมอบความรับผิดชอบใน กบ.ให้แก่หน่วยต่างๆของ ทบ.
๑. หน่วยที่มี หน่วย กบ. หรื อได้รับหน่วย สน.ทาง กบ. จะดาเนินการ กบ.ให้แก่หน่วยนั้น
๒. หน่วย นอก.ทภ. (ตั้งใน ทภ.๑) รับการ สน.จาก กรม.ยบ./มทบ./จทบ. ในพื้นที่
๓. หน่วย นอก ทภ. และหน่วยต่าง ทภ. ปฏิบตั ิการในพื้นที่ใดรับการสนับสนุน
จาก
บชร.นั้น
๔. มทบ. ๑๑/๑๔/๒๑ , จทบ.พล./ทส. ไม่ตอ้ งทาการ สน.เรื่ องที่ บชร.ทาอยูแ่ ล้ว

กรมฝ่ ายยุทธบริ การและกรมฝ่ ายกิจการพิเศษ
๑. พธ.ทบ.
- สป.๑- ผลิต
- สป. ๒,๔
๑. สน.ทัว่ ไป ต่อ บชร./มทบ./จทบ.(เฉพาะ เครื่ องแต่ งกาย,เครื่ องนอน,ประจาหน่ วย)
๒. สน.ตรง ต่อ หน่วย นอก.ทภ. ในพื้นที่ปริ มณฑล + นครปฐม,นครนายก,อยุธยา

๓. สน.ตรง ต่อ นขต.ทบ.ในพื้นที่ ทภ.๑ (มทบ./จทบ.ในพื้นทีร่ ับผิดชอบเครื่ องแต่ ง
กาย,เครื่ องนอน,ประจาหน่ วย)
- สป. ๓
๑. สน.ทัว่ ไป. ต่อ บชร./มทบ./จทบ.
๒. สน.ตรง ต่อ นขต.ทบ.ในพื้นที่ปริ มณฑล + นครปฐม,นครนายก,อยุธยา
๓. สน.ตรง ต่อ ทภ.๑+นขต.ทภ.๑ ใน กทม.
- ซบร.
๑. รับผิดชอบทางเทคนิค
๒. สน.ทัว่ ไป ต่อ บชร.
๓. สน.ทัว่ ไป/ตรง ต่อ นขต.ทบ.ในพท.ทภ.๑
๔. สน.ตรง ต่อ หน่วยใน ทบ.โดยการจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่
๕. สน.ซบร.ที่จาเป็ น เมื่อได้รับการร้องขอกับ หน่วย ซบร.ทัว่ ไป,โดยตรง
๒.กส.ทบ.
- สป.๑ (คน,สัตว์) สน.ตรงต่อ หน่วยใน ทบ.
- สป. ๒,๔ สน.ตรงต่อ หน่วยใน ทบ.
- ซบร. ต่อหน่วยใน ทบ.
- การบริ การ
๑. ขนส่ งด้วยสัตว์ ต่อ หน่วยใน ทบ.
๒. รักษาพยาบาล,เวชกรรมป้ องกันสัตว์ทางทหาร(เว้น สุ นขั )
๓. รักษาพยาบาล,เวชกรรมป้ องกันสุ นขั ทางทหารแก่ ทบ./ต่างเหล่า
๔. รปภ.บุคคล/ที่ต้ งั โดยสุ นขั ทหาร
๓. กช.
- สป. ๒,๔
๑. สน.ทัว่ ไป บชร.
๒. สน.ตรง แก่ นขต.ทบ.ใน พท.ทภ.๑
๓. สน.ตรง แก่หน่วย ทภ.๑ ใน กจ., พบ., รบ.
- ซบร.
๑. ซ่อมระดับคลัง
๒. สน.ทัว่ ไป แก่ บชร.
๓. สน.ทัว่ ไป/ตรง แก่ นขต.ทบ.ใน พท.ทภ.๑

๔. สน.ตรง แก่ นขต.ทบ. โดยจัดชุดซ่อม
๕. สน.ตรง แก่หน่วย ทภ.๑ ใน กจ., พบ., รบ.
๖. สน.การ ซบร.เมื่อได้รับการร้องขอแก่หน่วยที่ สน.ทัว่ ไป/ตรง
- การบริ การ
๑. ก่อสร้าง ซ่อมแซมสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ
๒ง สนับสนุนน้ าประปา
๔. ขส.ทบ.
- สป.๒,๔ (เว้น อากาศยาน)
๑. สน.ทัว่ ไป แก่ บชร.
๒. สน.ตรง แก่ นขต.ทบ.ใน พท.ทภ.๑
- ซบร. (เว้น อากาศยาน)
๑. ซ่อมระดับคลัง
๒. สน.ทัว่ ไป แก่ ทภ./บชร./นขต.ทบ.
๓. สน.ทัว่ ไป/ตรง แก่ นขต.ทบ.ใน พท.ทภ.๑
๔. สน.ตรง แก่ นขต.ทบ. โดยจัดชุดซ่อม
๕. สน.ซบร. แก่หน่วย ซบร.ตรง/ทัว่ ไป
- การส่ งกาลัง สป.๒,๔ (อากาศยาน)
๑. สน.ทัว่ ไป แก่ พัน.ซบร.บ.ทบ.
๒. สน.ตรง แก่ หน่วย บ.ทบ.
- ซบร.(อากาศยาน)
๑. ซ่อมระดับคลัง
๒. สน.ตรง/ทัว่ ไป เป็ นความรับผิดชอบของ พัน.ซบร.บ.ทบ.
- การขนส่ ง
๑. สน.ทัว่ ไป แก่ บชร.๒, ๓, ๔
๒. สน.ตรง แก่ ทภ.๑, นขต.ทภ.๑, บชร.๑, มทบ./จทบ.ในอัตรา ทภ.๑
๓. สน.ตรง แก่ นขต.ทบ.ใน พท.ทภ.๑ เว้นหน่วยที่มี ขส. สน.ตรงอยูแ่ ล้ว
๕. กรม.สส.
- สป. ๒,๔
๑. สน.ทัว่ ไป แก่ บชร.
๒. สน.ตรง แก่ นขต.ทบ. ในพท.ทภ.๑
- ซบร.

๑. ซ่อมระดับคลัง
๒. สน.ทัว่ ไป แก่ บชร.
๓. สน.ทัว่ ไป/ตรง แก่ นขต.ทบ.ใน พท.ทภ.๑
๔. สน.ตรง โดยจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่
๕. สน.ซบร.เครื่ องสื่ อสารอิเล็กโทรนิกส์, คอมพิวเตอร์ ,เรดาร์ ระดับ ตรง/ทัว่ ไป/คลัง
แก่ นขต.ทบ.
๖. สน.ซบร.แก่หน่วย ซบร.ตรง/ทัว่ ไป
๖. สพ.ทบ.
- สป. ๒,๔
๑. สน.ทัว่ ไป แก่ บชร.
๒. สน.ตรง แก่ นขต.ทบ.ใน พท.ทภ.๑
- สป.๕ (สพ.)
๑. สน.ทัว่ ไป แก่ บชร./มทบ./จทบ.
๒. สน.ตรง แก่ นขต.ทบ.ในพื้นที่ปริ มณฑล + นครปฐม,นครนายก,อยุธยา
- ซบร. สป.๒,๔
๑. ซ่อมระดับคลัง
๒. สน.ทัว่ ไป แก่ บชร.
๓. สน.ตรง/ทัว่ ไป แก่ นขต.ทบ.ใน พท.ทภ.๑
๔. สน.ตรง แก่ นขต.ทบ.โดยจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่
๕. สน.ซบร.เมื่อได้รับการร้องขอแก่หน่วย ซบร.ตรง/ทัว่ ไป
- การบริ การ
ทาลายล้างวัตถุระเบิด
๗.วศ.ทบ.
- สป. ๒,๔ (สาย วศ.)
๑. สน.ทัว่ ไป แก่ บชร.
๒. สน.ตรง/ทัว่ ไป แก่ นขต.ทบ.ใน พท.ทภ.๑
- ซบร.(สาย วศ.)
๑.ซ่อมระดับคลัง
๒.สน.ทัว่ ไป แก่ บชร.
๓.สน.ตรง/ทัว่ ไป แก่ นขต.ทบ.ใน พท.ทภ.๑
๔. สน.ตรง แก่ นขต.ทบ.โดยจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่
๕. สน.ตรง แก่ นขต.ทบ.โดยจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่

๖. สน.ซบร.เมื่อได้รับการร้องขอแก่หน่วย ซบร.ตรง/ทัว่ ไป
- การบริ การ
ป้ องกัน/ทาลายล้าง นชค.
๘. พ.ทบ.
- สป. ๒,๔
๑. สน.ทัว่ ไป แก่ บชร.(เว้น บชร.๑)
๒. สน.ทัว่ ไป แก่ ทภ./มทบ./จทบ. (ยาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง)
๓. สน.ตรง แก่ นขต.ทบ.ใน พท.ทภ.๑
๔. สน.ตรง แก่ ทภ.๑,นขต.ทภ.๑
- ซบร.
๑.ซ่อมระดับคลัง
๒ สน.ทัว่ ไป แก่ บชร.๒,๓
๓. สน.ทัว่ ไป แก่ ทภ./บชร./มทบ./จทบ.(การแบ่งมอบงบประมาณจ้างซ่อมใน
ท้องถิ่น)
๔. สน.ตรง แก่ นขต.ทบ.ใน พท.ทภ.๑ (เว้นหน่วยได้งบจ้างซ่อม)
๕. สน.ตรง แก่ ทภ.๑,นขต.ทภ.๑
๖. สน.ซบร.เมื่อได้รับการร้องขอแก่หน่วย ซบร.ตรง/ทัว่ ไป
- การบริ การ
๑. สน.ทบ.
๒. สน.ทัว่ ไป แก่ เรื่ องการรักษาพยาบาล/ส่ งกลับแก่ รพ.ที่ทบ.กาหนดให้เป็ นแม่ข่าย
ในแต่ละ ทภ.
๙. ยย.ทบ.
- สป. ๒,๔
๑. สน.ทัว่ ไป แก่ มทบ./จทบ.
๒. สน.ตรง แก่ นขต.ทบ. ในพื้นที่ปริ มณฑล + นครปฐม, นครนายก, อยุธยา และ
สน.ตรง แก่ ทภ.๑/ นขต.ทภ.๑ ใน กทม.
- ซบร.
๑. ซ่อมระดับคลัง
๒ สน.ทัว่ ไป แก่ มทบ./จทบ.
๓. สน.ซบร. ตรง/ทัว่ ไป ระดับคลัง แก่ นขต.ทบ.ในพื้นที่ปริ มณฑล + นครปฐม,
นครนายก, อยุธยา และ ทภ.๑/ นขต.ทภ.๑ ใน กทม.

- การบริ การ
๑. สนับสนุนการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุ ง อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง
๒. วางแผน อานวยการ ประสานงาน เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ของ ทบ.
๑๐. สบ.ทบ. รับผิดชอบ กบ.เอกสารแบบธรรมเนียบและแบบพิมพ์
๑. สน.ทัว่ ไป แก่ บชร.
๒. สน.ตรง นขต.ทบ./หน่วย ทบ.ในพื้นที่ ทภ.๑
๑๑. สก.ทบ. รับผิดชอบ กบ.และซบร.เครื่ องกีฬา/ดนตรี แก่ หน่วยใน ทบ.
๑๒. กสร.ทบ. รับผิดชอบ กบ.แบบพิมพ์หนังสื อสาคัญ สายงานสัสดี
๑. สน.ตรง แก่ กรม.รด., จทบ., ผ.สด.กท. และผ.สด.ทุกจังหวัด
๑๓. กรม.ยบ.บริ การ สน.โดยตรง แก่หน่วยอื่นๆนอกเหนือจากหน่วยที่กาหนดข้างต้นในกรณี ที่ ทบ.
อนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษ

ความรับผิดชอบของ บชร.
ความรับผิดชอบทัว่ ไป
๑. สน.กบ.ทภ.
๒. จัดตั้งตาบลส่ งกาลัง
สป.๑
สะสมแจกจ่าย สน.ทัว่ ไป/ตรงแก่ ทภ./นขต.ทบ./หน่วยต่าง ทภ. ที่มีที่ต้ งั ใน ทภ./
พ.ท.ปบ. หรื อหน่วยอื่นๆที่ได้รับมอบ
สป. ๒,๔ ใน พ.ท. ทภ. ๒, ๓, ๔ เว้น สาย ยย.,กส., พ., ชิ้นส่ วนอากาศยาน
๑. สน.ทัว่ ไป แก่ สกบ.พล ใน ทภ.หรื อ ต่าง ทภ.ที่ ปบ.ใน พ.ท.ทภ.
๒. สน.ตรง แก่ หน่วยใน ทภ.

๓. สน.ตรง/ทัว่ ไป แก่ นขต.ทบ.ใน พ.ท.
สป. ๒,๔ ใน พ.ท. ทภ.๑ เว้น สาย ยย.,กส., พ., ชิ้นส่ วนอากาศยาน
๑. สน.ทัว่ ไป แก่ หน่วย บชร.ของกองพลใน ทภ.๑ หรื อต่าง ทภ.ที่ ปบ.ใน พ.ท.ทภ.๑ (เว้น กร
ม.สน.พล.ร.๙ รับสาย ช. จาก กช.)
๑. สน.ตรง แก่ นขต.ทภ.๑
สป.๓
๑. สน.ตรง แก่ นขต.ทภ./นขต.ทบ.ใน พ.ท.ที่ จทบ./มทบ. ที่ บชร.ตั้งอยู่
๒. สน.ทัว่ ไป แก่ มทบ./จทบ.
สป. ๕ ใน พ.ท. ทภ. ๒, ๓, ๔
๑. สน.ทัว่ ไป แก่ มทบ./จทบ.
๒. สน.ตรง แก่ นขต.ทภ./นขต.ทบ. ใน พ.ท.ที่ จทบ./มทบ. ที่ บชร.ตั้งอยู่
ซบร. ใน พ.ท. ทภ. ๒, ๓, ๔ เว้น สาย ยย.,กส., พ., ชิ้นส่ วนอากาศยาน
๑. การ ซบร.ทัว่ ไป
๒. สน.ทัว่ ไป แก่ หน่วย ซบร.ตรงของกองพล/ทภ.ที่เข้า บป.ใน พ.ท.
๓. สน. ตรง แก่ ทภ./นขต.ทบ. ใน พ.ท.ที่ จทบ./มทบ. ที่ บชร.ตั้งอยู่ เว้น หน่วยที่มีหน่วย
ซบร. สน.ตรง ของหน่วยบังคับบัญชานั้น สน.อยูแ่ ล้ว
๔. สน.ซบร. แก่ หน่วย ซบร.โดยตรง
๕. ซบร. ทาง พ.
ซบร.ใน พ.ท. ทภ.๑ เว้น สาย ยย.,กส., พ., ชิ้นส่ วนอากาศยาน
๑. ซบร.ทัว่ ไป
๒. สน.ซบร.ทัว่ ไป แก่ หน่วย ซบร.ตรงของกองพล (เว้น กรม.สน.พล.ร.๙ รับ ซบร.ทัว่ ไปสาย
ช. จาก กช.)
๓. สน.ตรง แก่ ทภ.๑
๔. สน.ซบร. แก่ หน่วย ซบร.สน.ตรง
การขนส่ ง
ใน พ.ท. ทภ. ๒, ๓, ๔
๑. สน.ทัว่ ไป แก่ ขส.กองพล/มทบ./จทบ.
๒. สน. ตรง แก่ ทภ. /นขต.ทบ.ใน พ.ท.ทภ.
ใน พ.ท. ทภ.๑
สน.ขส. นขต.ทภ.๑
การแพทย์
๑. บริ การทางการแพทย์ในระดับ ทภ. เว้น ๑,๔ ไม่สมบูรณ์

๒. ดาเนินการเวชกรรมป้ องกันแก่ นขต.ทภ. เว้น ๑,๔ ไม่สมบูรณ์
๓. จัดหน่วยศัลยกรรมสนามหรื อชุ ดตรวจโรค/จนท คลังเวชภัณฑ์ ปบ.ใน รพ.ทบ.ในอัตรา
ของ ทภ./จทบ./มทบ.
๔. บริ การอื่นๆ การบริ การป้ องกัน /ทาลายล้าง นชค. / กิจการงานศพ/ ทาลายล้าง กระสุ น วัตถุ
ระเบิด ในพ.ท.ทภ.

กิจการพลเรื อน
ทหารจาเป็ นต้องไปเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของพลเรื อน มีสาเหตุ ๓ ประการ
๑. เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรื อนในยามฉุกเฉิ นหรื อในยามสงคราม
๒. เพื่อใช้ประโยชน์จากเจ้าหน้าที่พลเรื อน ประชาชน และทรัพยากร
๓. ช่วยเหลือรัฐบาลในการรักษาความมัน่ คงภายในและการพัฒนาประเทศที่บญั ญัติไว้ใน
รธน. พ.ศ. ๒๕๒๑
ในสงครามตามแบบงานกิจการพลเรื อน ถือ เป็ นส่ วนหนึ่งของงานการช่วยรบของหน่วย เพื่อส่ งเสริ ม
สนับสนุนการบรรลุภารกิจทางยุทธวิธี โดย
๑. การควบคุมประชาชนในพื้นที่ไม่ให้กีดขวางการปฏิบตั ิการทางทหาร

๒. การใช้ประโยชน์จากเจ้าหน้าที่พลเรื อน ประชาชน และทรัพยากรในพื้นที่เพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั ิการทางทหาร
๓. การใช้ ปจว.และการ ปชส.เพื่อสนับสนุนการรบ
การดาเนินงานทาง กร. มี ๓ ระดับ
๑. ทบ.
กร.ทบ.รับผิดชอบทางอานวยการและสายวิทยาการด้าน กร.
ยศ.ทบ. รับผิดชอบทางงบประมาณการฝึ กศึกษา
สลก.ทบ.เป็ นหน่วย ปชส.ของทบ.
๒. ทภ.
กอง.กร.ทภ. รับผิดชอบทางอานวยการ ภายใต้การกากับดูแลของ ผอ.กร.ทภ.
๓. นขต.ทบ. อื่นๆ
กองพล. จะมี ฝกร.พล รับผิดชอบทางอานวยการ ภายใต้การกากับดูแลของ หน.กร.
พล.
กรม, กองพัน ฝยก.รับผิดชอบทางอานวยการภายใต้การกากับดูแลของ ฝอ.๓
กองร้อย ผบ.ร้อย รับผิดชอบ โดยแต่งตั้ง น.สัญญาบัตรและ น.ประทวน ตามความ
เหมาะสม
มทบ. มี หน.กอง.กร.มทบ.
จทบ. มี น.กร.
นขต.ทบ.และหน่วยเทียบเท่ากองพล/กรม/ส่ วน กศ.ของ ทบ. ถ้ามีอตั ราของกอง กร.
ก็ให้ หน.กอง.กร. รับผิดชอบ ถ้าไม่มีให้ หน.ยก. รับผิดชอบ
ความรับผิดชอบทางฝ่ ายอานวยการของ ฝกร.
สธ. ๕ มีความรับผิดชอบหลักทาง ฝอ. งานด้าน กร.
บทบาท มี ๔ บทบาท คือ
๑. เป็ นที่ปรึ กษา
๒. วางแผน
๓. ประสานงาน
๔. กากับดูแล
การปฏิบัติการกิจการพลเรื อน หมายถึง การดาเนิ นการทั้งปวงของหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องหรื อสัมพันธ์
กับส่ วนราชการพลเรื อน, ประชาชนและทรัพยากรในพื้นที่รับผิดชอบทั้งในยามปกติและในยามสงครามเพื่อให้
บรรลุภารกิจของหน่วย
การปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับงานของฝ่ ายพลเรื อน ๓ งานหลักๆ คือ

๑. การปกครอง หมายถึง กิจกรรมหรื อขบวนการควบคุมผูอ้ ื่น บังคับให้ผอู ้ ื่นกระทาตาม
วิถีทางที่กาหนด มี ๓ งานหลัก คือ
๑. การรักษาความสงบเรี ยบร้อย
๒. การรักษาความยุติธรรม
๓. การป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
๒. งานทีเ่ กีย่ วข้ องกับเศรษฐกิจ หมายถึง บรรดาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
โดยทัว่ ไปในพื้นที่รับผิดชอบ มีงานย่อยๆ คือ
๑. การส่ งกาลังพลเรื อน
๒. การคลัง
๓. การพัฒนาชุมชนและส่ งเสริ มอาชีพ
๔. การเศรษฐกิจและการค้า
๓. งานทางด้ านสั งคมจิตวิทยา คือ บรรดาหน้าที่ซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การให้บริ การต่างๆแก่ประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐ
ผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิ คือ น.กร.ของหน่วยภายใต้การกากับดูแลและรั
บผิด
ชอบทางฝ่ ายอานวยการของ น.กร.ของหน่วยนัน่ เอง
ในการดาเนินงานการปฏิบตั ิการ กร. เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ งานที่สาคัญต้องพิจารณามี ๓
เรื่ อง คือ
๑. การส่ งเสริ มสนับสนุนส่ วนราชการพลเรื อน
๒. การดาเนิ นการต่อประชาชนและทรัพยากร
๓. การปฏิบตั ิตามพันธะทางกฎหมายหรื อข้อตกลงต่างๆ
การที่ทหารจะต้องเข้าไปยุง่ เกี่ยวในการช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ส่วนราชการนั้น มีเหตุ ๓
ประการ คือ
๑. เพื่อให้เกิดความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. เป็ นภารกิจที่กาหนดไว้ใน พรบ. การจัดระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหม
๓. ปฏิบตั ิตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่ องในวันสวนสนามของ
หน่วยรักษาพระองค์ เมื่อ ๓ ธ.ค. ๒๓ ที่ให้ทหารต้องช่วยพัฒนาประเทศร่ วมกับฝ่ ายพลเรื อน
การปฏิบตั ิการ กร. นั้นต้องทาทั้งในยามปกติ ในยามสงคราม และในภาวะที่ไม่ปกติ
ในยามปกติ ประกอบด้วย
๑. การเสริมสร้ างความสั มพันธ์ อนั ดีกบั ชุ มชน
๒. การส่ งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติของส่ วนราชการพลเรื อน ( เกี่ยวกับทหารโดยตรง
คือ เรื่ องการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน)

พรบ. การป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ๒๕๒๒ ที่เกี่ยวกับฝ่ ายทหาร คือ กาหนดแผนหลัก
ในการดาเนินการ ๔ แผน คือ
๑. แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. แผนการป้ องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ
๓. แผนการป้ องกันและระงับการก่อวินาศกรรม
๔. แผนการอพยพประชาชนและส่ วนราชการพลเรื อน
๓. การปฏิบัติการ กร. ทีก่ ระทาเพื่อส่ งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร มีบทบาทใน
การลดภาระของหน่วยทหารที่จะประสบปั ญหากับประชาชนในพื้นที่การรบและการใช้
ประโยชน์จากประชาชนสนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทหาร งานหลักๆได้แก่
๑. การป้ องกันหรื อลดการกีดขวางการยุทธ์
ในการอพยพประชาชนในพื้นที่การรบ อยูใ่ นอานาจตั้งแต่ ผบ.พล.ขึ้นไป ไม่
ควรมอบอานาจให้ ผบ.หน่วยที่ต่ากว่าระดับ ผบ.กรม
ข้อพิจารณา คือ อพยพเท่าที่จาเป็ น, มีเวลา, สิ่ งอานวยความสะดวกเพียงพอ,
สอดคล้องกับแผนการปฏิบตั ิทางทหาร, ต้องคานึ่งถึงการส่ งกลับภูมิลาเนาเดิมให้เร็ ว
ที่สุดเมื่อสถานการณ์อานวย ผูป้ ฏิบตั ิหลัก คือ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการพลเรื อน
บทบาทและความเกี่ยวข้องกับทหาร คือ การพิจารณาความจาเป็ นในการ
อพยพ, การประสาน, การสนับสนุน, การเข้ารับผิดชอบในการปฏิบตั ิการอพยพเมื่อ
สถานการณ์จาเป็ นที่ฝ่ายพลเรื อนไม่สามารถจะทาได้ หรื อพื้นที่ภายนอกประเทศ
ตาบลรวบรวมพลเรื อน เป็ นพื้นที่กาหนดขึ้นเป็ นการชัว่ คราวในการรวบรวม
ผูอ้ พยพในขั้นต้น เพื่อส่ งต่อไปยังพื้นที่ดา้ นหลังต่อไป ใช้เจ้าหน้าที่ของหน่วยทาง
ยุทธวิธีในพื้นที่ดาเนินการเกี่ยวกับการอพยพ
การดาเนินการในตาบลรวมรวมพลเรื อน จะทาในเรื่ อง การแยกประเภทของ
ผูอ้ พยพและให้การบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิ นเกี่ยวกับการบริ การต่างๆ
พื้นที่เหมาะสาหรับตาบลรวบรวมพลเรื อน คือ ใกล้แหล่งน้ า, กว้างขวางและ
มีสิ่งอานวยความสะดวกพอสมควร, ห่างจากเส้นหลักการส่ งกาลังแต่ใกล้เส้นทางรอง
,ไม่กีดขวางการใช้กองหนุ น, ง่ายต่อการ รปภ.และควบคุม
พื้นที่รวบรวมพลเรื อน เป็ นพื้นที่ที่รับผูอ้ พยพจากตาบลรวบรวมพลเรื อน
ข้างหน้า ห่างจากการรบ ดาเนินการภายใต้การควบคุมของหน่วย กร. โดยจะ
ดาเนินการในเรื่ อง การรับต่อไว้ชวั่ คราว, การให้บรรเทาทุกข์เพิ่มเติมในเรื่ องอาหาร
และการพยาบาล, การฟื้ นฟูเพื่อเตรี ยมการส่ งกลับไปยังภูมิลาเนาเดิมหรื อส่ งไปยัง
พื้นที่ดา้ นหลัง

การเลือกพื้นที่ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับตาบลรวบรวมพลเรื อน แต่ใหญ่กว่า
หลีกเลี่ยงพื้นที่ใกล้ที่ต้ งั ทางทหารหรื อเป้ าหมายทางอากาศ อยูใ่ นพื้นที่สนับสนุน/
ส่ วนหลังของ ทภ. ห่างไกลจากการรบ
ศูนย์รับผูอ้ พยพและผูล้ ้ ีภยั เป็ น พื้นที่รวบรวมพลเรื อนที่ต้ งั อยูใ่ นเขตหลัง
หรื อเขตภายใน เป็ นที่ต้ งั ชัว่ คราวหรื อกึ่งถาวร ดาเนินการโดยหน่วยระดับกองทัพภาค
ขึ้นไป ใช้สิ่งอานวยความสะดวกหรื อที่พกั ของพลเรื อนในท้องถิ่น
๒. การสนับสนุนการปฏิบตั ิการในพื้นที่ส่วนหลัง มีงานสาคัญ ๒ งาน
๑. การ รวป.พื้นที่ส่วนหลัง
๒. การควบคุมความเสี ยหายเป็ นพื้นที่
๔. การพัฒนาพลังประชาชน
กระทาเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการร่ วมกับทางฝ่ ายทหารใน
การป้ องกันประเทศจากการรุ กรานของฝ่ ายตรงข้ามในระบบการต่อสู ้เบ็ดเสร็ จ
การพัฒนาพลังประชาชน กระทาโดยการ
๑. อบรมปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อบ้านเมือง
๒. การจัดตั้งและสนับสนุนการจัดตั้งมวลชนในรู ปแบบต่างๆ
๓. การฝึ กอบรมให้กลุ่มพลังประชาชนมีความรู ้ ความสามารถทางยุทธวิธี
และงานที่จะต้องทาร่ วมกับทหารในภาวะต่างๆ
๕. การควบคุมและการใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรในท้ องถิ่น
โดยยึดหลักที่สาคัญที่สุด คือ จะต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม ตามความจาเป็ นเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเดือดร้อนแก่ประชาชนในท้องถิ่น
๖. การดาเนินการปกครองดินแดน มี ๓ ขั้นตอน
๑. เตรี ยมการ
๒. การปฏิบตั ิการปกครองดินแดน
๓. การส่ งมอบความรับผิดชอบหรื อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน
หลักการที่สาคัญ คือ การใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเดิมในท้องถิ่นหรื อที่ต้ งั ขึ้นมาใหม่
ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบความไว้วางใจว่าเป็ นฝ่ ายเราเป็ นผูด้ าเนิ นการภายใต้การกาหนด
นโยบาย การควบคุมและกากับดูแลของฝ่ ายเรา
การปฏิบัติการจิตวิทยา มี ๒ ลักษณะ คือ
๑. ตามลักษณะของการดาเนินงาน มี ๒ ประเภท คือ
๑. ดาเนินการแบบเปิ ดเผย

๒. ดาเนินการแบบปกปิ ด
๒. ตามลักษณะของความมุ่งหมายที่ใช้งานและพื้นที่ปฏิบตั ิการ มี ๓ ประเภท
๑. ยุทธ์ศาสตร์ ต่อ กลุ่มเป้ านอกพื้นที่การรบ ความมุ่งหมายกว้างขวาง หวังผล
ยาวนาน
๒. ยุทธวิธี ต่อ พื้นที่การรบหรื อเขตหน้า ความมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง เวลาสั้น
๓. เพื่อเสริ มความมัน่ คง มุ่งกระทาต่อประชาชนในพื้นที่ฝ่ายเรายึดกลับคืนมา
ความแตกต่างของการปฏิบตั ิการ ปจว. ทางยุทธ์ศาสตร์ และยุทธวิธี คือ ระดับ
หน่วย, ระยะเวลา, เป้ าหมายและพื้นที่ปฏิบตั ิการ
เป้ าหมายที่สาคัญ คือ การเสริ มสร้างขวัญ กาลังใจและความสามัคคีของฝ่ าย
เรา ทาลายขวัญกาลังใจและความเป็ นปึ กแผ่นของฝ่ ายตรงข้าม การขัดขวางบัน่ ทอน
การปฏิบตั ิของฝ่ ายตรงข้าม การต่อต้านและตอบโต้การปฏิบตั ิการจิตวิทยาของฝ่ าย
ตรงข้าม
การ ปจว.ใน สพศ. เป็ นการปฏิบตั ิการที่กระทาเพื่อสนับสนุนการทาสงคราม
นอกแบบที่ฝ่ายเราเป็ นผูก้ ระทาในพื้นที่ที่ฝ่ายตรงข้ามยึดครองหรื อมีอิทธิ พลอยู่
การดาเนินการ ปจว. มีขอบเขตในการดาเนินการที่สาคัญ คือ
๑. การโฆษณาชวนเชื่อ
๒. การแสดงกาลังหรื อการแสดงการคุกคามที่ใช้กาลัง
๓. การปฏิบตั ิทางยุทธวิธีที่มุ่งกระทาเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาโดยเฉพาะ
๔. การต่อต้านและตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อของข้าศึก
การโฆษณาชวนเชื่ อ คือ การกระจายข่าวสาร โดยมีเค้าโครงชักจูงจิตใจความนึกคิด เพื่อให้เกิด
การสนับสนุนการโฆษณาชวนเชื่อ มี ๓ ประเภท คือ สี ขาว, เทา(ปกปิ ด), ดา(ปกปิ ด)
สาหรับการ ปจว.ของ ทบ. หน่วยที่ปฏิบตั ิเฉพาะ คือ พัน.ปจว.กรม.รพศ.๒ นสศ. และทุก
หน่วยของ ทบ. ต้องรับผิดชอบการ ปจว.ด้วย
การ ปจว.ที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องยึดหลัก ดังนี้
๑. ต้องเป็ นเรื่ องที่ดึงดูดใจ
๒.เข้าใจง่าย
๓. สอดคล้องกับความเป็ นจริ งหรื อน่าจะเป็ นจริ ง
๔. ต้องยุให้ผฟู ้ ังเกิดการแสดงออกและแนะนาวิธีปฏิบตั ิให้ดว้ ย
การต่ อต้ านการโฆษณาชวนเชื่ อ มี ๒ ลักษณะ
๑. การปฏิบตั ิการขัดขวางการโฆษณาชวนเชื่อ
๒. การปฏิบตั ิการต่อต้านและตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่ อ
การแสดงกาลังหรื อการแสดงการคุกคามทีใ่ ช้ กาลัง

มุ่งข่มขู่ปราบปรามหรื อทาให้ขา้ ศึกขวัญเสี ย เช่น การเคลื่อนย้ายกาลังที่เหนือกว่า,
การซ้อมรบ
การปฏิบัติทางยุทธวิธีทมี่ ่ ุงกระทาเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาโดยเฉพาะ
เป็ นการปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีบางอย่าง จะก่อให้เกิดผลทางจิตวิทยาอย่างสู งต่อ
เป้ าหมายที่กระทา เช่น การทิ้งระเบิดปรมาณู ที่ญี่ปุ่น

การจัดหน่วย ปจว.ของไทย
๑. ระดับรัฐบาลหรื อระดับชาติ ได้แก่
สมช. - พิจารณาเสนอแนะเรื่ องนโยบายและการแก้ไขปั ญหา
กอ.รมน.- เพื่อต่อสู ้เอาชนะคอมมิวนิสต์และการก่อการร้าย หน้าที่ในการ ปจว คือ
กองสารนิเทศ หน้าที่ใน กร. คือ สน.เลขานุการ กอ.รมน.
กรม.ปส.- ขึ้นตรงต่อ สน.นายก.รมต. ดาเนินการ ปส.ให้รัฐบาล มีส่วนเกี่ยวกับ
ปจว.คือ การใช้สื่อโฆษณาเป็ นเครื่ องมือ
กระทรวง ตปท.- ปจว.ที่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆในการสนับสนุนเกี่ยวกับการหา
ข้อมูล เพื่อการ ปจว.กัยต่างประเทศ ปจว.อย่างเปิ ดเผยกับประเทศต่างๆเพื่อให้เกิดความสาคัญ
อันดีกบั เรา รวมทั้งการต่อต้าน ตอบโต้ การโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ ายตรงข้าม
๒. บก.สส. ได้แก่
ยก.ทหาร- ทาการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล งาน ปจว. หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา - เป็ นหน่วยปฏิบตั ิในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ห่างไกล
กร.ทหาร- เป็ นหน่วยดาเนินงานด้านกิจการพลเรื อน
๓. ทบ. ได้แก่
พัน.ปจว. มีภารกิจ คือ
๑. ทาการ ปจว.เพื่อสนับสนุ นการรักษาความมัน่ คงและปฏิบตั ิการรบ
๒. การประกอบกาลัง
- บก. และ ร้อยบก.พัน.
- กองร้อยผลิตสิ่ งโฆษณา
- กองร้อยรณรงค์ มีภารกิจในการปฏิบตั ิและรณรงค์ดา้ นการ ปจว. โดยใช้
ดนตรี และการแสดง
ประกอบด้วย บก.ร้อยและ ๕ มว.รณรงค์ดา้ น ปจว.

- กองร้อย ปจว.ทบ. มีภารกิจทาการ ปจว.เพื่อ สน.มาตรการรักษาความ
มัน่ คงและ สน.การรบ
ประกอบด้วย บก.ร้อยและ ๕ มว.ปจว.(๑ มว. มี ๘ ชุด)
ขีดความสามารถ
๑. การปฏิบตั ิการโฆษณาด้วยการฉายภาพยนตร์และการกระจาย
เสี ยง
๒. ดาเนินการ ปจว.เพื่อ สน.การรบ
- ๔ ร้อย.ปจว.ทภ. มีภารกิจในการ ปจว. สนับสนุ นมาตรการการรักษาความมัน่ คง
สนับสนุนการรบและการเสริ มการปฏิบตั ิและรณรงค์ดา้ นการ ปจว.ให้ ทภ.
ประกอบด้วย บก.ร้อย, มว.รณรงค์ดา้ น ปจว., ๓ มว.ปจว. และ มว.สน.
ขีดความสามารถ
๑. การวิเคราะห์และกาหนดแนวการโฆษณา
๒. ปจว.ด้วยการฉายภาพยนตร์ การกระจายเสี ยง การใช้การแสดงและดนตรี
เป็ นสื่ อ
๓. สน.โครงการช่วยเหลือ ปชช.ในการ ปปส.
๔. ดาเนิ นการรณรงค์ทางด้านจิตวิทยาทุกกลุ่มเป้ าหมาย
๕. สามารถฝึ กอบรม จนท.ฝ่ ายเราในเรื่ องการ ปจว.
๖. การต่อต้าน/ตอบโต้/การโฆษณาชวนเชื่ อของฝ่ ายตรงข้าม
การประชาสั มพันธ์ คือ วิธีการของสถาบันอันมีแผนการและการกระทาต่อเนื่องกันไปในการที่จะสร้าง
หรื อทาให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มประชาชนเพื่อให้สถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
และสนับสนุนร่ วมมือซึ่ งกันและกัน มีหลัก ๓ ประการ คือ
๑. การบอกกล่าวหรื อชี้แจงเผยแพร่ ให้ทราบ
๒. การป้ องกันและการแก้ไขความเข้าใจผิด มี ๒ วิธี ทางตรง/อ้อม
๓. การสารวจประชามติ
การประชาสัมพันธ์ทางทหาร หมายถึง การดาเนินการอย่างสุ ขมุ รอบคอบต่อเนื่ องและมีแผนที่จะดารง
ความพยายามในอันที่จะสร้างและรักษาไว้ซ่ ึ งความเข้าใจอันดีต่อกันภายในสถาบันทหารและระหว่างสถาบัน
ทหารกับสถาบันอื่น และกลุ่มชนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
วัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังทหารกับสถาบันอื่นและประชาชนให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ งจะเป็ นการ
เสริ มความมัน่ คงชาติทางหนึ่ ง

หลักนิยม กร.ของ ทบ. ๒๕๒๕ มี ๓ ลักษณะ
๑. การประชาสนเทศ เป็ นโครงการประชาสัมพันธ์ที่กระทาต่อประชาชนทัว่ ไปนอกกองทัพ โดยความ
มุ่งหมายเพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริ งโดยไม่เป็ นการเปิ ดเผยความลับทางราชการ
๒. การเสนาสนเทศ เป็ นการประชาสัมพันธ์ใช้ในกองทัพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ดารเสริ มสร้าง
ความคิดเห็นและความเข้าใจให้เป็ นไปในทางเดียวกัน สามัคคี เพิ่มพูนความรู ้ ความคิด
๓. การชุมชนสัมพันธ์ เป็ นการประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนต่างๆในพื้นที่ทหารตั้งอยู่ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันระหว่างหน่วยทหารกับประชาชนในท้องถิ่น
การปฏิบตั ิการ ประชาสัมพันธ์ของหน่วยใน ทบ. ได้แก่
๑. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ ๒๕๒๒
๒. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการให้ข่าวสารราชการ ๒๕๒๒
ข่าวราชการ หมายถึง ข่างเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน การปฏิบตั ิงานและผลงานของหน่วยราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการปฏิบตั ิงานและผลงานของเจ้าหน้าที่ของส่ วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจนั้นในสังกัด ทบ.
ข่าวสาคัญอันจะยังความเสี ยหายแก่ทางราชการหรื อส่ วนราชการต่างๆในสังกัด ทบ. หน.ส่ วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องนั้น รี บดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริ ง รายงานผลให้ ผบช.ทราบตามลาดับชั้นจนถึง ผบ.ทบ. ใน
กรณี ที่ตอ้ งแถลงโดยเร่ งด่วน หน.ส่ วนราชการสามารถแถลงข้อเท็จจริ งได้
ข่าวสาคัญ หมายถึงข่าวที่มีลกั ษณะต่อไปนี้
๑. ข่าวที่ยงั ความเสี ยหายต่อราชการทหาร
๒. ข่าวผลสาเร็ จสาคัญต่อราชการทหาร
๓. ข่าวที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อส่ วนราชการอื่นๆ
ทภ. โดย มภท.หรื อ ผูท้ ี่ มทภ.มอบหมายสามารถให้ข่าวราชการที่เกี่ยวกับนโยบาย/การปฏิบตั ิงาน/
สถานการณ์ใน พท.ทภ./การปฏิบตั ิทางทหารใน พท.ทภ.
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
๑.เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของ ทบ. ในการป้ องกันและรักษา
ความมัน่ คงของชาติ
๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสและศรัทธา ทบ.
๓. เพื่อให้ประชาชนมัน่ ใจในสมรรถภาพของ ทบ.ว่าสามารถปฏิบตั ิภารกิจในการรักษา
อธิ ปไตยของประเทศได้ท้ งั ในปั จจุบนั และอนาคต
๔. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับความเป็ นจริ งได้ทนั เวลาในทุก
สถานการณ์

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่ อมวลชน คือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดีระหว่างสื่ อมวลชนกับ ทบ.
สื่ อการประชาสัมพันธ์
๑. บุคคล
๒. สื่ อทางพิมพ์
๓. อีเล็กโทรนิกส์
๔. นิทรรศการ
การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึง การปลูกฝังความเชื่อในระบอบการปกครองของสังคม
หนึ่งกับระบอบการปกครองของอีกสังคมหนึ่งว่าของใครจะเหมาะสมกว่ากัน มี ๒ มาตรการ คือ รุ กและรับ
รุ ก คือ การทาลายอุดมการณ์หรื อลัทธิการปกครองของฝ่ ายตรงข้ามให้ได้
รับ คือ การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองต่อฝ่ ายเรา
วัตถุประสงค์
๑. การเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งและกาลังใจในการต่อสู ้ตลอดจนความสามัคคีภายในหน่วย
๒. การเสริ มสร้างและรักษาไว้ซ่ ึ งระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัดให้กาลังพลมีความสานึกใน
หน้าที่ในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ ปจว. คือ
๑. การส่ งเสริ มการ ปจว.ในเรื่ องการตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ ายตรงข้าม
๒. การเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนในบทบาททหาร
ชุด กร. เป็ นชุดที่ ทบ.จัดตั้งขึ้น ดาเนิ นการเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองในหน่วยรบระดับกองพัน
และกรม ประกอบด้วย จนท.๒ นาย(พ.ต.๑ นาย,จ.ส.อ.๑ นาย) ภายใต้การกากับดูแลของ ผอ.กร.ทภ.
ในการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองในหน่วยทหาร หลักนิยม ทบ.๒๕๒๕ และคาสัง่ ทบ.ที่ ๕๗๐/
๒๕๒๖ เรื่ องการพัฒนาค่ายทหาร มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ขา้ ราชการใน ทบ.ได้มีการพัฒนาปรับปรุ งตนเองและ
ครอบครัวได้มีโอกาสร่ วมในการพัฒนาหน่วยและค่ายพักของตนให้เจริ ญก้าวหน้า ทีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย สะอาด สวยงาม เป็ นศรี สง่าแก่ ทบ.ก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแก่ประชาชนที่พบเห็นโดยทัว่ ไป มี
๒ เรื่ องคือ พัฒนาทางวัตถุและจิตใจ
การดาเนิ นงาน กร.ในยามปกติ ส่ วนใหญ่ใช้แขนงการประชาสัมพันธ์และการปลูกฝังอุดมการณ์ทาง
การเมืองเป็ นหลัก
การเตรี ยมการสนับสนุนภารกิจทางยุทธวิธี โดยการฝึ กอบรม จนท.ในสายงานของตนมีความรู ้
ความสามารถที่จะปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ต้องประสานงานอย่างใกล้ชิด
กับ จนท.ส่ วนราชการพลเรื อนในงานที่จะต้องปฏิบตั ิร่วมกันในยามสงคราม การเตรี ยมข้อมูลไว้ล่วงหน้า ใน
พื้นที่ที่จะต้องปฏิบตั ิการ
การดาเนิ นงาน กร.ในยามสงคราม จะมุ่งไปสู่

๑. การสนับสนุนภารกิจทางยุทธวิธีของหน่วยโดยการลดการป้ องกันหรื อลดการกีดขวางการ
รบ
๒. การสนับสนุนการปฏิบตั ิการในพื้นที่ส่วนหลัง
๓. การ ปจว. เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิการทางยุทธวิธี
ยุทธ์ศาสตร์ การป้ องกันประเทศของ ทบ.คือ ยุทธ์ศาสตร์ การต่อสู ้เบ็ดเสร็ จ
กาลังที่ใช้ คือ กาลังรบหลัก, กาลังประจาถิ่น, กาลังประชาชน
มี ๓ พื้นที่ คือ
๑. พื้นที่ภายนอกประเทศหรื อพื้นที่อิทธิ พลของข้าศึก
ภารกิจทางยุทธวิธีที่ปฏิบตั ิการในพื้นที่น้ ี คือ การใช้ สนบ.
กระทาเพื่อสนับสนุนการทาสงครามนอกแบบของฝ่ ายเราโดยใช้การ ปจว. ในการ
เสริ มสร้างขวัญให้กบั ขบวนการต่อต้าน ทาลายขวัญกาลังใจของฝ่ ายตรงข้าม
๒. พื้นที่การรบ
การดาเนิน กร.โดย
๑. การควบคุมประชาชนในพื้นที่การรบ
๒. การ ปจว.เพื่อสนับสนุนการรบ
๓. การดาเนิ นการต่อทรัพยากรพลเรื อนเพื่อสนับสนุนการรบ
๔. การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับอันตราบจากการรบ
๕. การสนับสนุนการปฏิบตั ิการในพื้นที่ส่วนหลัง
๓. พื้นที่เขตหลัง
กระทาเพื่อสนับสนุนมาตรการพิทกั ษ์พ้นื ที่ส่วนหลัง
๑. การ รวป.พื้นที่เขตหลัง
๒. การควบคุมความเสี ยหายเป็ นพื้นที่
๓. การปฏิบตั ิการรบในพื้นที่เขตหลัง
การดาเนิน กร.โดย
๑. การสนับสนุนการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
๒. การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ
๓. การ ปจว.และปชส.ในพื้นที่เขตหลัง

การก่อความไม่สงบ คือ การเคลื่อนไหวของขบวนการที่มุ่งประสงค์จะล้มล้างรัฐบาลด้วยการบ่อ
ทาลายและการต่อสู ้ดว้ ยอาวุธ มีนะดับความรุ นแรงไม่ถึงสงครามกลางเมือง

มีการจัดองค์การ ๓ ส่ วน คือ
๑. พรรคหรื อแกนนา – กาหนดนโยบาย กากับดูแล
๒. องค์มวลชนพลเรื อน- เป็ นผูเ้ ชื่อมโยง มีแกนนาและแนวร่ วม
๓. กองกาลังติดอาวุธ- ปฏิบตั ิการแบบปกปิ ดและเปิ ดเผย
มาตรการหรื อกาหนดการในการต่อสู ้ มี ๕ กาหนดการ ๓ หลัก ๒ เสริ ม
หลัก
๑. การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชน
๒. การพิทกั ษ์ประชาชนและทรัพยากร
๓. การปราบปรามกองโจรและกาลังติดอาวุธ
รอง
๑. การข่าวกรอง
๒. การ ปจว.
เกี่ยวข้องกับ ฝกร. คือ
๑. การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชน
๒. การพิทกั ษ์ประชาชนและทรัพยากร
๓. การ ปจว.
วัตถุประสงค์ที่สาคัญในการ ปจว. ก็เพื่อต้องการสนับสนุ นจากประชาชนในการป้ องกันและ
ปราบปรามการก่อความไม่สงบ
การจัดหน่วยและ จนท.กร.ในการป้ องกันและ ปปส.มี การจัดในระดับ ชาติ, ภาค, จังหวัด
งาน กร.ที่จะต้องปฏิบตั ิในการป้ องกันและ ปปส.มี ๖ งาน คือ
๑. การ ปจว., ปชส. และการช่วยเหลือประชาชน
- เน้นการนาความเจริ ญไปสู่ ทอ้ งถิ่นเป็ นส่ วนรวม โดยประชาชนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมเหล่านั้นเพื่อสร้างจิตสานึก
๒. ให้การศึกษาอบรมเพื่อความมัน่ คง
- ปฏิบตั ิตามคาสั่ง สน.นายก.รมต.ที่ ๖๖/๒๓ และ ๖๕/๒๕
๓. ขจัดเงื่อนไขทางสังคม
- โดยการขจัดเหตุแห่งความไม่เป็ นธรรมในสังคมทุกระดับอย่างจริ งใจและจริ งจัง
๔. การจัดตั้งและการนามวลชน
๕. การพัฒนาเพื่อความมัน่ คง กระทาใน ๓ พื้นที่ คือ
- พื้นที่พฒั นาเพื่อความมัน่ คงตามแนวชายแดน ติดกับแนวชายแดน กระทาด้วยความ
เร่ งรัดในการจัดตั้งหมู่บา้ นป้ องกันตนเองและถนนยุทธ์ศาสตร์

- พื้นที่พฒั นาเพื่อความมัน่ คง เป็ นพื้นที่ที่ถูกแทรกซึ มหรื อคุกคามจากผูก้ ่อความไม่
สงบ มี ๒ ชนิด คือ พื้นที่ป้องกันและพื้นที่ยทุ ธ์พฒั นา
- พื้นที่พิเศษที่มีปัญหาด้านความมัน่ คง
๖. การพิทกั ษ์ประชาชนและทรัพยากร
- ปกติเป็ นความรับผิดชอบของ จนท.ฝ่ ายปกครอง แต่จะทหารจะเข้าช่วยเหลือเมื่อ
เกินขีดความสามารถของ ฝ่ ายปกครอง
- มาตรการในการดาเนินการ คือ การตรวจค้นและการห้ามออกจากบ้านในเวลาที่
กาหนด เป็ นต้น

