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ค ำน ำ 

เอกสารประกอบการเรียน วิชาการปฏิบัติการพิเศษ MS ๔๐๐๑  เล่มนี้  กองวิชาสงครามพิเศษ  ส่วน
วิชาทหาร  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รวบรวมจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนนายร้อย
ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานการปฏิบัติการพิเศษ  กิจกรรมหลักทั้ง ๗ ประการและกิจกรรมอื่นๆ ภารกิจ การ
จัด ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ วิธีการในการ
ปฏิบัติการพิเศษพื้นฐาน ในเร่ืองสงครามนอกแบบ การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ การปฏิบัติการ
จิตวิทยา และกฎการใช้ก าลังและกฎการปะทะในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยน าความรู้ไปเป็น
แนวทางในการรับราชการในหน่วยรบพิเศษ หรือสามารถปฏิบัติการร่วมกับหน่วยรบพิเศษ 

กองวิชาสงครามพิเศษฯ ได้รวบรวมและเรียบเรียงจากหลักฐานเอกสาร หลักนิยม คู่มือราชการ
สนาม (รส.) ต่างๆ ของเหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้เอกสารประกอบการเรียนนี้มีเนื้อหาพ้ืนฐาน
วิชาการปฏิบัติการพิเศษ เทคนิคและยุทธวิธี  วิทยาการเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ ที่จ าเป็นพอสมควรที่
จะเป็นพ้ืนฐาน ในการที่จะศึกษาเพ่ิมเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ความ
เข้าใจหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษของหน่วยรบพิเศษ และพร้อมที่จะพัฒนาตามสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

กองวิชาสงครามพิเศษ ส่วนวิชาทหาร  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียนนายร้อย ที่ส าเร็จการศึกษาไปเป็นนายทหารในอนาคต  
และผู้ที่ได้ศึกษาในเนื้อหาน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หรือการใช้ในชีวิตประจ าวัน  และ
ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลทุกเรื่องที่เก่ียวข้องในการด าเนินการจัดท า 

 

                                                                 กองวิชาสงครามพิเศษ 

                                     ส่วนวชิาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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สำรบัญ 
ล ำดับ                                รำยกำร                                                               หน้ำ 

  ๑                บทท่ี ๑  หลักพื้นฐำนกำรปฏิบัติกำรพิเศษ 
                               -กล่าวน า                                                                           ๓ 
                                ตอนที่ ๑ ภารกิจการปฏิบัติการพิเศษของหน่วยรบพิเศษ                  ๕ 
                                ตอนที่ ๒ กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ                                                   ๘ 
                                ตอนที่ ๓ คุณลักษณะของนักรบพิเศษ                                        ๙ 
  ๒                บทท่ี ๒  กำรจัดหน่วย และพันธกิจของหน่วยรบพิเศษ 
                               -กล่าวน า                                                                           ๑๒ 
                                ตอนที่ ๑ การจัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.)                    ๑๓ 
                                ตอนที่ ๒ การจัด พล.รพศ. และ นขต.พล.รพศ.                             ๑๕ 
                                ตอนที่ ๓ การจัดกรมปฏิบัติการพิเศษ (กรม ปพ.)                           ๒๑ 
                                ตอนที่ ๔ การจัดศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.)                                  ๒๔ 
  ๓                บทท่ี ๓  หลักพื้นฐำนสงครำมนอกแบบ 
                               -กล่าวน า                                                                           ๒๗ 
                                ตอนที่ ๑ ลักษณะการปฏิบัติของสงครามนอกแบบ                         ๒๘ 
                                ตอนที่ ๒ ขบวนการต่อต้านในสงครามนอกแบบ                            ๒๙ 
                                ตอนที่ ๓ ขั้นการด าเนินการสงครามนอกแบบ                               ๓๑ 
                                ตอนที่ ๔ การควบคุมและการบังคับบัญชาหน่วยรบพิเศษ                 ๓๔ 
  ๔                บทที่ ๔  กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรก่อควำมไม่สงบ 
                               -กล่าวน า                                                                           ๓๗ 
                                ตอนที่ ๑ การก่อความไม่สงบ                                                  ๓๗ 
                                ตอนที่ ๒ รูปแบบการก่อความไม่สงบ                                         ๔๐ 
                                ตอนที่ ๓ ก าหนดการหลักในการ ปปส.                                       ๔๓ 
                                ตอนที่ ๔ ก าหนดการเสริมในการ ปปส.                                      ๔๖ 
  ๕                บทที่ ๕  กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ 
                               -กล่าวน า                                                                           ๔๙ 
                                ตอนที่ ๑ ประเภทและลักษณะของการด าเนินงาน                          ๔๙ 
                                ตอนที่ ๒ วงรอบการปฏิบัติการจิตวิทยา                                      ๕๑ 
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                                ตอนที่ ๓ เครื่องมือในการปฏิบัติการจิตวิทยา                                ๕๓ 
                                ตอนที่ ๔ การโฆษณาชวนเชื่อและการต่อต้านฯ                             ๕๕ 
๖                  บทที่ ๖  กฎกำรปะทะและกำรใช้ก ำลัง 
                               -กล่าวน า                                                                           ๖๐ 
                                ตอนที่ ๑ การป้องกันตนเอง                                                    ๖๑ 
                                ตอนที่ ๒ การใช้ก าลังในการป้องกันประเทศ                                 ๖๔ 
                                ตอนที่ ๓ การใช้ก าลังในการรักษาความม่ันคงภายใน                       ๖๖ 
                                ตอนที่ ๔ การใช้ก าลังในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ    ๖๗ 
                                ตอนที่ ๕ การใช้ก าลังในการพัฒนาประเทศ                                  ๖๙ 
                                ตอนที่ ๖ การใช้ก าลังในการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม           ๗๐ 
                                ตอนที่ ๗ การใช้ก าลังในการปฏิบัติการร่วมกับสหประชาชาติ             ๗๑ 

บทท่ี ๑ 
หลักพ้ืนฐำนกำรปฏิบัติกำรพิเศษ 

กล่ำวน ำ  
      สงคราม คือ  การต่อสู้ที่ เกิดจากความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการเมือง ระหว่างประเทศ 
ภายในประเทศ หรือระหว่างรัฐภายในประเทศ ทั้งนี้ คู่สงครามอาจเลือกใช้หรือผสมผสานการต่อสู้        
ด้วยมาตรการทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ จิตวิทยา เทคโนโลยี และการทูต  เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของตนไว้ 
       ในปัจจุบันได้มีการน าเอามาตรการต่างๆ มาใช้ในการด าเนินการสงครามท าให้เกิดรูปแบบของสงคราม
ประเภทต่างๆ มากมาย เช่น สงครามการเมือง สงครามเศรษฐกิจ สงครามปฏิวัติ เป็นต้น ก่อให้เกิด      
ความยุ่งยาก ในการแบ่งประเภทของสงครามเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้วอาจแบ่งออกตามทฤษฎี (Theory or 

Method),ชนิด(Kind), แบบ(Type) หรือ ศาสตร์(Science) ก็ได้ตามหลักฐานทางทฤษฎี สงครามแบ่งออกเป็น
ประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ สงครามตามแบบ (Regular War) และสงครามไม่ตามแบบ (Irregular War) 

การแบ่งประเภทสงครามในปัจจุบัน แบ่งประเภทสงครามต่างๆ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

สงคราม 

สงครามตามแบบ สงครามไม่ตามแบบ 

รุก รับ ร่นถอย ภายใต้สภาพพิเศษ 

สงครำมพิเศษ สงครามการเมือง สงครามเศรษฐกิจ สงครามอ่ืนๆ 
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 สงครำมตำมแบบ (Regular War) 

  เป็นการต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธ หรือการใช้มาตรการทางการทหารโดยเปิดเผย การต่อสู้มีลักษณะ
การเผชิญหน้ากันโดยตรง ระหว่างก าลังทหารของคู่สงครามเป็นหลัก และเป็นการท าสงครามกัน         
อย่างเปิดเผย มีวิธีด าเนินการแบบพ้ืนฐานอยู่ด้วยกัน ๓ แบบ คือ  การยุทธด้วยวิธีรุก  การยุทธด้วยวิธีรับ 
และการยุทธด้วยการร่นถอย ซึ่งในการยุทธทั้ง ๓ แบบนี้ ได้รวมถึงการยุทธภายใต้สภาพพิเศษไว้ด้วย 

สงครำมไม่ตำมแบบ (Irregular War) 
  เป็นการต่อสู้ด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา เทคโนโลยี และการ

ทูต รวมทั้งการใช้มาตรการทางทหาร โดยไม่มีการเผชิญหน้าระหว่างคู่กรณีโดยเปิดเผย  ประกอบด้วย  
สงครามพิเศษ สงครามการเมือง สงครามเศรษฐกิจ สงครามปรมาณู (สงครามนิวเคลียร์) สงครามศาสนา 
และสงครามประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าอยู่ในสงครามตามแบบ 

กำรแบ่งประเภทของสงครำมพิเศษ 
สงครามพิเศษในปัจจุบัน แบ่งเป็นประเภทสงครามต่างๆ ได้ดังนี้. คือ.- 

๑. สงครามบ่อนท าลาย 
๒. สงครามปลดแอก 
๓. สงครามนอกแบบ 
๔. สงครามจิตวิทยา 
๕. การจลาจลก่อกวน/การก่อการร้าย 
๖. การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ/การต่อต้านการก่อการร้าย 

การปฏิบัติการพิเศษ (SPECIAL OPERATION) แตกต่างไปจากการปฏิบัติการทางทหารตามแบบมี
คุณลักษณะเฉพาะตัว  และนอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการที่ไม่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติการทางทหารตามแบบ รวมทั้งความแตกต่างในเรื่องความต่อเนื่องในการปฏิบัติการ

ปปส. สนบ. 

กำรสงครำมกองโจร 

กำรบ่อนท ำลำยและก่อวนิำศกรรม 

กำรเล็ดลอดและกำรหลบหน ี

กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

และช่วยเหลือประชำชน 

กำรพิทักษ์ประชำชน

และทรัพยำกร 

กำรปรำบกองก ำลังติดอำวุธ 

กำรปฏิบัติกำรข่ำวกรอง 

กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ 

สงครำมจิตวิทยำ 

กิจกรรมทำงจิตวิทยำ 

ปจว. 
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อีกด้วย ภารกิจ และบทบาทของหน่วยรบพิเศษ ที่ผิดแผกแตกต่างอย่างเด่นชัด ย่อมเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นว่า 
หน่วยรบพิเศษนั้น จะต้องประยุกต์ใช้หลักการสงครามในการปฏิบัติการ ที่แตกต่างกันนั่นเอง 

กำรปฏิบัติกำรพิเศษ คือ การกระท าของก าลังทหารและกึ่งทหาร ที่มีการจัด การฝึก และ
ยุทโธปกรณ์เป็นพิเศษ หรือโดยเฉพาะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางทหาร ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ หรือ
ทางจิตวิทยา ด้วยวิธีการไม่ตามแบบในพ้ืนที่ของข้าศึก  พ้ืนที่ที่ถูกยึดครอง  หรือพ้ืนที่ที่มีความล่อแหลมทาง
การเมืองโดยด าเนินการในยามสงบ ยามขัดแย้ง และยามสงคราม อย่างเป็นอิสระ หรือประสานกับการ
ปฏิบัติการของก าลังตามแบบ การวางรูปแบบของการปฏิบัติการพิเศษ มักจะเกิดขึ้นจากข้อพิจารณาสภาพ
ทางการเมือง -การทหาร โดยจะต้องอาศัยเทคนิคของการอ าพราง การปฏิบัติการลับ หรือการปฏิบัติการ
ปกปิด และการมองภาพในระดับชาติ  ตามปกติแล้วการปฏิบัติการพิเศษจะแตกต่างจากการปฏิบัติการตาม
แบบในเรื่องระดับของการเสี่ยง เทคนิคในการปฏิบัติการ วิธีการใช้ ความมีอิสระจากการสนับสนุนจากฝ่าย
เดียวกัน และ การข่าวกรองในการปฏิบัติการ รวมทั้งการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกองก าลังชาวพ้ืนเมืองอีก
ด้วย 

หน่วยรบพิเศษ คือ บรรดาก าลังที่มีการจัดการฝึก และยุทโธปกรณ์พิเศษ เพ่ือด าเนินกิจกรรมปฏิบัติ  
การพิเศษ หรือให้การสนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษอ่ืนๆ นอกจากนั้น ยังมีขีดความสามารถ
ทางทหารหลายประการ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ของชาติ ก าลังส่วนนี้เป็นก าลังที่เกิดจากการประสานกัน
อย่างสอดคล้องของกลไก และ/หรือเครื่องมือป้องกันทางยุทธศาสตร์ตามนโยบายของชาติ ก าลังเหล่านี้เป็น
ก าลัง   ที่สามารถท าหน้าที่ในบทบาทของการออมก าลัง โดยมีดุลยภาพระหว่างค่าใช้จ่ายกับการใช้ก าลัง
อย่างสมเหตุสมผล ดังนั้น หน่วยรบพิเศษ จึงท าให้มีทางเลือกทางทหารเพ่ือการตอบสนองต่อเสถียรภาพ
ของชาติด้วยการเสี่ยงต่อผลประโยชน์ของชาติน้อยที่สุด 

ภำรกิจของหน่วยรบพิเศษ จะเป็นภารกิจที่ต้องมีการปรับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจาก  
หน่วยรบพิเศษ จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากข้อพิจารณาทางด้านการเมือง - การทหาร การเปลี่ยนแปลง
ในนโยบายรักษาความปลอดภัยของชาติ หรือยุทธศาสตร์ของชาติอาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ภารกิจของหน่วยรบพิเศษไปอย่างสิ้นเชิงก็ได้ โดยสภาพที่เป็นจริงแล้วเมื่อนโยบายเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมี
การเพ่ิมเติมหรือลดภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใด ถึงแม้ว่าภารกิจทั้งหลายจะเป็นการแยกการปฏิบัติแต่ภารกิจ
เหล่านี้ก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน                         

ตอนที่ ๑   
ภำรกิจกำรปฏิบัติกำรพิเศษของหน่วยรบพิเศษ  

หน่วยรบพิเศษ วางแผน ด าเนินงาน และสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษในทุกสภาพแวดล้อม            
ทางยุทธการ และตลอดความต่อเนื่องของการยุทธ ทบ.ไทย  ด าเนินการจัดตั้ง  ฝึกอบรม ประกอบก าลัง
อาวุธยุทโธปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนต่อหน่วยรบพิเศษ  ในการปฏิบัติภารกิจหลัก ๗ ประการ  พร้อมทั้งกิจกรรม
พิเศษอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้   

กำรปฏิบัติกำรพิเศษ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักต่ำง ๆ ดังนี้ 
๑. การสงครามนอกแบบ : สนบ. ( UNCONVENTIONAL WARFARE : UW ) 
๒. การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ : ปปส. ( COUNTER INSURGENCY : CI ) 

๓. การป้องกันภายในให้กับมิตรประเทศ : ปนม. ( FOREIGN INTERNAL DEFENSE : FID ) 
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๔. การปฏิบัติการโดยตรง : ปต. ( DIRECT ACTION : DA ) 

๕. การลาดตระเวนพิเศษ : ลว.พ. ( SPECIAL RECONNAISSANCE : SR ) 

๖. การต่อสู้การก่อการร้าย : ตสร. ( COMBATTING TERRORISM : CBT ) 

๗. การปฏิบัติการจิตวิทยา : ปจว., และกิจการพลเรือน : กร.(PSYCHOLOGICAL OPERATIONS  

     PSYOP, AND CIVIL AFFAIRS : CA ) 

๘. กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ซึ่งประกอบด้วย 
๘.๑ การช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัย(SECURITY ASSISTANCE : SA) 
๘.๒ การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม(HUMANITARIAN ASSISTANCE : HA) 
๘.๓ การป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด(COUNTER NARCOTICS) 
๘.๔ การค้นหาและกู้ภัยทางทหาร(SEARCH AND RESCUE : SAR) 
๘.๕ การป้องกันการก่อการร้ายและรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ 
๘.๖ การลวง(DECEPTION OPERATION) 

๘.๗ การสาธิต/การแสดงพลังอ านาจก าลังรบ(DEMONSTATIONS AND SHOWS OF FORCE) 

ภารกิจของหน่วยรบพิเศษ  จะเป็นภารกิจที่ต้องมีการปรับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจาก   
หน่วยรบพิเศษ จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากข้อพิจารณาทางด้านการเมือง-การทหาร การเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายรักษาความปลอดภัยของชาติ หรือยุทธศาสตร์ของชาติอาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ภารกิจของหน่วยรบพิเศษไปอย่างสิ้นเชิงก็ได้ โดยสภาพที่เป็นจริงแล้ว เมื่อนโยบายเปลี่ยนแปลง ก็อาจจะมี
การเพ่ิมเติมหรือลดภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใด  ถึงแม้ว่าภารกิจทั้งหลายจะเป็นการแยกการปฏิบัติแต่ภารกิจ
เหล่านี้  ก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

๑. สงครำมนอกแบบ : สนบ. (UNCONVENTIONAL WARFARE : UW) 

สงครามนอกแบบ คือ การปฏิบัติการของก าลังทหาร และกึ่งทหารในดินแดนที่ข้าศึกยึดครองอยู่  
หรือพ้ืนที่ที่ข้าศึกมีอิทธิพล   มุ่งกระท าต่อเป้าหมายทางทหาร  การเมือง   เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาโดยใช้
ก าลังหน่วยรบพิเศษล้วน ๆ  หรือปฏิบัติร่วมกับก าลังประชาชนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติการร่วมกับมิตร
ประเทศในดินแดนภายนอกประเทศ 

  สงครามนอกแบบประกอบด้วย 
๑. สงครามกองโจร 
๒. การปฏิบัติการลับ 
๓. การปฏิบัติการรวบรวมข่าวสาร - ข่าวกรอง 
๔. การบ่อนท าลาย 
๕. การก่อวินาศกรรม 
๖. การเล็ดลอด - หลบหนี 

๒. กำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรก่อควำมไม่สงบ : ปปส.(COUNTER INSURGENCY : CI) 

การป้องกันและการปราบปรามการก่อความไม่สงบ  เป็นการปฏิบัติการโดยเปิดเผย  เป็นการรวม
พลังอ านาจของประชาชน ให้มีมากกว่าฝ่ายก่อความไม่สงบ ซึ่งโดยปกติแล้วการก่อความไม่สงบเป็น
ขบวนการที่เกิดข้ึนจากภาวะความต้องการตามปกติของประชาชนในการแสวงหาความชอบธรรมตามสิทธิที่
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พึงได้จาก ข้อกฎหมายที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หากความต้องการนั้นได้รับการสนองตอบตามความพอใจ
แล้ว การก่อความไม่สงบนั้นก็จะสลายลง แต่ถ้าหากความต้องการที่เป็นพ้ืนฐานนั้นไม่ได้รับการสนองตอบ
จากอ านาจทางฝ่ายบริหาร ก็จะท าให้การรวมพลังนั้นมากขึ้น แล้วมีกิจกรรมที่  ท้าทายต่ออ านาจทาง
กฎหมายมากขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายอันน าไปสู่การกระท าที่ผิดกฎหมายและเมื่อฝ่ายป้องกันกระท า
การที่รุนแรง และขาดมนุษยธรรมในการแก้ไข ก็จะเป็นเหตุท าให้เกิดการจลาจลจนกระทั่งเกิดการใช้อาวุธ
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร จนอาจน าให้ไปสู่สงครามกลางเมือง  ซึ่งเป็นภัยที่ร้ายแรงของ
ชาติบ้านเมืองได ้

ก าหนดการหรือปฏิบัติการในการ ปปส. นั้น รัฐบาลของประเทศจะใช้มาตรการ หรือก าหนดการ
อยู่ ๕ ประการ โดยแบ่งออกเป็นก าหนดการหลัก ๓ ประการ และก าหนดการเสริม ๒ ประการ  

๒.๑ ก าหนดการหลัก  
๒.๑.๑ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชน  
๒.๑.๒ การพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร  
๒.๑.๓ การปราบปรามกองก าลังติดอาวุธ 

๒.๒ ก าหนดการเสริม 
๒.๒.๑ การปฏิบัติการข่าวกรอง  
๒.๒.๒ การปฏิบัติการจิตวิทยา  

๓. กำรป้องกันภำยในให้กับมิตรประเทศ: ปนม. ( FOREIGN INTERNAL DEFENSE : FID ) 
การป้องกันภายในให้กับมิตรประเทศ เป็นการมีส่วนร่วมขององค์กรทางพลเรือน และองค์การ

ทางทหารของรัฐบาลหนึ่ง ในการปฏิบัติงานตามก าหนดการใด ๆ ซึ่งจัดท าขึ้นโดยอีกรัฐบาลหนึ่ง เพ่ือ
ก่อให้เกิดความมีเสรีภาพ  การปกป้องสังคมนั้นๆ ให้ปราศจากการบ่อนท าลาย การไร้กฎหมาย และการก่อ
ความไม่สงบ ภารกิจขั้นต้นของหน่วยรบพิเศษในกิจกรรมระหว่างองค์กรดังกล่าวนั้นก็คือ การจัดตั้งการ
ฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการช่วยเหลือก าลังทหารและก าลังกึ่งทหารของประเทศเจ้าบ้าน  

๔. กำรปฏิบัติกำรโดยตรง : ปต. ( DIRECT ACTION : DA ) 

๔.๑ เป็นการปฏิบัติการทางทหารระยะสั้นๆ การปฏิบัติเชิงรุกด้วยก าลังรบขนาดเล็ก โดยก าลัง
ของหน่วยรบพิเศษ เพ่ือยึด ท าลาย และ/หรือก่อความเสียหายให้กับเป้าหมายโดยเฉพาะ หรือเพ่ือท าลาย 
จับเชลย ค้นหาบุคคลหรือทรัพยากรที่ก าหนด การปฏิบัติภารกิจนี้หน่วยรบพิเศษอาจด าเนินการดังนี้ 

๔.๑.๑ ใช้ยุทธวิธีของการโจมตีโดยตรง การตีโฉบฉวยหรือการซุ่มโจมตี 
๔.๑.๒ การวางทุ่นระเบิดและยุทธปัจจัยอ่ืน ๆ 
๔.๑.๓ ด าเนินการโจมตีระยะไกลด้วยการยิงจากฐานยิงทางอากาศ พ้ืนดิน และทะเล 
๔.๑.๔ การน าอาวุธน าวิถีเข้าสู่เป้าหมาย 
๔.๑.๕ ด าเนินการก่อวินาศกรรมโดยอิสระ 

๔.๒ การปฏิบัติการโดยตรงของหน่วยรบพิเศษจะถูกจ ากัดขอบเขต และห้วงเวลาการปฏิบัติ 
รวมทั้งจะต้องมีแผนการแทรกซึมออกไว้เรียบร้อยแล้ว การปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการก าหนดขึ้น  เพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จโดยเฉพาะเป็นอย่างดี  และมักจะมีผลกระทบต่อห้วงเวลาอันวิกฤต ทั้งในระดับความส าคัญ
ของยุทธศาสตร์และยุทธการ  นอกจากนั้น  โดยปกติแล้วจะเกิดการปฏิบัติเช่นนี้นอกเหนือหรือพ้นวิสัย 
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(หรือขีดความสามารถในระดับยุทธการอื่นๆ) ของระบบอาวุธทางยุทธวิธี  และก าลังด าเนินกลยุทธของก าลัง
รบตามแบบ  รูปแบบของการปฏิบัติการโดยตรง  เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติดังนี้ 

๔.๒.๑ โจมตีต่อเป้าหมายที่มีความส าคัญยิ่ง 
๔.๒.๒ รบกวนขัดขวางเส้นทางหลักการส่งก าลังบ ารุงทางยุทธศาสตร์ ระบบเป้าหมายอ่ืนๆ 
๔.๒.๓ จับเชลย  กู้ภัยและค้นหาบุคคลหรืออุปกรณ์ท่ีก าหนด  

๕. กำรลำดตระเวนพิเศษ : ลว.พ. ( SPECIAL RECONNAISSANCE : SR ) 

คือการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจที่ด าเนินงานโดยก าลังของหน่วยรบพิเศษ   เพ่ือที่จะได้
รับทราบข่าวสารหรือการพิสูจน์ทราบข่าวสาร ด้วยการสังเกตการณ์ด้วยสายตาหรือวิธีการรวบรวมข่าวสาร
อ่ืนๆ ข่าวสารดังกล่าวนั้นจะเกี่ยวข้องกับขีดความสามารถ เจตนารมณ์หรือศักยภาพของข้าศึก 

หน่วยรบพิเศษอาจใช้การลาดตระเวนพิเศษ  ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา       
อุทกวิทยา หรือคุณลักษณะของสภาพทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่โดยเฉพาะบางแห่ง  การลาดตระเวนพิเศษ    
ยังหมายถึง การค้นหาเป้าหมาย การประเมินค่าพ้ืนที่และการลาดตระเวนภายหลังการโจมตี 

หน่วยรบพิเศษ อาจด าเนินการลาดตระเวนพิเศษในสภาพแวดล้อมทางยุทธการในยามสงบยาม
ขัดแย้งหรือยามสงครามโดยปกติแล้วชุดปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษจะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิเศษ   
นอกเหนือไปจากขีดความสามารถของระบบรวบรวมข่าวสารทางยุทธวิธี 

การลาดตระเวนพิเศษนั้น  จะค้นหาเพ่ือให้ได้รับมาซึ่งข่าวสารโดยเฉพาะ และได้ก าหนดความ
ต้องการไว้เพ่ือให้ทันต่อเวลาการใช้งาน ทั้งนี้หมายรวมถึงข่าวสารที่ส าคัญยิ่ง ทั้งในระดับยุทธศาสตร์และ
ยุทธการ 

๖. กำรต่อสู้กำรก่อกำรร้ำย : ตสร. ( COMBATTING TERRORISM : CBT ) 

การต่อสู้การก่อการร้าย แยกออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นการป้องกันการก่อการร้าย (ANTI 

TERRORISM : AT) ขั้นการปราบปรามการก่อการร้าย (COUNTER TERRORISM : CT)  

การป้องกันการก่อการร้ายหมายถึง การด าเนินการโดยใช้มาตรการเชิงรับ กระท าเพ่ือลดความ
สูญเสียอันจะเกิดแก่ บุคคล อาคารสถานที่ หรือสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกกระท าโดยผู้ก่อการร้าย มาตรการเชิง
รับนี้หมายรวมถึงการปฏิบัติการข่าวและการเตรียมการ การวิเคราะห์ภัยคุกคามและมาตรการป้องกันอ่ืน ๆ 

การปราบปรามการก่อการร้ายหมายถึง  การปฏิบัติการเชิงรุกที่กระท าเพ่ือตอบโต้ต่อการก่อ  
การร้าย การด าเนินการบางอย่างในขั้นการป้องกัน ฯ จะถูกน ามาปฏิบัติในขั้นการปราบปรามฯ ด้วย เช่น 
ในการวางแผนการปฏิบัติการและในขั้นลงมือปฏิบัติ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการปฏิบัติการข่าวไม่จ ากัดอยู่ใน
ขั้น การป้องกันฯ เท่านั้น  แต่ยังมีความส าคัญอย่างยิ่งในขั้นการปราบปรามฯ ด้วยอนึ่งการปราบปราม ฯ  
ยังรวมถึงการใช้ก าลังเข้าแก้ไขสถานการณ์การก่อการร้าย ทั้งในยามปกติ ยามขัดแย้ง และยามสงคราม  
โดยเริ่มจากการใช้หน่วยรบพิเศษ เข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่รับผิดชอบหรือให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยทหาร
อ่ืนๆ หรือส่วนราชการอ่ืนๆ หรือชาติพันธมิตรอ่ืนๆ  เมื่อได้รับการร้องขอ และได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐบาลทั้งสองประเทศ  โดยปกติแล้วกระทรวงมหาดไทยโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ยกเว้นในกรณีเกินขีดความสามารถ      
จึงขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยรบพิเศษซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการต่อสู้การก่อการร้าย จะถูกจ ากัดด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมาย 
และการเมือง รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมที่เหมาะสมและเพียงพอ เมื่อได้รับค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หน่วยรบพิเศษที่รับมอบภารกิจจะปฏิบัติการและสนับสนุนภารกิจการต่อสู้การ    
ก่อการร้าย ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้.- 

๖.๑ การกู้ภัยหรือช่วยชีวิตตัวประกัน 
๖.๒ การเก็บกู้สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีความส าคัญจากองค์กรการก่อการร้าย 
๖.๓ การโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้าย 

๗. กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ: ปจว. และกิจกำรพลเรือน : กร.( PSYCOLOGICAL OPERATIONS : 

PSYOP, AND CIVIC ACTION : CA ) 
ในการปฏิบัติการพิเศษเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางอุดมคติ อุดมการณ์ ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมจิตวิทยา ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกอย่างแรงกล้า ความส าเร็จส่วนหนึ่ง
ของการบรรลุภารกิจ จะขึ้นอยู่กับการรณรงค์ทางด้านปฏิบัติการจิตวิทยาในระดับต่างๆ  การใช้การ
ปฏิบัติการจิตวิทยาที่เหมาะสมและทันเวลา จะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษให้
บรรลุผลส าเร็จ ตามเป้าหมาย  

การปฏิบัติการจิตวิทยานั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้มีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่อง คุณลักษณะของชาติ
หรือภูมิภาคนั้นๆ ในเรื่องทางสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณีของประชาชน การปฏิบัติการจิตวิทยา จะต้องได้รับการน ามาใช้ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ ทั้งนี้
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและจะต้องท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันว่าการปฏิบัติการในครั้ง
นั้นๆสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 

การปฏิบัติการจิตวิทยา จะต้องกระท าเสมอ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารให้บรรลุ
ภารกิจทางยุทธวิธี ยุทธการและยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการจิตวิทยาในการปฏิบัติการพิเศษกระท าโดยใช้
การโฆษณาชวนเชื่อและกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลในทางจิตวิทยา โดยมุ่งกระท าเพ่ือสนับสนุนสงครามนอกแบบ  
การป้องกันและการปราบปรามการก่อความไม่สงบ การป้องกันภายในให้กับมิตรประเทศ รวมทั้งภารกิจ  
อันส าคัญอ่ืนๆ การปฏิบัติการจิตวิทยาในการปฏิบัติการพิเศษ จะมีลักษณะแตกต่างจากการปฏิบัติการ
จิตวิทยาในสงคราม  ตามแบบ ในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย ล าดับความเร่งด่วนในการปฏิบัติ  
ลักษณะของการด าเนินการ รวมทั้งหน่วยปฏิบัติและผู้ปฏิบัติการหลัก 

ตอนที่ ๒  
กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ (SPECIAL ACTIVITIES) 

๑. ควำมช่วยเหลือในกำรรักษำควำมปลอดภัย (SECURITY ASSISTANCE : SA) บทบาท ขั้นต้นของ
หน่วยรบพิเศษในกิจกรรมนี้ ก็คือ การจัดชุดฝึกอบรมเคลื่อนที่ และรูปแบบการช่วยเหลือในการฝึกอบรม
เคลื่อนทีอ่ื่น ๆ 

๒. กำรช่วยเหลือทำงด้ำนมนุษยธรรม (HUMANITARIAN ASSISTANCE : HA) เป็นทั้งการปฏิบัติทาง
ทหาร และการปฏิบัติการของความเมตตาต่อมนุษยชาติ จะประกอบด้วยการบรรเทาทุกข์ จากภัยพิบัติ การ
ส่งกลับผู้ที่ไม่ใช้ก าลังรบ และสนับสนุนต่อการจัดตั้งถิ่นฐานใหม่ของพลเรือนผู้พลัดถิ่น หน่วยรบพิเศษมี
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ความเหมาะสมอย่างมากที่จะปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมของความ
ขัดแย้ง หน่วยรบพิเศษต้องการความร่วมมือในการประสานการปฏิบัติระหว่างองค์กรต่างๆอย่างแน่ชัด 

๓. กำรป้องกันกำรก่อกำรร้ำยและกิจกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัยอ่ืนๆ (ANTITERRORISM AND 

OTHERSECURITY ACTIVITIES) การประกันความปลอดภัยทางกายภาพต่อบุคคลส าคัญ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเหตุการณ์ที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัย  ในการตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานและองค์กรของรัฐบาลต่างๆ นั้น หน่วยรบพิเศษสามารถด าเนินการฝึกอบรม และให้
ค าแนะน าวิธีการที่จะลดความล่อแหลมต่ออันตรายจากผู้ก่อการร้าย หรือภัยคุกคามจากศัตรูอ่ืน ชป.รพศ.    
จะใช้ความช านาญการของการสงครามนอกแบบเพ่ือคาดคะเนเกี่ยวกับกิจกรรมของศัตรู  และประเมินค่า
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ด ารงอยู่จริง 

๔. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด (COUNTER NARCOTICS) เป็นมาตรการที่กระท า
เพ่ือแยกสลาย รบกวน ขัดขวาง และโจมตีต่อการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ระดับความรุนแรงของการค้า
ยาเสพติด ได้บีบบังคับให้มีการใช้ก าลังทหารและก าลังกึ่งทหาร เพ่ือด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การค้ายาเสพติดที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ชป.รพศ. อาจได้รับค าสั่งให้จัดชุดครูฝึกภายในพ้ืนที่เป้าหมาย และนอก
พ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือฝึกอบรมต่อก าลังรบของรัฐบาล และรัฐบาลประเทศเจ้าบ้าน ที่ปรึกษาของหน่วยรบ
พิเศษ อาจให้ค าแนะน าต่อฝ่ายอ านวยการที่เกี่ยวข้องในด้านการวางแผน การจัดตั้ง การปฏิบัติการโดยใช้
ก าลังขนาดใหญ่ และในห้วงระยะเวลายาวนาน หากไม่มีข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายและนโยบาย ที่ปรึกษา
ของ หน่วยรบพิเศษอาจเข้าร่วมปฏิบัติงานกับก าลังป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติดในการ
ปฏิบัติการ 

๕. กำรค้นหำและกู้ภัย (SEARCH AND RESCUE : SAR) หน่วยรบพิเศษสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการค้นหาและกู้ภัยในระดับยุทธบริเวณ  มีภารกิจที่จะต้องก าหนดที่ตั้ง ค้นหาและรักษาไว้ซึ่งการ
ควบคุมบุคคลหรือสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการก าหนดไว้แล้วของฝ่ายเดียวกันซึ่งอยู่โดดเดี่ยว  และได้รับการ
คุกคามภายในพ้ืนที่ล่อแหลมต่ออันตราย พ้ืนที่ที่ข้าศึกปิดกั้น และพ้ืนที่ช่วงชิง หน่วยรบพิเศษจะมุ่งเน้นต่อ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความล่อแหลมทางการเมือง สภาพแวดล้อมที่อยู่ห่างไกล และเป็นภัยอันตราย 
เมื่อได้รับค าสั่งหน่วยรบพิเศษจะปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยและ/หรือค้นหาและกู้ภัยทางทหาร โดยใช้  
ขีดความสามารถท่ีเกี่ยวข้องที่มีอยู่เป็นประจ าแล้ว 

๖. กำรปฏิบัติกำรลวง (DECEPTION OPERATIONS) หน่วยรบพิเศษสามารถให้การสนับสนุน และ
ขยายผลต่อแผนการลวงในระดับชาติและยุทธบริเวณ การปฏิบัติการลวงของหน่วยรบพิเศษอาจจะบิดเบือน 
หรือให้ข้อความที่เป็นเท็จ เพ่ือโน้มน้าวให้รัฐบาลต่างประเทศ หรือกลุ่มประเทศต่าง ๆ ตอบโต้ และ/หรือ
ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของรัฐบาลของฝ่ายเรา การปฏิบัติการนี้ยังขยายผลไปสู่การปฏิบัติการเพ่ือรักษา
ความปลอดภัยของฝ่ายเดียวกัน หน่วยรบพิเศษอาจปฏิบัติการลวงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอ่ืนๆ 
บทบาทในการลวงของหน่วยรบพิเศษที่จะได้ผลมากข้ึนนั้นจะต้องมีการปฏิบัติการพิเศษอ่ืน ๆ  

๗. กำรสำธิตและกำรแสดงพลังอ ำนำจก ำลังรบ (DEMONSTATIONS AND SHOWS OF FORCE) 
เป็นการสาธิตหรือการแสดงออกโดยเปิดเผยของเจตนาหรือแก้ปัญหาของชาติ  หน่วยบัญชาการระดับชาติ
จะริเริ่มการปฏิบัตินี้เพ่ือแสดงอิทธิพลต่อรัฐบาลประเทศอ่ืน ๆ หรือกลุ่มการเมืองอ่ืนๆ เพ่ือให้เคารพและ
ยอมรับต่อผลประโยชน์แห่งชาติของเรา หรือเพ่ือใช้ก าลังบีบบังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศ การ
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ปฏิบัติการอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ก าลังทางทหารในเขตหน้า การฝึกผสม และการแนะน าหรือการสรรสร้าง
ก าลังทางทหารในภูมิภาค 

ตอนที่ ๓ 
คุณลักษณะของนักรบพิเศษ 

หน่วยรบพิเศษได้ก าหนดคติพจน์ของหน่วย  โดยใช้รากฐานมาจากคติพจน์กองทัพบกเพ่ือสร้าง
คุณค่าและความภูมิใจของการเป็นนักรบพิเศษ ดังนี้ 

คุณลักษณะนักรบพิเศษ ๕ ประการ 
๑. เป็นนักรบที่ดี : มีลักษณะความเป็นผู้น าทางทหารที่มีอุดมการณ์รักชาติ ประกอบกับมีศิลปะ

ของการเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารและจัดการก าลังรบให้มีความเหมาะสมต่อการเผชิญภัย
คุมคามในรูปแบบต่างๆ  มีความเชี่ยวชาญทางยุทธวิธีตลอดจนการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ วินัยเยี่ยม สุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งมีจิตใจห้าวหาญ อดทน อดกลั้น กล้าหาญ เสียสละ มีขีดความสามารถสูงและ
ความอ่อนตัวในการแก้ปัญหา สามารถปฏิบัติการรบได้ทุกสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ จนบรรลุผล
ส าเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เป็นนักปฏิบัติกำรข่ำวที่ดี : ทหารทุกนายต้องมีความรู้ในเรื่องการข่าวเป็นพ้ืนฐานแต่        
นักรบพิเศษต้องมีจิตส านึกและคุณสมบัติเป็นนักปฏิบัติการข่าวที่ดี  ซึ่งต้องมีความรอบรู้ในด้านข่าวสารที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการ มีความเชี่ยวชาญและใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการรวบรวมข่าว วิเคราะห์
แนวโน้ม สถานการณ์ ตลอดจนรายงานข่าวสาร ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา รวมทั้งมีความสามารถในการ
ต่อต้านข่าวกรอง ทั้งนี้เนื่องจากการแจ้งเตือนทางยุทธศาสตร์หรือ "ระวังภัย" เป็นการเตรียมสนามรบด้าน
การข่าว ซึ่งเป็นหน้าที่ของ  นสศ. 

๓. เป็นฝ่ำยอ ำนวยกำรที่ดี  :  การมีความรู้ความสามารถในงานฝ่ายอ านวยการ  เพ่ือให้ข่าวสาร 
และข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาวางแผนให้กับก าลังพลภายใน  ชป.  ในการปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษ 
และวางแผนให้กับก าลังตัวแทนที่  ชป.  ควบคุมใช้งาน  ซึ่ง  ชป.  จะต้องเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน า
ให้กับก าลังต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความอ่อนตัว ในการปฏิบัติงานร่วมกับ ทภ. และ กกล . ป้องกัน
ชายแดน จะต้องเป็นฝ่ายกิจการพิเศษเพ่ือเสนอแนะการใช้หน่วยรบพิเศษอย่างเหมาะสมเป็นไปตาม
คุณลักษณะขีดความสามารถและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๔. เป็นครูที่ดี : นักรบพิเศษต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ดีและรอบรู้ในทุกๆด้านอยู่เสมอโดย
เฉพาะงานในหน้าที่ มีทักษะและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทั้งในเรื่องยุทธวิธี
และความเชี่ยวชาญเฉพาะหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ  ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
ให้กับก าลังรบตามแบบ นอกแบบ รวมทั้งก าลังประชาชนได้ 

๕. เป็นนักจัดตั้งที่ดี : เป็นนักปฏิบัติการจิตวิทยาและเป็นนักปลุกระดมมืออาชีพ ซึ่งต้องมีมนุษย์
สัมพันธ์ดี  บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ  รวมทั้งมีความรู้ด้านจิตวิทยาและขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์    
เพ่ือท าให้เขาเชื่อ ท าให้เขาชอบ แล้วเขาจะช่วย จะต้องชี้น าให้เขาคิดเหมือนอย่างที่เราคิด ให้เขาปฏิบัติใน
สิ่งที่เราอยากให้ปฏิบัติ จะต้องมีอิทธิพลเหนือจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดตั้งบรรลุผลไปสู่
การใช้งานตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด ด้วยความแนบเนียนในการปฏิบัติทุกขั้นตอน 
สัจพจน์ของหน่วยปฏิบัติกำรพิเศษกองทัพบก 
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ความเป็นจริงของทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก  ไม่มีขีดจ ากัดในเรื่องเวลาและลักษณะตาม
ธรรมชาติ  โดยปรากฏข้อความที่บรรยายถึงคุณลักษณะของทหารรบพิเศษ ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
๑.  คนมีควำมส ำคัญมำกกว่ำสิ่งของ บุคคลมิใช่ยุทโธปกรณ์และจะเป็นผู้สร้างความแตกต่างขึ้น 

การได้บุคคลที่ถูกต้อง การรับการฝึกในระดับสูงการปฏิบัติงานเป็นชุด และได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องมือ
สิ่งอุปกรณ์ที่สามารถน าไปสู่การบรรลุภารกิจได้ ซึ่งทั้งนี้ยุทโธปกรณ์ที่ดีที่สุดในโลกจะไม่สามารถทดแทน  
การขาดแคลนบุคคลากรที่ดีและถูกต้องได้ 

๒. คุณภำพดีกว่ำปริมำณ บุคคลจ านวนเล็กน้อยที่ได้รับการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง,ได้รับการฝึกที่
ดีและมีลักษณะความเป็นผู้น าเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของก าลังทหารส่วนใหญ่ ซึ่งบางส่วนอาจไม่มีขีด
ความสามารถอย่างสมบูรณ์เพียงพอ 

 
๓. ก ำลังหน่วยปฏิบัติกำรพิเศษไม่สำมำรถผลิตได้เป็นกลุ่มก้อน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานใน

การฝึกทางยุทธการหรือยุทธวิธีจนกว่าจะมีขีดความสามารถถึงระดับผู้ช านาญการตามที่ต้องการ และ
น าไปสู่การบรรลุภารกิจของการปฏิบัติการพิเศษที่ยากล าบาก ซึ่งต้องการขีดความสามารถเฉพาะ การสนธิ
บุคลากรระดับมืออาชีพมีความสมบูรณ์แบบลงในหน่วยที่มีขีดความสามารถ ต้องการระดับการฝึกที่มีความ
เข้มข้นในโรงเรียนการปฏิบัติการพิเศษ รวมทั้งในหน่วย ซึ่งการรีบเร่งการผลิตในกระบวนนี้ อาจส่งผลต่อ
การบั่นทอนขีดความสามารถอย่างสูงของก าลังพลหน่วยรบพิเศษ ที่จะปรากฏขึ้นในภายหลัง 

๔. สมรรถนะของหน่วยปฏิบัติกำรพิเศษไม่สำมำรถสร้ำงได้หลังภำวะฉุกเฉินได้เกิดขึ้นแล้ว  การ
สร้างความสมบูรณ์และการสร้างขีดความสามารถของหน่วย จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา การใช้ขีด
ความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองทัพบก อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยใช้ระยะเวลาที่สั้นหรือ
จ ากัด จ าเป็นต้องใช้ก าลังพลที่ผ่านการฝึกที่มีมาตรฐานสูง และจ าเป็นต้องจัดหาหรือเตรียมก าลังตั้งแต่
สภาวะปกติ 

 

………………………………………………… 
 

 

 

 

 
 

: คนมีความส าคัญมากกว่าสิ่งของ 
: คุณภาพดีกว่าปริมาณ 
: ก าลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษไม่สามารถผลิตได้เป็นกลุ่มก้อน 
: สมรรถนะของหน่วยปฏิบัติการพิเศษไม่สามารถสร้างได้หลังภาวะฉุกเฉินได้เกิดข้ึนแล้ว 
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บทท่ี ๒ 
กำรจัดหน่วยและพันธกิจของหน่วยรบพิเศษ 

กล่ำวน ำ 
หน่วยรบพิเศษ เป็นส่วนหนึ่งของก าลังปฏิบัติของกองทัพบก มีความรับผิดชอบในการวางแผน 

อ านวยการ และสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษในทุกสภาพแวดล้อม ทั้งในยามสงบ ยามขัดแย้ง และยาม
สงคราม  การปฏิบัติการเป็นการปฏิบัติการร่วม และอาจเป็นการปฏิบัติการผสม และ/หรือ เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมระหว่างองค์กรปฏิบัติงานอ่ืนๆ และยังให้การสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนจากก าลังตาม
แบบก็ได ้ 
       หน่วยรบพิเศษ นอกจากจะเป็นก าลังรบติดอาวุธของการปฏิบัติการสงครามนอกแบบแล้ว ยังเป็น
ก าลังที่ใช้ในการผสมกับก าลังรบตามแบบในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของก าลังรบตามแบบเหล่าต่างๆ 
ในระดับยุทธวิธีที่ต่ าที่สุดของกองทัพบก ซึ่งท าให้เกิดเป็นหน่วยก าลังรบผสมอาวุธขึ้น สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ 
ผู้บังคับบัญชา  ของหน่วยรบพิเศษจะต้องใช้ยุทธวิธีเพ่ิมเติม หรือการเพ่ิมเติมอาวุธผสมเข้าไปด้วย ต้อง
อาศัยการใช้การปฏิบัติการจิตวิทยา การใช้อากาศยาน และการใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลใน
การปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษอย่างเป็นอิสระ โดยการจัดทรัพยากรสนับสนุนการรบ และสนับสนุนการ
ช่วยรบไว้ในระดับกรม ผู้บังคับกองพันจะเก่ียวข้องในการปฏิบัติการเท่านั้น 
       หัวใจของการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ คือ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ (ชป.รพศ.) ซึ่งหมายถึง ชป.รพ
ศ.ปที่เป็นการจัดหน่วยอย่างง่าย แต่มีการผสมอาวุธหลายชนิด การปฏิบัติกิจกรรมไม่ได้ปฏิบัติการรบด้วย
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ระบบอาวุธเพียงอย่างเดียว หรือปฏิบัติกิจกรรมตามหน้าที่ในสนามรบเพียงอย่างเดียว ชป.รพศ. จะ
ปฏิบัติการทุกพันธกิจของระบบปฏิบัติการในสนามรบ ก าลังพลของ ชป.รพศ. คือ ผู้ช านาญการทั่วไป พร้อม
ด้วยความช านาญพิเศษอย่างน้อย ๑ ประการ ซึ่งไม่ใช่ความช านาญเฉพาะหน้าที่ ก าลังพลแต่ละคนจะท า
หน้าที่ได้หลายอย่างทั้งในห้วงเวลาของการวางแผนและการปฏิบัติภารกิจ 

ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยรบพิเศษ 

๑ มิ.ย.๒๔๙๗   จัดตั้งกองพันทหารพลร่ม 
๒๕๐๖   ขยายขึ้นเป็นกองรบพิเศษ ( พลร่ม) 
๒๔ ก.พ.๒๕๐๙ จัดตั้งศูนย์สงครามพิเศษ (๒๔ ก.พ.ของทุกปีเป็นวันรบพิเศษ) 
๒๕๑๒   กองรบพิเศษ(พลร่ม) เป็น กองรบพิเศษ (พลร่ม)ที่ ๑ และตั้งกองรบพิเศษ(พลร่ม)ที่ ๒ 
๒๕๑๕   จัดตั้งกองรบพิเศษ (พลร่ม) ที่ ๓ 
๒๕๒๓   จัดตั้งกองรบพิเศษ (พลร่ม) ที่ ๔ 
๒๘ ก.ค.๒๕   จัดตั้งกองพลรบพิเศษที่ ๔ 
๒ ธ.ค.๒๕   พล.รพศ.๑ รบัโอนการบังคับบัญชา กองรบพิเศษ (พลร่ม) ที่ ๑,๒,๓,๔ จาก ศสพ.  
๒๗ ม.ค.๒๖   แปรสภาพจาก กองรบพิเศษ (พลร่ม) ที่ ๑,๒,๓,๔ เป็น กรมรบพิเศษท่ี  ๑,๒,๓,๔ 
๒๕ มี.ค.๒๖   จัดตั้งหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  และกองพลรบพิเศษท่ี ๔ 
๗ ธ.ค.๒๖   จัดตั้งกรมรบพิเศษที่ ๕ และให้ขึ้นการบังคับบัญชากับกองพลรบพิเศษท่ี ๒ 
๑ ต.ค.๒๖   โอนการบังคับบัญชา  กรมรบพิเศษท่ี ๔  ให้กองพลรบพิเศษที่ ๒ 

    ๑๔ ก.พ.๒๗   โอนการบังคับบัญชา พล.รพศ.๑ ,พล.รพศ.๒ และ ศสพ. ให้กับ นสศ.   
    ๒๕๒๙          ได้รับมอบโอนการบังคับบัญชา กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ (ฉก.๙๐) ซึ่งจัดตั้งเมื่อ            
                       พ.ศ. ๒๕๒๗ จากกองทัพบกข้ึนการบังคับบัญชากับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ     

๒๑ มิ.ย.๓๑   จัดตั้งกองพันจู่โจม ขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
๑ มี.ค.๓๔   จัดตั้งกองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕ เป็นหน่วยในอัตราของ นสศ. 
๑ ต.ค.๓๕      กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ (ฉก.๙๐) ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงกับกองพันจู่โจม 

ตอนที่ ๑ 

๑.กำรจัดหน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษ (นสศ.) 
๑.๑ มีหน้ำที ่เตรียมแผนยุทธการ อ านวยการและด าเนินการปฏิบัติการพิเศษในพ้ืนที่รับผิดชอบ

งานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการพิเศษทั้งปวงนั้นอาจจะก าหนด งานต่างๆ ได ้ดังนี้ 
๑.๑.๑ เตรียมแผนยุทธการในเรื่องการปฏิบัติการพิเศษ ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ 
๑.๑.๒ เตรียมการอ านวยการและด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๑.๑.๓ ก าหนดความเร่งด่วนของพ้ืนที่ปฏิบัติการพิเศษ 
๑.๑.๔ จัดหา เก็บรักษา แจกจ่ายข่าวกรองที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ 
๑.๑.๕ แบ่งมอบภารกิจ พ้ืนที่ ให้หน่วยรองเพ่ือเตรียมการปฏิบัติการพิเศษที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต 
๑.๑.๖ พัฒนาแผนยุทธการ ธุรการ ส่งก าลังบ ารุง การติดต่อสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการ 

ปฏิบัติการพิเศษให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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๑.๑.๗ วางแผน และด าเนินการฝึกหน่วยในความรับผิดชอบ และประสานการปฏิบัติกับเหล่า
ทัพอ่ืน เพ่ือฝึกผสมเหล่าเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ 

๑.๑.๘ ด ารงการติดต่อสื่อสารกับหน่วยทหาร หน่วยพลเรือน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนในพ้ืนที่ปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ 
 

 
 
 
 
 

 
๑.๒ ภำรกิจของ นสศ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

๑.๒.๑ วางแผนอ านวยการประสานงาน ก ากับการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
พิเศษ 

๑.๒.๒ วางแผน อ านวยการ ก ากับการและด าเนินการฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
พิเศษ การส่งก าลังทางอากาศ และการยุทธ์ส่งทางอากาศ 

๑.๒.๓ ด าเนินการวิจัย พัฒนา ก าหนดหลักนิยมและท าต าราในทางวิทยาการที่เก่ียวข้อง 
๑.๒.๔ ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 

           ๑.๓ กำรแบ่งมอบ เป็นส่วนราชการข้ึนตรงต่อกองทัพบก 
           ๑.๔ ขอบเขตควำมรับผิดชอบและหน้ำที่ที่ส ำคัญ 

๑.๔.๑ ปกครองบังคับบัญชา และอ านวยการให้หน่วยทหารอยู่ในลักษณะพร้อมรบ 
๑.๔.๒ ด าเนินการป้องกันราชอาณาจักรตามที่ ได้รับมอบและรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร 
๑.๔.๓ วางแผนอ านวยการประสานงาน ก ากับการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติการ

พิเศษ 
๑.๔.๔ วางแผน อ านวยการ ก ากับการ ด าเนินการฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ 

การส่งก าลังทางอากาศ และการยุทธ์ส่งทางอากาศ 
๑.๔.๕ ด าเนินการวิจัย พัฒนา ก าหนดหลักนิยมและท าต าราทางวิทยาการที่เก่ียวข้อง 

 

๒. กองบัญชำกำร   ภารกิจ ( ภารกิจของ นสศ.) 
 
 
 
 
 
 

เมื่อ ๑ ต.ค.๕๖ 
 

แผนกสืบสวน
สอบสวน 

แผนกจเร 
 

แผนกสำรวัตร 
 

แผนกสำรบรรณ 
 

แผนกแผนที่ 
 

แผนกพระธรรมนูญ 
 

แผนกกำรเงิน 
 

กองบัญชำกำร 
 

กองส่งก ำลัง 
 

กองยุทธกำร 
 

กองข่ำว 
 

กองก ำลังพล 
 

กองบังคับกำร 
 

กองกิจกำรพลเรือน 
 

กองปลัดบัญช ี
 

หน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษ 

 

กองบัญชำกำร 

 

กองร้อยกองบัญชำกำร 

 

กองพลรบพิเศษท่ี ๑ 

 

กองพันทหำรสื่อสำรที่ ๓๕ 

ศูนย์สงครำมพิเศษ 

 

กองพันปฏิบัติกำรจิตวิทยำ 
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๒.๑ กองร้อยกองบัญชำกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

๒.๒ ภำรกิจ 
๒.๒.๑ ควบคุมทางยุทธการหน่วยทหารประจ ากองบังคับการซึ่งบรรจุหรือขึ้นสมทบหน่วยรอง 
๒.๒.๒ การจัดการป้องกันภายในบริเวณกองบังคับการ 
๒.๒.๓ จัดระเบียบและจัดการเคลื่อนย้ายกองบังคับการ 
๒.๒.๔ ก ากับดูแลการฝึกและกิจกรรมทางขวัญของก าลังพลในกองบังคับการและก าลังพล

อะไหล่ 
๒.๒.๕ ก ากับดูแลการเลี้ยงดูและการส่งก าลังในกองบังคับการและก าลังพลอะไหล่ 
๒.๒.๖ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมกองบัญชาการ 
๒.๒.๗ ก ากับดูแลหน่วยขนส่งยานยนต์ในอัตราหรือที่ได้รับการแบ่งมอบในกองบังคับการ 
๒.๒.๘ จัดให้มีพ้ืนที่ป้องกันภัยส าหรับก าลังพลของกองบังคับการและก าลังพลอะไหล่ 
๒.๒.๙ ด าเนินการสื่อสารภายในกองบัญชาการและหน่วยรองตามความสามารถ 
 
 
 

ตอนที่ ๒ 

กองร้อยกองบัญชำกำร 
 

กองบินสนับสนุนทั่วไป 
 

หมวดป้องกัน 
 

หมวดขนส่ง 
 

หมวดสูทกรรม 
 

กองบังคับกำรกองร้อย 
 

หมวดเสนำรักษ์ 
 

หมวดสื่อสำร 
 

หมวดป้องกัน 
 

ตอนต่อสู้อำกำศยำน 
  

 

บก.หมวด 
 

หมวดป้องกัน 
 

ตอนวิทยุ 
 

ตอนสำย 
 

 
 

หมู่ปืนเล็ก 
 

แผนก
อนุศำสนำจำรย์ 
 

แผนกสรรพวุธ 
 

แผนกยุทธโยธำ 
 

แผนก
พลำธิกำร 

 

แผนกกำรแพทย์ 
 

แผนกสื่อสำร 
 

แผนกขนส่ง 
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กำรจัดกองพลรบพิเศษ (พล.รพศ.) และ นขต.พล.รพศ. 
๑. พล.รพศ. 

 
 
 
 
 
๑.๑ ภำรกิจ 

๑.๑.๑ บังคับบัญชา ควบคุมทางยุทธการ 
    ๑.๑.๒ ก ากับดูแลทางธุรการหน่วยในอัตราและหน่วยที่ได้รับการบรรจุมอบหรือที่มาขึ้นสมทบ 
๑.๒ กำรแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
๑.๓ ขีดควำมสำมำรถ 

๑.๓.๑ บังคับบัญชาวางแผน ด าเนินการทางธุรการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกองพล และ
หน่วยที่ขึ้นสมทบ 

๑.๓.๒ ปฏิบัติการพิเศษ สนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายใน /ภารกิจพิเศษท่ีได้รับมอบ 
๒. กองบัญชำกำรและกองร้อยกองบัญชำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

กองพลรบพิเศษที่ ๑   
 

กองบัญชำกำรและ
กองร้อยกองบัญชำกำร 
 

กรมรบพิเศษ 
 

กรมปฏิบัติกำรพิเศษ 

รพศ.๓ 
 

๑ 

๕ 

กองบัญชำกำรและกองร้อยกองบัญชำกำร  
 

กองร้อยกองบัญชาการ 
 

กองบัญชาการกองพล 
 

หมวดสูทกรรม 
 

หมวดขนส่ง 
 

หมวดป้องกัน 
 

ตอนเสนารักษ ์
 

กองบังคับการกองร้อย 
 

ฝ่ายข่าวกรอง 
 

ฝ่ายยุทธการ 
 

ฝ่ายก าลังพล 
 

ฝ่าย 

ส่งก าลังบ ารุง 
 

ฝ่าย 

กิจการพลเรือน 
 

บก.หมวด 
 

 
 หมู่ป้องกัน 

 

ตอนกองบัญชาการ 
 

ฝ่ายสารบรรณ 

 

ฝ่ายการแพทย ์
 

ฝ่ายอนุศาสนาจารย ์
 

ฝ่ายการเงิน 
 

ฝ่ายจเร 
 

ฝ่ายธรรมนูญ 
 

ฝ่ายสวสัดิการ 
 

ฝ่ายสรรพวุธ 
 

ฝ่ายพลาธิการ 
 

ฝ่ายการสารวัตร 
 

ฝ่ายการ
ช่างและ
ท าลาย 

 

ฝ่าย
กรรมวิธี
ข้อมูล 

 

๒ 
๔ 

(๑๒๔ ชป.) 
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๒.๑ ภำรกิจ บังคับบัญชา ควบคุมทางยุทธการ และก ากับดูแลทางธุรการหน่วยในอัตรา และ

หน่วยที่ได้รับการบรรจุมอบ หรือที่มาขึ้นสมทบ 
๒.๒ กำรแบ่งมอบ ๑ กองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการต่อ ๑ กองพลรบพิเศษ 
๒.๓ ขีดควำมสำมำรถ 

๒.๓.๑ กองบัญชาการกองพลรบพิเศษ จัดให้มีการบังคับบัญชาวางแผน ควบคุม ก ากับดูแล    
การปฏิบัติของหน่วยในอัตรา และหน่วยที่ได้รับการบรรจุมอบหรือที่มาขึ้นสมทบได้ไม่เกิน ๕ กรมรบพิเศษ 

๒.๓.๒ กองร้อยกองบัญชาการ กองพลรบพิเศษ จัดให้มีการสนับสนุนแก่กองบัญชาการ และ
กองร้อยกองบัญชาการ กองพลรบพิเศษ ด้านธุรการ การเลี้ยงดู การส่งก าลัง การซ่อมบ ารุงขั้นหน่วย การ
ขนส่ง การรักษาพยาบาล และการระวังป้องกัน 

๒.๓.๓ จัดตั้งส่วนการสงครามพิเศษ ให้ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพภาคหรือ            
ที่บังคับการทางยุทธวิธีของกองทัพน้อยได้ ๓ หน่วย 

๒.๓.๔ เคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะในอัตราได้ ๒๕ % 
๓. กรมรบพิเศษ 
 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ รพศ. ๑,๒,๔,๕ มีผงัการจัดเหมือนกัน (ยกเว้น รพศ.๓)                 ไม่จัดตามอัตราลด 

๓.๑ ภำรกิจ 
๓.๑.๑ ปฏิบัติการพิเศษ 
๓.๑.๒ ปฏิบัติการสนับสนุนมาตรการรักษาความมั่นคงภายใน 
๓.๑.๓ ปฏิบัติภารกิจพิเศษตามที่ได้รับมอบ 

๓.๒ กำรแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของ กองพลรบพิเศษ 
๓.๓ ขีดควำมสำมำรถ 

๓.๓.๑ ปกครองบังคับบัญชา สนับสนุนกองพันรบพิเศษ หน่วยในอัตราและหน่วยขึ้นสมทบ 
๓.๓.๒ อ านวยการจัดตั้งฐานปฏิบัติการรบพิเศษเพ่ือควบคุมบังคับบัญชาและสนับสนุนกองพัน  

รบพิเศษ 
๓.๓.๓ จัดเตรียมก าลังพลและหน่วยปฏิบัติการพิเศษให้แก่กองบัญชาการร่วมหรือ 

กองบัญชาการอ่ืน ๆในการปฏิบัติตามภารกิจ 

 

  
ส่วนการสงครามพิเศษ 
 

ฝ่ายการบิน 
 

ฝ่ายนิวเคลียร์ เคมี ชีวะ 
 

ฝ่ายการติดต่อสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

 

กรมรบพิเศษ  
 

กองพันรบพิเศษ 
 

บก.และ ร้อย.บก. 
 

กองร้อยสนับสนุนกำรช่วยรบ
รบ 

 

                                           (๑) (๒)                      (๑) (๒)                     (๑) (๒) 
    หมายเหตุ (๑) อัตราแยกต่างหาก, (๒) จัดจากหน่วยที่ได้รับการรับมอบ สนับสนุน และท่ีมาขึ้น
สมทบ  

 
 



19 

 

๓.๓.๔ วางแผนอ านวยการและด าเนินการปฏิบัติทางทหารซึ่งประกอบด้วย 
๓.๓.๔.๑ พัฒนา จัดก าลัง ประกอบอาวุธ ฝึกและอ านวยการปฏิบัติแก่ก าลังประชาชน 

ก าลังกึ่งทหารและก าลังประจ าการฝ่ายเดียวกัน ซึ่งตกค้างอยู่ในพ้ืนที่ยึดครองของข้าศึกในการด าเนินการ
สงครามกองโจร 

๓.๓.๔.๒ สนับสนุนการปฏิบัติการเล็ดลอดหลบหนี 
๓.๓.๔.๓ ปฏิบัติตามภารกิจอ่ืน ๆ ของการปฏิบัติการพิเศษ (หรือสงครามพิเศษ) ตาม

ล าพังหรือโดยร่วมกับก าลังกลุ่มต่อต้าน 
๓.๓.๔.๔ ฝึก ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือหน่วยทหารประจ าการ ก าลังกึ่งทหารและก าลัง

ประชาชนในท้องถิ่น ในการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อความมั่นคงภายในประเทศ 
 

๓.๓.๕ วางแผนอ านวยการและด าเนินการตามภารกิจพิเศษซึ่งประกอบด้วย 
๓.๓.๕.๑ การโจมตีต่อที่หมายส าคัญทางยุทธศาสตร์ที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของข้าศึก 
๓.๓.๕.๒ การรวบรวมข่าวสาร 
๓.๓.๕.๓ การปฏิบัติการเป็นอิสระ 
๓.๓.๕.๔ ส่งชุดปฏิบัติการรบพิเศษแทรกซึมเข้าและแทรกซึมออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติการโดย  

ทางอากาศ ทางภาคพ้ืนดิน และทางน้ า รวมทั้งการหลบอยู่หลังแนวข้าศึกในพ้ืนที่ที่ก าหนด 
๓.๓.๕.๕ ด ารงชีพและปฏิบัติการในพ้ืนที่ที่ห่างไกล ซึ่งตกอยู่ภายใต้การยึดครองของข้าศึก 
๓.๓.๕.๖ ช่วยเหลือก าลังพลฝ่ายเราให้กลับออกจากพ้ืนที่ที่ห่างไกล หรือพ้ืนที่ยึดครองของ

ข้าศึก 
๓.๓.๕.๗ ช่วยเหลือในการวางแผนให้แก่หน่วยทหารประจ าการฝ่ายเดียวกันและก าลัง    

อ่ืน ๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษ 
๓.๓.๕.๘ ด าเนินการทางด้านการเมืองระดับท้องถิ่นเพ่ือรวบรวมและขยายมวลชนอันเป็น

ฐานหลังในการป้องกันชาติ 
๔. กองร้อยกองบังคับกำรกรมรบพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

 
๔.๑ ภำรกิจ บังคับบัญชา และควบคุมหน่วยรบ และหน่วยสนับสนุนการช่วยรบในอัตรา และ

ที่มาขึ้นสมทบ ทั้งในด้านการฝึก ทางยุทธการ และส่งก าลังบ ารุง 
๔.๒ กำรแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกรมรบพิเศษหนึ่งกองร้อยต่อหนึ่งกรมรบพิเศษ 

บก.และ ร้อย.บก. 
 

หมวดสื่อสำร 
 

กองบังคับกำรกรม 
 

กองร้อยกองบังคับกำร 
 

ตอน บก.กรม 
 

กองบังคับกำรกองร้อย 
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๔.๓ ขีดควำมสำมำรถ 
๓.๔.๓.๑ ปกครองบังคับบัญชา วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแลกองพันรบ

พิเศษที่ได้รับบรรจุมอบ 
๓.๔.๓.๒ ด าเนินการทางธุรการ การเลี้ยงดู และการส่งก าลังให้กับที่บังคับการกรม 
๓.๔.๓.๓ วางการติดต่อสื่อสารกับกองบังคับการหน่วยเหนือและหน่วยข้างเคียง 

๕. กองร้อยสนับสนุนกำรช่วยรบ กรมรบพิเศษ 
 
 
 
 
 

๕.๑ ภำรกิจ สนับสนุนทางธุรการ ส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง การแพทย์ การเลี้ยงดู และแรงงาน
ให้แก่กรมรบพิเศษ 

๕.๒ กำรแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกรมรบพิเศษหนึ่งกองร้อย ต่อหนึ่งกรมรบพิเศษ 
 
 
๕.๓ ขีดควำมสำมำรถ 

๕.๓.๑ จัดเตรียมและด าเนินการ ด้านธุรการ การซ่อมบ ารุงยานยนต์ การขนส่ง การส่งก าลัง
ให้แก่กรมรบพิเศษ 

๕.๓.๒ สนับสนุนแรงงานให้แก่กองบังคับการกรมรบพิเศษ และแรงงานเพ่ิมเติมให้แก่           
กองพันรบพิเศษ 

๕.๓.๓ สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ให้แก่กองบังคับการ และกองร้อยกองบังคับการ
กรมและกองพันรบพิเศษ 

๕.๓.๔ สนับสนุนการเลี้ยงดูให้แก่หน่วย 
๕.๓.๕ ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาการณ์ในพ้ืนที่ตั้งของกรมรบพิเศษ 
๕.๓.๖ ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษา และสะสมสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ 

๖. กองพันรบพิเศษ 
 
 
 
 
 
๖.๑ ภำรกิจ 

๖.๑.๑ ปฏิบัติการพิเศษ 
๖.๑.๒ สนับสนุนการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อความมั่นคงภายใน 

  

บก.และ ร้อย.บก. 
 

กองบังคับกำร 
 

หมวดเสนำรักษ์ 
 

หมวดบริกำร 
 

หมวดส่งก ำลัง 
 

หมวดยำนยนต์ 
 

กองพันรบพิเศษ  
 

บก.และร้อย.บก. 
 

กองร้อยรบพิเศษ 
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๖.๑.๓ ปฏิบัติภารกิจพิเศษตามที่ได้รับมอบ 
๖.๒ กำรแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกรมรบพิเศษ 
๖.๓ ขีดควำมสำมำรถ 

๖.๓.๑ ปกครองบังคับบัญชา สนับสนุนกองร้อยรบพิเศษ หน่วยในอัตรา และท่ีมาข้ึนสมทบ 
๖.๓.๒ อ านวยการจัดตั้งฐานปฏิบัติการรบพิเศษหน้า (ฐปน.) หรือฐานปฏิบัติการรบพิเศษแยก 

(ฐปย.) เพ่ือควบคุมบังคับบัญชา และสนับสนุนกองร้อยรบพิเศษ 
๖.๓.๓ จัดเตรียมก าลังพลและหน่วยปฏิบัติการพิเศษให้แก่กองบัญชาการร่วม /กองบัญชาการ  

อ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
๖.๓.๔ วางแผน อ านวยการ และด าเนินการปฏิบัติทางทหาร ซึ่งประกอบด้วย 

๖.๓.๔.๑ พัฒนาจัดก าลังประกอบอาวุธ และอ านวยการปฏิบัติแก่ก าลังประชาชน ก าลังกึ่ง
ทหาร และก าลังทหารประจ าการฝ่ายเดียวกัน ซึ่งตกค้างอยู่ในพ้ืนที่ยึดครองของข้าศึก ในการด าเนินการ
สงครามกองโจร 

๖.๓.๔.๒ สนับสนุนการปฏิบัติการเล็ดลอดหลบหนี 
๖.๓.๔.๓ ปฏิบัติตามภารกิจอ่ืน ๆ ของการปฏิบัติการพิเศษ (หรือสงครามพิเศษ) ตาม

ล าพังหรือโดยร่วมกับก าลังกลุ่มต่อต้าน 
๖.๓.๔.๔ ฝึกให้ค าแนะน า และช่วยเหลือหน่วยทหารประจ าการ ก าลังกึ่งทหาร และก าลัง

ประชาชนในท้องถิ่น ในการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อความมั่นคงภายในประเทศ 
๖.๓.๕ วางแผน อ านวยการ และด าเนินการตามภารกิจพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 

๖.๓.๕.๑ การโจมตีต่อที่หมายส าคัญทางยุทธศาสตร์ที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของข้าศึก 
๖.๓.๕.๒ การรวบรวมข่าวสาร 
๖.๓.๕.๓ การค้นหาเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ 
๖.๓.๕.๔ การปฏิบัติการเป็นอิสระบางประเภท 

๖.๓.๖ ส่ง ชป.รพศ. แทรกซึมเข้าหรือแทรกซึมออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติการโดยทางอากาศ           
ทางภาคพ้ืนดิน และทางน้ า รวมทั้งการหลบอยู่หลังแนวข้าศึกในพ้ืนที่ที่ก าหนด 

๖.๓.๗ ด ารงชีพและปฏิบัติการในพื้นที่ท่ีห่างไกลซึ่งตกอยู่ภายใต้การยึดครองของข้าศึก 
๖.๓.๘ ช่วยเหลือก าลังพลฝ่ายเราให้กลับออกจากพ้ืนที่ห่างไกล หรือพ้ืนที่ยึดครองของข้าศึก 
๖.๓.๙ ช่วยเหลือในการวางแผนให้แก่หน่วยทหารประจ าการฝ่ายเดียวกันและก าลังอ่ืน  ๆ ใน

เรื่องทีเ่กี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษ 
๖.๓.๑๐ ด าเนินการทางด้านการเมืองในระดับท้องถิ่น เพ่ือรวบรวม และขยายมวลชนอันเป็น     

ฐานพลังในการป้องกันชาต ิ
๗. กองร้อยกองบังคับกำรกองพันรบพิเศษ 

 
 
 
 บก.พัน 

 

ร้อย.บก. 
 

บก.และร้อย.บก. 
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๗.๑ ภำรกิจ 

๗.๑.๑ ปฏิบัติการสงครามนอกแบบ 
๗.๑.๒ สนับสนุนการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อความมั่นคงภายในประเทศตามท่ีได้รับมอบ 
๗.๑.๓ ปฏิบัติภารกิจพิเศษตามที่ได้รับมอบ 

๗.๒ กำรแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองพันรบพิเศษ 
๗.๓ ขีดควำมสำมำรถ 

๗.๓.๑ ปกครองบังคับบัญชา สนับสนุนกองร้อยรบพิเศษ หน่วยในอัตรา และท่ีมาข้ึนสมทบ 
๗.๓.๒ อ านวยการจัดตั้งฐานปฏิบัติการรบพิเศษหน้า (ฐปน.) หรือฐานปฏิบัติการรบพิเศษแยก 

(ฐปย.) เพ่ือควบคุม บังคับบัญชา และสนับสนุนกองร้อยรบพิเศษ 
๗.๓.๓ จัดเตรียมก าลังพลและหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษให้แก่กองบัญชาการร่วมหรือ

กองบัญชาการอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
๘. กองร้อยรบพิเศษ 

 
 
 
 
๘.๑ ภำรกิจ 

๘.๑.๑ ปฏิบัติการพิเศษ 
๘.๑.๒ สนับสนุนการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อความมั่นคงภายใน 
๘.๑.๓ ปฏิบัติภารกิจพิเศษตามที่ได้รับมอบ 

๘.๒ กำรแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตรากองพันรบพิเศษ สามกองร้อย ต่อหนึ่ง กองพันรบพิเศษ 
๘.๓ ขีดควำมสำมำรถ 

๘.๓.๑ ปกครองบังคับบัญชา วางแผน อ านวยการ ประสานงานและก ากับดูแล ชป.รพศ. 
๘.๓.๒ ด าเนินการทางธุรการ และการส่งก าลัง 
๘.๓.๓ วางแผนการติดต่อสื่อสารกับกองบังคับการหน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง และ ชป.รพศ. 

๙. ชุดปฏิบัติกำรรบพิเศษ มีภารกิจดังนี้ 
 

  
 
 
 
 

  
  

บก.ร้อย. 
 

มว.สื่อสำร 
 

ตอนยำนยนต ์
 

มว.บริกำร 
 

บก.ร้อย. 
 

ชุดปฏิบัติกำรรบพิเศษ (ชป.) 
 

กองร้อยรบพิเศษ 
 

ผบ.ชป ร.อ. รอง ผบ.ชป ร.ท. 

ส.ยุทธการ จ.ส.อ

. 

ส.การข่าว จ.ส.อ. 

ส.อวน. ส.อ. ส.อวบ. ส.อ. 
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๙.๑ ปฏิบัติกำรทำงทหำร ซึ่งประกอบด้วย 
๙.๑.๑ พัฒนา จัดก าลังประกอบอาวุธ ฝึก และอ านวยการปฏิบัติแก่ก าลังประชาชน ก าลัง       

กึ่งทหาร และก าลังทหารประจ าการฝ่ายเดียวกัน ซึ่งตกค้างอยู่ในพ้ืนที่ยึดครองของข้าศึกในการด าเนินการ
สงครามกองโจร 

๙.๑.๒ สนับสนุนการปฏิบัติการเล็ดลอดหลบหนี 
๙.๑.๓ ปฏิบัติตามภารกิจอ่ืน ๆ ของการปฏิบัติการพิเศษตามล าพัง หรือโดยร่วมกับก าลัง       

กลุ่มต่อต้าน 
๙.๑.๔ ฝึกให้ค าแนะน า และช่วยเหลือหน่วยทหารประจ าการ ก าลังกึ่งทหาร และก าลัง

ประชาชนในท้องถิ่น ในการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อความมั่นคงภายในประเทศ 
๙.๒ ปฏิบัติตำมภำรกิจพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 

๙.๒.๑ การโจมตีต่อที่หมายส าคัญทางยุทธศาสตร์ที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของข้าศึก 
๙.๒.๒ การรวบรวมข่าวสาร 
๙.๒.๓ การค้นหาเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ 
๙๒.๔ การปฏิบัติการเป็นอิสระบางประเภท 

๙.๓ ขีดควำมสำมำรถ 
๙.๓.๑ แทรกซึมเข้าและแทรกซึมออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติการโดยทางอากาศทางภาคพ้ืนดิน และ

ทางน้ า รวมทั้งการหลบอยู่หลังแนวข้าศึกในพ้ืนที่ที่ก าหนด 
๙.๓.๒ ด ารงชีพและปฏิบัติการในพื้นท่ีที่ห่างไกลซึ่งตกอยู่ภายใต้การยึดครองของข้าศึก 
๙.๓.๓ ช่วยเหลือก าลังฝ่ายเราให้กลับออกจากพ้ืนที่ที่ห่างไกล หรือพ้ืนที่ยึดครองของข้าศึก 
๙.๓.๔ ช่วยเหลือในการวางแผนให้แก่หน่วยทหารประจ าการฝ่ายเดียวกัน และก าลังอ่ืน ๆ    

ในเรื่องที่เก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษ 
๙.๓.๕ ด าเนินการทางด้านการเมืองในระดับท้องถิ่น เพ่ือรวบรวม และขยายมวลชนอันเป็น

พ้ืนฐานพลังในการป้องกันชาติ 
จากภารกิจและงานของหน่วยรบพิเศษ จึงมีการจัดส่วนต่างๆ เป็น ชป.รพศ. เพ่ือปฏิบัติภารกิจ

โดยเฉพาะ ชป.รพศ. ในทุกขนาดของการปฏิบัติงาน จะประกอบขึ้นจากก าลังของหน่วยรบพิเศษเป็นหลัก 
และน าโดยก าลังพลในสายการบังคับบัญชาของหน่วยรบพิเศษ ชป.รพศ. อาจจัดเป็น ชป.รพศ. ซึ่งเป็นชุดที่
ประกอบขึ้นจากบุคคลที่ถูกคัดเลือกแล้วจ านวน ๑๒ นาย ตามปกติหรือเป็นชุดผสมอาวุธที่จัดขึ้นเพ่ือภารกิจ

พงว.๑ ส.อ. พงว.๒ 

ส.พยาบาล๑ ส.อ. ส.พยาบาล๒ ส.อ. 

ส.การช่าง
และท าลาย

๑ 

ส.อ. ส.อ. 

ส.การช่าง
และท าลาย

๒ 

ส.อ. 
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พิเศษที่มียอดก าลังพลแตกต่างกันออกไป นอกจากนั้น ยังอาจจัดเป็นชุดเล็กขนาด ๒ คน หรือเป็นชุดใหญ่
ในระดับ ร้อย.รพศ. เพ่ิมเติมก าลังก็ได้ 

ตอนที่ ๓ 
กำรจัดกรมปฏิบัติกำรพิเศษ  

 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ กรมปฏิบัติการพิเศษ จะเป็นหน่วยที่แปรสภาพมาจาก กรมรบพิเศษ 
๑.กองพันจู่โจม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภำรกิจ 

๑. ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมต่อที่หมายทางยุทธวิธี และทางยุทธศาสตร์ ในสถานการณ์  
การรบตามแบบและการรบนอกแบบ 

๒. ปฏิบัติการพิเศษเพ่ือเสริมมาตรการรักษาความม่ันคงภายใน 
กำรแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกรมปฏิบัติการพิเศษ 
ขีดควำมสำมำรถ 

๑. ปฏิบัติการรบตามแบบและการรบนอกแบบ ในลักษณะการปฏิบัติการแบบจู่โจมต่อ        
ที่หมายด้วยความรวดเร็วและเฉียบขาด 

๒. ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยอื่น และ/หรือ ปฏิบัติการเป็นอิสระตามล าพังโดยไม่หวังผลการ
ปฏิบัติในการยุทธ์บรรจบ 

๓. ในการปฏิบัติการรบตามแบบ จะต้องได้รับการเพ่ิมเติมการสนับสนุนการรบ และ          
การสนับสนุนทางการช่วยรบ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

        

 
 

บก.และ ร้อย. บก. 
 

กองพันจู่โจม 
 

กรมปฏิบัติกำรพิเศษ 
 

กองร้อยสนับสนุน
กำรช่วยรบ 

 

บก.และร้อย.บก. 
 

กองร้อยจู่โจม 
 

กองพันจู่โจม 
 

พัน. ปพ.          
(ฉก.๙๐) 

 

รพศ.๓ พัน.๑ 

ชป.จจ. 
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๔. ปฏิบัติการรบภายใต้สภาพการณ์พิเศษที่มีความยากล าบากในพ้ืนที่ป่าเขาและพ้ืนที่
ทุรกันดารทุกสภาพอากาศ 

๕. ยึดและรักษาภูมิประเทศได้ในห้วงระยะเวลาจ ากัด 
๖. แยกหน่วยเป็นกองร้อย หรือชุดจู่โจม ปฏิบัติการเป็นอิสระได้ในห้วงระยะเวลาจ ากัด 
 

               ๑.๑ กองบังคับกำรและกองร้อยกองบังคับกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ปกครองบังคับบัญชำ วางแผนและด าเนินการสนับสนุนทางการรบ ,การช่วยรบให้แก่       

กองพันจู่โจม และหน่วยที่ขึ้นสมทบ 
กำรแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกรมปฏิบัติการพิเศษ 
ขีดควำมสำมำรถ 

๑. ปกครองบังคับบัญชา วางแผนอ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแล การปฏิบัติ  
การของหน่วยในอัตรากองพัน และหน่วยที่ข้ึนสมทบ 

๒. สนับสนุนการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดการป้องกันต่อสู้รถถังให้หน่วยในอัตรากองพัน 
๓. ด าเนินการทางธุรการและก าลังพล การเลี้ยงดู การส่งก าลัง การซ่อมบ ารุง

ยุทโธปกรณ์ข้ันหน่วย ให้หน่วยในอัตรา การรักษาพยาบาล และการขนส่งให้แก่หน่วยในอัตราของกองพัน 
๔. ด าเนินการติดต่อสื่อสาร ให้กับหน่วยเหนือและหน่วยข้างเคียง 

   ๑.๒ กองร้อยจู่โจม 
 
 

บก.พัน 
 

กองร้อยกองบังคับการ 
 

กองบังคับกำรและกองร้อยกองบังคับกำร 
 

บก.ร้อย. 
 

มว.สนับสนุนและบริการ 
 

ตอน บก.พัน. 
 

มว.สื่อสาร 
 

มว.อาวุธ 
 

มว.เสนารักษ ์
 

  บก.มว. 
 

ตอน ค.๖๐ มม. 
 

ตอน ตถ. 
 

บก.มว. 
 

ตอน พยาบาล 
 

บก.มว. 
 

ตอนส่งก าลัง 
 

ตอนขนส่ง 
 

ตอนสูทกรรม 
 

  
บก.ตอน 
 

หมู่สูทกรรมกองร้อย 
 

 
 

กองร้อยจู่โจม 
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ภำรกิจ 

๑. ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมต่อที่หมายทางยุทธวิธีและทางยุทธศาสตร์ ในสถานการณ์การ    
รบตามแบบ และการรบนอกแบบ 

๒. ปฏิบัติการพิเศษเพ่ือเสริมมาตรการการรักษาความม่ันคงภายใน 
 

กำรแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตรากองพันจู่โจม 
ขีดควำมสำมำรถ (เหมือนกองพันจู่โจม) 

๒. กองพันปฏิบัติกำรพิเศษ                            หมายเหตุ  อัตราเต็มบรรจุในยามสงคราม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภำรกิจ 

๑. ปฏิบัติการต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้ายในเมืองทุกรูปแบบ 
๒. ปฏิบัติภารกิจพิเศษตามที่ได้รับมอบ 

กำรแบ่งมอบ เป็นหน่วยของกองทัพบก อาจแบ่งมอบให้หน่วยใดๆได้ตามความเหมาะสม 
ขีดควำมสำมำรถ 

๑. กองบังคับการกองร้อย 
๑.๑ ปกครองบังคับบัญชาวางแผนอ านวยการประสานงาน,ก ากับดูแล ชุดปฏิบัติการ

พิเศษ 
๑.๒ ด าเนินการทางธุรการ และส่งก าลัง 
๑.๓ วางการติดต่อสื่อสารกับหน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง และชุดปฏิบัติการพิเศษ 

มว.สนับสนุนกำร
ปฏิบัติ 

มว.ยิงสนับสนุน 

บก.ร้อย. 
 

หมวดจู่โจม 
 

 
 บก.มว. 

 

ชุดจู่โจม 
 

 
 

บก.ร้อย. 
 

มว.จต. 
 

พัน. ปพ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
ชป.ปพ. 

-หน.ชป. 
-รอง หน.ชป. 
-พล.จต. ๓ นาย 

    
ชป.ซุ่มยิง 

-หน.ชป. 
-๔ ปืนซุ่มยิง (ปืนละ ๒ นาย) 
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๒. ชุดปฏิบัติการพิเศษ 
๒.๑ ปฏิบัติการต่อต้าน และปราบปรามการก่อการร้ายในเมืองทุกรูปแบบตามล าพัง 

หรือโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ 
๒.๒ ปฏิบัติการในพ้ืนที่วิกฤตตามท่ีได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา 
๒.๓ ปฏิบัติการอารักขา และรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
๒.๔ ด าเนินการฝึกและให้ค าแนะน าในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการก่อ

การร้ายในเมืองระดับพื้นฐานให้แก่หน่วยทหาร และหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย 

กองพันทหำรสื่อสำร นสศ. 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ ไม่บรรจุอัตราลด 
ภำรกิจ จัดวางระบบการสื่อสารและจัดตั้งศูนย์การสื่อสารให้กับกองบัญชาการหน่วยบัญชา        

การสงครามพิเศษ รวมทั้งวางการสื่อสารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษไปยังหน่วยรองหลัก หน่วย         
ขึน้สมทบ หน่วยขึ้นการควบคุมทางยุทธการและหน่วยอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

กองพันปฏิบัตกิำรจิตวิทยำ        (อจย.33 – 55) 
 

 

 

 

 

 

ภำรกิจ 

-ปฏิบัติการจิตวิทยาเพ่ือสนับสนุนมาตรการรักษาความมั่นคง 

-ปฏิบัติการจิตวิทยาเพ่ือสนับสนุนการรบ 
ขีดควำมสำมำรถ 

 

  

กองพันทหำรสื่อสำรที ่๓๕   
 

บก.และ ร้อย. บก. 
 

กองร้อยปฏิบัติกำรสื่อสำร 
 

มว.ศูนย์ข่ำวและน ำสำร 
 

มว.สำยและวิทยุถ่ำยทอด 
 

มว.วิทยุ 
 

บก.ร้อย. 
 

  

กองพันปฏิบัติกำรจิตวิทยำ 

บก.และร้อย. บก. กองร้อยผลิตสิ่งโฆษณำ กองร้อยรณรงค์ ปจว. 

กองร้อย ปจว.(ทบ.) กองร้อย ปจว.1-4 
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-ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม วางแผนของฝ่ายอ านวยการ และก ากับดูแลการปฏิบัติของ
หน่วยตามอัตราและหน่วยขึ้นสมทบ 

-ผลิตและแจกจ่ายสิ่งโฆษณา อ านวยการและจัดท ารายการวิทยุ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยา  

-จัดหมวด หรือชุดปฏิบัติการจิตวิทยาออกปฏิบัติการร่วม หรือสมทบหน่วยอ่ืน โดยได้รั บ
การสนับสนุนทางด้านการการส่งก าลังบ ารุงจากหน่วยนั้นๆ 

-ด าเนินการเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง การฉายภาพยนตร์ การกระจายเสียงและการ
บันทึกเสียง 

-การปฏิบัติการสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในการต่อต้านการก่อความไม่สงบ 

-ด าเนินการส่งครามจิตวิทยา เพ่ือสนับสนุนการรบ 

ตอนที่ ๔ 
กำรจัดศูนย์สงครำมพิเศษ (ศสพ.) และ นขต.ศสพ. 

๑. ศสพ. 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  ศสพ.อยู่ระหว่างจัดโครงสร้างใหม่ ซึ่งหน่วยสนับสนุนจะต้องถูกปรับไปขึ้นกับกรม
สนับสนุนได้แก่ กอง พธ.สกอ., กองพยาบาล, กองบริการ และกองสื่อสาร (ปรับเหลือเท่าท่ีจ าเป็นต้องใช้) 

ภำรกิจ ศูนย์สงครามพิเศษ มีหน้าที ่
๑. วางแผน อ านวยการ ก ากับการ และด าเนินการฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ 

การส่งก าลังทางอากาศ และการยุทธส่งทางอากาศ 
๒. การด าเนินการวิจัย และพัฒนา ก าหนดหลักนิยม และท าต าราในทางวิทยาการที่เก่ียวข้อง 
๓. ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 

กำรแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
ขอบเขตควำมรับผิดชอบ 

๑. อ านวยการและด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกและศึกษาวิชาการปฏิบัติการพิเศษ การรบแบบ     
จู่โจม การกระโดดร่ม การส่งก าลังทางอากาศ การยุทธส่งทางอากาศของหน่วยทหารขนาดเล็ก                
การลาดตระเวนระยะไกลให้แก่ก าลังพลในกองทัพบกและเหล่าทัพอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. เสนอแนะ และให้ค าแนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ การส่งก าลังทาง
อากาศ และการยุทธส่งทางอากาศ 

๓. ศึกษา วิจัยพัฒนา ก าหนดหลักนิยม และท าต าราในทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
รวบรวมสถิติเก่ียวกับ การปฏิบัติการพิเศษ การส่งก าลังทางอากาศ การยุทธส่งทางอากาศ และการรบแบบ 

กองบัญชำกำร 
 

หน่วยตรวจโรค 
 

ศูนย์สงครำมพิเศษ 
 

โรงเรียนสงครำม
พิเศษ 

 

กองวิทยำกำร 
 

หน่วยที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนด 
 แผนกกรรมวิธี 

 

กองบริกำร 
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๔. ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กองทัพบกแบ่งมอบให้ 
๕. ผลิตและควบคุมก าลังพลที่เป็นนักโดดร่มของกองทัพบก 

กองบัญชำกำร มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการและบริหารงานให้ 
เป็นไปตามภารกิจของศูนย์สงครามพิเศษ และนโยบายที่ได้รับมอบ 

๒. โรงเรียนสงครำมพิเศษ ศูนย์สงครำมพิเศษ 
 
 

 
 
ภำรกิจ มีหน้าที่อ านวยการฝึกศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ (หรือสงครามพิเศษ)การส่ง

ก าลังทางอากาศ การยุทธส่งทางอากาศ และวิทยาการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งด าเนินการฝึกศึกษาหลักสูตร
กระโดดร่ม     /จู่โจมตามนโยบายของกองทัพบกตลอดจนการปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการฝึกศึกษา
ตามหลักสูตรของโรงเรียนสงครามพิเศษ 

กำรแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์สงครามพิเศษ 
ขอบเขตควำมรับผิดชอบ 

๑. การปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการฝึกศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนสงครามพิเศษ 
๒. ผลิตนักกระโดดร่มตามนโยบายของกองทัพบก 
๓. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 

๓. กองวิทยำกำร ศูนย์สงครำมพิเศษ 
 
 
 

 
ภำรกิจ 
๑. ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ และด าเนินการเกี่ยวกับวิทยาการต่าง ๆ 
๒. วิจัย และพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่วิทยาการด้านการปฏิบัติการพิเศษ การส่งก าลังทางอากาศ 

การยุทธส่งทางอากาศและวิทยาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๓. ด าเนินงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและจัดห้องสมุด         

ศูนย์สงครามพิเศษ 
๔. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 

๔. กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครำมพิเศษ 
 
 
 
 

 

กองบัญชำกำร 
 

กองพันนักเรียน 
 

รร.สพศ.ศสพ. 
 

กองกำรศึกษำ 
 

แผนกวิจัยและพัฒนำ 
 

แผนกห้องสมุด
และพิพิธภัณฑ ์

 

กองวิทยำกำร 
 

แผนกวิชำกำร 
 

แผนกกำรฝึก 
 

บก.และร้อย.บก. 
 

ร้อย.รพศ. 
 

พัน.รพศ.ศสพ. 
 

ร้อย.รพศ. 
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ภำรกิจ 

๑. สนับสนุนการฝึกศึกษาหลักสูตรการฝึกศึกษาของศูนย์สงครามพิเศษ ทั้งหลักสูตรตามแผน
ประจ าปีของ ทบ. และหลักสูตรพิเศษ 

๒. ปฏิบัติการสงครามพิเศษและการปฏิบัติการพิเศษรวมทั้งภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบ 
ขีดควำมสำมำรถ 

๑. เป็นหน่วยแบบอย่างของหน่วยรบพิเศษ ระดับกองร้อย ทั้งด้านการฝึก การสาธิตการ
ปฏิบัติการในสายวิทยาการสงครามพิเศษ 

๒. เป็นหน่วยทดลองปฏิบัติงานในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักนิยมและเทคนิค
การปฏิบัติทางยุทธวิธีในสายวิทยาการสงครามพิเศษ 

๓. สนับสนุนก าลังพลให้แก่โรงเรียนสงครามพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือร่วมปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยครู  
และหน้าที่อ่ืน ๆ ในหลักสูตรการฝึกศึกษาของโรงเรียนสงครามพิเศษ 

๔. จัดก าลังพลเป็นข้าศึกสมมุติ พลพรรค มวลชน และตัวแทน สนับสนุนการฝึกภาคสนาม
หลักสูตรต่าง ๆ ของศูนย์สงครามพิเศษ 

๕. เป็นหน่วยงานรองรับการด าเนินการฝึกภาคสนาม (ค่ายฝึกฯ) หลักสูตรต่างๆ ของ           
ศูนย์สงครามพิเศษ รวมทั้งเป็นพื้นฐานฝึกให้กับหน่วยฝึกพิเศษอ่ืนๆ เมื่อได้รับมอบ 

๖. สนับสนุนยุทโธปกรณ์ตามขีดความสามารถในการด าเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของ  
ศูนย์สงครามพิเศษ 

๗. สามารถปฏิบัติการสงครามพิเศษ และการปฏิบัติการพิเศษอ่ืน ๆ ได้เช่นเดียวกับกองพัน     
รบพิเศษของกรมรบพิเศษ 

๘. ท าการรบอย่างทหารราบได้อย่างจ ากัด 
๔.๑ กองร้อยรบพิเศษ ภารกิจ ขีดความสามารถ เช่นเดียวกับ กองร้อยรบพิเศษ กองพันรบพิเศษ 

ของกรมรบพิเศษ 
 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 
 

บทท่ี ๓ 

หมำยเหตุ (๑) จัดตาม อจย. ๓๓-๑๐๗ (๕ ธ.ค.๓๒) 
             (๒) จัดตาม อจย. ๓๓-๑๗ พ. (๓๐ พ.ค.๒๐) (ร้อย.ลว.ไกล) 
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หลักพ้ืนฐำนสงครำมนอกแบบ 
กล่ำวน ำ 

สงครามนอกแบบ เป็นส่วนหนึ่งของสงครามพิเศษ เป็นสงครามที่มีบทบาท และมีความส าคัญมากใน
ปัจจุบัน เป็นสงครามที่มีพิษสง, มีความพิสดาร, มีความทารุณโหดร้าย และสร้างความเสียหายอย่าง
มากมายหลายประการให้กับคู่สงคราม เช่น ความเสียหายทางการเมือง,  ทางเศรษฐกิจ, การทหาร, สังคม
จิตวิทยา ตลอดจนความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม และวัฒนธรรม 

สงครามนอกแบบ เป็นภารกิจที่ท้าทายต่อการปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยรบพิเศษ  ทั้งนี้
เนื่องจากภารกิจนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ยืดเยื้อยาวนาน ร่วมกับชาวพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ที่ข้าศึกปิดกั้น 
หน่วยรบพิเศษจะต้องสร้างสรรค์ความสามัคคีความปรองดอง และการประยุกต์การใช้งานให้เข้ากันหรือ
สอดคล้องกับวีถีการด าเนินงาน และวิถีทางขององค์กรการต่อต้าน นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมีการวางแผน
ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังและรอบคอบอีกด้วย  

สงครามนอกแบบ (สนบ.)  คือ การปฏิบัติการทางทหาร และกึ่งทหารในดินแดนที่ข้าศึกยึดครองอยู่ 
หรือ พ้ืนที่ที่ข้าศึกมีอิทธิพล มุ่งกระท าต่อเป้าหมายทางทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา โดย
ใช้ก าลังหน่วยรบพิเศษล้วน ๆ หรือปฏิบัติการร่วมกับก าลังประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติการร่วมกับ
มิตรประเทศในดินแดนภายนอกประเทศ 

สงครามนอกแบบประกอบด้วย 
๒.๑ สงครามกองโจร 
๒.๒ การปฏิบัติการลับ 
๒.๓ การปฏิบัติการรวบรวมข่าวสาร - ข่าวกรอง 
๒.๔ การบ่อนท าลาย 
๒.๕ การก่อวินาศกรรม 
๒.๖ การเล็ดลอด - หลบหน ี

นอกจากนี้ยังรวมถึงการปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่ส าคัญอันเป็นองค์ประกอบของการต่อสู้ทั้งปวง ได้แก่ 
-การปฏิวัติ 
-การปฏิบัติการจิตวิทยา 
-การจารกรรม 
-การปฏิบัติการทางการเมือง 
-การปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ 
-การก่อการร้าย 

บทบำทของสงครำมนอกแบบ 
๑. สงครามนอกแบบเป็นสงครามที่ฝ่ายตรงข้ามเอาชนะได้ยาก เพราะเป็นสงครามที่ฝ่ายน ามาใช้

ไม่ค่อยปรากฏตัวให้เห็นอย่างเด่นชัด  ฝ่ายที่ท าการต่อสู้จะใช้เวลาอย่างมากท าการต่อสู้จึงจะได้ผล 
๒. ฝ่ายที่น ามาใช้ ก็ไม่สามารถที่จะน ามาซึ่งชัยชนะอย่างเด็ดขาด  สงครามนอกแบบเหมาะที่จะ

ใช้สนับสนุนสงครามตามแบบ หรือใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร หรือนโยบายของชาติ ชัยชนะ
เด็ดขาดของสงครามยังตกอยู่กับสงครามตามแบบ 
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๓. ฝ่ายที่น ามาใช้จะลงทุนเพียงเล็กน้อย  แต่ฝ่ายที่ต่อสู้จะต้องลงทุนอย่างมหาศาล ทั้งทางด้าน
ก าลังเงิน และก าลังพล   

ตามหลักแนวความคิดของกองทัพบกไทย เจตนารมณ์ของงานสงครามนอกแบบก็คือ การพัฒนา 
ด ารงสถานะของกลุ่มต่อต้านที่ได้รับการช่วยเหลือ รวมทั้งการริเริ่มสร้างงาน หรือกิจกรรมของกลุ่มต่อต้าน
อย่างเป็นระบบ สู่จุดมุ่งหมายหลักซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม คือ ความมั่นคงแห่งชาติ  

ก าลังหน่วยรบพิเศษจะไม่เป็นฝ่ายที่ด าเนินการจัดตั้งขบวนการต่อต้าน แต่จะเป็นผู้เสนอแนะ ท าการ
ฝึกช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติการสงครามนอกแบบ  หรือหากจ าเป็น อาจเป็นผู้ติดตาม
ขบวนการต่อต้านแทรกซึมเข้าไปร่วมปฏิบัติการรบด้วยในสถานการณ์ที่จ าเป็นต้องใช้การปฏิบัติการสงคราม
นอกแบบ  

ประเภทของสงครามนอกแบบ  สงครามนอกแบบแบ่งออกเป็นประเภทย่อย ๆ ดังนี้ 
  ๑) สงครามเศรษฐกิจ   
  ๒)สงครามการเมืองหรือสงครามการฑูต   
  ๓) สงครามใต้ดิน   
  ๔)สงครามของก าลังนอกระเบียบ   
  ๕)สงครามกองโจร   
  ๖) สงครามโดยวิธีการลับ   
  ๗)สงครามพลพรรค   
  ๘) สงครามเย็น   
  ๙)การปฏิบัติการของแนวที ่๕   
  ๑๐)การปฏิบัติการโดยวิธีการลับ   
  ๑๑)การปฏิบัติการเล็ดลอดหลบหนี   
  ๑๒) การก่อวินาศกรรม   
       ๑๓) การจารกรรม   
        ๑๔) การบ่อนท าลาย  

ฯ ล ฯ 
จะเห็นได้ว่าการสงครามนอกแบบทั้ง ๑๔ ประเภท ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน       

แต่ทัง้นี้ไม่ได้หมายความว่าสงครามนอกแบบจะมีเพียง ๑๔ ประเภท เท่านั้น ในอนาคตอาจมีประเภทต่าง ๆ ของ
สงครามนอกแบบมากกว่านี้ก็อาจเป็นได้ 

ตอนที่ ๑   
ลักษณะกำรปฏิบัติของสงครำมนอกแบบ   

๑.๑ กำรปฏิบัติกำร, การควบคุมอ านวยการ ตลอดจนวิธีด าเนินการของสงครามนอกแบบ เป็นการ
ปฏิบัติการแบบปกปิด การปฏิบัติการลับ หรือการปฏิบัติการโดยเปิดเผย   

๑.๑.๑ การปฏิบัติการปกปิด เป็นการปฏิบัติการที่รักษาความลับตลอดจนหลักฐาน และสิ่งพิสูจน์
ทราบเพ่ือมิให้พิสูจน์ได้ว่า ใครหรือประเทศใด ให้การอุปถัมภ์หรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติการนั้น   



33 

 

๑.๑.๒ การปฏิบัติการลับ เป็นการปฏิบัติการที่ปกปิดการกระท า พฤติการณ์การเคลื่อนไหว  
มากกว่าผู้อุปถัมภ์   

๑.๑.๓ การปฏิบัติการโดยเปิดเผย เป็นการปฏิบัติการที่ไม่พยายามจะปกปิดการกระท าของบุคคล
,  ผู้อุปถัมภ์, องค์การ หรือประเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินการ เป็นการปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมเติมสนับสนุนหรือ
ขยายผลการรบตามแบบ ในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางภูมิศาสตร์ ซึ่งตกอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าศึก หรือ
พ้ืนที่ที่ข้าศึกมีอิทธิพลอยู่ เพ่ือเป็นการออมก าลังของฝ่ายเราและลดอ านาจการรบของข้าศึก 

 
 

๒.๒ แนวควำมคิดในกำรท ำสงครำมนอกแบบ 
๒.๒.๑ โจมตีต่อจุดอ่อน เป้าหมายของฝ่ายตรงข้าม 
๒.๒.๒ ชิงความได้เปรียบทางทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา 
๒.๒.๓ ใช้ยุทธวิธี หลักนิยม ยุทโธปกรณ์ ก าลังที่ใช้และแนวคิดต่างจากสงครามตามแบบ 
๒.๒.๔ ประชาชนในท้องถิ่นรวมตัวเป็นขบวนการต่อต้าน 
๒.๒.๕ อาจใช้หน่วยรบพิเศษ (ใช้เทคนิคสูงหรือต้องการความลับ) 

กำรจัดและกำรพัฒนำพ้ืนที่ปฏิบัตกิำรสงครำมนอกแบบ 
จุดมุ่งหมายส าคัญขั้นแรกส าหรับ ชป.รพศ. คือ ท าการพัฒนาส่วนต่อต้านต่าง ๆ  ให้เป็นหน่วยก าลัง

รบที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยให้การพัฒนาภายในพ้ืนที่ปฏิบัติการสงครามนอกแบบได้ผลดี  มีกิจเฉพาะ
หลายอย่างท่ีจะต้องกระท าให้ส าเร็จ คือ.. 

๑. ด าเนินการประเมินค่าพ้ืนที่ 
๒. จัดตั้งความสัมพันธ์ในการท างานให้มีประสิทธิภาพระหว่างส่วนต่อต้านต่างๆ กับ ชป.รพศ.  
๓. จัดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการข่าวและการต่อต้านข่าวกรอง และระบบการ

ติดต่อสื่อสาร 
๔. จัดก าลังการสนับสนุนของพลเรือน 
๕. จัดก าลังระบบการส่งก าลังบ ารุง 
๖. จัดให้มีบริการทางธุรการ 
๗. จัดท าก าหนดการฝึก 
๘. วางแผนและกระท าการปฏิบัติการทางยุทธวิธีให้ได้ส่วนสัมพันธ์กับสภาพการฝึกของหน่วย

กองโจร 
๙. ขยายก าลังกองโจร เพ่ือให้การสนับสนุนจุดมุ่งหมายของสงครามนอกแบบของผู้บัญชาการร่วม 

หลกักำรเลือกพื้นที่สงครำมนอกแบบ 
การเลือกพื้นที่สงครามนอกแบบ มีหัวข้อพิจารณา ดังนี้.- 

๑. พ้ืนที่นั้นสามารถสนับสนุนภารกิจของยุทธ์บริเวณหรือหน่วยเหนือ 
๒. พ้ืนที่นั้นมีข้าศึกและที่หมายไปปฏิบัติการสงครามนอกแบบปฏิบัติการหรือไม่ 
๓. พ้ืนที่นั้นมีลักษณะภูมิประเทศ และลมฟ้าอากาศเกื้อกูลต่อการปฏิบัติและกองโจรหรือไม่ 
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๔. พ้ืนที่นั้นมีก าลังหน่วยต่อต้านและประชาชน  ให้การสนับสนุนสงครามนอกแบบและ
สงครามกองโจรหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

๕. พ้ืนที่นั้นแบ่งเขตการปกครองหรือเชื้อชาติหรือไม่ 
๖. พ้ืนที่นั้นมีรูปร่างและขอบเขตพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศ เกื้อกูลต่อการท าสงครามนอก

แบบและสงครามกองโจรหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการด ารงชีพ การด าเนินกลยุทธ์ หรือการ
ปฏิบัติการของก าลังกองโจร 

๗. พ้ืนที่นั้นสามารถได้รับการสนับสนุนจากภายในหรือภายนอกหรือไม่ 
๘. พ้ืนที่นั้นสามารถให้ ฐปรพ. ควบคุมและใช้ก าลังกองโจรอย่างได้ผลหรือไม่ 
๙. พ้ืนที่นั้นสามารถท าการติดต่อสื่อสารได้ผลหรือไม่ 

ตอนที่ ๒ 
ขบวนกำรต่อต้ำนในสงครำมนอกแบบ 

ก ำลังพวกต่อต้ำน ขบวนการต่อต้านประกอบด้วยสมาชิกที่แบ่งออกกว้างๆ ได้ ๒ ประเภท คือ 
ประเภทหนึ่งมีหน้าที่หลักด าเนินการปฏิบัติการต่อสู้กับข้าศึก และอีกประเภทหนึ่งสนับสนุนพวกปฏิบัติการ 
การปฏิบัติการต่อสู้ข้าศึกอาจกระท าอย่างเปิดเผยโดยพวกกองโจรที่ถืออาวุธอย่างเปิดเผยเป็นผู้ปฏิบัติ หรือ
อาจด าเนินการแบบปิดลับซึ่งด าเนินการโดยพวกใต้ดิน พวกสนับสนุน คือพวกสนับสนุนภายในขององค์การ
ต่อต้าน หน้าที่ส าคัญของพวกนี้ คือ ให้การสนับสนุนก าลังกองโจร เนื่องจากว่าเพ่ือให้มีความปลอดภัย จึง
จ าเป็นต้องให้พวกใต้ดินนี้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ก าลังพวกต่อต้านอาจรวมถึงก าลัง
ส่วนประกอบ ๓ พวก คือ ก าลังพวกกองโจร , ก าลังพวกสนับสนุน, และก าลังพวกใต้ดิน  

๒.๑ ก ำลังพวกกองโจร 
ก าลังส่วนเปิดเผยของขบวนการต่อต้าน ซึ่งท าการต่อสู้กับก าลังข้าศึก และโจมตีสิ่งอ านวยความ

สะดวกของข้าศึกโดยตรง พวกกองโจรจัดก าลังเป็นหน่วย และหน่วยย่อยตามแบบอย่างของทหาร 
ประกอบด้วยพวกกองโจรที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา แต่ก็อาจจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยความช่วยเหลือจากพวก
กองโจรซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานตลอดเวลา ที่อาศัยอยู่ภายในพ้ืนที่ปฏิบัติการเป็นบางครั้งคราว ก าลังกองโจรเป็น
ก าลังพวกต่อต้านที ่ชป.รพศ. เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

๒.๑.๑ จ านวนก าลังกองโจร ที่  ชป.รพศ. จะต้องท าการฝึกและใช้ให้ได้ผลนั้น อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ กลุ่มเชื้อชาติ ระดับการศึกษา และได้รับการฝึกทางทหาร
มาก่อนหรือไม ่
ขีดความสามารถของ ชป.รพศ. ที่จะใช้ฝึกและอ านวยการแก่กองโจรในท้องถิ่นขึ้นอยู่กับ 

๑.๑.๑  ความช านาญ และสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ ชป.รพศ. 
๑.๑.๒  ก าลังกองโจรที่จะเรียกเกณฑ์ได้ 
๑.๑.๓  รูปโครงการจัดก าลังกองโจรที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 
๑.๑.๔  สถานภาพการฝึกของก าลังกองโจร 
๑.๑.๕  ความร่วมมือระหว่างพวกก าลังต่อต้านมีเพียงใด 
๑.๑.๖  ความรู้ความช านาญทางทหารของก าลังกองโจรที่ได้รับมาก่อน 
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๒.๑.๒ ในบางสถานการณ์ ชป.รพศ. อาจได้รับเจ้าหน้าที่พลเรือน ทหาร ที่มีความรู้ความ
ช านาญพิเศษในด้านสาขาต่างๆ มาสมทบเพ่ิมเติม 

๒.๒ ก ำลังพวกสนับสนุน 
๒.๒.๑ หน้าที่ของพวกสนับสนุน คือ จัดก าลังสนับสนุนทั้งพวกสนับสนุนโดยตรงและพวก

สนับสนุนทางอ้อม ให้ปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของการจัดก าลัง และการปฏิบัติของพวกสนับสนุน
มีลักษณะเป็นการปิดลับ และสมาชิกไม่แสดงความเห็นอกเห็นใจ หรือความเกี่ยวข้องกับขบวนการต่อต้าน
อย่างเปิดเผย 

๒.๒.๒ สมาชิก คือ ก าลังประชาชนพลเมืองบางส่วนที่ไม่ใช่พวกกองโจรที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา 
หรือสมาชิกของพวกใต้ดิน หากแต่เป็นผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจขบวนการต่อต้าน และมีความประสงค์ที่จะ
ช่วยเหลือ ผู้ด าเนินการจัดก าลัง และอ านวยการแก่พวกสนับสนุน 

๒.๒.๓ บทบาทของพวกสนับสนุน จะได้รับมอบภารกิจให้สนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยกองโจร 
หน่วยใดหน่วยหนึ่งที่อยู่ในพ้ืนที่ของตนโดยเฉพาะ และได้รับมอบภารกิจสนับสนุนทั่วไปแก่ภาค กิจกรรม
ได้แก่การรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเตือนภัย การส่งก าลังบ ารุง การสนับสนุนทางการแพทย์ การ
เกณฑ์ก าลัง และการจัดกองหนุน หน้าที่จะต้องมีการประสานงานกันที่ระดับภาค คือ การข่าวและการ
ต่อต้านข่าวกรอง, การปฏิบัติการจิตวิทยา และการปฏิบัติการหลบหนีหลีกเลี่ยง หน้าที่ส าคัญที่สุด คือ ท า
การควบคุมและชักจูงให้ประชาชนแสดงการเคลื่อนไหว  และกระท ากิจกรรมต่าง ๆ 

๒.๓ ก ำลังพวกใต้ดิน  
ก าลังส่วนหนึ่งขององค์การต่อต้าน ซึ่งด าเนินการปฏิบัติการในพ้ืนที่ที่ก าลังกองโจรไม่อาจเข้าไป

ปฏิบัติการได้ อาจเป็นเพราะมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้าศึก หรือไม่ก็ประชาชนบางส่วนเป็น
ฝ่ายตรงข้ามกับพวกกองโจร  เช่น พ้ืนที่ในเขตเมือง พวกใต้ดินเป็นองค์การปิดลับที่มีการแยกกันอยู่เป็นส่วน
สัด เพ่ือความปลอดภัยอย่างสูง สมาชิกของพวกนี้ไม่แสดงความเห็นอกเห็นใจกับการต่อต้านอย่างเปิดเผย 
และใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะปิดบังซ่อนเร้นการร่วมปฏิบัติการต่อต้านของตน องค์การใต้ดินด ารงคง
อยู่ได้โดยอาศัยตนเองเป็นส าคัญ และปฏิบัติหน้าที่การสนับสนุนต่าง ๆ ด้วยตนเอง การปฏิบัติการของพวก
ใต้ดินจะส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมและการเลือกสมาชิกด้วยความ
รอบคอบ 

กำรสนับสนุนที่ประชำชนให้กำรสนับสนุน 
๑. ก าลังพล 
๒. เสบียงอาหาร 
๓. ข่าวสาร 
๔. แรงงาน 
๕. ที่หลบซ่อน 
๖. อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการท าสงคราม 

สงครำมกองโจรสำมำรถสนับสนุนหน่วยรบตำมแบบได้ดังนี้ 
๑. สนับสนุน ทบ. ในภารกิจทางยุทธศาสตร์ 
๒. สนับสนุนการรบตามแบบด้านการข่าว ลาดตระเวน สกัดกั้น ป้องกัน ตีโฉบฉวย และการลวง 
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๓. สนับสนุนก าลังรบตามแบบในการยุทธบรรจบ 
๔. การระวังป้องกันพ้ืนที่ส่วนหลัง    
๕. การต่อต้านการข่าว 
๖. การจารกรรม  
๗. การก่อวินาศกรรม  
๘. การสนับสนุน การยุทธส่งทางอากาศ                    
๙. การเตรียมสนามโดด   
๑๐. การต่อต้านการข่าว 
๑๑. ชว่ยเหลือการยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก                    
๑๒. เตรียมหาดในการยกพลขึ้นบก ระวังป้องกันปีก 
๑๓. รกัษาความปลอดภัยในพ้ืนที่เขตหลัง 

ตอนที่ ๓ 
ขั้นกำรด ำเนินกำรสงครำมนอกแบบ 

ขบวนการต่อต้านในยามสงคราม จะมุ่งการปฏิบัติต่อฝ่ายข้าศึกที่ยึดครองอยู่ การใช้ยุทธศาสตร์แกน
น าปฏิวัติ อาจมีความเหมาะสมและเพียงพอ องค์กรทางการเมืองเล็กๆ เป็นปัจจัยที่มีความจ าเป็น หากฝ่าย
ข้าศึกท่ียึดครองอยู่ยังมิได้ด าเนินการจัดตั้งสถาปนาหรือได้รับผลประโยชน์และการสนับสนุนจากประชาชน
พลเรือน เมื่อได้รับค าสั่ง หน่วยรบพิเศษจะคัดเลือกองค์กร การต่อต้านที่สามารถด าเนินงานเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในยามสงคราม ชป.รพศ. จะแทรกซึมเข้าสู่พ้ืนที่ฝ่ายข้าศึกเพ่ือ จัดตั้ง  ฝึกอบรม  
ประกอบก าลัง  และให้ค าแนะน าหรือชี้น าต่อองค์กรการต่อต้านของชาวพ้ืนเมืองนั้นๆ ในยามขัดแย้ง  การที่
ก าลังทหารของฝ่ายเราเข้าเกี่ยวข้องโดยตรง   ก็อาจจะเป็นการด าเนินการที่ไม่เหมาะสม  ชป.รพศ. อาจ
จัดการในเรื่องการสนับสนุนโดยทางอ้อมจากพ้ืนที่ภายนอก 

ถึงแม้ว่าขบวนการต่อต้านแต่ละขบวนการจะมีลักษณะเฉพาะตัว  โดยทั่วไปแล้วองค์กรการต่อต้าน  
ที่มีฝ่ายเราเป็นผู้อุปถัมภ์นั้นจะผ่านการด าเนินงาน ๗ ขั้นตอน ซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นตามล าดับก็ได้ หรือแต่ละ
ขั้นตอนอาจมีความส าคัญไม่เท่ากันก็ได้ การด าเนินงาน ๗ ขั้นตอน จะเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน หรือ
อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์โดยเฉพาะนั้นๆ  

 
ขั้นตอนในกำรพัฒนำขบวนกำรต่อต้ำน  ๗  ขั้นตอน  มีดังนี้.- 

๓.๑ กำรเตรียมกำรทำงจิตวิทยำ  
การปฏิบัติการทางจิตวิทยา จะปฏิบัติก่อนการแทรกซึมของ ชป.รพศ. เมื่อเวลาและความ

ปลอดภัยอ านวยการ จะมีการด าเนินกิจกรรมทางการปฏิบัติการจิตวิทยา ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับพ้ืนที่
ปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมประชาชนในพ้ืนที่ให้ยินดีต้อนรับ และให้ความร่วมมือกับหน่วยรบพิเศษ รวมทั้งให้
เกิดความเกลียดชัง รังเกียจ และเป็นศัตรูกับฝ่ายข้าศึก เพ่ือเป็นฐานในการต่อต้านต่อไป 

รัฐบาลจะเริ่มปฏิบัติการจิตวิทยาล่วงหน้าก่อนเป็นเวลานานเท่าที่จะสามารถด าเนินการได้ 
การปฏิบัติการจิตวิทยาจะเตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติการที่มีศักยภาพต่อสงครามนอกแบบขององค์กรฯ ประชาชน 
พลเรือนจะรับการสนับสนุน หรืออุปถัมภ์จากฝ่ายเรา และการช่วยเหลือของ ชป.รพศ.  รัฐบาลอาจบรรลุ
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ความส าเร็จในการเตรียมการทางจิตวิทยา โดยผ่านวิทยุกระจายเสียง การโฆษณาชวนเชื่อ หรือการแทรกตัว
ของผู้จัดตั้งองค์กรฯ ภายใต้การอุปถัมภ์ของฝ่ายเราโดยทางลับ ประชาชนในประเทศที่ถูกยึดครองอาจได้รับ
การเตรียมการที่จะรับการสนับสนุนโดยฝ่ายเราในเวลาไม่ช้ามากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากประเทศนั้น
เป็นพันธมิตรของฝ่ายเราก่อนการถูกยึดครอง ส าหรับกรณีอ่ืนๆ การเตรียมการทางจิตวิทยาอาจมีความ
ยุ่งยากมากขึ้นในยามสงบ การติดต่อระหว่างหน่วย รพศ. กับกลุ่มต่อต้านจะสนับสนุนการเตรียมการทาง
จิตวิทยาต่อประชาชนของประเทศเป้าหมาย 

๓.๒ กำรติดต่อเริ่มแรก 
โดยปกติองค์กรตัวแทนของรัฐบาลฝ่ายเรา  จะจัดตั้งระบบการติดต่อกับองค์กรฯไว้ก่อนที่  

ชป.รพศ. จะแทรกซึมเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติการเพ่ือปฏิบัติการสงครามนอกแบบ  การติดต่อเริ่มแรกเป็นสิ่งส าคัญ
มากในการประเมินค่าศักยภาพของขบวนการต่อต้านในพ้ืนที่ปฏิบัติการ และสอดคล้องตรงกับผลประโยชน์ 
และวัตถุประสงค์ทั้งของฝ่ายเรา และขบวนการต่อต้านนั้นๆ 

ในห้วงเวลาของการติดต่อเริ่มแรก ก าหนดการพบปะจะถูกจัดท าขึ้นเพ่ือการต้อนรับ และรับ
ความช่วยเหลือเริ่มแรกจาก ชป.รพศ. หากเป็นไปได้ กองบัญชาการหน่วยเหนือ ควรจัดการให้หัวหน้าผู้น า
ขบวนการต่อต้านแทรกซึมออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติการ เพ่ือบรรยายสรุปให้ ชป.รพศ. รับทราบในพ้ืนที่
เตรียมพร้อม และเป็นผู้น า ชป.รพศ. แทรกซึมเข้าสู่พ้ืนที่ บุคคล ดังกล่าวนี้เรียกว่า “ผู้น าทาง” แต่การขาด
แคลนผู้น าทางก็มิได้หมายถึงว่า การแทรกซึมเข้าของ ชป.รพศ. ที่จะด าเนินการติดต่อเริ่มแรก และการ
ประเมินค่าพ้ืนที่ที่มีศักยภาพนั้นจะไม่สามารถปฏิบัติได้ 

๓.๓ กำรแทรกซึมเข้ำ  
ในระหว่างขั้นตอนนี้ ชป.รพศ. พร้อมด้วยสิ่งอุปกรณ์ในการส่งก าลังบ ารุงระดับหนึ่ง จะแทรก

ซึมด้วยวิธีลับเข้าสู่พ้ืนที่ปฏิบัติการพิเศษ  ชป.รพศ. จะท าการติดต่อเริ่มแรกกับองค์กรฯ จัดตั้งหรือสถาปนา
การติดต่อสื่อสารเริ่มแรกกับฐานปฏิบัติการรบพิเศษ  และเคลื่อนย้ายเข้าสู่ฐานกองโจร หรือที่ตั้งที่ปลอดภัย
อ่ืน ๆ ในทันทีท่ีการแทรกซึมเข้าส าเร็จลง ชป.รพศ. จะเริ่มต้นประเมินค่าพ้ืนที่ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
เพ่ือยืนยันหรือปฏิเสธข่าวสารข่าวกรองที่ได้รับก่อนการแทรกซึมเข้า 

๓.๔ กำรจัดตั้ง 
ชป.รพศ. จะเริ่มจัดตั้งหรือพัฒนาสัมพันธ์กับผู้น าและองค์กรการน าของการต่อต้าน  โดยแสดง

ให้เห็นถึงความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และความเก่ียวข้องกับองค์กรฯ และการด าเนินงาน ชป.รพศ. อธิบายให้
ทราบถึงขีดความสามารถและข้อจ ากัด รวมทั้งเริ่มให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรฯ ต่อผู้น า ชป.รพ
ศ. จะต้องพิสูจน์คุณค่า และขีดความสามารถจากการปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่เกิดขึ้นจริง  การสร้างไมตรี 
ความปรองดองเป็นสิ่งที่กระท าได้ยาก และมีกระบวนการที่สลับซับซ้อน ความเชื่อมั่น ความเชื่อใจ ความ
ศรัทธา และความเข้าใจไม่สามารถสร้างได้ในช่วงเพียงข้ามคืน การที่องค์กรฯ จะสามารถปฏิบัติการรบได้
อย่างมีผลส าเร็จนั้น ผู้น าองค์กรฯจะต้องวิเคราะห์โครงสร้างที่สามารถท าให้องค์กรฯ ของตนด ารงการ
ปฏิบัติการรบได ้และยืนหยัดต่อสู้กับการปราบปรามของข้าศึกที่ไม่อาจคาดถึงได้อย่างต่อเนื่อง 

การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับองค์กรฯ ต่อผู้น าองค์กรฯ ของ ผบ.ชป.รพศ. นั้น ควรจะได้พิจารณา
ถึงปัจจัยซึ่งมีความส าคัญดังต่อไปนี้ 

    ๓.๔.๑ ประสิทธิผลขององค์กรการต่อต้านที่มีอยู่จริง 
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    ๓.๔.๒ ขยายความร่วมมือระหว่างองค์กรฯ กับประชาชนในท้องถิ่น 
    ๓.๔.๓ กิจกรรมของข้าศึกและมาตรการรักษาความปลอดภัย 
    ๓.๔.๔ ขอบเขตทางการเมือง สภาพภูมิประเทศโดยธรรมชาติ เป้าหมายที่มีศักยภาพความ

หนาแน่นของประชากรและลักษณะโดยทั่วไปของพ้ืนที่ปฏิบัติการพิเศษร่วมอ่ืน ๆ 
    ๓.๔.๕ ศาสนา เชื้อชาติ การเมือง และความแตกต่างทางอุดมการณ์ของประชาชน และ

องค์กรฯ ที่มีบทบาทแข่งขันและช่วงชิงการน า 
    ๓.๔.๖ รูปแบบและขอบเขตของการปฏิบัติการของข้าศึกท่ีน่าจะเป็น 
    ๓.๔.๗ ระดับอิทธิพลของฝ่ายเราที่จะมีต่อองค์กรการต่อต้านนั้น ๆ 

๓.๕ กำรเสริมสร้ำงก ำลัง 
ในห้วงของการเสริมสร้างก าลัง พลพรรคขบวนการต่อต้านจะขยายการปฏิบัติไปเป็นองค์กรที่

มีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบ จะสามารถท าได้ดังนี้  
๓.๕.๑ ชักชวน และฝึกอบรมต่อสมาชิกใหม่  
๓.๕.๒ ด าเนินการจัดต้ัง ประกอบก าลังให้เป็นข่ายงานใหม่ และก าลังกองโจรหน่วยใหม่     
๓.๕.๓ ก าหนดความส าคัญในการจัดตั้งการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ปฏิบัติการเป็น      

สิ่งส าคัญอย่างยิ่งเพราะการรับสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนจะท าให้การปิดลับของข่ายกองโจรถูกเปิดเผยมากขึ้น 
องค์กรฯ ไม่ควรที่จะขยายการเสริมสร้างก าลังเกินไปจากจุดแห่งความมีประสิทธิผล  หรือ

เพราะเห็นแต่ประโยชน์ของจ านวนของการเสริมสร้างก าลัง  ผบ.ชป.รพศ.จะต้องตรวจสอบการชักชวนพล
พรรคฯ เพ่ือที่จะประกันให้ได้ว่าองค์กรฯ มิได้ใช้การสนับสนุนของหน่วย รพศ. ในการเตรียมการเพ่ือ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายหลังการต่อสู้กับฝ่ายข้าศึกเสร็จแล้ว  ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของฝ่ายเรา 
ผบ.ชป.รพศ. จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการแข่งขันในความต้องการของขนาดก าลัง  และประสิทธิผล
กับความต้องการตามภารกิจของตนเอง 

๓.๖ กำรใช้ท ำกำรรบ 
๓.๖.๑ เมื่อสถานการณ์เอ้ืออ านวย ก าลังรบขององค์กรการต่อต้านอาจปฏิบัติการทางทหารใน

ลักษณะของก าลังรบตามแบบ หรืออาจจะพลิกกลับไปสู่ขั้นตอนการเสริมสร้างก าลัง หากการตอบโต้ของ
ข้าศึกท าให้เกิดการถอนตัวออกจากการปฏิบัติการในลักษณะเช่นนั้น 

๓.๖.๒ ผบ.ชป.รพศ. จะต้องประกันให้ได้ว่ากิจกรรมการต่อต้านยังคงสามารถสนับสนุน
วัตถุประสงค์ของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการร่วมของฝ่ายเราได้อย่างต่อเนื่องแต่จะต้องระลึกหรือตระหนัก
ไว้ว่าส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ของการต่อต้านจะไม่เหมือนกับหรือเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของฝ่ายเรามากนัก 

๓.๖.๓ วิธีการหลักของการรบกวนขัดขวางกคือ การลอบโจมตี การซุ่มโจมตีการวางทุ่นระเบิด 
กับระเบิด และการซุ่มยิง ก าลังรบสามารถวางทุ่นระเบิด กับระเบิด และซุ่มยิงได้ด้วยตนเองเพียงล าพัง 
เพ่ือที่จะขัดขวางเส้นทางการติดต่อสื่อสาร (ตามแบบ)  และขัดขวางการซ่อมบ ารุงของฝ่ายข้าศึกด้วยการ
วางทุ่นระเบิด - กับระเบิด และการซุ่มยิง ยังสามารถสนับสนุนการลอบโจมตีและการซุ่มโจมตีด้วยการ
ด าเนินการดังนี้ 

๓.๖.๖.๑ การป้องกันการหลบหนีของฝ่ายข้าศึกจากพ้ืนที่เป้าหมาย 
๓.๖.๖.๒ คุ้มกันและคุ้มครองการถอนตัวของก าลังรบฝ่ายเดียวกัน 



39 

 

๓.๖.๖.๓ รั้งหน่วงการตอบโต้และการเพ่ิมเติมก าลังของฝ่ายข้าศึก 
 
 

๓.๗ กำรปลดปล่อย 
๓.๗.๑ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญและยุ่งยากมาก มักจะถูกลืมหรือมิได้คิดไว้ล่วงหน้าในการ

วางแผนเริ่มต้นของการปฏิบัติ แผนการปลดปล่อยควรจะได้ริเริ่มขึ้นในทันทีที่รัฐบาลฝ่ายเราตกลงใจที่จะให้
ความอุปถัมภ์หรือสนับสนุนองค์กรการต่อต้านองค์กรหนึ่งองค์กรใด เมื่อองค์กรการต่อต้านสามารถบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ องค์กรการต่อต้านนั้น ควรจะต้องยุติและยกเลิกไปด้วย การปลดปล่อยรัฐบาลเงา
ขององค์กรการต่อต้านนั้น อาจจะกลายเป็นรัฐบาลของประเทศที่ได้รับการจัดตั้งใหม่ ก าลังรบขององค์กร
การต่อต้าน ควรจะเข้ารวมตัวเป็นก าลังรบของกองทัพแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ถึงแม้ว่าการรวมตัวนี้จะเป็น
เพียงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของการผ่านกลับไปสู่ชีวิตพลเรือนเหมือนเดิม  

๓.๗.๒ ในการปลดปล่อย จะมีความล่อแหลมต่ออันตราย อาทิเช่น มีความเป็นไปได้ว่าสมาชิก
หรือพลพรรคขององค์กรการต่อต้านเดิม อาจด าเนินการบ่อนท าลายต่อรัฐบาลใหม่หรือเกิดการแบ่งพรรค
แบ่งพวกหรือการปล้นสะดมรัฐบาลใหม่ จึงต้องระดมความพยายามในทุกวิถีทางที่จะท าให้สมาชิกหรือพล
พรรคดังกล่าว ด ารงชีวิตอยู่ภายในสังคมที่มีความสงบสุข และได้รับในสิ่งที่พึงจะได้รับ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายนี้ รัฐบาลใหม่จ าเป็นต้องด าเนินการดังนี้ 

๓.๗.๒.๑ อาวุธและกระสุนมาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล 
๓.๗.๒.๒ ให้ความช่วยเหลือต่อสมาชิกหรือพลพรรคฯ ในการกลับสู่ชีวิตพลเรือน 
๓.๗.๒.๓ ด าเนินการในมาตรการเชิงบวก เพ่ือป้องกันสมาชิกหรือพลพรรคฯ ดังกล่าวจาก

การเริ่มต้นหรือการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขนาดใหญ่ในโอกาสต่อไป 

ตอนที่ ๔ 
กำรควบคุมและกำรบังคับบัญชำหน่วยรบพิเศษ 

การควบคุมและการบังคับบัญชาหน่วยรบพิเศษ จะกระท าโดยกองบังคับการระดับต่าง ๆ ส าหรับ
ระดับกรมรบพิเศษแล้ว กองบังคับการต่าง ๆ แบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ 

๑.ฐำนปฏิบัติกำรรบพิเศษ (ฐปรพ.) 
ฐานปฏิบัติการรบพิเศษ ท าหน้าที่บังคับบัญชาควบคุม และสนับสนุนฐานปฏิบัติการอ่ืนๆ โดย

จัดตั้ง และด าเนินการโดยกรมรบพิเศษ ด้วยการใช้หน่วยขึ้นตรงและหน่วยที่มาข้ึนสมทบกับกรมรบพิเศษ  
ในขณะก าลังปฏิบัติภารกิจปฏิบัติการพิเศษ ผบ.กรมรบพิเศษจ าเป็นต้องสร้างความมั่นใจได้ว่า

กองพันรบพิเศษและชุดปฏิบัติการที่วางก าลังอยู่จะได้รับการสนับสนุนทางยุทธการ การส่งก าลังบ ารุงและ
การสนับสนุนทางการช่วยรบได้อย่างเพียงพอ ฐานปฏิบัติการรบพิเศษท าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมรบพิเศษหรือสูงกว่ารวมทั้งหน่วยข้างเคียงและหน่วยส่วนบังคับบัญชาในบาง
สถานการณ์ ฐานปฏิบัติการรบพิเศษอาจตั้งปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โดดเดี่ยวเมื่อจ าเป็นต้องวางก าลังการรักษา
ความปลอดภัยและการด ารงสถานะของ ชป.รพศ. เพ่ือปฏิบัติภารกิจส าคัญอ่ืน ๆ ที่ยังคงอยู่ภายใต้การ
ควบคุมทางยุทธการของ ผบ.กรมรบพิเศษ 

๒.ฐำนปฏิบัติกำรรบพิเศษหน้ำ (ฐปน.) 
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ฐานปฏิบัติการรบพิเศษหน้า ท าหน้าที่ บังคับบัญชา ควบคุม และสนับสนุนฐานปฏิบัติการ จัดตั้ง 
และด าเนินการในระดับกองพันรบพิเศษ   ฐานปฏิบัติการรบพิเศษรบพิเศษหน้า จะรับมอบภารกิจในการจัด
หน่วยและปฏิบัติภารกิจอันหลากหลาย โดยพิจารณาจากปัจจัย ภารกิจ ข้าศึก ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ก าลัง
ที่มีอยู่ เวลา และข้อพิจารณาเกี่ยวกับพลเรือน อาจตั้งอยู่ในที่เดียวกับฐานปฏิบัติการรบพิเศษ หรือตั้งอยู่
ห่างไกลเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรก็ได้  จัดตั้งเป็นหน่วยรอง หรือปฏิบัติงานเป็นอิสระแยกออกจาก
ฐานปฏิบัติการรบพิเศษ ฐานปฏิบัติการรบพิเศษหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระจะรายงานโดยตรงต่อ
กองบัญชาการส่วนอ่ืนๆ (ตามที่ได้รับมอบหมาย) หนึ่งกรมรบพิเศษสามารถจัดตั้งฐานปฏิบัติการได้ ๔ ฐาน 
โดยเป็น   ๑ ฐานปฏิบัติการรบพิเศษ และ ๓ ฐานปฏิบัติการรบพิเศษหน้า 

ฐานปฏิบัติการรบพิเศษหน้ารับผิดชอบก ากับดูแลต่อการปฏิบัติกิจกรรมในพ้ืนที่เตรียมพร้อมการ
เตรียมการ การวางก าลัง การควบคุม การด ารงสภาพ การเก็บกู้ และการควบคุมการปฏิบัติของ ชป.รพศ.   
บก.ควบคุมที่จัดในระดับกองร้อย และ ชป.รพศ. ที่มาขึ้นสมทบ เมื่อวางก าลังในพ้ืนที่รับผิดชอบหรือพ้ืนที่
ปฏิบัติการพิเศษร่วม เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบจากหน่วยบังคับบัญชาในระดับสูง การจัดฐาน
ปฏิบัติการรบพิเศษหน้า อาจด าเนินการโดยพิจารณาจากพ้ืนที่ และงานที่จะต้องปฏิบัติ หากการจัดฐาน
ปฏิบัติการรบพิเศษหน้า ด าเนินการจากการพิจารณาปัจจัยพ้ืนที่ หน่วยจะท าการวางแผน ด าเนินการ และ
สนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษทั้งปวงในพื้นท่ีรับผิดชอบ หรือสนับสนุนการปฏิบัติการของ
ก าลังรบตามแบบเป็นการเฉพาะ หากฐานปฏิบัติการรบพิเศษหน้าได้รับการจัดโดยพิจารณาจากงานหรือ
การปฏิบัติจากการวางแผนการด าเนินการและการสนับสนุนต่องานที่ได้รับเฉพาะนั้น จะกระท าโดยผ่าน
ระบบการปฏิบัติการร่วม หรือพ้ืนที่ความรับผิดชอบในยุทธ์บริเวณ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษอาจสั่งการ หรือ
อ านวยการปฏิบัติต่อฐานปฏิบัติการรบพิเศษหน้าในการวางแผนด าเนินงานปฏิบัติการพิเศษ ในพ้ืนที่ยุทธ์
บริเวณท่ีมีความล่อแหลมโดยตรง ส่วนอีก ๒ ฐานปฏิบัติการรบพิเศษหน้า ซึ่งก าลังปฏิบัติภารกิจอยู่ อาจ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่โดยอยู่ภายใต้การสนับสนุนโดยตรงจากผู้บังคับหน่วยส่วนอื่น ๆ ในพ้ืนที่ก็เป็นได้  

๓. ฐำนปฏิบัติกำรรบพิเศษแยก (ฐปย.)  
ฐานปฏิบัติรบพิเศษแยก เป็นฐานที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนระบบการบังคับบัญชา และการ

ควบคุมท าการจัดตั้งและปฏิบัติงานโดยกองร้อยรบพิเศษ โดยใช้หน่วยขึ้นตรงและทรัพยากรที่มาขึ้นสมทบ
กองร้อย    รบพิเศษแต่ละกองร้อยเมื่อได้รับการเสริมก าลังสามารถจัดตั้งฐานปฏิบัติการรบพิเศษแยกเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจเฉพาะหรือการปฏิบัติการใด ๆ ได้อย่างเป็นอิสระรวมทั้งการขยายขีดความสามารถในการ
ควบคุมบังคับบัญชาของกองพันรบพิเศษ ฐานปฏิบัติการรบพิเศษแยกเมื่อได้รับการเสริมก าลังสามารถ
ปฏิบัติภารกิจเป็นการเฉพาะสามารถด ารงการปฏิบัติงานด้านการติดต่อสื่อสารได้ตลอด ๒๔ ชม.การ
ปฏิบัติงานของฐานปฏิบัติการรบพิเศษแยกรวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่มีการใช้ก าลังหน่วยรบพิเศษโดยเน้นพ้ืนที่ที่มี
การด าเนินงาน เช่น การเก็บกู,้ เป็นสถานีถ่ายทอด, ด้านการติดต่อสื่อสาร และฐานสนับสนุนภารกิจ 

๔. ฐำนปฏิบัติกำรรบพิเศษส ำรอง (ฐปร.)  
ผู้บังคับการกรมรบพิเศษจะต้องมอบหมายให้ฐานปฏิบัติการรบพิเศษหน้า ที่อยู่ภายใต้การบังคับ

บัญชา ท าหน้าที่เป็นฐานปฏิบัติการส ารอง ที่สามารถท าหน้าที่เป็นฐานปฏิบัติการรบพิเศษได้ หากฐาน
ปฏิบัติการรบพิเศษหลักถูกท าลาย หรือถูกพิสูจน์ทราบ นอกจากนี้ยังต้องก าหนด ฐานส ารองให้กับฐาน
ปฏิบัติการหน้า และฐานปฏิบัติการแยก ผู้บังคับการกรมรบพิเศษจะต้องให้ความมั่นใจได้ว่าฐานส ารอง แต่
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ละที่ได้มีการเตรียมการที่จะปรับเปลี่ยนตนเองเป็นฐานส าหรับปฏิบัติภารกิจได้ โดยมุ่งให้ความสนใจต่อ
ระบบการติดต่อสื่อสารฉุกเฉิน การจัดตั้งระบบการเชื่อมโยงข่าวกรอง และส่ วน เตรี ยมการ เ พ่ือปฏิบั ติ
ภารกิจรวมทั้งการจัดพ้ืนที่เตรียมพร้อมส ารองอีกด้วย 

ภำรกิจและหน้ำที่ของ ฐปรพ. 
๑. ภำรกิจของ ฐปรพ. คือ เตรียมการเพ่ือส่ง ชป.รพศ. เข้าไปในพ้ืนที่ปฏิบัติการสงครามพิเศษ

ภายหลังที่ส่ง ชป.รพศ. เข้าไปแล้ว ท าการบังคับบัญชา ควบคุมก ากับดูแล ด าเนินการทางธุรการ และให้การ
สนับสนุนการส่งก าลังบ ารุง และอ่ืน ๆ เพ่ือให้ ชป.รพศ. ที่เข้าไปอยู่ในพ้ืนที่สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบได้ส าเร็จ 

๒. หน้ำที ่ฐปรพ. มีหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
๒.๑ บังคับบัญชาควบคุม ช่วยเหลือในการวางแผน และอ านวยการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

   ๒.๑.๑ การรบแบบกองโจร ซึ่งอาจพัฒนาเป็นสงครามกองโจรได้ 
   ๒.๑.๒ การเล็ดลอดหลบหนี การส่งกลับ 
   ๒.๑.๓ การปฏิบัติภารกิจพิเศษและการปฏิบัติการโดยตรง 
   ๒.๑.๔ การปฏิบัติการลับ 

๒.๒ ด ารงการติดต่อสื่อสารจาก ฐปรพ. ไปยัง ชป.รพศ., หน่วยเหนือ และหน่วยข้างเคียงที่
เกี่ยวข้องตลอดเวลาและต่อเนื่อง 

๒.๓ สนับสนุนข่าวกรองแก่หน่วยที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการต่อต้านข่าวกรอง 
๒.๔ สนับสนุนทางอากาศตามขีดความสามารถและตามความเหมาะสม 

    ๒.๕ ส่งก าลังบ ารุงแก่หน่วยรองและขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
    ๒.๖ เตรียมการให้กับ ชป.รพศ. เพ่ือส่งเข้าไปในพ้ืนที่ซึ่งประกอบด้วย 

       ๒.๖.๑ แผนการฝึก 
       ๒.๖.๒ การชี้แจงสรุปตอบและการบรรยายสรุปทุกข้ันตอน 
       ๒.๖.๓ ด าเนินการให้ชุดปฏิบัติการแทรกซึมเข้า-ออก 
       ๒.๖.๔ การสนับสนุนภารกิจของฝ่ายพลเรือน 
       ๒.๖.๕ สนับสนุนการปฏิบัติการทางจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชนตามขีดความสามารถ 
       ๒.๖.๖ ประสานการปฏิบัติกับกองบัญชาการหน่วยเหนือและหน่วยข้างเคียง 
       ๒.๖.๗ ด าเนินงานทางธุรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กำรจัดฐำนปฏิบัติกำรรบพิเศษ 
ฐปรพ. ประกอบด้วยส่วนงานใหญ่ ๆ ๔ ส่วน คือ 

๑.  ส่วนบังคับบัญชา หรือ ส่วนบัญชาการ 
๒.  ส่วนยุทธการและการข่าว หรือ ศูนย์ยุทธการ 
๓.  ส่วนการติดต่อสื่อสาร หรือ ศูนย์สื่อสาร 
๔.  ส่วนธุรการและส่งก าลังบ ารุง หรือ ศูนย์ธุรการ 

ผังกำรจัดฐำนปฏิบัติกำรรบพิเศษ 
 ส่วนบังคับบัญชาหรือส่วนบัญชาการ 

 

(ผบ.ชาและ ฝอ.) 
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บทท่ี ๔ 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรก่อควำมไมส่งบ 

กล่ำวน ำ 
การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ : ปปส. (COUNTER INSURGENCY : CI) โดยทั่วไปแล้ว

ประเทศท่ีก าลังพัฒนาส่วนใหญ่มักจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจ ที่รวดเร็ว  
ทั้งท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคลที่จ ากัด หรือยังขาดการพัฒนาที่เหมาะสม รวมทั้งขาดแคลน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้การพัฒนามีอุปสรรค หรือเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา จะมีความ
เจริญก้าวหน้าจากสังคมดั้งเดิม เพ่ือน าไปสู่สังคมที่พัฒนาและก้าวหน้าแล้วในอนาคต มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของตนเองในแง่ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเป้าหมายของชาติ เผชิญกับความแปรปรวนอันเป็นผล
มาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร สังคมจิตวิทยา และเทคโนโลยี ที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

การก่อความไมส่งบ เป็นขบวนการต่อต้านที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพ่ือบ่อนท าลาย และใช้ก าลังติดอาวุธ
ให้บรรลุผลแห่งจุดมุ่งหมาย หัวใจของปัญหาก็คือการควบคุม และความถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมายของ
ฝ่ายรัฐบาล ซึ่งการก่อความไม่สงบเป็นการต่อสู้ทางการเมือง การทหารที่ยืดเยื้อยาวนานโดยมุ่งไปสู่การท า

น าส่งเขา้  

(การสนับสนุนจากภายนอก)  

แทรกซึมเข้า 

ควบคมุบังคับบัญชา 

ตั ว แ ท น
น ำส่ง 

ต าบลส่งออก 

พื้นที่ปฏิบัติการสงครามนอกแบบ 
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ให้เกิดความอ่อนแอต่อการควบคุม และความถูกต้อง ชอบธรรมทางกฎหมายของรัฐบาล ในขณะที่การ
ควบคุมและความถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมายของฝ่ายก่อความไม่สงบได้เพ่ิมระดับมากขึ้น 

การก่อความไม่สงบ จะมีลักษณะเป็นเอกเทศไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ เป้าหมายของการก่อความ
ไม่สงบ ได้แก่ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางยุทธการ และทรัพยากรที่จะให้การสนับสนุน 

การก่อความไม่สงบในแนวทางการปฏิวัติ จะพยายามยกเลิก หรือล้มล้างระเบียบของสังคมดั้งเดิม 
และจัดตั้งพลังอ านาจขึ้นใหม่ในประเทศนั้น ๆ ส าหรับการก่อความไม่สงบนั้น จะมุ่งไปสู่กจิกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. ล้มล้างรัฐบาลเดิมโดยปราศจากการปฏิวัติทางสังคมในเวลาต่อมา 
๒. จัดตั้งหรือสถาปนาดินแดนปกครองตนเองของชาติหนึ่งภายในเส้นเขตแดนของรัฐ/ประเทศนั้น 
๓. ก่อให้เกิดการถอนก าลังรบของพลังอ านาจที่เข้ายึดครองอยู่ 

หัวใจของหลักกำร  ปปส.  
กำรลดควำมรุนแรงให้เหลือน้อยท่ีสุดถึงแม้ว่ำ ฝ่ำยก่อควำมไม่สงบอำจใช้วิธีรุนแรงฝ่ำยรัฐก็ไม่

ควรใช้วิธีกำรรุนแรงตอบโต้ โดยยึดหลักกำร กำรใช้ก ำลังให้น้อยท่ีสุดเท่ำที่จ ำเป็น 

ตอนที่ ๑ 
กำรก่อควำมไม่สงบ 

๑. กำรก่อควำมไม่สงบ ( INSURGENCY) คือ การเคลื่อนไหวของขบวนการที่มุ่งประสงค์จะล้มล้าง
อ านาจรัฐที่มีอยู่เดิม เป้าหมายอาจจ ากัดเพียงต้องการแยกตัวออกจากการควบคุมของรัฐบาล จนถึงขั้นเข้า
ยึดอ านาจรัฐโดยใช้การบ่อนท าลายและต่อสู้ด้วยอาวุธ มีระดับความรุนแรงที่ยังไม่ถึงข้ันสงครามกลางเมือง 

๒.  กำรบ่อนท ำลำย ( SUBVERSION)  คือการกระท าเพ่ือบั่นทอนพลังอ านาจทางทหาร เศรษฐกิจ 
สังคม จิตวิทยา การเมือง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือก าลังใจของฝ่ายรัฐบาล หรือผู้ครองอ านาจ ทั้งนี้ด้วย
การ      ใช้ก าลังและใช้ความรุนแรงหรือแทรกซึมเข้าไปบั่นทอน เพ่ือล้มล้างอ านาจการปกครอง หรือชักจูง
หันเหการปฏิบัติ หรือนโยบายของผู้ครองอ านาจรัฐตามแนวทางที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน
โดยต่อเนื่อง 

๓.  สงครำมกลำงเมือง  ( CIVIL WAR)    คือ การขัดแย้งภายในประเทศที่มีลักษณะดังนี้.- 
๔.๑ ฝ่ายก่อความไม่สงบยึดครองและควบคุมพ้ืนที่เอาไว้ได้ 
๔.๒ ฝ่ายก่อความไม่สงบจัดตั้งรัฐบาลเข้าบริหารพื้นที่ท่ีควบคุม 
๔.๓ ประเทศอ่ืนให้การยอมรับรัฐบาลฝ่ายก่อความไม่สงบ/แสดงจุดยืนต่อการขัดแย้งอย่างแน่ชัด 
๔.๔ ฝ่ายก่อความไม่สงบมีก าลังทหารซึ่งมีผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะถืออาวุธเปิดเผยติด

เครื่องหมายโดยแจ้งชัด และปฏิบัติการตามกฎการท าสงคราม 
๔.๕สถานการณ์อยู่ในสภาพวะการเป็นปฏิปักษ์โดยทั่วไป มีการเผชิญหน้ากันโดยตรงด้วยก าลัง

ทหารเป็นส่วนใหญ่ 
ควำมมุ่งหมำยกำรก่อควำมไม่สงบ ( INSURGENCY )  

๑. ต้องการยึดอ านาจรัฐและเข้าแทนที่รัฐบาล 
๒. ต้องการแบ่งแยกดินแดนโดยออกตัวจากการควบคุมของรัฐ 
๓. เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจทางการเมืองสู่กลุ่มของตน 

ปัจจัยของกำรก่อควำมไม่สงบ สาเหตุการก่อความไม่สงบในประเทศที่ก าลังพัฒนามีอยู่ ๓ ประการ  
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๑. ประชำชนที่ล่อแหลม  
ประชาชนที่ไม่พอใจรัฐบาล ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมด ปัญหาพ้ืนฐานที่

ส าคัญก็คือ การพัฒนามักจะเร่งเร้าให้ประชาชนมีความหวังสูงขึ้นกว่าปกติ  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไม่ทันกับการขยายตัวของประชากร และต้องเผชิญกับปัญหาในด้านประชาชนมีพ้ืนฐานการศึกษาต่ า     
ขาดความช านาญทางเทคนิค ขาดความรู้ทางเทคโนโลยี การเกษตรที่ล้าหลัง ขาดเงินทุน ระบบการเงิน และ  
การคลัง ถูกต่างประเทศควบคุม ขาดวัตถุดิบ ฐานอุตสาหกรรมมีน้อยหรือไม่มีเลย ผู้คุมอ านาจซึ่งเป็นบุคคล
กลุ่มน้อย  ไม่ยอมเสียสละหรือสูญเสียอ านาจ รัฐบาลขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และบางครั้งก็ฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง 

ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงสังคม  จากดั้งเดิมไปสู่สังคมที่ก้าวหน้าไปไม่ได้ และปัญหาจะมีระดับ
ความรุนแรงสูงขึ้น  หากมีความลังเลใจในการเปลี่ยนแปลง เพราะความลังเลเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ที่
ขัดแย้งกันเผชิญหน้ากันเอง  หรือเผชิญหน้ากับรัฐบาลโดยตรง การเผชิญหน้าที่เกิดขึ้นขยายขอบเขตกว้างขวาง
ออกไป ก็เท่ากับว่าเป็นการปล่อยประชาชนให้มีความล่อแหลมต่อการถูกชักน าให้ต่อต้านรัฐบาลได้โดยง่าย 

๒. กำรชี้น ำและชักน ำจำกภำยนอก  
ปกติแล้วประชาชนที่ไม่สมหวัง จะไม่ด าเนินการเคลื่อนไหวเพ่ือก่อความไม่สงบ  นอกจากอยู่

ในภาวะสิ้นความอดทน ฝ่ายก่อความไม่สงบจึงด าเนินการชี้น าให้เห็นว่าผลประโยชน์ของประชาชนส่วน
ใหญ่ถูกเบียดบังไป ปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลทั้งสิ้น รวมทั้งชักน าให้เห็นว่าแต่
ละปัญหามีค าตอบ และเป็นไปได้ หากใช้วิธีการรุนแรงเพ่ือโค่นล้มรัฐบาลปัจจุบันนี้เสียก่อน จึงจะสร้าง
ความเป็นธรรมของสังคมให้เป็นจริงได้ในภายหลัง 

การน าเป็นสิ่งจ าเป็นในการจูงใจให้ประชาชนตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเน้นว่าปัญหา
ดังกล่าวนั้นล้วนเป็นความผิดพลาดของรัฐบาล แล้วชี้น าแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาที่จะท าให้ประชาชนมี
อนาคตที่ดีกว่า และเน้นให้เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องล้มล้างอ านาจการปกครองในปัจจุบันเสียก่อน จึงจะ
สามารถแก้ปัญหาตามแนวทางดังกล่าวได้ส าเร็จ 

๓. มำตรกำรควบคุมของรัฐไม่เข้มแข็ง  
        ปัจจัยความส าเร็จประการหนึ่งของการก่อความไม่สงบนั้น  ขึ้นอยู่กับบรรยากาศทางการเมือง

ในระดับชาติ ซึ่งหากรัฐบาลมีกลไกในการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งประเทศแล้ว  การก่อความไม่สงบ
ก็ยากที่จะประสบผลส าเร็จ ถึงแม้นจะมีปัจจัยที่เก้ือกูลทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้น 

สรุปสำเหตุของควำมขัดแย้ง 
๑. ประชาชนมักมีความคาดหวังที่สูงกว่าที่รัฐด าเนินการ 
๒. ประชาชนกลุ่มหนึ่งได้หมดหวังในสิ่งที่ต้องการ 
๓. ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี 
๔. มีการน าและการชี้น าจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ 
๕. เหตุการณ์มีการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

กำรสนับสนุนจำกภำยนอกประเทศ 
๑. การเอาใจช่วย 
๒. การโฆษณาชวนเชื่อ 
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๓. การกดดันประเทศเป้าหมาย 
๔. การกระท าในทางอ้อมโดยทางการทูต 
๕. การช่วยเหลือแนะน าและการจัดส่งที่ปรึกษา 
๖. การสนับสนุนทางการเงินและอาวุธยุทโธปกรณ์ 
๗. การแทรกแซงโดยตรง 

ขั้นตอนกำรก่อควำมไม่สงบ 
โดยปกติแล้วย่อมขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ที่ใช้ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ หรือ

เปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ดี สามารถก าหนดเป็นขั้นตอนตาม
ความเข้มแข็งของขบวนการก่อความไม่สงบ ได้ดังนี ้

๑. ขั้นที่ ๑ ระยะเริ่มต้นและซ่อนเร้น (LATENT AND INCIPIENT) กิจกรรมในขั้นนี้คือ การก่อตั้ง
ขบวนการซึ่งจ าเป็นต้องซ่อนเร้นในระยะแรก การเคลื่อนไหวจะใช้วิธีการบ่อนท าลายเป็นหลัก และเมื่อมี
ความเข้มแข็งจะยกระดับกิจกรรมในการบ่อนท าลายให้เข้ารูปแบบตามที่ต้องการ และมีจ านวนครั้งที่ถี่ขึ้น  
แตจ่ะไมใ่ช้วิธีรุนแรงขนาดใหญ่ และไม่ใช้กิจกรรมที่ยากต่อการควบคุม กิจกรรมในขั้นนี้ ได้แก่ 

๑.๑ เป็นการจัดระเบียบและการวางแผนการรณรงค์ และก าหนดพื้นที่เป้าหมายขั้นต้น 
๑.๒ จัดองค์กรทั้งลับและเปิดเผย ให้สอดคล้องกับสภาพทางกฎหมาย 
๑.๓ การปฏิบัติการจิตวิทยาเพ่ือขยายฐานความไม่พอใจและยกระดับความคาดหวังของ

ประชาชน 
๑.๔ เริ่มจัดตั้งรัฐบาลเงา (SHADOW GOVERNMENT) 

๑.๕ เมื่อได้จัดตั้งการน าหรือพรรคที่เขม้แข็งแล้วก็จะเริ่มขยายขอบเขตการด าเนินการ 
๑.๖ ชักจูงหาสมาชิกจัดตั้งและฝึกส่วนก าลังติดอาวุธในช่วงปลายของการด าเนินการ 
๑.๗ โจมตีก าลังรักษาความปลอดภัย ด าเนินการก่อการร้ายและปฏิบัติการทางทหารขนาด
ย่อย ๑.๘ วางรากฐานในการขอรับการสนับสนุนจากภายนอกประเทศ 

๒. ขั้นที่ ๒ สงครำมกองโจร (GUERRILLA WARFARE) เริ่มต้นเมื่อได้รับฐานการสนับสนุนจาก
ท้องถิ่นหรือภายนอกอย่างเพียงพอ จะด าเนินการสงครามกองโจร หรือใช้วิธีรุนแรงด้วยวิธีอ่ืน ๆ ในลักษณะ
เดียวกันอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบต่อฝ่ายรัฐบาล กิจกรรมในขั้นนีไ้ด้แก่ 

๒.๑ กิจกรรมขั้นที่ ๑ ยังด าเนินการต่อไป โดยขยายขอบเขตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จะเริ่มขยาย
การควบคุมพ้ืนที่และประชาชน ทั้งทางการเมืองและการทหารเพิ่มมากขึ้น 

๒.๒ ด าเนินการเชิงรุกด้วยสงครามกองโจรอย่างกว้างขวาง และการตั้งรับอย่างจ ากัดในบาง
พ้ืนที ่

๒.๓ เมื่อสถานการณ์ทางทหารเอ้ืออ านวย  จะจัดตั้งรัฐบาลในพ้ืนที่ควบคุม ส่วนพ้ืนที่ที่อยู่
นอกความควบคุม จะใช้แทรกซึมเข้าบ่อนท าลาย และ ใช้สงครามกองโจรซึ่งจะขยายและจ าเป็นยิ่งในขั้นนี้ 

๒.๔ เป้าหมายคือ  การควบคุมพ้ืนที่ให้มากขึ้น บังคับให้รัฐบาลต้องทุ่มเททรัพยากรในการ
ป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเดียวกันให้มากที่สุด  
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๓. ขั้นที ่๓ สงครำมขบวนกำร (WAR OF MOVEMENT) จะเปลี่ยนจากขั้นที่ ๒ เข้าสู่ขั้นที่ ๓ เมื่อ
มีความเข้มแข็ง สามารถท าสงครามขบวนการ ทด้วยการใช้ก าลังเข้าต่อสู้กับก าลังของรัฐบาลได้โดยตรง 
กิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่ 

๓.๑ กิจกรรมในขั้นที่ ๑ และ ๒ ยังคงด าเนินการต่อไปโดยขยายขอบเขตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
๓.๒ ใช้ก าลังขนาดใหญ่ขึ้นต่อสู้กับรัฐบาล และยึดที่หมายทางภูมิศาสตร์ และการเมืองที่ส าคัญ 
๓.๓ ล้มล้างรัฐบาลได้ จะเริ่มด าเนินการเพ่ือเสริมความมั่นคง ได้แก่ ขจัดบุคคลที่อาจเป็นศัตรู 

จัดตั้งกลไกควบคุมเพ่ิมเติม และฟ้ืนฟูสังคมของประเทศใหม่ตามแนวทางที่ต้องการ 

ตอนที่ ๒ 
รูปแบบกำรก่อควำมไม่สงบ  

รูปแบบของการจัดองค์กรและเทคนิคของการก่อความไม่สงบที่จะใช้ ในการเข้ายึดอ านาจรัฐมีอยู่
หลายรูปแบบ วิธีการที่ใช้อาจจะมีตั้งแต่วิธีทางสันติไปจนถึงวิธีการใช้ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวก็ได้ 
อย่างไรก็ดีสามารถก าหนดรูปแบบโดยทั่วไปของการจัดและการปฏิบัติการในการก่อความไม่สงบได้ ๔ 
รูปแบบ คือ การก่อความไม่สงบโดยใช้วิธีการบ่อนท าลาย (SUBVERSIVE INSURGENCY), การก่อความไม่สงบ
โดยการใช้แกนน าปฏิวัติ (CRITICAL-CELL INSERGENCY), การก่อความไม่สงบแบบมุ่งเน้นมวลชน 
(MASSORIENTED INSURGENCY) และ การก่อความไม่สงบแบบดั้งเดิม (TRADITION INSURGENCY) 

๑. กำรก่อควำมไม่สงบโดยใช้วิธีกำรบ่อนท ำลำย (SUBVERSIVE INSURGENCY)  

๑.๑  ฝ่ายก่อความไม่สงบจะใช้วิธีการแทรกซึมเข้าไปในโครงสร้างทางการเมือง เพ่ือหาทางที่จะ
ควบคุมและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างการเมืองนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยการโฆษณาชวนเชื่อ ยุ
ยงให้องค์กรก่อเหตุความไม่สงบขึ้น หรือชักจูงให้บุคคลในต าแหน่งที่มีความส าคัญขององค์กรให้มาเป็น
พรรคพวก  เพ่ือสร้างอิทธิพลเหนือองค์กรนั้น   และหากขยายจ านวนพันธมิตรในองค์กรได้มาก จะท าให้
พรรคหรือการน าของขบวนการก่อความไม่สงบ มีอ านาจทางการเมืองสูงขึ้น เป้าหมายก็คือการขยายฐาน
การสนับสนุนทางการเมืองที่พอเพียงต่อการเข้าไปร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคการเมืองอ่ืน   

๑.๒ ด าเนินการเรียกร้องต่อรัฐบาลในลักษณะที่ไม่สามารถจะตอบสนองได้ ท าให้โครงการ ต่าง ๆ  
ของรัฐบาลต้องปั่นป่วน และอาจสร้างสถานการณ์ก่อการจลาจล นัดหยุดงาน และใช้มาตรการรุนแรงอ่ืน ๆ 
หรืออาจใช้วิธีการยั่วยุให้รัฐบาลตอบโต้ด้วยความรุนแรงเกินกว่าเหตุ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามอ านาจทาง
กฎหมาย เพ่ือที่จะท าลายศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล  และยังสามารถสร้างอิทธิพลเพ่ือชักจูง
ประชาชนได้อีกด้วย    

ลักษณะการปฏิบัติ 
๑. การด าเนินการก่อความไม่สงบ จะหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการรุนแรงโดยเปิดเผย การจัดองค์กรจะ

ประกอบด้วยพรรคท่ีถูกกฎหมาย ซึ่งสนับสนุนโดยหน่วยงานลับที่ปฏิบัติการนอกกฎหมาย สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมแก่การใช้วิธีการบ่อนท าลายนี้ คือสภาพแวดล้อมที่ให้เสรีในการด าเนินการทางการเมือง ซึ่งจะท า
ให้สามารถใช้วิธีการทั้งถูกกฎหมาย และผิดกฎหมายได้ในเวลาเดียวกัน 

๒. สามารถที่จะยกระดับขึ้นเป็นการก่อความไม่สงบแบบการใช้แกนน าปฏิวัติ   (CRITICAL CELL)  
ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อสภาวการณ์อ านวยให้  
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๓. การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบประเภทนี้ มักเป็นหน้าที่ของก าลังต ารวจ และ
หน่วยงานข่าวกรอง ก าลังทหารจะมีบทบาทในด้านการสนับสนุนเท่านั้น 

๒. กำรก่อควำมไม่สงบโดยใช้แกนน ำปฏิวัติ (CRITICAL CELL INSURGENCY) 

ฝ่ายก่อความไม่สงบจะแทรกซึมเข้าไปในสถาบันต่าง ๆ ของรัฐบาลเพ่ือต้องการท าลายโครงสร้าง 
การบริหารจากภายในระบบ ทั้งทางลับและเปิดเผย เพ่ือสร้างสถานการณ์ปฏิวัติให้เกิดขึ้น การด าเนินการ
จะพยายามบ่อนท าลายสถาบันที่ถูกต้องตามกฎหมาย และชักจูงหรือบังคับให้สนับสนุนฝ่ายก่อความไม่สงบ 
การใช้ความรุนแรงยังคงด าเนินการโดยทางลับ เมื่อรัฐบาลมีความอ่อนแอและฝ่ายก่อความไม่สงบมีความ
เข้มแข็งพอก็จะเข้ายึดอ านาจรัฐโดยการใช้ก าลังติดอาวุธที่จัดตั้งไว้ 

ลักษณะการปฏิบัติ การด าเนินงานจะมี  ๒  ลักษณะคือ  
๑. ลักษณะแรกส่งสมาชิกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เข้าไปในกลุ่ม

ประชาชนที่ล่อแหลม เพ่ือปลุกระดมให้ลุกฮือขึ้นต่อสู้กับรัฐบาล โดยมีสมาชิกเข้าไปเป็นแกนน าปฏิวัติยึด
อ านาจรัฐ  และหลังจากนั้นองค์การจะเข้ามาชี้น าในการสถาปนาระบอบการปกครอง หรือจัดตั้งรัฐบาลใหม่  
การก่อความไม่สงบลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง ซึ่งเป็นที่รวมของกลุ่มพลังด้านเศรษฐกิจ
และการเมือง  

 ๒. ลักษณะที่สอง ใช้ยุทธศาสตร์โฟโก้ (FOCO) หรือ แบบคิวบา คือ การใช้กลุ่มก าลังติด
อาวุธขนาดเล็กเข้าไปเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ที่ประชาชนมีความไม่พอใจรัฐบาลเพ่ือเป็นแกนน าในการต่อต้าน 
การเคลื่อนไหวของก าลังกองโจรจะเป็นเหมือนศูนย์กลางซึ่งมีประชาชนที่มาสนับสนุนห้อมล้อมอยู่รอบนอก 
เมื่อมีความเข้มแข็งพอก็จะใช้ก าลังเข้ายึดอ านาจรัฐปกครองประเทศแทน การจัดก าลัง  ไม่ต้องการจัดก าลัง
ขนาดใหญ่ที่สลับซับซ้อน แต่เน้นก าลังกองโจรที่เข้มแข็งเป็นแกนน าในการปฏิวัติและใช้ห้วงระยะเวลาสั้นใน
การปฏิบัติ 

สรุปการก่อความไม่สงบ โดยใช้แกนน าปฏิวัติ 
-สร้างสถานการณ์ปฏิวัติให้ขึ้น 
- ยึดอ านาจรัฐโดยใช้ก าลังติดอาวุธที่จัดตั้งไว้ 
- ปลุกระดมประชาชน 
- เกิดข้ึนในพื้นท่ีศูนย์กลางเมือง 

๓.  กำรก่อควำมไม่สงบแบบมุ่งเน้นมวลชน  (MASS ORIENTED INSURGENCY)  

จะใช้วิธีสร้างความขัดแย้งต่อรัฐบาลยืดเยื้อยาวนานโดยใช้องค์กรมวลชนเป็นหลัก เป้าหมายก็คือ
ให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนทั้งด้านการเมือง ด้านก าลังติดอาวุธจากประชาชนส่วนใหญ่ การก่อความไม่สงบใน
ลักษณะนี้ จะมุ่งท าลายโครงสร้างของรัฐบาลจากภายนอกระบบโดยเน้นที่โครงสร้างของพรรคและการน า 
ซึ่งมีความสลับซับซ้อน 

๓.๑ การจัดองค์กรเน้นโครงสร้างพรรคหรือการน าที่สลับซับซ้อน เพ่ือควบคุมการใช้ก าลังติด
อาวุธ และองค์กรมวลชน 

๓.๒ พรรค หรือการน าจะจัดตั้งรัฐบาลซ้อนขึ้น เพ่ือเตรียมเข้าทดแทนโครงสร้างปัจจุบัน 
๓.๓ มีการด าเนินการ และการจัดองค์กรสลับซับซ้อนยากต่อการป้องกันและปราบปรามที่สุด 

มีความยุ่งยากในการเริ่มจัดตั้ง แต่มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จสูงมาก 
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๓.๔ จะด าเนินการโดยการพยายามระดมก าลังประชาชนส่วนใหญ่ให้หันมาสนับสนุน
ขบวนการก่อความไม่สงบโดยตั้งรัฐบาลเงาขึ้น  

ลักษณะการปฏิบัติการก่อความไม่สงบแบบมุ่งเน้นมวลชน   
- สร้างความขัดแย้งต่อรัฐบาล 
- เป้าหมายให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนด้านการเมือง ก าลังติดอาวุธจากประชาชนส่วนใหญ่ 
- มุ่งท าลายโครงสร้างรัฐบาลจากภายนอกระบบ 

๔. กำรก่อควำมไม่สงบแบบดั้งเดิม  (TRADITIONAL INSURGENCY) 
๔.๑ เริ่มจากความคับแค้นใจ ในเรื่องเฉพาะ เช่น ความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หรือ

ศาสนา พวกนี้จะมีความคิดว่ารัฐบาลปฏิเสธสิทธิ และผลประโยชน์ของพวกตน ดังนั้นจึงพยายามที่จะต่อสู้
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิและผลประโยชน์ที่สูญเสียไป 

๔.๒ ความมุ่งหมาย จะกระท าเพ่ือให้การแยกตัวจากการควบคุมของรัฐบาลและปกครองตนเอง
ในที่สุด โดยที่ไม่ต้องการที่จะล้มล้างรัฐบาล หรือควบคุมประเทศทั้งหมด  

๔.๓  การด าเนินการนิยมใช้ความรุนแรง ตั้งแต่การเดินขบวนประท้วงจนถึงการก่อการร้าย หรือ
สงครามกองโจร การก่อความไม่สงบประเภทนี้ไม่มีรูปแบบการจัดองค์กรและวิธีการด าเนินการที่แน่นอน  

๔.๔ จะยุติลง ถ้ารัฐบาลยอมรับที่จะตอบสนองความต้องการ แต่จะเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลจะยอม
สูญเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ อันถือเป็นผลประโยชน์ของประเทศ การตอบโต้มักจะใช้มาตรการทางทหาร
เข้าด าเนินการ แตแ่ก้ไขปัญหาในระยะยาวอาจจ าเป็นต้องใช้มาตรการทางการเมืองด้วย 

สรุปสำเหตุกำรก่อควำมไม่สงบ แบบดั้งเดิม 
- เริ่มจากความคับแค้นใจในเรื่องเฉพาะของประชาชน 
- อาจเป็นพวกชนกลุ่มน้อยที่มีความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์หรือศาสนา 
- ความมุ่งหมายเพ่ือแยกตัวจากการควบคุมของรัฐบาลและปกครองตนเองในที่สุด  
- นิยมใช้ความรุนแรงตั้งแต่การเดินขบวนประท้วงถึงการก่อการร้ายหรือสงครามกองโจร 

กำรจัดองค์กรส ำหรับกำรก่อควำมไม่สงบ 

การจัดองค์กรส าหรับก่อความไม่สงบ โดยหลักการแล้วขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ที่จะใช้ แต่การจัด
องค์กรตามยุทธศาสตร์มวลชนจะมีความอ่อนตัว   พร้อมที่จะเปลี่ยนการใช้ยุทธศาสตร์เป็นแบบใดแบบ
หนึ่งตามความเหมาะสมของสถานการณ์  และความต้องการได้มากที่สุด การจัดองค์กรตามยุทธศาสตร์
มวลชนประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ  

๓.๑ พรรคหรือการน า เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลการเคลื่อนไหวในการก่อ    
ความไม่สงบ รวมทั้งควบคุมองค์กรมวลชนพลเรือน และส่วนก าลังติดอาวุธ 

๓.๒ องค์กรมวลชนพลเรือน เป็นผู้เชื่อมโยงประชาชนเข้ากับพรรค องค์กรนี้จะประกอบด้วย
แกนน า  และแนวร่วม ที่ฝังตัวอยู่ในองค์กรทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน 

 ๓.๓ ส่วนก าลังติดอาวุธ จะมีทั้งปกปิดและเปิดเผย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่า แบบใดจะสามารถท าให้
เป้าหมายของฝ่ายก่อความไม่สงบบรรลุผลส าเร็จในสถานการณ์ขณะนั้น 
 

 

 

กำรน ำ 

(พรรค) 
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หัวใจส าคัญของการก่อความไม่สงบตามยุทธศาสตร์มวลชน ก็คือ พรรคที่มีระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด เพราะพรรคเป็นผู้ควบคุมทั้งกองก าลังทหาร และองค์กรมวลชน รวมทั้งควบคุมคณะกรรมการ 
“ปลดปล่อย” ซึ่งจัดไว้คู่ขนานกับโครงสร้างการปกครองของรัฐบาลทั้งในระดับท้องถิ่น  ส่วนภูมิภาค และ
ระดับชาติ   
กำรแบ่งพื้นที่ในกำรก่อควำมไม่สงบ 

ขนาดของพ้ืนที่ปฏิบัติการ มีลักษณะการปฏิบัติ และการกระจายก าลังของกองโจรในแต่ละพ้ืนที่
ขึ้นอยู่กับระดับการควบคุมของกองก าลังปราบกองโจรเป็นประการส าคัญ ซึ่งระดับการควบคุมพ้ืนที่นั้นจะ
เปลี่ยนไปตามประสิทธิผลของการป้องกัน  และการพัฒนาภายในประเทศของฝ่ายรัฐบาล ขีดความสามารถ
ของกองโจร และทัศนะคติของประชาชน แต่อย่างไรก็ดีสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น  ๓  พ้ืนที่   ได้อย่าง
กว้างๆ ตามระดับของการควบคุมได้ดังนี้ 

๑. พื้นที่ในควำมควบคุมของกองโจร เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการ ค่ายพัก และฐานกองโจร  
กองโจรจะต้านทานก าลังฝ่ายปราบปรามอย่างเหนียวแน่นเพ่ือไม่ให้เข้าไปในพ้ืนที่ ปกติกองโจรจะเน้นการ
โฆษณา  ชวนเชื่อ และการชักจูงหาสมาชิกใหม่ในพ้ืนที่ 

๒. พื้นที่ช่วงชิง คือ พ้ืนที่หลักในการปฏิบัติการรุกของกองโจร เพ่ือขยายพ้ืนที่ในความควบคุม
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กองโจรอาจไม่ต่อต้านก าลังฝ่ายปราบปราม และอาจยอมให้ก าลังฝ่ายปราบปรามเข้าไป
ได ้ แต่จะใช้กาปฏิบัติการรบกวน  และขัดขวางแทนการต่อต้านอย่างเหนียวแน่น 

 ๓. พื้นที่ในควำมควบคุมของฝ่ำยรัฐบำล พ้ืนที่นี้ยังเป็นพ้ืนที่ของฝ่ายรัฐบาล การปฏิบัติการรุก
ของกองโจรจะจ ากัดเฉพาะการตีโฉบฉวย การซุ่มโจมตีขนาดเล็ก การซุ่มยิง และการวางกับระเบิด เป็น
พ้ืนที่ที่กองโจรปฏิบัติการลับอย่างกว้างขวาง เช่น การบ่อนท าลาย การจารกรรม การก่อการร้าย การก่อ
วินาศกรรมและการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น 

ตอนที่ ๓ 
ก ำหนดกำรหลักในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรก่อควำมไม่สงบ 

ในการ ปปส. นั้น รัฐบาลของประเทศจะใช้มาตรการหรือก าหนดการอยู่ ๕ ประการ โดยแบ่ง
ออกเป็นก าหนดการหลัก ๓ ประการ และก าหนดการเสริม ๒ ประการก าหนดการหลัก ได้แก่ การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชน การพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร การปราบปรามกองก าลัง
ติดอาวุธ ส าหรับก าหนดการเสริม ได้แก่ การปฏิบัติการข่าวกรอง และการปฏิบัติการจิตวิทยา ก าหนดการ
ทั้ง    ๕ นี้ รัฐบาลจะน ามาใช้ในการ ปปส. 

๑. กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและกำรช่วยเหลือประชำชน 
เป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ด้วยการลด และก าจัดเงื่อนไขการก่อ

ความไม่สงบ เพ่ือให้ประชาชนสนับสนุนรัฐบาลในการต่อสู้กับขบวนการก่อความไม่สงบ 

ส่วนก ำลังติดอำวุธ องค์กรมวลชน 
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วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมก็เพ่ือให้ประชาชนสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลในการต่อสู้
กับขบวนการก่อความไม่สงบ เพ่ือพัฒนาประชาชนให้สามารถช่วยตนเอง และร่วมมือในการพัฒนาประเทศ
เป็นส่วนรวม 

กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมนั้น ได้มีกำรก ำหนดขอบเขตไว้ ๔ ประกำร  
๑. กำรพัฒนำประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมายถึง แผนงานการ

พัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ก าหนดจะพัฒนาประเทศ ทั้งชนบทและในเมืองทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา วัฒนธรรม อนามัย การเมือง การปกครอง และการป้องกันประเทศ โดยก าหนดจัดท า
แผนล่วงหน้าไว้เป็นระยะเวลา ๕ ปี  

   วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ ให้ง่ายต่อการด าเนินงาน 
และได้ผลตามเป้าหมาย ก าหนดวิธีการด าเนินงานพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ไว้อย่างชัดเจน  ควบคุมการ
ด าเนินงานไม่ให้ยุ่งยากซับซ้อน มีประโยชน์ทางด้านการประสานงาน 

๒. กำรพัฒนำชุมชน ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ประชาชนในชุมชนให้เกิดความเชื่อม่ันในการช่วยตนเอง เพ่ือนบ้าน และชุมชนให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ดี
ขึ้น โดยการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาล การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการที่น าเอาการบริการของ
รัฐบาล ผนวกเข้ากับความต้องการของประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

๓. กำรพัฒนำพิเศษหรือเฉพำะพื้นที่ เป็นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง หรือมี
แนวโน้มของภัยคุกคามอันเกิดจากขบวนการและกลุ่มก่อการร้ายต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาชนกลุ่มน้อยทีจะ
ส่งผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นปัญหาพิเศษที่มีลักษณะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
และภัยคุกคามในแต่ละพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งต้องใช้การพัฒนาเพื่อความมั่นคงเข้าด าเนินการ 

 ๔. กำรช่วยเหลือประชำชน เป็นการใช้ก าลังทหารในลักษณะของการช่วยเหลือประชาชน 
เพ่ือผลในด้านการเสริมสร้างความเข้าใจดี ความร่วมมือร่วมใจ และเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างทหารกับ
ประชาชน 

๒. กำรพิทักษ์ประชำชนและทรัพยำกร 
เป็นการปฏิบัติการแบบต ารวจโดยมีความมุ่งหมายหลักในการท าลายองค์การก่อความไม่สงบ  

ด้วยการควบคุมประชาชนและทรัพยากรของชาติ การปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นความรับผิดชอบของต ารวจ 
ต่อเมื่อการปฏิบัติการก่อความไม่สงบรุนแรงเกินขีดความสามารถของต ารวจ  ก็อาจใช้ก าลังทหารในการ
ปฏิบัติการควบคุมประชาชนและทรัพยากรได้ การใช้มาตรการต่าง ๆ กระท าก่อน ในระหว่าง และภายหลัง
การก่อความไม่สงบ มาตรการดังกล่าวย่อมจะมีความเข้มงวดเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับความรุนแรงของการ   
ก่อความไม่สงบ 

มำตรกำรพิทักษ์ประชำชนและทรัพยำกร แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
๑. การเฝ้าตรวจ เป็นเครื่องช่วยในการตรวจพบการกระท าท่ีผิดกฎหมายหรือไม่พึงประสงค์ 
๒. การก าหนดข้อห้าม มาตรการต่างๆ ที่ใช้ลดขอบเขตหรือจ ากัดการปฏิบัติของประชาชน 
๓. การบังคับ ใช้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของ

สังคม 
กำรพิทักษ์ประชำชนและทรัพยำกร มีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญอยู่ ๓ ประกำร คือ 
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               ๑. กำรตัดกำรสนับสนุน เป็นวัตถุประสงค์ประการแรก เป็นเครื่องส่งเสริมวัตถุประสงค์โดย
ส่วนรวมของการปฏิบัติการปราบกองโจร ถ้ากองโจรยังสามารถรับการสนับสนุนจากประชาชน เราจะบรรลุ
วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ไม่ได้เลย ความสัมพันธ์ระหว่างกองโจรกับประชาชนแบ่งออกเป็น ๒ ทาง คือ  

๑.๑ กองโจรรับการสนับสนุนจากประชาชนในเรื่องอาหาร เงิน เสื้อผ้า การใช้ที่ซ่อน ฯลฯ    
๑.๒ ประชาชนได้รับการตอบแทนในเรื่อง แนวทาง ค าแนะน า ค าสั่ง จากกองโจร        

               ๒. กำรค้นหำและตัดรอนองค์กำรก่อควำมไม่สงบ ปัญหาการสนับสนุนระหว่างกองโจรและ
ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ จนกว่าการปฏิบัติของโครงสร้างพ้ืนฐานของกองโจรในชุมชนจะสิ้นสุดลง 
วัตถุประสงค์ประการที่สองของ พิทักษ์ฯ จึงได้แก่ การค้นหาและตัดรอนองค์การก่อความไม่สงบ ในการ
ค้นหาองค์การก่อความไม่สงบ หน่วยจะต้องรู้องค์ประกอบขององค์การนั้น แม้ในบางโอกาสไม่สามารถจะ
รบกวนองค์การก่อความไม่สงบได้ แต่ก็ควรให้องค์การดังกล่าวตกอยู่ในความกดดันทางจิตใจตลอดเวลา 
               ๓. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย หน่วยควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชาชนเกิด
ความรู้สึกปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ประการที่สามในการพิทักษ์ฯ  หน่วย
ต้องคุ้มครองประชาชนให้พ้นจากความกดดัน และอิทธิพลของฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบ ประชาชนจะช่วยเหลือ
รัฐบาล หยุดสนับสนุนกองโจร หรือแจ้งข่าวเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานก็ต่อเมื่อมั่นใจว่ามีความปลอดภัยทั้ง
ทางกายและทางใจจากการแก้แค้นของกองโจร 

เนื่องจากมาตรการควบคุมเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจประชาชน  จึงควรใช้การควบคุม
ด้วยความระมัดระวังและยกเลิกเมื่อหมดความจ าเป็น เมื่อสิ่งบอกเหตุของการก่อความไม่สงบเกิดขึ้น ย่อม
ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดทั่วประเทศ พ้ืนที่แห่งหนึ่งอาจต้องมีการควบคุมอย่าง
เข้มงวด เนื่องจากการปฏิบัติของขบวนการก่อความไม่สงบรุนแรงขึ้น การควบคุมจะกระท าเป็น ๔ ขั้น 
ต่อไปนี้ 

๑. ขั้นที่ ๑ เป็นกำรวำงแผน ได้แก่ พัฒนาและการประสานแผนการควบคุมประชาชนและ
ทรัพยากรเข้ากับการปฏิบัติการป้องกันภายในอ่ืนๆ ตามปกติแล้วควรเตรียมการในเรื่องต่อไปนี้ 

๑.๑ สถาปนาอ านาจหน้าที่ทางกฎหมายขึ้นส าหรับมาตรการควบคุมต่าง ๆ 
๑.๒ จัดหน่วยควบคุมประชาชนและทรัพยากรทั้งสิ้น จัดและฝึกก าลังเพ่ิมเติม 
๑.๓ เริ่มการปฏิบัติการทางจิตวิทยา 
๑.๔ ริเริ่มหรือขยายการปฏิบัติการข่าวกรอง เพ่ือพิสูจน์ทราบโครงสร้างพื้นฐานของ ผกค. 

๒. ขั้นที่ ๒ เริ่มมำตรกำรควบคุม เพ่ิมการปฏิบัติการข่าวกรองโดยเพ่งเล็งในเรื่องการค้นหา
โครงสร้างพื้นฐาน ใช้มาตรการเฝ้าตรวจโดยทั่วไปในขั้นนี้ ด าเนินการปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติของรัฐบาลต่อไป ขั้นนี้เป็นการค้นหาและก าจัดโครงสร้างพื้นฐาน 

๓. ขั้นที่ ๓ เพิ่มกำรควบคุมให้เข้มงวด การปฏิบัติการของต ารวจ เช่น การตีโฉบฉวยการ
ค้นหา และการกวาดล้างพ้ืนที่ จะเพ่ิมมากข้ึน การปฏิบัติดังกล่าวอาจมีขอบเขตและความรุนแรงมากขึ้นจน
ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยทหารและหน่วยกึ่งทหาร การปฏิบัติการข่าวกรองและการปฏิบัติการ
จิตวิทยาย่อมเพ่ิมข้ึนด้วย 

๔. ขั้นที่ ๔ ยกเลิกกำรควบคุมต่ำง ๆ ตามความส าเร็จของหน่วยระวังป้องกันในการ ปปส. 
ตามปกติขั้นนี้ยังแบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ 
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๔.๑ ขาดความเด็ดขาดของการควบคุม ขั้นนี้หน่วยทหารและกึ่งทหารจะถอนตัวออกจาก
การปฏิบัติการควบคุมประชาชนและทรัพยากรโดยโอนความรับผิดชอบมาตรการควบคุมไปให้ต ารวจ การ
ปฏิบัติการข่าวกรองและจิตวิทยายังคงอยู่ในระดับสูง 

๔.๒ การควบคุมจะลดลงให้เหลือน้อยที่สุด การปฏิบัติการข่าวกรองและจิตวิทยาคง
กระท าต่อไป แต่เน้นหนักไปในทางสนับสนุนโครงการพัฒนาแนวความคิดในการควบคุมประชาชนและ
ทรัพยากร มีจุดหมายส่วนรวมอยู่ที่การคุ้มครองประชาชนเพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิด  

๓. กำรปรำบปรำมกองก ำลังติดอำวุธ 
การปราบกองก าลังติดอาวุธเน้นการท าลายก าลังติดอาวุธของขบวนการก่อความไม่สงบที่มีความ

จ าเป็นในการรักษาฐานอ านาจ และการใช้การต่อสู้ด้วยวิธีการรุนแรงตามยุทธศาสตร์ซ้ายของการก่อความ
ไม่สงบเป็นหลัก การปฏิบัติการปราบกองโจรมี ๒ ลักษณะ คือ  

๑. การปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนแผนการรณรงค์ด้วยการโจมตี  
๒. การปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนแผนการรณรงค์ด้วยการเสริมความมั่นคง 

การปราบกองก าลังติดอาวุธ คือ การปฏิบัติการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยหน่วยทหาร
หน่วยแบบทหาร หรือองค์การที่ไม่ใช่ทหารของรัฐบาล เพ่ือท าลายก าลังติดอาวุธของผู้ก่อความไม่สงบ 

การปฏิบัติ คือ การใช้ก าลังเข้าท าลายกองโจรโดยตรง หรือ การรบกวนกองโจร 
กิจกรรม เช่น การข่าว การปฏิบัติการจิตวิทยา การพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร 
ประเภทของกองโจร แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท ตามความมุ่งหมายและวิธีการปราบ ดังนี้ 

๑. กองโจรในสงครามตามแบบ ด าเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารเป้าหมายอยู่
ที่ท าลายก าลังฝ่ายตรงข้ามหรือท าให้อ่อนก าลังลง 

๑.๑ การประกอบก าลัง ประกอบด้วยก าลังประจ าการ ก าลังก่ึงทหาร ก าลังไม่ตามแบบ 
๑.๒ การปฏิบัติและการสนับสนุนกองโจรในสงครามตามแบบขึ้นอยู่กับประเทศแม่หรือ

ประเทศผู้อุปถัมภ์ (ประเทศท่ีสนับสนุน) 
๑.๓ การปราบเป็นหน้าที่ของกองก าลังพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลัง ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 

๒. กองโจรในการก่อความไม่สงบท าการรบด้วยอุดมการณ์ เป้าหมาย คือ การสนับสนุนจาก
ประชาชนและล้มล้างรัฐบาล แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

๒.๑ กองก าลังทหาร (ทหารหลัก และทหารประจ าภูมิภาค) 
๒.๒ ก าลังก่ึงทหาร (ก าลงัป้องกันตนเอง กองโจรรบ และกองโจรลับ)การปราบเป็นหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือกันด าเนินการควบคู่ไปกับการด าเนินการด้านการเมือง 
          การปราบกองก าลังติดอาวุธกองโจรในสงครามการก่อความไม่สงบนั้น  จะต้องพิจารณาเน้น
ความส าคัญในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และจติวิทยา มากกว่าการปราบกองโจรในสงครามตามแบบ 

แนวควำมคิดในกำรปรำบกองโจร  
การปราบกองโจรนั้นเป็นก าหนดการหลักอย่างหนึ่งในการ ปปส.  ซึ่งต้องกระท าควบคู่ไปกับ

การพิทักษ์ฯ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
๑. ความมุ่งหมายในการปราบ 

๑.๑ เพ่ือตัดรอนการปฏิบัติของกองโจรให้ลดลง 
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๑.๒ สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในพื้นท่ีเพ่ือให้เกื้อกูลต่อการพัฒนา 
  

๒. การปราบกองโจรอาจจะกระท าได้ ๒ วิธี คือ 
๒.๑ โดยสันติวิธี หลีกเลี่ยงความรุนแรง ใช้แนวทางเดียวกับการ ปปส.  คือลดความรุนแรง

ให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้มาตรการพิทักษ์ฯ ที่เข้มงวดกดดันด้วยการรบกวนต่อก าลังกองโจรที่ออกมาติดต่อ
ประชาชน และเปิดทางให้ออกมามอบตัว 

๒.๒ การปราบกองโจรโดยตรง โดยใช้ก าลังเข้าโจมตีฐานที่มั่นเพ่ือท าลายก าลังผู้ก่อความ
ไม่สงบ ต้องมีการข่าวที่แน่นอน 

๓. ประเภทการปฏิบัติการปราบกองโจรที่ส าคัญ 
๓.๑ การรบกวนก าลังกองโจร ได้แก่ การซุ่มโจมตี การตีโฉบฉวย การ ลว.รบ  และ      

ลว.หาข่าว การยิงรบกวนด้วย ป. การทิ้งระเบิดฐานที่มั่นกองโจร ท าในระยะยาว เพ่ือค้นหาที่มั่นกองโจร 
สร้างความสูญเสีย จ ากัดเสรีในการปฏิบัติ ท าให้กองโจรต้องอยู่กับที่ 

๓.๒ การปฏิบัติการรุก มุ่งหมายเพ่ือตัดรอนหรือท าลายก าลังกองโจร โดยการเข้าด ารง
การเกาะกองโจร และใช้ก าลังเข้าโจมตี 

๓.๓ การขัดขวางการสนับสนุนต่อกองโจรทั้งภายในและนอกประเทศโดยการพิทักษ์ประชาชน 
และทรัพยากร การควบคุมชายแดน 

๔. แบบของการปฏิบัติการทางยุทธวิธี มี ๒ แบบ  
๔.๑ การรณรงค์ด้วยการโจมตี มุ่งกระท าต่อก าลังทางยุทธวิธีของกองโจรและฐานที่มั่นใน

พ้ืนที่ช่วงชิง และพ้ืนที่ในความควบคุมของผู้ก่อความไม่สงบ 
๔.๒ การรณรงค์ด้วยการเสริมความมั่นคงเป็นการใช้ก าลังต่าง ๆ ผสมผสานกันตามแง่คิด

ของหน่วยพลเรือน ต ารวจและทหาร ตามแผนงานการ ปปส. ทั้งการพัฒนาและการป้องกันภายใน เพ่ือ
จัดตั้งให้ได้มาหรือด ารงไว้ซึ่งการควบคุมพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ 

๕. หน่วยทหารใช้รณรงค์ด้วยการเสริมความมั่นคงตามแผนงานการ ปปส. ในลักษณะดังนี้ 
๕.๑ ขั้นการเตรียมการและการรุก เน้นการปฏิบัติการทางยุทธวิธ ี
๕.๒ ขั้นการพัฒนา จะปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพ่ือให้บรรลุภารกิจในการ รปภ.ใน

ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติการข่าวกรอง การปฏิบัติการจิตวิทยา การพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร  และการ
ช่วยเหลือแนะน าควบคู่ไปด้วย 

๕.๓ ขั้นการส่งมอบ กระท าเมื่อพ้ืนที่ปลอดภัยจากกองโจร เมื่อส่วนราชการหรือส่วนงาน
อ่ืนได้เข้าไปปฏิบัติงานแล้ว หน่วยทหารก็จะค่อย ๆ ถอนตัวออก เพ่ือเตรียมเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 

ตอนที่ ๔ 
ก ำหนดกำรเสริมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรก่อควำมไม่สงบ 

๔. กำรข่ำวกรอง  

หลักมูลฐานที่ส าคัญที่สุดของการ ปปส. คือ ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงสภาพแวดล้อมของการ      
ก่อความไม่สงบ คือ ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ ขบวนการก่อความไม่สงบ ประชาชน และสภาพแวดล้อม
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ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการ ปปส. คือ การได้รับข่าว
กรองที่ละเอียด ถูกต้อง ทันเวลา 

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานข่าวกรองในการ ปปส. ๓ ประการ คือ 
๑. เพ่ือพิจารณาว่ามีการก่อความไม่สงบเกิดขึ้นหรือไม่ และมีความรุนแรงเพียงใดหาก

เกิดข้ึน 
๒. เพ่ือให้ได้ข่าวสารฝ่ายก่อความไม่สงบ ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศและ ประชาชน 
๓. เพ่ือลดการจารกรรม การบ่อนท าลายและการก่อวินาศกรรม ให้เหลือน้อยที่สุด 
 

กำรจัดหน่วยข่ำวกรองในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรก่อควำมไม่สงบ  
๑. มีเสรีในการปฏิบัติได้ทั่วประเทศ 
๒. ด ารงไว้ซึ่งการบันทึกหลักฐานข้อมูลข่าวกรองร่วมกัน 
๓. ประสานกิจกรรมข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองทั้งปวง 
๔. ด ารงไว้ซึ่งการควบคุมแหล่งข่าวแบบรวมการ 
๕. ด าเนินการด้านข่าวกรองให้แก่องค์การข่าวกรองที่เกี่ยวข้อง 
๖. จัดท าประมาณการและแผนข่าวกรอง 

แนวควำมคิดในกำรปฏิบัติกำรข่ำวกรอง 
๑. ขั้นที่ ๑ ของการก่อความไม่สงบ กิจกรรมหลักของผู้ก่อความไม่สงบ คือการบ่อนท าลาย 

การปฏิบัติการข่าวกรอง ควรกระท าแต่เนิ่น ๆ เพ่ือให้ได้หลักฐานของการบ่อนท าลายว่ามีความเกี่ยวพันกับ
ขบวนการของผู้ก่อความไม่สงบหรือไม่ เพ่ือที่ฝ่ายรัฐบาลจะได้ท าลายขบวนการก่อความไม่สงบนั้นเสีย  

๒. ขั้นที ่๒ กิจกรรมหลักของฝ่ายก่อความไม่สงบ จะเน้นในการท าสงครามกองโจรเพ่ือขยาย
พ้ืนที่ควบคุมและขยายฐานการสนับสนุนจากประชาชนต่อขบวนการก่อความไม่สงบ ก าลังที่ใช้ปฏิบัติหลัก 
คือ ทหารประจ าภูมิภาค การปฏิบัติการข่าวกรองจะเหมือนกับขั้นที่ ๑ แต่เพ่ิมเป้าหมายทหารประจ า
ภูมิภาคของฝ่ายก่อความไม่สงบไปด้วย 

๓. ขั้นที ่๓ เป็นขั้นการท าสงครามขบวนการ ผู้ปฏิบัติหลัก คือ ทหารหลักการปฏิบัติการข่าว
กรองขั้นนี้จะขยายขอบเขตไปครอบคลุมก าลังหลักของฝ่ายก่อความไม่สงบ การปฏิบัติการในขั้นนี้จะคล้าย
กับการด าเนินการข่าวกรองในสงครามตามแบบทั่วไป 

แหล่งข่ำวและเจ้ำหน้ำที่รวบรวมข่ำวสำร 
๑. แหล่งข่าวสารบุคคล ได้แก่ ประชาชน ผู้ขายข่าว ผู้กลับใจ และผู้ก่อความไม่สงบที่ถูกจับได้ 

๑.๑ ประชาชน เป็นแหล่งข่าวบุคคลที่มีความสมบูรณ์ที่สุด มีอยู่ในระดับท้องถิ่น โดยปกติ
ประกอบด้วยผู้น าของกลุ่มที่ไม่ลงรอยกัน พ่อค้า เจ้าของบาร์และผู้หญิงที่ท างานบาร์ ผู้น าศาสนาในท้องถิ่น 
แพทย์พยาบาล ประชาชนธรรมดา 

๑.๒ ผู้ขายข่าว เป็นผู้ที่อาสาสมัครหรือได้รับการคัดเลือกให้มาท างานโดยหวัง
ผลตอบแทน     มักให้ข่าวสารละเอียดและทันสมัย 

๑.๓ ผู้มอบตัว ให้ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและกิจกรรมของการก่อความไม่สงบ 
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        ๑.๔ ผู้ก่อความไม่สงบที่ถูกจับ สามารถให้ข่าวได้เหมือนกับผู้มอบตัว หรือผู้ขายข่าว แต่
เจตนารมณ์ในการให้ข่าวอาจมีน้อยกว่า 

๒. ร่องรอยหรือหลักฐาน ได้แก่ ประจักษ์พยานทางวัตถุ ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นถึงความ
เคลื่อนไหว หรือพฤติกรรมของผู้ก่อความไม่สงบที่คาดว่าจะกระท าได้ในอนาคต 

๓. เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร 
๓.๑ เจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นตัวแทนในการรวบรวมข่าวสารที่ดีที่สุดในระดับท้องถิ่น เพราะ

เป็นผู้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างดี สามารถให้ข่าวในเรื่องลักษณะภูมิประเทศ และ
สิ่งก่อสร้างในท้องถิ่น สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท่าทีของประชาชน และกิจกรรมของขบวนการ
ก่อความไม่สงบ 

๓.๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ทหารบกจะสามารถหาข่าวในเรื่องเดียวกับต ารวจ แต่จะเน้นใน
พ้ืนที่ชนบท ส่วนทหารอากาศจะให้ข่าวในเรื่องเก่ียวกับฐานที่มั่น ค่ายพัก เส้นทางล าเลียงของพวกก่อความ
ไม่สงบ โดยการตรวจการณ์ทางอากาศ ทหารเรือจะให้ข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของผู้ก่อความไม่สงบ
ทางน้ า 

๓.๓ หน่วยบริการข่าวกรองระดับชาติ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญเป็นพิเศษสามารถ
รวบรวมข่าวที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการ ปปส.  มักใช้ในการรวบรวมข่าวที่ใช้ในการลิดรอนหรือ
ท าลายก าลังผู้ก่อความไม่สงบ 

๓.๔ เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ของรัฐ ให้ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหวของผู้ก่อความไม่สงบ 

๕. กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ  
๕.๑ การ ปปส. นั้น หลักนิยมพ้ืนฐานก็คือ การป้องกันไม่ให้การก่อความไม่สงบขยายตัวรุนแรง

ขึ้นจนถึงเป็นภัยคุมคามที่มีอันตราย ด้วยการแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เป็นชนวนเหตุของการก่อความไม่สงบ
เสียแต่ต้น การปฏิบัติการจิตวิทยาที่กระท าในการ ปปส. กระท าเพ่ือสนับสนุนก าหนดการต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติการ ปปส. นั่นเอง โดยค านึงถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการวางแผน และพิจารณาหัวข้อในการโฆษณา
ให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่กระท า 

๕.๒ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชน เป็นการใช้มาตรการทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา เพ่ือให้ได้มาซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีตามความต้องการของประชาชน โดยมุ่งขจัด
สาเหตุที่ประชาชนไม่พอใจบทบาทของการปฏิบัติการจิตวิทยา ที่สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯ ก็
คือ การสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับรัฐบาล โดยการเผยแพร่ข่าวสารผลงานที่รัฐบาลกระท าลงไป การชี้แจงชัก
จูงที่ดีให้แก่ประชาชนบางส่วนที่สูญเสียผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาที่รัฐบาลกระท าลงไป ตลอดจนการ
จูงใจให้เกิดความร่วมมือจากประชาชน 

๕.๓ การพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร กระท าเพ่ือแยกกองโจรออกจากประชาชน เพ่ือค้นหา
และท าลายโครงสร้างของผู้ก่อความไม่สงบที่ปะปนอยู่กับประชาชนตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย
ให้กับชุมชน บทบาทของการปฏิบัติการจิตวิทยา กระท าเพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจในความจ าเป็นใน
การปฏิบัติของรัฐบาลกระท าเพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีและเกิดการต่อต้านขบวนการก่อการร้าย  
และเพ่ือให้ประชาชนสนับสนุนรัฐบาล การปฏิบัติการจิตวิทยา เพ่ือสนับสนุนการพิทักษ์ประชาชนและ



56 

 

ทรัพยากรนั้น การโฆษณาชวนเชื่อเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยปฏิบัติการโฆษณาชวน
เชื่อทั้งแบบ ขาว เทา ด า ผสมผสานกันให้เหมาะกับสภาวะและลักษณะของเป้าหมายด้วยการใช้หัวข้อ
โฆษณาท่ีเหมาะสม 

๕.๔ การปราบปรามกองก าลังติดอาวุธ มุ่งเพ่ือท าลายกองโจรติดอาวุธโดยใช้ก าลังเข้าปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธีเพ่ือท าลายฐานที่มั่น แหล่งสะสมเสบียง ตลอดจนก าลังกองโจรให้หมดสิ้นไป  บทบาทของ
ปฏิบัติการจิตวิทยา กระท าโดยการโฆษณาชวนเชื่อโจมตีจุดอ่อนของกองโจรเพ่ือท าลายขวัญและก าลังใจใน
การต่อสู้ การชักจูงให้ยอมแพ้และมอบตัวตลอดจนชักจูงให้เกิดความแตกแยกในหมู่กองโจร  เป้าหมายใน
การปฏิบัติการจิตวิทยา จะกระท าต่อเป้าหมายตัวกองโจรเป็นหลัก 

 
………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
บทท่ี ๕ 

กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ 
กล่ำวน ำ 

กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ หมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมทั้งปวงในด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ
และสังคม ที่กระท าต่อเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายเป็นกลางและฝ่ายเดียวกันทั้งในยามปกติและ
ยามสงคราม ด าเนินการทั้งในลักษณะปกปิดและเปิดเผย เพ่ือให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดเห็น 
อารมณ์ทัศนคติ และพฤติกรรมของเป้าหมายในทางท่ีจะสนับสนุนผลประโยชน์ของชาติ 

กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ 
การปฏิบัติกิจกรรมทั้งปวงในด้านการเมือง การทหาร  เศรษฐกิจ   และ สังคม ที่กระทบต่อ

เป้าหมายต่าง ๆ ทั้งฝ่ายตรงข้าม  ฝ่ายเป็นกลาง  และ  ฝ่ายเดียวกัน ทั้งในยามปกติ และยามสงคราม 
เพ่ือให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดเห็น อารมณ์  ทัศนคติ และพฤติกรรมของเป้าหมายในทางที่จะ
สนับสนุนผลประโยชน์ของชาติ  

กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ 
การใช้การโฆษณาชวนเชื่อและมาตรการอ่ืนใดที่ได้วางแผนไว้แล้วเพ่ือให้มีอิทธิพลต่อทัศนคติ 

อารมณ์ ท่าที และพฤติกรรมของฝ่ายศัตรู ฝ่ายเป็นกลางหรือฝ่ายพันธมิตร ในทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของชาติให้เป็นผลส าเร็จ (นส.๓๓-๕) 
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กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ 
การเผยแพร่ข่าวสาร ความคิดเห็น ลัทธิ หรือการจูงใจต่างๆ รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ  ตามแผนที่

วางไว้จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเพ่ือให้มีอิทธิพลเหนือจิตใจ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ต้องการในวิถีทางที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด (หลักนิยม กร. ของ ทบ.พ.ศ.๒๕๒๕) 

กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ 
กิจกรรมทางจิตวิทยาและการท าสงครามจิตวิทยาและมาตรการอ่ืนที่วางไว้เพ่ือให้มีอิทธิพลต่อ 

อารมณ์ ความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายเป็นกลาง และฝ่ายเราในหนทางที่จะ
สนับสนุน วัตถุประสงค์ของชาติ (นส.สบส.ปี ๑๘) 

ตอนที่ ๑ 
ประเภทและลักษณะของกำรด ำเนินงำน 

๑. ประเภทของกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ  แบ่ง ตามลักษณะของระดับความขัดแย้ง ความเข้มข้นของ
ระดับความขัดแย้งสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ 

๑.๑ ควำมขัดแย้งระดับต่ ำ มีระดับความรุนแรงอยู่ในระดับการก่อการร้าย ถึงการก่อความไม่
สงบ แต่ระดับความรุนแรงไม่ถึงขั้นของสงคราม  การปฏิบัติการทางทหารในความขัดแย้งระดับต่ า ได้แก่ 
การปฏิบัติการเพ่ือรักษาสันติภาพ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  การปฏิบัติการก่อการร้ายในยาม
สงบ และการต่อต้านการก่อการร้าย 

๑.๒ ควำมขัดแย้งระดับปำนกลำง มีระดับความรุนแรงอยู่ในระดับที่ท าให้เกิดสงครามตามแบบ
ขนาดเล็ก ถึงสงครามตามแบบขนาดใหญ่ 

๑.๓ ควำมขัดแย้งระดับสูง มีระดับความรุนแรงจนถึงขั้นสงครามนิวเคลียร์ 
การปฏิบัติการจิตวิทยาในความขัดแย้งระดับต่ า เป็นการปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทาง

ทหารในความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ได้แก่ การปฏิบัติการจิตวิทยาในการเพ่ือรักษาสันติภาพ การปฏิบัติการ
จิตวิทยาในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  และการปฏิบัติการจิตวิทยาในการต่อต้านการก่อการร้าย 

การปฏิบัติการจิตวิทยาในความขัดแย้งระดับปานกลางถึงระดับสูง หรือการปฏิบัติการจิตวิทยาใน
สภาวะสงคราม 

๒. กำรด ำเนินกำรปฏิบัติกำรจิตวทิยำแบ่งตำมลักษณะของกำรใช้ออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
๒.๑ ทำงยุทธศำสตร์  เป็นการปฏิบัติการที่มุ่งหวังผลระยะยาว ต้องด าเนินการอย่างกว้างขวาง 

ประสานการปฏิบัติอย่างกลมกลืนกับแผนยุทธศาสตร์โดยทั่วไปด้วย โดยธรรมดาเป้าหมายอยู่นอกยุทธ
บริเวณ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการจิตวิทยาทางยุทธศาสตร์นั้นย่อมแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่า
เป้าหมายนั้นเป็นศัตรู เป็นกลาง หรือเป็นพันธมิตร 

๒.๒ ทำงยุทธวิธี  เป็นการปฏิบัติการที่กระท าในยุทธบริเวณ โดยหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาของทหาร 
ซึ่งจัดไว้โดยเฉพาะและต้องการผลที่เกิดขึ้นในระยะสั้น เช่น ให้ทหารข้าศึกวางอาวุธ หลบหนี  เป็นต้น ปราณี 
และมีมนุษยธรรม 

๒.๓ กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำทำงส่งเสริมควำมม่ันคง  เป็นการปฏิบัติการที่กระท าให้ยุทธ
บริเวณในพื้นที่ฝ่ายเราเข้าไปยึดครองหรือปลดปล่อย ที่เรียกกันว่า การปฏิบัติการจิตวิทยาเสริมความมั่นคง 
อันเป็นลักษณะของการปฏิบัติการจิตวิทยาในลักษณะผสมผสานกันระหว่างการใช้ทางยุทธศาสตร์และ
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ยุทธวิธี ซึ่งความมุ่งหมายในการปฏิบัติการจิตวิทยาเสริมความมั่นคงนี้ กระท าเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของกิจกรรมพลเรือนให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มากที่สุดนั่นเอง 

๓. ลักษณะกำรด ำเนินกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ การด าเนินงานแบบ
เปิดเผย และแบบปกปิด 

๓.๑ กำรด ำเนินงำนแบบเปิดเผย หมายถึง การด าเนินงานที่ผู้กระท ายอมเปิดเผยตัวเองยอม
รับผิดชอบในการกระท าของตนอย่างเต็มที่ ถ้าหากมีผู้เสียหายประท้วง หรือเรียกร้องค่าเสียหาย การ
ด าเนินการแบบนี้ส่วนใหญ่หน่วยงานของรัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการ การด าเนินการในลักษณะนี้ต้องอาศัย
ความจริงเป็นมูลฐานมากที่สุด 

๓.๒ กำรด ำเนินงำนแบบปกปิด มีวัตถุประสงค์เพ่ือบ่อนท าลายฝ่ายตรงข้าม การด าเนินงานแบบ
นี้จะปกปิดผู้กระท า เพ่ือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโฆษณาชวนเชื่อเพราะใช้ความ
จริงเพียงบางส่วน ลักษณะเช่นนี้ไม่ควรใช้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการโดยตรง แต่อาจอยู่เบื้องหลัง 
โดยใช้องค์การบังหน้าเป็นผู้ด าเนินการ 
วัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ 

๑. วัตถุประสงค์ที่ก่อให้เกิดกำรรวมกัน คือ 
๑.๑ พัฒนาความสามัคคีของคนในชาติ 
๑.๒ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการต่อสู้ 
๑.๓ ส่งเสริมความสามารถในการรบ 
๑.๔ สร้างภาพพจน์ที่ดีต่อกันโดยเฉพาะต่อรัฐบาล 
๑.๕ ให้บริการข่าวสารแก่ประชาชน 
๑.๖ เพ่ิมพูนสัมพันธ์ภาพระหว่างพลเรือนกับทหาร 
๑.๗ ลบล้างและต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายตรงข้าม 
๑.๘ แนะแนวทางให้ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 

๒. วัตถุประสงค์ให้เกิดกำรแบ่งแยก โดย 
๒.๑ แสวงประโยชน์โดยการขยายผลจากความล่อแหลมและข้อผิดพลาดของฝ่ายตรงข้าม 
๒.๒ ใช้สนับสนุนมาตรการลวงให้เกิดความเข้าใจผิด 
๒.๓ ลดขวัญ และก าลังใจในการต่อสู้ 
๒.๔ ลดขีดความสามารถในการรบ 
๒.๕ หันเหหรือเปลี่ยนจุดสนใจของฝ่ายตรงข้าม 
๒.๖ ก่อให้เกิดการเสียภาพพจน์ต่อรัฐบาล ผู้ปกครอง หรือผู้น าทางทหารของฝ่ายตรงข้าม 
๒.๗ ยั่วยุให้เกิดความแตกแยกและต่อต้านกันเองระหว่างกลุ่ม 
๒.๘ ท าลายล้างความเชื่อมั่นของฝ่ายตรงข้าม 
๒.๙ เน้นย้ าถึงสิ่งกดดันและความอิจฉาริษยาในกลุ่มฝ่ายตรงข้าม 
๒.๑๐ เร้าให้เกิดการเอาใจออกห่าง 

ตอนที่ ๒ 
วงรอบกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ 
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๑. วัตถุประสงค์   คือ  สิ่งที่ก าหนดขึ้น  เพ่ือต้องการให้ผลการปฏิบัติการจิตวิทยาบรรลุผลส าเร็จ
เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ และวัตถุประสงค์นี้จะต้องปฏิบัติต ามนโยบายของชาติที่
ก าหนดให้  ดังนั้น  วัตถุประสงค์ก็คือ  ค าสั่ง, เข็มมุ่ง ของหน่วยเหนือที่สั่งการให้หน่วยที่มีหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาน าไปปฏิบัติภายใต้ขอบเขตของชาติที่ก าหนดไว้นั้นเอง เช่น 

๑.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาล 
๑.๒ เพ่ือให้ประชาชน ลด , ละ และเลิกอบายมุขทุกชนิดเพื่อป้องกัน โรคเอดส์ 
๑.๓ เพ่ือเรียกร้องให้ประชาชน หันมาให้ความร่วมมือกับรัฐบาล 
๑.๔ เพ่ือยั่วยุให้เกิดความแตกแยกระหว่างก าลังทหารฝ่ายตรงข้ามและประชาชนของประเทศ 
๑.๕ เพ่ือลดขวัญและประสิทธิภาพในการต่อสู้รบของฝ่ายตรงข้าม 

๒. งำน  คือ ภารกิจที่ต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และในวัตถุประสงค์หนึ่งๆ 
อาจจะมีงานหลายงานก็ได้  แต่ละงานแยกออกเป็นงานหลักและงานรอง  เพ่ือป้องกันความสับสนในการ
ปฏิบัติงานในการก าหนดงานจะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่หน่วยเหนือก าหนดให้ ประกอบด้วย
งานด้านการเมือง , การทหาร , เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา  

๒.๑ งานด้านการเมือง 
- ชี้ให้เห็นว่าการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

เหมาะสมที่สุดแล้วกับประเทศไทย 
- ชี้ให้เห็นว่าหากนักการเมือง หรือพรรคการเมืองขาดคุณธรรม และจริยธรรมมุ่งที่จะกอบโกย

ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพรรคแล้วต่อไปสถาบันพรรคการเมืองจะขาดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
จากประชาชน 

๒.๒ งานด้านการทหาร 
- ชี้ให้เห็นว่าการยอมแพ้ , กลับใจ และมอบตัว  บางครั้งจะเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้ท่านมี

ชีวิตอยู่ต่อไป  กระท าเพ่ือเป็นการลดขวัญและก าลังใจฝ่ายตรงข้ามในสภาวะการสู้รบ 

๑๑. วัตถปุระสงค์. วัตถปุระสงค์  

๖๖. ผล. ผล  ๒๒. งาน. งาน  

๕๕. เป้าหมาย. เป้าหมาย  ๓๓. แนวโฆษณา. แนวโฆษณา  

๔๔. สื่อโฆษณา. สื่อโฆษณา  
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- ชี้ให้เห็นว่าสถาบันทหารเป็นสถาบันเดียวที่มีขีดความสามารถในการป้องกันและคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

๒.๓ งานด้านเศรษฐกิจ 
- ชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นภูมิต้านทานการเป็นบุคคล

ล้มละลาย 
- ชี้ให้เห็นว่าความอดทน , การอดออม และการประหยัดจะช่วยให้รัฐบาลมั่นคง 

๒.๔ งานด้านสังคมจิตวิทยา 
- ชี้ให้เห็นว่าความสามัคคีเท่านั้น ที่จะช่วยให้เกิดพลังสร้างชาติ 
- ชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีส่วนส าคัญที่จะต้องทราบ และตระหนักถึงภัยพิบัติที่ก าลังจะเกิด

ขึ้นกับประเทศชาติ , ศาสนา , พระมหากษัตริย์ และการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเสถียรภาพของรัฐบาล 

๓. แนวโฆษณำ  คือ แนวทางชักชวนที่ก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับงานเพ่ือสนับสนุนงานให้บรรลุ 
แนวโฆษณาอาจเป็นวลี, กลุ่มค า, หรือข้อความสั้นๆ  ที่อ่านแล้วกินใจ มีความหมายเร้าอารมณ์  เมื่อผู้อ่าน
หรือผู้ฟัง อ่านหรือฟังแล้วเกิดคล้อยตาม และให้การสนับสนุนในงานนั้นๆ ให้บรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์ 
อาทิเช่น 

- รักลูกรักหลานช่วยกันต้านยาเสพติด 
- เศรษฐกิจเพียงพอไม่ต้องรอให้พ่อสั่ง 
- สามัคคีคือพลังสร้างชาติ 

๔. สื่อโฆษณำ   คือ  เครื่องมือที่ใช้ในการ ปจว. เพ่ือสื่อความหมายและความรู้สึกระหว่างผู้ท าการ 
ปจว. กับกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งหากขาดสื่อโฆษณาเสียแล้วก็จะไม่มีการปฏิบัติการจิตวิทยาเกิดขึ้นได้ สื่อ
โฆษณาจึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของการปฏิบัติการจิตวิทยา  เมื่อได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการ
แล้วก็จะต้องเตรียมการโฆษณาชวนเชื่อ หรือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ออกไป  โดยใช้สื่อโฆษณาเป็น
เครื่องมือในการเผยแพร่เข้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ  และสุดท้ายก็จะเห็นผลส าเร็จปรากฏขึ้นมา   
 เนื่องจากสื่อโฆษณามีความส าคัญ  ดังนั้นการปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อโฆษณาจึงต้องมีหลักการที่ต้อง
น ามาพิจารณาและยึดถือเพ่ือให้การปฏิบัติ จะไม่ได้ออกนอกทางจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ
ปฏิบัติการจิตวิทยาได้  

๕. เป้ำหมำย  คือ  กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มชนที่เราต้องการโน้มน้าวเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่าทีอารมณ์ 
พฤติกรรม  จากที่ไม่เห็นด้วยกับเรา ให้กลับมาเห็นด้วยแลร่วมกิจกรรมกับฝ่ายเราจนบรรลุภารกิจ  โดยปกติ
การแบ่งชนิดเป้าหมายในการปฏิบัติการจิตวิทยา  เราแบ่งเป้าหมายออกเป็น  ๓  ประเภท ดังนี้.-  

ก. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นฝ่ายเรา (เห็นด้วยกับฝ่ายเรา) 
ข. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นฝ่ายตรงข้าม (ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายเรา) 
ค. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นฝ่ายเป็นกลาง (วางตัวเป็นกลาง) 

๖. ผล คือ   สิ่งที่บังเกิดขึ้นเมื่อเป้าหมายได้สัมผัสกับการด าเนินการ ปจว. การประเมินผลการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาที่เราได้กระท าไปแล้วว่าได้ผลเพียงใด เพ่ือน าผลนั้นมาวิเคราะห์ , วิจัยหาเหตุแห่งความ
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บกพร่องในการปฏิบัติที่ผ่านมา  เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  ให้การปฏิบัติการจิตวิทยาในครั้งต่อไปส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าการเพ่ิมความถ่ีในการรณรงค์ 
วิธีกำรในกำรปฏิบัติกำรทำงจิตวิทยำ  

๑.รวบรวมข่าวกรองพ้ืนที่,เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร ประชาชน ความรู้สึก ความคิด การ
กระท า ของประชาชน 

๒. หาประเภทหรือบุคคลที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ 
๓. หาจุดล่อแหลมที่จะใช้เป็นประเด็นยั่วยุให้บุคคลเป้าหมาย เกิดความคิด อารมณ์ ท่าที และ

พฤติกรรมที่เราต้องการ 
๔. หาบุคคลเป้าหมาย , สื่อโฆษณา , ประเดน็ที่จะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของเป้าหมาย 
๕. ก าหนดหัวข้อโฆษณาชวนเชื่อและสื่อการโฆษณาชวนเชื่อ 
๖. ผลิตสื่อการโฆษณาชวนเชื่อ 
๗. แพร่การโฆษณาชวนเชื่อส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
๘. ส ารวจผลการโฆษณาชวนเชื่อและแก้ไข 
๙. ปรับปรุงการโฆษณาชวนเชื่อ,รวบรวมข่าวกรองใหม่เป็นวงรอบ 

ตอนที่ ๓ 
เครื่องมือในกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ 

สื่อที่ใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อเป็นเครื่องมือในการท าข่าวสารการโฆษณาชวนเชื่อไปถึงผู้รับรู้หรือ
กลุ่มเป้าหมาย ตามแผนที่ได้เตรียมไว้ส าหรับชุดโสตทัศนะนั้น เป็นสื่อโฆษณาอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกันมี
ทั้งเครื่องที่ฟังได้ด้วยหู และเห็นด้วยตา สื่อโฆษณาดังกล่าวนี้สามารถใช้กับเป้าหมายได้ทุกชนิด นับว่าเป็น
สื่อโฆษณาที่ดีท่ีสุดอย่างหนึ่ง สื่อโฆษณาดังกล่าวแล้วมี วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เครื่องขยายเสียง  

๑. วิทยุ  
๑.๑ วิทยุ เป็นสื่อโฆษณาซึ่งใช้มากในระดับชาติ และระดับจังหวัด แต่ไม่ควรมองข้ามการใช้

ท้องถิ่น  
๑.๒ ขีดความสามารถ  

๑) ความรวดเร็ว เป็นสื่อชนิดมีความเร็วมากที่สุด มีประสิทธิภาพในด้านความเร็วสูงในการ
ถ่ายทอดข่าวที่เกิดข้ึนได้ทันเวลา  

๒) คลุมพ้ืนที่ได้กว้างขวาง สามารถกระจายข่าวสารไปได้ไกล ๆ ไปได้ทุกหนทุกแห่ง  
๓) เข้าใจได้ง่าย ใช้ความพยายาม หรือไม่ใช้ความพยายามก็ฟังได้การไม่รู้หนังสือไม่เป็น

อุปสรรค 
๔) มีความสามารถรอบตัว โดยสามารถถ่ายทอดข่าวสาร ละคร ดนตรี และรายการประเภท

อ่ืน ๆ             
๕) ความคุ้นเคย ผู้ที่มีเครื่องรับวิทยุ มักจะมีนิสัยชอบฟังวิทยุเป็นประจ า  
๖) อิทธิพลชักจูงอารมณ์ น้ าเสียงมีความสามารถในการเร่งเร้าอารมณ์ได้มากกว่าถ้อยค าที่

ตีพิมพ์   
๗) โน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อถือได้มากจากน้ าเสียงผู้พูด  
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๑.๓ ขีดจ ากัด  
๑) การรบกวนขัดขวางของฝ่ายตรงข้ามอาจป้องกันผู้รับรู้เป้าหมายจากการรับฟัง 
๒) การขาดเครื่องรับฟังวิทยุในเขตทุรกันดาร   
๓) ความประทับใจชั่วขณะ วิทยุให้ความประทับใจในระยะสั้น ๆ เท่านั้น  
๔) ไม่สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้เมื่อออกอากาศแล้วผ่านเลยไป (นอกจากอัดเสียงไว้ ) 
๕) ใช้การฟังด้วยหูเป็นหลักอยู่เพียงอย่างเดียว ฉะนั้นรายการต้องเหมาะแก่การฟังโดยสะดวก  

๑.๔ ข้อดี ของวิทยุก็คือ สามารถส่งข่าวไปได้ไกล ๆ คลุมพ้ืนที่ได้กว้างส าหรับผู้ที่มีวิทยุสามารถรู้
ข่าวสาร การบ้านเมืองได้ทันเวลา  

๑.๕ ข้อเสีย ของวิทยุก็คือ ผู้ไม่มีวิทยุไม่สามารถรู้ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองได้เลย 
 
  
๑.๖ ประโยชน์  

๑) เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างรัฐบาลกับประชาชน  
๒) เป็นสื่อกลางในการมอบความรู้ข่าวสาร  เรื่องราวเกี่ยวกับนโยบายของชาติให้ประชาชนทราบ  
๓) ให้ความบันเทิงแก่ประชาชน     
๔) เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน ชาติทั่วโลก  
๕) ท าให้ทราบว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร  

๒. โทรทัศน์ 
๒.๑ โทรทัศน์ก็เช่นเดียวกับวิทยุ หาประโยชน์จากโสตประสาท เพ่ือน าความคิดเช่นเดียวกับ

สิ่งพิมพ์เหมือนกัน โทรทัศน์หาประโยชน์จากลักษณะประสาทและเพ่ิมส่วน คือ เห็นความเคลื่อนไหวภาพที่
เคลื่อนไหวบนจอดึงความสนใจของผู้ชมไว้ได้ เหมือนกับภาพยนตร์  

๒.๒ โทรทัศน์สามารถเข้าถึงประชาชนจ านวนมาก มีส่วนประกอบร่วมกัน คือ การเห็นได้ยินเสียง 
ความเคลื่อนไหว และความใกล้ชิด ไม่เพียงแต่เป็นสื่อโฆษณาติดต่อมวลชน แต่ยังเป็นแบบของการติดต่อ
เกี่ยวข้องกันภายในสังคมขนาดสูง 

   ๒.๓ ขีดความสามารถ  
๑) ความเร็วเหมือนวิทยุ โทรทัศน์ สามารถผลิตรายการเข้าถึงส่วนไกลของเป้าหมายได้เร็วมาก  
๒) อุปสรรคการไม่รู้หนังสือ โทรทัศน์เข้าช่วยการไม่รู้หนังสือ สามารถท าให้ผู้ชมเข้าใจได้  
๓) โทรทัศน์เป็นตัวรวมน าคนเข้าใกล้ชิดกันในที่ตั้ง ให้ทุกคนคุ้นเคยกับภาษาเขียนก็เข้าใจได้ 

และ ให้ทุกคนคุ้นเคยกับความคิดและแนวความคิดเหมือนกัน  
๒.๔ ขีดจ ากัด  

๑) ภูมิประเทศ และสภาพบรรยากาศ กระทบต่อระยะท าการและก าลังส่งสัญญาณ 
๒) การรับ การกระจัดกระจายของเครื่องโทรทัศน์มีไมท่ั่วไป และไม่สม่ าเสมอทั่วโลก  
๓) ก าลังไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์ต้องใช้เครื่องก าลังไฟฟ้าภายนอก 
๕) เครื่องอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ บอบบางและเสียหายได้ง่าย  สิ้นเปลืองมาก ราคาแพง  
๖) ต้องการเจ้าหน้าที่พิเศษ ที่มีความรู้ความสามารถกว่าเจ้าหน้าที่ท่ีจะควบคุมสถานีวิทยุ  
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๒.๕ ประโยชน์  
๑) ใช้เป็นสื่อโฆษณาของทางราชการ ต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี  
๒)ให้ข่าวสาร เรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ประชาชนควรทราบ "อุตุนิยมวิทยา"  
๓) กระจายความคับคั่งของกลุ่มชนเมื่อมีงานเทศกาล หรือพิธีการต่าง ๆ  
๔) ท าให้ประชาชนมีจิตใจฮึกเหิมเกิดความรักชาติบ้านเมือง และรักการบันเทิง  
๕) ให้ประชาชนได้รับการบันเทิง และเยาวชนของชาติ ได้เกิดแนวความคิดในการริเริ่ม   

๓. เครื่องขยำยเสียง  
เครื่องขยายเสียงสามารถใช้เครื่องขยายเสียงในการชักจูงผู้รับฟัง รู้ประเภทต่าง ๆ ได้ดี เครื่อง

ขยายเสียงอาจให้คนขนไปเอง หรือติดตั้งเข้ากับยานพาหนะภาคพ้ืนดิน เครื่องบิน หรือเรือซ่ึงไปทางน้ าได้  
๓.๑ ขีดความสามารถ 

๑) เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพดี ของการชักจูงแบบเผชิญหน้า 
 ๒) มีความคล่องตัว (ยืดหยุ่นได)้ และโต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว  
 ๓) ใช้เครื่องขยายเสียงเพ่ิมก าลังของวิทยุให้มีความดังยิ่งขึ้น   

๓.๒ ขีดจ ากัด  
๑) ก าลังส่งจ ากัดจึงใช้ปฏิบัติการเฉพาะในท้องถิ่นเท่านั้น  
๒) สภาพของลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศอาจเป็นอุปสรรค 
๓) จุดล่อแหลม ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายแตท่ าให้ข้าศึกเห็นเป้าหมาย  

๓.๓ ประโยชน์  
๑) เป็นสื่อโฆษณาในการขยายเสียงติดต่อกับประชาน  
๒) เป็นสื่อในการมอบความรู้ ข่าวสาร นโยบายต่าง ๆ  
๓) ให้ความบันเทิง (เปิดเพลงปลุกใจ) ท าให้ฮึกเหิมมีจิตใจรักชาติ  
๕) ได้ยินไกล และคลุมพ้ืนทีท่ าให้ทราบว่าใคร ? ท าอะไร ? มีวัตถุประสงค์อย่างไร ?  

๔. ภำพยนตร์  
ภาพยนตร์ เป็นสื่อโฆษณาที่ดี หากน าไปใช้ได้ เพราะภาพยนตร์จะเรียกคนมาเป็นกลุ่มเพ่ือจะ

ประชุมชี้แจงข่าวสารต่าง ๆ ตามความต้องการได้ โดยนัดแนะหรือเกณฑ์ชาวบ้านให้มาร่วมกลุ่มเพราะ
ชาวบ้านต้องการชมภาพยนตร์อยู่แล้ว  

๔.๑ ขีดความสามารถของภาพยนตร์  
๑) ความไม่รู้หนังสือไม่เป็นอุปสรรคใด ๆ ต่อการชมภาพยนตร์ 
๒) การแสดงภาพยนตร์ เป็นเชิงการแสดงด้วยวิธีต่าง ๆ ด้วยทางอ้อม  
๓) ก่อให้เกิดความเชื่อถือความนึกคิดได้สูงมีความตื่นเต้นสนุก  
๔) สื่อโฆษณาสากล เนื่องจากมีภาพ โสตทัศนะผสมกัน  

๔.๒ ขีดจ ากัดของภาพยนตร์  
๑) ต้องมีการเตรียมการใช้เวลาและใช้จ่ายสูง  
๒) จ านวนประชาชนน้อยไม่คุ้มค่าเพราะใช้จ่ายมาก  
๓) เนื้อเรื่องอาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่ง แต่ไม่เหมาะสมกับอีกสถานการณ์หนึ่งก็ได้  
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กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำและกำรประชำสัมพันธ์ 
 
ประเภท เนื้อหำ ผู้รับฟัง หมำยเหตุ 

การประชาสัมพันธ์ ๑. ความจริงทั้งหมด 
๒. ความจริงเท่าที่จ าเป็น 

ประชาชน 
ฝ่ายรัฐบาล 

 

ปจว. ๑. ความจริงทั้งหมด 
๒. ความจริงเท่าที่จ าเป็น 
๓. ความจริงบางส่วน 
และความน่าเชื่อถือ 

ชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติ หมายรวมทั้งคนใน
ชาติที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลด้วย 

 
ตอนที่๔ 
กำรโฆษณำชวนเชื่อและกำรต่อต้ำนกำรโฆษณำ 

ข่าวสาร ความคิดเห็น หลักนิยม หรือการจูงใจ  เป็นพิเศษ  อย่างไรก็ตามที่แพร่ กระจายออเพ่ือให้มี
อิทธิพลต่อความเห็น อารมณ์ ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของกลุ่มชน เพ่ือผลประโยชน์ของผู้ส่งเสริม ไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ประเภทของกำรโฆษณำ 
๑. การโฆษณาประเภทสีขาว  กระท าโดยเปิดเผย แสดงตัว ผู้โฆษณาประเภทนี้ คือ การโฆษณา

ของทางราชการนั่นเอง 
๒. การโฆษณาประเภทสีด า  ปฏิบัติการแบบลับ ปกปิดแหล่งข่าว การโฆษณาประเภทนี้อ้างว่ามา

จากแหล่งข่าวอื่นซึ่งมิใช่แหล่งข่าวที่แท้จริง 
๓. การโฆษณาประเภทสีเทา (การโฆษณาแบบผสม) เป็นการโฆษณาที่มิได้แจ้งหลักฐานที่แน่นอน

เกี่ยวกับแหล่งข่าวที่มา แม้ว่าอาจจะมีก็ตาม 
ผลดี – ผลเสียของกำรโฆษณำสีขำว 

๑. ผลดีของกำรโฆษณำสีขำว 
๑.๑ เป็นเสียงของทางราชการ ซึ่งแถลงทราบถึงวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของชาติ 
๑.๒ ใช้ได้เต็มท่ีและใช้ได้อย่างเป็นทางการตามฐานะแห่งอ านาจและเกียรติคุณเท่าท่ีประเทศ 
๑.๓ อาจใช้ดินแดนอันเป็นประเทศของข้าศึก แม้ข้าศึกไม่ปรารถนาจะสนใจก็ตาม 
๑.๔ อาจใช้ต่อต้านการโฆษณาของข้าศึกโดยตรง 

๒. ผลเสียของกำรโฆษณำสีขำว 
๒.๑ เป็นเสียงของฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ อาจจะไม่ได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากเป้าหมาย 
๒.๒ ช่องทางเผยแพร่ในหมู่ข้าศึกมีจ ากัด อาจถูกลบล้างด้วยการโฆษณาของข้าศึกได้ 
๒.๓ กระท าข้ึนจากภายนอกของประเทศข้าศึก ดังนั้น จึงอาจถูกจ ากัดลงได้ 
๒.๔ ระยะทางที่ห่างไกล อาจใช้วิทยุและการทิ้งใบปลิวระยะไกล เป็นจุดอ่อนส าหรับการ

โฆษณาของข้าศึก 
ผลดี – ผลเสียของกำรโฆษณำสีเทำ 
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๑. ผลดีของกำรโฆษณำสีเทำ 
จะเกิดผลได้มากถ้าเข้าใจและมีความช านาญในการใช้ดีพอ หลีกเลี่ยงจากการถูกประณาม 

หรือถูกเข้าใจว่าเป็นการโฆษณาของฝ่ายข้าศึกให้ได้ สามารถสร้างข้อความ หรือสาระที่กระทบกระเทือนต่อ
จิตใจของข้าศึกได้เต็มที่ โดยไม่ต้องเกรงกลัวผลสะท้อนของต้นตอ หรือแหล่งก าเนิดอันแท้จริง สามารถกุ
หรือสร้างข้อความและเรื่องราวขึ้นมาได้เรื่อยๆ โดยที่ฝ่ายข้าศึกไม่สามารถจะสืบทราบแหล่งก าเนิดอัน
แท้จริงได้ง่ายๆ โดยเฉพาะเหมาะที่สุดในการสร้าง “ข่าวโคมลอย” ขึ้นเพ่ือเผยแพร่ออกไป 

๒.ผลเสียของกำรโฆษณำสีเทำ 
ยากในการปกปิดซ่อนเร้นความลับของแหล่งก าเนิด ตลอดจนตัวเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย  เป็น

จุดอ่อนต่อการวิเคราะห์ข้อความหรือเจตนาของการโฆษณาที่ได้แพร่ออกไป ซึ่งเป็นการลดประสิทธิภาพใน
ข้อความที่ได้โฆษณา นอกจากนั้น ข้าศึกยังสามารถด าเนินการต่อต้านได้ง่ายกว่าวิธีอ่ืน 

ผลดี – ผลเสียของกำรโฆษณำสีด ำ 
๑. ผลดีของกำรโฆษณำสีด ำ 

สามารถท าในดินแดนของข้าศึกได้ เพราะด าเนินไปโดยวิธีปกปิด ทั้งสามารถจะส่งข่าวสารการ
โฆษณาได้อย่างรวดเร็วทันควัน และตรงต่อจุดเป้าหมายที่ต้องการด้วย  เนื่องจากเกิดจากแหล่งข่าวที่ไม่
ปรากฎต้นตออันแท้จริง หรือเกิดขึ้นจากแหล่งข่าวปลอม  ดังนั้น อาจใช้ท าลายขวัญข้าศึกได้ง่าย โดยวิธี
โฆษณาให้ข้าศึกทราบว่าเกิดมีการขัดแย้ง หรือทรยศข้ึนแล้วในหมู่ทหารบางส่วนของข้าศึก เป็นต้น 

การโฆษณาสีด าแตกต่างกับการโฆษณาสีขาว แตกต่างกับการโฆษณาทางการเมือง จึงสามารถ
ที่จะใช้ข้อความหรือวิธีการทางเทคนิคที่ไม่จ าเป็นต้องให้เหมาะสมกับวิธีการโฆษณาสีขาวเสมอไปก็ได้ 

เนื่องจากเป็นการกระท าที่ปกปิดซ่อนเร้นและยากที่จะค้นคว้าหาแหล่งอันเป็นต้นตอได้ง่ายๆ  
ดังนั้น ข้าศึกท าการต่อต้านการโฆษณาชนิดนี้ได้ยาก และหวังผลได้น้อยมากด้วย 

๒. ผลเสียของกำรโฆษณำสีด ำ 
ต้องระมัดระวังมาก เพ่ือหลีกเลี่ยงการแสดงแหล่งต้นตอโดยเปิดเผย และเพ่ือป้องกันมิให้

สูญเสียความน่าเชื่อถือ (Credibility) ไปด้วย ประสานงานกับการโฆษณาแบบเปิดเผยได้ยากมาก 
หลักกำรโฆษณำ 

๑.อย่าให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ 
๒.มุ่งต่อบุคคลส าคัญ                   ๕.ความกลมกลืน 
๓.อย่าสร้างเรื่องใหม่                   ๖.ความอ่อนตัว 
๔.สิ่งอ านวยความสะดวกในท้องถิ่น  ๗.การควบคุม 

สื่อโฆษณำ 
คือ สื่อทางโสต, สื่อทางทัศนะและสื่อทางโสต ทัศนะในการวางแผนการใช้สื่อที่รัดกุม ผู้วางแผน

นอกจากจะค านึงถึงขีดความสามารถในการแพร่กระจายสื่อแล้วยังต้องค านึงถึงการเข้าถึงเป้าหมายของสื่อ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. สื่อทางโสต (การพูด) 
สื่อทางโสตเป็นสื่อที่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพทางการฟังเพียงอย่างเดียว จะมีประโยชน์และ

มีความเหมาะสมในการบรรยายชี้แจง การสื่อข่าวที่ไม่ซับซ้อนมากนัก สื่อเหล่านี้จะเกิดประสิทธิภาพอย่าง
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สูงหากได้มีการวางแผนใช้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มีคุณภาพทางน้ าเสียง การสื่อความหมายโดยใช้สื่อทางโสตไม่
ต้องการการเตรียมการเก่ียวกับผู้รับสื่อมากนัก ช่วยก าจัดหรือลดปัญหาเรื่องของผู้อ่านหนังสื่อไม่ออก ปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จ ก็คือการเน้นย้ าอยู่เสมอ ชนิดสื่อประเภทนี้ ก็คือ สถานีวิทยุ และล าโพง
กระจายเสียง 

๒. สื่อทางทัศนะ (สิ่งพิมพ์) 
รวมสื่อทุกชนิดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา เช่น ใบปลิว, แผ่นพับ,นิตยสาร, 

หนังสือพิมพ์, แผ่นปิด, หนังสือคู่มือ, หนังสือขนาดเล็ก, หนังสือทั่วไป, กระดาษโปรย รวมถึงงานเขียน, งาน
สี และการแกะสลักด้วย เป็นสื่อที่รวมผลกระทบต่อเป้าหมายทั้งทางสายตาและทางเสียง นอกจากสื่อ
ทางการพบปะแล้ว สื่อทางโสตทัศนะจะรวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารด้วยโทรทัศน์, ภาพยนตร์, แผ่นฉาย และ
การแสดงดนตรี 

๓. สื่อทางโสตทัศนะ (การกระท า) 
จะต้องกระท าเสมอ การปฏิบัติการจิตวิทยาในการปฏิบัติการพิเศษ หรือในสงครามพิเศษ

กระท าโดยใช้การโฆษณาชวนเชื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลในการปฏิบัติการจิตวิทยา มุ่งกระท าเพ่ือ
สนับสนุนการท าสงครามนอกแบบ การป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบ รวมทั้งภารกิจส าคัญอ่ืน ๆ
การปฏิบัติการจิตวิทยาในการปฏิบัติการพิเศษจะมีลักษณะแตกต่างจากการปฏิบัติการจิตวิทยาในสงคราม
ตามแบบในเรื่อง 

๓.๑ วัตถุประสงค์ 
๓.๒ เป้าหมาย 
๓.๓ ล าดับความเร่งด่วนในการปฏิบัติ 
๓.๔ ลักษณะของการด าเนินการ 
๓.๕ หน่วยปฏิบัติและผู้ปฏิบัติหลัก 

ทฤษฎีทั่วไปของกำรโฆษณำ 
๑.เลือกเรื่องที่เป็นที่สนใจของประชาชน 
๒.ใช้สัญลักษณ์ภาพหรือข้อความง่ายๆ 
๓.กล่าวซ้ าบ่อยๆ 
๔.อาศัยความเป็นกันเอง 
๕.แนะแนวทางให้ปฏิบัติ 

เทคนิคกำรโฆษณำที่ส ำคัญ 
๑.เลือกใช้ประโยคหรือถ้อยค าไพเราะ 
๒.อ้างพยานหลักฐาน (ข้อพิสูจน์) 
๓.จะต้องจ าได้ (เข้าใจง่าย เกิดความสนใจ พูดซ้ าๆเสมอ 
๔.แสดงความเป็นพวกเดียวกัน 
๕.ทับถม(ศัตรู) ส่งเสริม (ฝ่ายเรา) 
๖.พวกมากลากไป (ท าให้เชื่อว่าคนส่วนมากเป็นเช่นนั้น) 
๗.แนะเป็นนัย 
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๘.ตั้งสมญาประณาม เช่น ศักดินา ทรราช 
๙.บ่ายเบี่ยงหรือเลื่อนผัดไป 

หลักในกำรต่อต้ำนกำรโฆษณำชวนเชื่อ 
๑. ท าการโฆษณาชวนเชื่ออย่างถูกต้องสมบูรณ์ กว้างขวาง และรวดเร็ว 
๒. สร้างให้เกิดความเชื่อมั่นตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายเรา 
๓. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นโดยเสรี 
๔. รับฟังความคิดเห็นและอย่ามุ่งร้ายต่อผู้ที่มีความคิดเห็นขัดแย้งโดยบริสุทธิ์ใจ 
๕. ชี้แจงถึงความล่อแหลมที่แท้จริงของฝ่ายเรา หรือช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้าม ท า

การโฆษณาชวนเชื่อได้ และช่วยกันขจัดให้หมดสิ้นไป 
๖. ก าจัดตัวแทนของฝ่ายตรงข้ามที่ด าเนินการเผยแพร่การโฆษณาชวนเชื่อ 
๗. ชี้ให้เห็นถึงความตลบตะแลงของฝ่ายตรงข้าม 
๘. อย่าให้การโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายตรงข้าม เล็ดลอดเข้ามาถึงฝ่ายเราเสียทั้งหมดทีเดียว 
๙. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกนายฝึกหัดตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อ 

เทคนิคกำรตอบโต้กำรโฆษณำชวนเชื่อ 
๑. กำรรีบชิงกระท ำก่อน (FORESTALLING) กระท าในเรื่องที่ข้าศึกจะน ามาใช้โฆษณาชวนเชื่อ

ก่อน เพ่ือที่จะให้เกิดผลดีในการใช้เทคนิคนี้ ต้องประมาณการว่านักโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายข้าศึกจะมี
ปฏิกิริยาอย่างใด เมื่อรู้ว่าฝ่ายเรากระท าดังกล่าว นอกจากนั้นจะต้องมั่นใจได้ว่าการตอบโต้ด้วยเทคนิคนี้จะ
กระท าได้ทันเวลา จะต้องกระท าให้ล่วงหน้าเพียงพอที่จะแพร่กระจายไปถึงเป้าหมายผู้ฟังก่อนที่ฝ่ายข้าศึก
จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ 

๒. กำรพิสูจน์หักล้ำงโดยตรง (DIRECT REFUTATION) คือ การพิสูจน์ให้เห็นว่าการโฆษณาชวน
เชื่อของฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นสิ่งที่ผิด, ไม่จริง หรือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ โดยที่การแก้ข้อกล่าวหานั้นจะไม่
กลับไปเป็นการเสริมสร้างสนับสนุนให้แก่ฝ่ายตรงข้าม ข้อเสียเปรียบคือ เรื่องที่จะโฆษณามีโอกาสแพร่ขยาย
ไปยังสาธารณะชนมากขึ้น อาจกลายเป็นการช่วยโฆษณาซ้ าให้แก่ฝ่ายตรงข้าม เพ่ือให้การใช้มีประสิทธิภาพ 
จะต้องมีข่าวสารอย่างเพียงพอในเรื่องที่จะหักล้างและพิสูจน์ได้ว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้กระท าผิด  การพิสูจน์
หักล้างจะต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือไว้วางใจจากผู้ฟัง และแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วเท่าที่
จะท าได้ 

๓. กำรพิสูจน์หักล้ำงทำงอ้อม (INDIRECT REFUTATION) การหักล้างทางอ้อมประกอบด้วย 
การน าเอาหัวข้อเรื่องใหม่ที่สนับสนุนการหักล้างข้อกล่าวหาจากฝ่ายตรงข้ามมาใช้ท าการหักล้างในทางอ้อม 
การใช้เทคนิคนี้จะช่วยมิให้ฝ่ายเรากลับกลายเป็นผู้ช่วยเสริมหรือแพร่กระจาย บทความข่าวสารของฝ่ายตรง
ข้าม เช่น ที่ใช้กับเทคนิคการหักล้างโดยตรงมากข้ึน 

๔. กำรเบนควำมสนใจ (DIVERSIONARY) การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อด้วยวิธีเบนความสนใจ 
คือ การพยายามเบนความสนใจของเป้าหมายผู้รับฟังจากต้นเรื่องที่ฝ่ายตรงข้ามใช้โฆษณาชวนเชื่อโดยสร้าง
เรื่องท่ีท าข้ึนใหม่เรื่องเดียวหรือหลาย ๆ เรื่อง ท าการโฆษณาโดยประมาณการณ์แล้วว่าเรื่องเหล่านั้นจะเกิด
ผลดีต่อฝ่ายเรามากกว่า 
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๕. กำรนิ่งเงียบ (SILENCE) ในกรณีที่เรื่องโฆษณาชวนเชื่อที่ฝ่ายตรงข้ามน ามาใช้จะไม่ก่อให้เกิด
ผลดีหรือผลส าเร็จแก่ฝ่ายเรา หรือไม่นั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องท าการตอบโต้ การนิ่งเฉยเสียอาจเป็นหนทางที่ดี
ที่สุด ก่อนใช้เทคนิคนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจิตวิทยาจะต้องประมาณการณ์ถึงผลการนิ่งเฉยนั้นน่าจะส่งผลต่อ
เป้าหมายผู้รับฟังอย่างไรก่อนไว้ด้วย 

๖. กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน (IMMUNIZATION) เทคนิคการสร้างภูมิคุ้มกันของการต่อต้านของการ
โฆษณาชวนเชื่อ ประกอบด้วยการใช้โครงงานทางการศึกษา และโครงงานทางด้านข่าวสาร เพ่ือปรับสถานะ
ของเป้าหมายผู้รับฟังให้ลดการยอมรับฟังการโฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายตรงข้าม เทคนิคนี้บางทีก็เรียกว่าการ
ฉีด (INOCULATION) คุ้มกัน 

๗. กำรใช้มำตรกำรจ ำกัด (RESTICTIVE MEASURES) การใช้มาตรการนี้ใช้เพ่ือขัดขวาง
เป้าหมาย   มิให้เข้าถึงการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายข้าศึก อย่างไรก็ดีการใช้เทคนิคนี้อย่างไม่ระมัดระวังแล้ว
จะกลายเป็นการสร้างจุดสนใจให้แก่เป้าหมายผู้รับฟัง ให้เพ่ิมความสนใจต่อการโฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายตรง
ข้ามมากยิ่งขึ้น เทคนิคนี้จะไม่มีความจ าเป็นถ้าเรามีก าลังเพียงพอที่จะเอาชนะใจเป้าหมายได้  เทคนิคนี้จะมี
ผลเสียบ่อยเนื่องจากว่าขัดต่อหลักการทางการจิตวิทยา ซึ่งเรามีความมุ่งหมายที่จะเพ่ิมการร่วมมือหรือ
สนับสนุนจากเป้าหมายผู้ฟัง 

๘. ท ำให้เห็นว่ำเป็นเรื่องเล็ก (MINIMZING THE SUBJECT) เทคนิคนี้คือ การลดจุดสนใจต่อ
การโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งอาจท าอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๓ แนวทาง ต่อไปนี้ คือ 

๘.๑ เน้นให้เกิดภาพพจน์ที่ว่า นั่นเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายตรงข้ามท่ีแยบยล 
๘.๒ พยายามบ่ายเบี่ยงเรื่องทั้งหมด และชี้แนะการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายข้าศึกเป็นเรื่องที่ผิด  

ไม่จริง ไม่ถูกต้อง 
๘.๓ กล่าวสั้น ๆ ว่าฝ่ายตรงข้ามอ้างเพ่ือสร้างความเชื่อถือแก่ฝ่ายตนแล้วไม่น ากลับ มากล่าวถึงอีก 

๙. ลวงด้วยกำรสร้ำงเรื่องเทียม (IMITATIVE DECEPTION) การลวงด้วยการสร้างเรื่องเทียม
อาจใช้หักล้างหรือลดความเชื่อถือต่อการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายข้าศึกด้วยการค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงแก้ไข
การโฆษณาชวนเชื่อนั้นให้เปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กที่ละน้อย 

............................................. 
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บทท่ี ๖ 
กฎกำรปะทะและกำรใช้ก ำลัง 

กล่ำวน ำ 
กฎการใช้ก าลังเฉพาะการปฏิบัติการทางบก จะเป็นแนวทางการปฏิบัติการใช้ก าลังทหารที่มีอยู่

ภายใต้กรอบของกฎหมายทั้งภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บังคับบัญชาใน
ทุกระดับชั้นทุกพ้ืนที่ปฏิบัติการ สามารถตัดสินใจการใช้ก าลังได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมกับสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน และสอดคล้องกับระดับความรุนแรงของใสถานการณ์ โดยการพิจารณาใช้
ก าลังตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ทรัพย์สิน และประชาชนผู้บริสุทธิ์ให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งกฎการใช้ก าลังเฉพาะนี้ก าหนดล าดับและวิธีการใช้ก าลัง
ป้องกันตนเอง หรือการปฏิบัติการทางทหารทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ไม่ปกติอย่างกระชับ
และชัดเจน  โดยไม่เป็นการจ ากัดเสรี ในการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการใช้ก าลังมากเกินไป  จนท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้ก าลังทหารทุกนาย สามารถเข้าใจ จดจ า และน าไป
ปฏิบัติได้อย่างง่าย  อย่างไรก็ตาม  ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารทุกระดับยังคงมี  ความรับผิดชอบในการ
ก าหนดรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติการใช้ก าลังทางทหารเป็นมาตรการเสริมของหน่วยได้ตามความ
จ าเป็นอย่างสอดคล้องและเหมาะสมเพื่อให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย               

ค าจ ากัดความที่ก าหนดในกฎการใช้ก าลังกองทัพไทย 
๑. กำรกระท ำที่เป็นปฏิปักษ์   หมายถึง   การที่ฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธโจมตีต่อก าลังของ  ทบ.

ก าลังฝ่ายเรา และราชอาณาจักรไทย 
๒. กำรกระท ำที่มีเจตนำเป็นปฏิปักษ์  หมายถึง  การกระท าของฝ่ายตรงข้ามที่แสดงให้เห็นอย่าง

เด่นชัดในการเตรียมการที่จะท าการเป็นข้าศึก หรือการกระท าที่มีเจตนาท าให้เกิดความเสียหาย หรือ
อันตรายต่อก าลังฝ่ายเรา ประชาชนผู้บริสุทธิ์ ทรัพย์สินของรัฐหรือประชาชน และราชอาณาจักรไทย  หรือ
กระท าการน าก าลังเข้าต าบลที่ใช้อาวุธ  และเดินระบบควบคุมการยิง  หรือการบินตรงเข้าหาในลักษณะจะ
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ใช้อาวุธ หรือหันอาวุธเข้าหาฝ่ายเราในลักษณะที่มีเจตนาท าให้เกิดความเสียหาย หรือการล็อกเป้าจากฝ่าย
ตรงข้ามต่อเป้าอากาศหรือเรือฝ่ายเรา 

๓. กำรป้องกันตนเอง  หมายถึง  การใช้สิทธิ์ที่มีอยู่อย่างถาวรของชาติ หน่วยทหาร และแต่ละ
บุคคลในการใช้ก าลังเท่าที่จ าเป็น เพ่ือป้องกันตนเองต่อการกระท าของฝ่ายข้าศึก หรือการแสดงเจตนาร้าย
มาตรการที่ใช้ในการป้องกันตนเอง  จะต้องถูกจ ากัดอย่างเข้มงวด  เพ่ือการป้องกันตนเองเท่านั้น   ไม่มี
ข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ในการใช้สิทธิ์เพ่ือป้องกันตนเอง การใช้ก าลังภายใต้สิทธิ์ในการปกป้องตนเองนี้ 
จะต้องเป็นไปตามความจ าเป็น และพอเหมาะ 

๔. ควำมจ ำเป็น  หมายถึง  การใช้ก าลังในการป้องกันตนเอง จะต้องมีความจ าเป็นฉุกเฉินในการ
โต้ตอบต่อการคุกคาม การใช้ก าลังในการป้องกันตนเองของหน่วยทหาร หรือของแต่ละบุคคล จะต้องเป็นไป
เพ่ือโต้ตอบต่อการกระท าของฝ่ายข้าศึก หรือการแสดงเจตนาร้าย 

๕. ควำมพอเหมำะ/สัดส่วน  หมายถึง  การก าหนดการใช้ก าลังจะต้องมีความสมเหตุสมผล 
เกี่ยวกับระดับของความรุนแรง ระยะเวลา และขนาด อาศัยข้อเท็จจริงทั้งหมดในขณะนั้น เพ่ือต่อต้านการ
กระท าของฝ่ายข้าศึก หรือกลุ่มท่ีมีเจตนาร้าย 

๖. มำตรกำรเสริม  หมายถึง  ขอบเขตของมาตรการต่างๆ ที่มีความจ าเป็นและสอดคล้องกับ 
มาตรฐานหลัก และมาตรการเฉพาะ โดยก าหนดขึ้น และร้องขอโดย ผบ.หน่วยทุกระดับชั้นที่ได้รับมอบ
ภารกิจให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพ่ือให้ได้มาหรือให้อ านาจเพ่ิมเติมกับ ผบ.หน่วย หรือข้อจ ากัดท่ีจ าเป็นต่อการ
บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

๗. กำรเตือน  หมายถึง การกระท าเพ่ือแจ้งความประสงค์ของฝ่ายเรา หรือเพ่ือให้ฝ่ายตรงข้ามยุติ
การกระท าท่ีอาจเป็นอันตราย หรือเป็นภัยคุกคามต่อก าลังของ ทบ. ก าลังฝ่ายเรา ประชาชนผู้บริสุทธิ์
ทรัพย์สินของรัฐหรือประชาชน และราชอาณาจักรไทย หรือผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการละเมิด
กฎหมายอ านาจอธิปไตยของประเทศด้วย การเตือนแบ่งเป็น ๒ แบบ คือ 

๗.๑ การเตือนโดยไม่ใช้อาวุธ หมายถึง การใช้สัญญาณต่างๆ ตามกฎสากล ใช้ระบบกระจาย
เสียง วิทยุสื่อสาร การกีดขวางการเคลื่อนที่ การเตรียมอาวุธอย่างเปิดเผย การเคลื่อนไหวที่ดึงดูดความสนใจ 
และการหันอาวุธให้เห็น ( ไม่ใช่การเล็งไปยังเป้า) 

๗.๒ การเตือนโดยใช้อาวุธ หมายถึง การใช้อาวุธในการเตือน ซึ่งควรกระท าเมื่อมีศักยภาพ
การรบที่เหนือกว่า และควรด าเนินการโดยยิงกระสุนฝึก (ถ้ามี) ยิงอาวุธปืนเล็กขึ้นฟ้า หรือทิศทางที่
ปลอดภัย (ใช้กระสุนส่องวิถีถ้ามี) หรือการเล็งอาวุธไปยังเป้าหมาย พร้อมแจ้งเตือนด้วยวาจา ในทุกวิธี 
สื่อสารที่ท าได้ว่าจะใช้อาวุธ 

๘. อำวุธท ำลำยเป็นพื้นที่ หมายถึง อาวุธยิงได้แก่ ปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิด เครื่องยิงจรวด 
และอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากก าลังทางอากาศ ซึ่งมีอ านาจท าลายเป็นพื้นที่ 

๙. รำชอำณำเขต  หมายถึง  น่านน้ าอาณาเขต พ้ืนที่ทางบก และห้วงอากาศเหนือน่านน้ า อาณา
เขตและเหนือพ้ืนที่ทางบก ซึ่งปรากฏตามกฎหมายไทย กฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วยการแบ่งเส้นเขต
แดน 

๑๐. กำรพิสูจน์ฝ่ำย  หมายถึง มาตรการทั้งปวงที่มีอยู่ เพื่อใช้พิสูจน์ทราบ ว่าก าลังภาคพ้ืนดินเรือ 
อากาศยาน ที่ไม่ทราบฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายตรงข้าม 
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๑๑. กำรใช้ก ำลัง  หมายถึง  การใช้ปฏิบัติการใช้ก าลังต่อต้านก าลัง หรือฝ่ายข้าศึก ด้วยเจตนา
ขัดขวาง สร้างความเสียหาย หรือตัดรอน 

๑๒. กำรใช้อำวุธ  หมายถึง  การใช้อาวุธประจ าหน่วยภาคพ้ืนดิน อาวุธประจ าเรือ อาวุธประจ า
อากาศยาน รวมทั้งอาวุธสนับสนุน ขณะที่อยู่ในราชอาณาเขต หรือทะเลหลวงเพ่ือป้องกันตนเองและเพ่ือ
เกียรติภูมิของชาติ 

๑๓. ควำมเสียหำยข้ำงเคียง หมายถึง การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือความเสียหายในทรัพย์สิน
ของพลเรือนที่เกิดข้ึนตามมา เนื่องจากการใช้ก าลังต่อเป้าหมายที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติ 

ควำมมุ่งหมำย 
๑. เพ่ือเป็นแนวทางการใช้ก าลังที่เป็นมาตรฐานในการควบคุมการปฏิบัติการทางบกเกี่ยวกับการ

ใช้ก าลังในการปกป้องตนเองของแต่ละบุคคล หน่วย  กลุ่ม และการใช้ก าลังเพ่ือให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบ 
๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บังคับหน่วยในการใช้ก าลังเพ่ือปกป้องมิให้หน่วยทหาร

ใช้อาวุธเกินกว่าอ านาจกฎหมาย หรือใช้อาวุธเกินสมควรกว่าเหตุ  รวมทั้งป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่
จะเกิดแกหน่วยทหารฝ่ายเรา 

๓. เพ่ือปกป้องมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ 
จากการปฏิบัติการทางทหารอันเกินความจ าเป็น 

ตอนที่ ๑ 
กำรป้องกันตนเอง 

๑. หน่วยทหารทุกระดับ มีสิทธิในการใช้ก าลังในการป้องกันตนเองในทุกกรณีตามความเหมาะสม 
และความจ าเป็นของสถานการณ ์

๒. เป็นการป้องกันจากการ โจมตีหรือการคุกคามที่เป็นอันตรายใกล้จะถึง ทั้งนี้พึงระลึกไว้เสมอว่า 
กฎการใช้ก าลังมิได้จ ากัดอ านาจของ ผบ.หน่วยทุกระดับชั้นในการป้องกันหน่วย  และ/หรือ ป้องกันตนเอง 

 
 กำรใช้ก ำลังเท่ำที่จ ำเป็น และได้สัดส่วนกับภัยคุกคำม 

๑. หากสถานการณ์เอ้ืออ านวย ควรหลีกเลี่ยงการใช้ก าลัง โดยผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาใช้การ
ปฏิบัติในลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่มีการใช้อาวุธโดยตรงได้ เช่น การเจรจาต่อรอง  การแสดงลวงหรือโยกย้ายหรือ
ด าเนินกลยุทธ์ของหน่วยขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการใช้การปฏิบัติที่ลดระดับความสูญเสียและส่งผลให้การคุกคาม
สลายไปได้โดยไม่ใช่อาวุธ เช่นกัน นอกจากนี้ก่อนที่จะใช้ก าลังทหารควรจะปฏิบัติตามขั้นตอนในลักษณะ
จากเบาไปหาหนักเพ่ือบุคคล หรือกลุ่มบุคคลล้มเลิกเจตนาในการคุกคาม ดังนี้ 

๑.๑ การเจรจาต่อรองกับฝ่ายตรงข้ามหรือกลุ่มอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
๑.๒ การใช้ก าลังที่ไม่ติดอาวุธ เช่น การเตือนด้วยวาจา 
๑.๓ การติดอาวุธเพ่ือแสดงก าลังให้ฝ่ายตรงข้ามเห็น 
๑.๔ ยิงเตือน/ทีละนัด ในทิศทางท่ีปลอดภัย เช่น ยิงขึ้นฟ้า 
๑.๕ การใช้อาวุธ ในกรณีที่ได้น าทุกมาตรการข้างต้นมาใช้อย่างครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ประสบ

ความส าเร็จให้ใช้อาวุธได้ แต่การตัดสินใจในการยิงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ บังคับบัญชาเพียงคน
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เดียว เว้นแต่ในกรณีไม่มีเวลา และประสบการณ์กระชั้นชิด ไม่เอ้ืออ านวยต่อการใช้มาตรการต่างๆ ประกอบ
กับภัยได้มาใกล้ถึงตัวแล้ว 

๒. การใช้ก าลังต้องมีขอบเขต ขนาดก าลังและระยะเวลาที่ใช้โดยเพียงพอเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ท่านั้น ไม่ใช่เป็นการใช้ก าลังเกินสมควรแก่เหตุ 

๓. การใช้ก าลังต้องได้สัดส่วนกับการคุกคามไม่ใช้เกินความจ าเป็น อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วน อาจต้องเพ่ิมระดับของการใช้ก าลังเพ่ือยุติสถานการณ์และลดระดับความเสียหายต่อ
ก าลังฝ่ายเราและประชาชน 

๔.การใช้ก าลัง ให้พึงระวังความเสียหายข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นด้วย 
ข้อห้ำม/ข้อระวัง 

๑. ห้ามใช้ทุ่นระเบิด/กับระเบิดสังหารบุคคล  อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (Weapons  of 
Mass Destructions : WMD ) ได้แก่  อาวุธนิวเคลียร์  อาวุธชีวภาพ  อาวุธเคมี และเครื่องส่ง (นชค.) เว้น
สารควบคุมการเจรจา 

๒. ห้ามมิให้ใช้ระเบิดเพื่อจุดประสงค์อ่ืนนอกจากที่ได้รับอนุญาตไว้ เช่น ชุดท าลายล้างทุ่นระเบิด 
๓. ห้ามปล้นสะดม  ท าลายทรัพย์สิน  สิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภคของพลเรือน  ซึ่ง

ไม่ได้เป็นเป้าหมายทางทหาร พยายามหลีกเลี่ยงความเสียหายข้างเคียง 
๔. ห้ามการลงโทษ  โดยเป็นกลุ่ม หรือการกระท าในลักษณะการแก้แค้น 
๕. ห้ามใช้อาวุธโดยไม่ได้แยกแยะกลุ่มบุคคลหรือพิสูจน์ฝ่าย 
๖. การใช้ลูกระเบิดขว้างจะกระท าได้ต่อเมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการป้องกันตนเองหรือบุคคล

อ่ืน  และไม่มีหนทางอ่ืนที่ดีกว่า 
๗. การจับกุม/ตรวจค้น จะต้องไม่ให้เกิดความอับอายกับผู้ถูกจับกุม หรือผู้ถูกกระท า 
๘. การปฏิบัติการทางทหารในกรณีต้องเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
๙. ห้ามมิให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มบุคคล เชื้อชาติ ศาสนาใด เป็นการเฉพาะ (ไม่เลือกปฏิบัติ) 
๑๐. ก าลังพลทุกนายต้องประพฤติตนอยู่ในแบบธรรมเนียมของทหารอย่างเคร่งครัด 
๑๑. การฝ่าฝืนละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎการใช้ก าลัง นอกจากจะท าให้เสียผลต่อเกียรติภูมิของ

ประเทศไทย และกองทัพไทยแล้ว ยังเป็นการบ่อนท าลายภารกิจที่ได้รับมอบ  และอาจจะต้องรับผิดทาง
อาญา หรือทางวินัยอีกด้วย 

 
 
 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชำ 
๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เป็นผู้ดูแลให้เป็นไปตามกฎการใช้ก าลัง 
๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ไม่มีอ านาจอนุญาตให้ใช้ก าลังเกินกว่าความจ าเป็นในการป้องกัน

ตนเอง และความสมเหตุสมผล/สัดส่วนในกาใช้ก าลังต่อต้านการกระท าอันเป็นปฏิปักษ์  หรือเจตนารมณ์อัน
เป็นปฏิปักษ์ 
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๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดรายละเอียดแนวทางการ
ปฏิบัติการใช้ก าลังตามภารกิจที่ได้รับมอบเป็นมาตาการเสริมของหน่วย  ซึ่งจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกฎการใช้ก าลังหลัก และกฎการใช้ก าลังเฉพาะ  ทั้งนี้การก าหนดมาตรการเสริมของหน่วยรอง
จะต้องแจ้งให้หน่วยเหนือทราบ  และการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎการใช้ก าลังของหน่วยรองต้องได้รับอนุมัติ
จากหน่วยเหนือก่อน  จึงจะสามารถด าเนินการได้  

๔. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จะต้องท าความเข้าใจ รวมทั้งริเริ่มท าการฝึกและซักซ้อมการปฏิบัติ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อกฎการใช้ก าลังเป็นประจ า  และให้มีการจัดท ากฎการใช้ก าลังฉบับพกพาให้ทหาร
ทุกนายไว้พกติดตัวด้วย 

๕. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะต้องให้ความส าคัญในการด าเนินการฝึกเกี่ยวกับกฎการใช้ก าลัง
ทั้งในวงรอบการฝึกประจ าปี และการฝึกพิเศษตามภารกิจที่ได้รับมอบ  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
ของหน่วย 

แนวทำงกำรปฏิบัตินอกจากจะยึดถือตามหลักการท่ัวไปตามข้อ ๓ แล้วเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  และ
สอดคล้องกับการใช้ก าลังของ ทบ. ในปัจจุบัน ซึ่งการปฏิบัติตามภารกิจหลัก ๔ ประการ ของ ทบ. คือ การ
ป้องกันประเทศ  การรักษาความมั่นคงภายใน  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประ เทศ  และการ
พัฒนาประทศ รวมทั้ง การปฏิบัติการทางทหาร ที่มิใช่สงคราม และการปฏิบัติภารกิจพิเศษอ่ืนๆ  จึงได้
ก าหนดกฎการใช้ก าลังเฉพาะในการปฏิบัติการทางบกแยกกลุ่มตามภารกิจดังกล่าวออกเป็นกฎการใช้ก าลัง
เฉพาะการปฏิบัติการทางบกในการป้องกันประทศ กฎการใช้ก าลังเฉพาะการปฏิบัติการทางบกในการรักษา
ความมั่นคงภายใน  กฎการใช้ก าลังเฉพาะการปฏิบัติการทางบกในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ  กฎการใช้ก าลังเฉพาะการปฏิบัติการทางบกในการพัฒนาประทศ กฎการใช้ก าลังเฉพาะใน
การปฏิบัติการทางบกในการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม และการปฏิบัติภารกิจพิเศษอ่ืนๆ และกฎ
การใช้ก าลังเฉพาะการปฏิบัติการทางบกในการปฏิบัติการร่วมกับสหประชาชาติและ/หรือกองก าลังทหาร
นานาชาติ รายละเอียดตามอนุผนวกท่ีแนบ ซึ่ง ผบ.หน่วยทหารในทุกระดับ จะต้องยึดถือน าไปใช้เป็นกรอบ 
และก าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจและสถานการณ์ในขณะนั้นต่อไป 

กฎในกำรใช้ก ำลัง 

กฎข้อที่ ๑- ระดับกำรใช้ก ำลัง 
๑. มีอ านาจในการใช้ก าลังจนถึงการท าให้ถึงแก่ชีวิตต่อฝ่ายตรงข้าม เพ่ือป้องกันตนเอง และ

บุคคลอื่นๆของสหประชาชาติ หรือชาวต่างชาติที่ท างานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ UNMIT เพ่ือเป็นการ
ต่อต้านการปฏิบัติ หรือการแสดงเจตนาที่จะปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม 

๒. มีอ านาจในการใช้ก าลังจนถึงการท าให้ถึงแก่ชีวิตต่อฝ่ายตรงข้าม เพ่ือขัดขวางความ
พยายามในการใช้ก าลังเพ่ือลักพาตัวหรือกักขังเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเรา  

๓. มีอ านาจในการใช้ก าลังในการปฏิบัติต่อฝ่ายตรงข้าม เพ่ือการป้องกันที่ตั้งทางทหาร พ้ืนที่ 
หรือสิ่งของ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนด 

๔. มีอ านาจในการใช้ก าลังจนถึงการท าให้ถึงแก่ชีวิตต่อฝ่ายตรงข้าม เพ่ือปกป้องบุคคลใดๆ ที่
จ าเป็นต้องได้รับการปกป้องจากการกระท าหรือเจตนาที่จะกระท าของฝ่ายตรงข้าม เมื่ออ านาจในท้องถิ่นไม่
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สามารถให้ท าได้ หรือไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันทีทันใด ไม่ว่าจะที่ไหนและเมื่อใดที่เป็นไปได้ 
ทั้งนี้ในกรณีที่จะต้องถึงขั้นท าให้ถึงแก่ชีวิต จะต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน 

๕. มีอ านาจในการใช้ก าลังในระดับต่ าที่สุด เพ่ือป้องกันการหลบหนีของผู้ถูกจับกุมหรือกักขัง 
ในระหว่างการส่งมอบความรับผิดชอบให้กับฝ่ายพลเรือน ในกรณีที่จ าเป็นที่ต้องใช้ก าลังเพ่ือป้องกันตนเอง 
การใช้ก าลังจนถึงการท าให้ถึงแก่ชีวิต อยู่ในอ านาจที่กระท าได้ 

๖. มีอ านาจในการใช้ก าลังจนถึงการท าให้ถึงแก่ชีวิตต่อกลุ่มที่ขัดขวางหรือพยายามขัดขวาง
ความเป็นอิสระในการเคลื่อนที่ 

๗. มีอ านาจในการใช้ก าลังจนถึงการท าให้ถึงแก่ชีวิต ในการต่อต้านการใช้ก าลังหรืออาวุธ เพ่ือ
พยายามป้องกันกองก าลังของUNMIT จากการถูกปลดออกจากหน้าที่ 

กฎข้อที่ ๒ - กำรใช้อำวุธ 
๑. มีอ านาจในการใช้วัตถุระเบิดเพ่ือท าลายอาวุธ กระสุน สนามทุ่นระเบิด กระสุนด้าน ใน

กรณีของกิจกรรมการปลดอาวุธหรือลดอาวุธ 
๒. ห้ามการเล็งอาวุธไปในทิศทางท่ีมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่โดยขาดการพิจารณา 
๓. ห้ามยิงอาวุธทุกชนิดที่นอกเหนือจากเพ่ือการฝึก และนอกเหนือจากอ านาจจากกฎการ

ปะทะนี้ 
๔. ห้ามใช้ปืนในการยิงเตือน 
๕. มีอ านาจในการใช้เครื่องมือควบคุมผู้ก่อการจลาจลได้ แต่ใช้ตัวแทนเพ่ือควบคุมผู้ก่อการ

จลาจลไม่ได้ 
กฎข้อที่ ๓ – อ ำนำจในกำรพกพำอำวุธ 

 อนุญาตให้พกพาอาวุธที่ไม่ได้บรรจุกระสุนได้ ทั้งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชาก าหนด 

กฎข้อที๔่ - กำรปฏิบัติต่อพลเรือนที่ก่อควำมไม่สงบ 
๑. มีอ านาจในการควบคุมหรือจับกุมบุคคลใดก็ตามที่กระท าความผิดหรือขู่เข็ญคุกคามที่จะ

กระท าความผิดรุนแรง ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่ 
๒. มีอ านาจในการควบคุมหรือจับกุมบุคคลหรือกลุ่มคนที่ปฏิบัติตัวเป็นศัตรู หรือที่จะท าร้าย

หรือแสดงเจตนาที่จะท าร้ายตัวเรา เจ้าหน้าที่สหประชาชาติอ่ืนๆ และชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับ UNMIT 
ที่ตั้งทางทหาร และพ้ืนที่หรือสินค้า 

๓. มีอ านาจในการตรวจค้นบุคคลที่ถูกควบคุมหรือจับกุม เพ่ือค้นหาอาวุธ กระสุน หรือวัตถุ
ระเบิด 

๔. มีอ านาจในการยึดหรือปลดอาวุธบุคคลหรือกลุ่มคน เมื่อได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา 

ตอนที่ ๒ 
กำรใช้ก ำลังในกำรป้องกันประทศ  

เป็นการด าเนินการตั้งแต่ยามปกติ โดยยึดถือแนวความคิดของ ทบ.ในการสถาปนาความมั่นคงตาม
แนวชายแดนทั้งนี้  ในการด าเนินการให้ผสมผสานอ านวยก าลังรบและมาตรการทั้งปวงตลอดจนยึดถือ
หลักการเสริมสร้างความสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน   เป็นล าดับแรก เพ่ือให้เกิดความ
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มั่นคงปลอดภัยอย่างถาวรในพ้ืนที่ชายแดน โดยการใช้ก าลังจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ และพ้ืนที่
ปฏิบัติการรวมทั้งสมารถปฏิบัติภารกิจร่วมกัน/ทดแทนกันได้ในทุกระดับ และทุกพ้ืนที่ปฏิบัติการของ
ประเทศ ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ที่รุนแรง สามารถใช้ก าลังตามแผนเผชิญเหตุที่ก าหนดไว้  จนถึงขั้นการใช้
ก าลังเต็มขนาดในกรอบการรบร่วมตามแผนป้องกันประเทศได้อย่างเหมาะสม  ทั้งนี้ให้ถือว่ากฎการใช้ปะทะ
ท้ายแผนดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรการเสริมของกฎการใช้ก าลังนี้ 

 
 
 
หลักพ้ืนฐำนกำรใช้ก ำลังในกำรป้องกันประทศ  

๑. ห้ามละเมดิกฎการใช้ก าลัง 
๒. ให้ใช้ก าลังเฉพาะต่อข้าศึก โจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหาร เท่านั้น หลีกเลี่ยงความสูญเสีย

ข้างเคียงต่อพลเรือน  และทรัพย์สินของพลเรือนที่ไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายตรงข้าม 
๓. เชลยศึกต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม และได้รับการคุ้มครองให้ข้อมูลข่าวสาร

เฉพาะที่เก่ียวกับตัวของเขาเท่านั้น การทรมานทางร่างกาย  และจิตใจต่อเชลยศึกจะกระท ามิได้ 
๔. ห้ามโจมตีท าลายสถานพยาบาล ยานพาหนะ สิ่งสนับสนุนทางการแพทย์ รวมถึงบุคลากรทาง

การแพทย ์
๕. ห้ามโจมตีท าลายทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองทางวัฒนธรรม เช่น สิ่งก่อสร้างทางศิลปะ  

สถานที่สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในทางท่ีผิดวัตถุประสงค์ 
๖. ห้ามโจมตีท าลายสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนพลเรือน  เช่น  คลัง

เก็บอาหาร สถานที่ผลิตน้ าประปา ไฟฟ้า   
๗. ห้ามโจมตีท าลายสถานที่ท่ีบรรจุพลังงานอันตราย  เช่น เขื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
๘. ให้การดูแลผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วยไข้ไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายเราหรือฝ่ายตรงข้าม 
๙. ห้ามท าร้ายข้าศึก  ซึ่งไม่สามารถท าการรบได้อีก หรือผู้ซึ่งยอมจ านนให้ปลดอาวุธ  และส่งตัว

ไปยังหน่วยเหนือเพ่ือด าเนินการซักถามต่อไป 
๑๐. ห้ามจับเป็นตัวประกัน 

กำรจับกุมและกำรตรวจค้น 
๑. ในเขตพ้ืนที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจเต็มที่ในการตรวจค้นบุคคล 

ยานพาหนะ  เคหสถาน รวมถึงสิ่งของต่างๆ เช่น สิ่งของผิดกฎหมาย ข่าวสาร  สิ่งพิมพ์  เป็นต้น  และ
สามารถกกัผู้ต้องสงสัย  เพ่ือสอบถามหรือเพ่ือความจ าเป็นทางทหารได้ แต่ต้องไม่เกิน ๗ วัน ในกรณีที่ผู้ถูก
จับกุมเป็นก าลังพลทหารของฝ่ายตรงข้าม   

๒. ในเขตพ้ืนที่ที่ไม่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต ารวจในฐานะผู้
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พนักงาน หรือในกรณีใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 

 กฎกำรใช้ก ำลัง  
เป็นแนวทางส าหรับการตัดสินใจในการใช้ก าลังให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบรวมทั้งการใช้สิทธิขั้น

พ้ืนฐานในการป้องกันตนเอง 
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กำรใช้ก ำลังในกำรป้องกันตนเอง  

สามารถกระท าได้ทุกกรณีอย่างเหมาะสม  และตามสถานการณ์  โดยกระท าได้ทั้งเชิงรุกและเชิง
รับ  ทั้งนี้ การใช้ก าลังจะต้องจ ากัดให้พอเหมาะเท่าที่จ าเป็นต่อการบรรลุภารกิจ  เป็นสัดส่วนต่อภัยคุกคาม  
และหากมีวิธีการอ่ืนที่สามารถด าเนินการได้นอกเหนือจากการใช้ก าลัง  ก็ให้ใช้วิธีการนั้นก่อน 

เมื่อสถำนกำรณ์พัฒนำไปถึงขั้นกำรใช้ก ำลัง    
มีความขัดแย้งด้วย  อาวุธมีการประกาศเป็นฝ่ายข้าศึก  หรือมีการสั่งการแผนเผชิญเหตุ/แผน

ป้องกันประเทศ  ให้หน่วยทหารใช้ก าลังได้ตามท่ีก าหนดในแผนนั้น  รวมทั้งหน่วยทหารอาจใช้ก าลัง โดยไม่
มีความจ าเป็นต้องสังเกตในข้ันตอนแรก ต่อการกระท าที่เป็นฝ่ายตรงข้าม  หรือการแสดงเจตนาร้าย 

กำรใช้อำวุธ 
๑. การป้องกันชายแดน ให้ถือปฏิบัติตามค าสั่ง กห. (เฉพาะ) ลับที่สุด ที่ ๑๓๒/๒๘ ลง ๑๗ ก.ค.

๒๘  เรื่อง แนวทางการใช้อาวุธตามแนวชายแดน  โดยขั้นตอนการยิง  ให้ด าเนินการจากเบาไปหาหนักตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพือ่ไม่ให้เกิดปฏิบัติที่ผิดพลาด ในลักษณะที่ใช้ความรุนแรงเกินความจ าเป็น 

๒. การปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ  และแผนป้องกันประเทศ : ให้ถือปฏิบัติตามแผนที่สั่งใช้ 
๓. ห้ามการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโดยเด็ดขาด  ห้ามใช้แก๊สพิษ  อาวุธเคมี –ชีวะ  หรืออาวุธที่

ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือทุกข์ทรมานเกินความจ าเป็น 

ตอนที่ ๓ 
กำรใช้ก ำลังในกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน 

ทบ.จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานการด าเนินการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน  และแผนการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ โดย
เน้นการพัฒนาพ้ืนที่/ชุมชนเป้าหมายให้มีความมั่นคง ปลอดภัย  และเสริมศักยภาพคน และชุมชนให้
พ่ึงตนเองได้ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้สังคม/
ชุมชน มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง สามารถร่วมคิดร่วมท า  ร่วมตรวจสอบ  และร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ทุกขั้นตอน  โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ เคารพสิทธิของประชาชนร่วมกันและแก้ไขปัญหา
โดยสันติวิธี  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเป็นระบบและให้บรรลุเป้าหมาย “ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”  ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในพ้ืนที่ชายแดนหรือพ้ืนที่
ภายในเมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคาม หรือสงสัยว่าจะเป็นภัยคุกคามที่มีผลกระทบกับความมั่นคงของชาติ  
และจะต้องใช้ก าลังเข้ายับยั้งต่อภัยคุกคามดังกล่าว  ควรจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก ตั้งแต่การแจ้ง
เตือน ไปจนกระทั่งใช้ก าลังเข้าด าเนินการ 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง: กฎหมายภายในประเทศ 
๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๒.พ.ร.บ.กฎอัยการศึก  พ.ศ.๒๔๕๗ 
๓.พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการ  กห.พ.ศ.๒๕๐๓ 

    ๔.ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการใช้ก าลังทหาร การเคลื่อนก าลังทหาร และการเตรียมพร้อม พ.ศ.
๒๕๔๕   
       กำรใช้ก ำลัง 
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๑. ในกรณีมีการประกาศกฎอัยการศึกในพ้ืนที่ปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจตรวจค้น  
เกณฑ์  ห้าม ยึด  เข้าอาศัย  ท าลาย  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่  และขับไล่  รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมี
อ านาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุทธหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๒. กรณีไม่มีการประกาศกฎอยัการศึกในพื้นที่ปฏิบัติการ 
๒.๑ หากมีกฎหมายพิเศษแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายพิเศษ  

เช่น  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ  พระราชก าหนดควบคุมสินค้าตามแนว
ชายแดน  พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นต้นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจหน้าที่ก าหนดในกฎหมายนั้นๆ   

๒.๒ หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจพิเศษแกเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไว้เป็นการเฉพาะ  ให้นายทหาร
ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต ารวจในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน 

๒.๓ การปฏิบัติส าหรับด าเนินการต่อภัยคุกคามในกรณีต่างๆ  ได้แก่ 
๒.๓.๑ การแจ้งเตือน : ใช้การเตือนด้วยค าพูด ๒–๓ ครั้ง เป็นภาษาท่ีฝ่ายตรงข้ามเข้าใจได้ 
๒.๓.๒ การยิงเตือน 

ก. ยิงเตือนในทิศทางที่ปลอดภัย  เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามหยุดการกระท า 
ข. ยิงป้องกันตนเอง เมื่อฝ่ายตรงข้ามคุกคามหรือประสงค์จะท าอันตรายด้วยอาวุธ

ประจ ากาย 
๒.๓.๓การยิงโดยปราศจากการเตือน : เมื่อถูกโจมตีโดยไม่คาดหมายให้ใช้การยิงที่ละนัด

เป็นหลักยิง  การยิงอัตโนมัติเป็นหนทางสุดท้ายที่จะใช้ 
๒.๓.๔การปฏิบัติภายหลังการยิง การไล่ติดตาม การช่วยเหลือด้านการแพทย์  การบันทึก

และการรายงาน 
๒.๓.๕การตรวจค้น เมื่อสามารถพิสูจน์ทราบสถานการณ์ว่ามีความปลอดภัย ให้ด าเนินการ

โดยเหมาะสมตามหลักการตรวจค้น และขนบประเพณีที่เหมาะสม  และจะต้องรีบรายงานผลตรวจค้นให้
หน่วยเหนือทราบ 

๒.๓.๖การจับกุม ให้ส่งมอบบุคคลและของการทั้งหมดให้หน่วยเหนือ  โดยมีการบันทึก
หลักฐานให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือด าเนินการควบคุม  ซักถาม  และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตาม
กฎหมายต่อไป 

๒.๓.๗การใช้ก าลังเกินกว่าการป้องกันตนเอง : ไม่ควรใช้อาวุธประจ าหน่วยอัตโนมัติ  
ยกเว้นสถานการณ์บังคับหรือเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิต 

๒.๓.๘ในกรณีที่มีการจัดตั้ง/ปลุกระดมมวลชนให้เกิดการก่อความไม่สงบ  ให้ใช้กฎการใช้
ก าลังเฉพาะการปฏิบัติการทางบกในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ในการด าเนินการต่อ
มวลชนนั้น 

กำรใช้อำวุธ 
๑. ไม่ควรใช้อาวุธแบบยิงอัตโนมัติ  อาวุธประจ าหน่วย 
๒. ควรจัดให้มีก าลังพลที่ได้รับการฝึกการต่อต้านการปราบจลาจลและยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม  

เพ่ิมเติม  เช่น  กระสุนยาง กระบอง เครื่องช็อตไฟฟ้า  แก๊สน้ าตา กุญแจมือ โล่ป้องกันตัว เป็นต้น 

ตอนที่ ๔ 
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กำรใช้ก ำลังในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ:  
ทบ.จะต้องเตรียมก าลังไว้ให้พร้อมที่จะใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  ตามมติ

คณะรัฐมนตรี  เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงถึงขั้นที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ  และความสงบสุขของ
ประชาชน  รวมทั้งจัดก าลังเข้าปฏิบัติการก่อการร้ายสากลในทันทีเมื่อสั่งให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
เพ่ือให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา  ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าวมักจะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับประชาชนซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  ดังนั้น  การปฏิบัติต่างๆ จะต้องกระท าด้วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบอย่างยิ่ง 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง: กฎหมายภายในประเทศ 
๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๒.พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ 
๓.พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ  กห. พ.ศ.๒๕๐๓ 
๔.พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.๒๕๔๕ 
๕.ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการใช้ก าลังทหาร  การเคลื่อนก าลังทหาร  และการเตรียมพร้อม พ.ศ.

๒๕๔๕    
กำรใช้ก ำลัง 

๑. เมื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เป็นความ
รับผิดชอบของฝ่าย มท. โดยใช้ก าลังต ารวจเป็นหลักอย่างก็ดี  เมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้น   รัฐบาลอาจสั่ง
การให้ก าลังทหารออกปฏิบัติการ  โดยที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้ก าลังได้เฉพาะเพ่ือสนับสนุนและเสริมก าลัง
ต ารวจในการป้องกันสถานที่ส าคัญ  บุคคลส าคัญ หรือการปฏิบัติอ่ืนๆ ร่วมกับกองก าลังต ารวจ  โดยมี
เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้ใช้อ านาจตามกฎหมาย  แต่ทั้งนี้การใช้ก าลังทหารดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อบังคับ  
กห.ว่าด้วยการใชช้ก าลังทหาร  การเคลื่อนก าลังทหาร และการเตรียมพร้อม  พ.ศ.๒๕๔๕  

๒. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการ
บริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารดังกล่าว  ใช้ก าลังได้เช่นกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว 

๓.เมื่อประกาศกฎอัยการศึก  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารสามารถใช้ก าลังได้ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ และ ครม.  เห็นชอบให้ กห.ใช้ก าลังทหารปราบปรามการจลาจล  ในขั้นนี้
เป็นความรับผิดชอบของ กห.  ตามแผนการรักษาความสงบ  (สร.๔๒) ของ บก.ทหารสูงสุด  ซึ่ง รมว.กห.  
สั่งการใช้ก าลังตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการใช้ก าลังทหาร   การเคลื่อนก าลัง โดยมอบอ านาจให้ 
ผู้อ านวยการรักษาความสงบ (ผอ.รส.)  ควบคุม  และอ านาจการปฏิบัติโดยตรง 

๔.การใช้ก าลังเข้าปฏิบัติการต่อกลุ่ม/ขบวนการก่อการร้าย  ให้สามารถใช้ก าลังได้ตามขีด
ความสามารถของหน่วยอย่างรอบคอบ  เพ่ือยุติหรือหยุดยั้งการกระท าที่เป็นการคุกคาม  หรือเจตนาร้าย  
ให้สามารถบรรลุภารกิจ 

๕.ข้อห้าม/ข้อควรระวัง 
๕.๑ ข้อห้าม 

๕.๑.๑ การท าลายทรัพย์สิน  สิ่งของของพลเรือน 
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๕.๑.๒ การลงโทษโดยใช้ก าลังหรือเพ่ือแก้แค้น 
๕.๒ ข้อระวัง : ก าลังพลต้องสามารถควบคุมอารมณ์ให้ได้  โดยเข้าใจเจตนารมณ์ในการปฏิบัติ 

๖. การจับกุมและตรวจค้น 
๖.๑ การจับกุม 

๖.๑.๑ บุคคลที่ถูกจับกุม อาวุธรวมทั้งของกลางที่ถูกยึดจะต้องส่งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือต ารวจ 

๖.๑.๒ หากผู้ที่ควบคุมหรือผู้ถูกจับกุมพยายามหลบหนีให้ใช้ ก าลังได้เท่าที่มีความจ าเป็น
เพ่ือป้องกันการหลบหนี 

๖.๑.๓ หากผู้ที่ถูกควบคุมหรือผู้ที่ถูกจับกุมใช้ก าลังท าร้าย หรือพยายามท าร้ายเจ้าหน้าที่
ใช้ก าลังได้เท่าที่มีความจ าเป็น เพ่ือป้องกันตนเอง  โดยสามารถใช้ก าลังแต่น้อยจนถึงก าลังที่ท าให้ถึงแก่ชีวิต 

๖.๑.๔ ผู้ที่ถูกควบคุมจะต้องไม่ถูกข่มขู่  หรือท าให้ได้รับความอับอาย  และมีสิทธิที่จะ
ได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรม 

๖.๒ การตรวจค้น 
๖.๒.๑ จะต้องค านึงถึงเพศของผู้ตรวจค้น  รวมทั้งรายละเอียดในเรื่องที่อาจจะเป็นเงื่อนไข

ได้ เช่น  ศาสนา  เชื้อชาติ  ประเพณี  วัฒนธรรม ฯลฯ  
๖.๒.๒ ผู้ตรวจค้นจะต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจค้น  ได้รับความอับอายหรือเสียเกียรติ 

๖.๓ การใช้อาวุธ : ให้อยู่ในความควบคุมของ  ผบ.เหตุการณ์ 
๖.๓.๑.การใช้อาวุธในสถานการณ์ระดับต่างๆ ตามความเหมาะสม/สัดส่วนของภัยคุกคาม 

ดังนี้ 
ก. ระดับ ๑ อาวุธในการควบคุมการปราบจลาจล เช่น กระสุนยาง  กระบอง  เครื่องช็

อดไฟฟ้า  แก๊สน้ าตา  กุญแจมือ  โล่ป้องกัน  เป็นต้น 
ข. ระดับ ๒ อาวุธประจ ามือ (ปืนพกก่ึงอัตโนมัติ) 
ค. ระดับ ๓ อาวุธประจ ากาย (ปืนเล็กยาว  อาวุธยิงอัตโนมัติ  ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ     

ปืนกลเบา  รวมทั้งยานพาหนะท่ีติดปืนกลถึงขนาดล ากล้อง ๑๒.๗ มม./๐.๕ นิ้ว 
ง. ระดับ ๔ อาวุธเจาะเกราะและอาวุธที่ติดตั้งบนพ้ืนดินยานพาหนะ เรือ อากาศยาน 

๖.๓.๒ .การถืออาวุธ  ให้ถือในลักษณะไม่เป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน  และไม่บรรจุกระสุนเข้ารัง
เพลิง  แต่เมื่อมีการสั่งใช้อาวุธ  ให้ปฏิบัติตามระดับในข้อ ๖.๓.๑ (ก) 

๖.๓.๓.ขั้นตอนการยิง ในการปราบปรามจลาจลจะต้อง ก าหนดที่หมายในการยิงให้แน่ชัด  
ก าหนดประเภทอาวุธที่จะใช้ท าการยิง มีการควบคุมกระสุนที่ใช้ และปฏิบัติตามขั้นตอนจากเบาไปสู่หนัก 
ทั้งนี้เพ่ือให้สถานการณ์ไม่ลุกลาม และบรรลุภารกิจอย่างเร็วที่สุด ดังนี้ 

ก. การแจ้งเตือน : ใช้การเตือนด้วยวาจา 
ข. การยิงเตือน 

๑) ยิงเตือนในทิศทางที่ปลอดภัย  เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามหยุดการกระท า 
๒) ยิงป้องกันตนเองเมื่อฝ่ายตรงข้ามคุกคามหรือประสงค์ท าอันตรายด้วยอาวุธ 
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ค. การยิงโดยปราศจากการเตือน  เมื่อถูกโจมตีโดยไม่คาดหมายให้ใช้การยิงทีละนัด  
พยายามหลีกเลี่ยงการยิงอัตโนมัติซึ่งเป็นหนทางเลือกสุดท้าย 

๖.๔ ข้อห้าม 
๖.๔.๑ การใช้อาวุธเพลิง 
๖.๔.๒ การใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล  และกับระเบิดสังหาร 
๖.๔.๓ การใช้ระเบิดเพ่ือจุดประสงค์อ่ืนนอกจากที่ได้รับอนุญาตไว้ในกฎการใช้ก าลัง 

๖.๕ ข้อควรระวัง ในขณะที่หน่วยทหารเผชิญหน้าอยู่กับฝูงชนนั้น  การสั่งยิงโดยไม่มีการ
วางแผน ไว้ล่วงหน้าย่อมไม่เกิดผลดี  จึงไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นการจุดชนวนให้ฝูงชนเปลี่ยนท่าที 
การพฤติกรรมเป็นฝูงชน ก่อเหตุร้ายขึ้นได้  จ าเป็นต้องใคร่ครวญระมัดระวังด้วยความรอบคอบเพราะอาจ
ท าให้สถานการณ์โดยส่วนรวมแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว เว้นแต่การสั่งจะกระท าเพ่ือป้องกันตนเอง เนื่องจาก
ก าลังทหารถูกยิงบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และมีที่หมายเจาะจงแน่ชัด  และควรยุติการยิงโดยเร็ว  เมื่อที่หมาย
เปลี่ยนแปลงไป 

ตอนที่ ๕ 
กำรใช้ก ำลงัในกำรพัฒนำประเทศ   

เป็นการจัดก าลังเข้าปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน  การบรรเทาสา
ธารณภัย  การรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง  รวมทั้ง ให้การสนับสนุน
ส่วนราชการอ่ืนๆ อย่างเต็มขีดความสามารถ  โดยให้ใช้ก าลังจากส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ และส่วน
ภูมิภาคเป็นหลัก  ทั้งนี้ให้กองก าลังป้องกันชายแดนในแต่ละพ้ืนที่ได้ให้การสนับสนุนด้านการข่าว และ
ประสานการปฏิบัติในด้านการให้ความปลอดภัยแก่หน่วยพัฒนาตามความเหมาะสม  อย่างไรก็ตามหาก
จ าเป็นต้องใช้ก าลังรบหลักเข้าด าเนินการแล้ว  การด าเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการจัด 
กรม ร./ม.  พร้อมรบ ของกองพลด าเนินกลยุทธ์ 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง:  กฎหมายภายในประเทศ 
๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๒.พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ 
๓.พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ กห. พ.ศ.๒๕๐๓ 
๔.พ.ร.บ.ป่าไม้  พ.ศ.๒๔๘๔ 
๕.ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการใช้ก าลังทหาร การเคลื่อนก าลังทหาร และการเตรียมพร้อม พ.ศ.

๒๕๔๕ 
กำรใช้ก ำลัง:  การปฏิบัติเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่   

๑.การแจ้งเตือน  ใช้การอเตือนด้วยค าพูด ๒ – ๓ ครั้ง 
๒.การยิงเตือน 

๒.๑ การยิงเตือนในทิศทางที่ปลอดภัย  เพ่ือให้ฝ่ายตรงข้ามหยุดการกระท า 
๒.๒ ยิงป้องกันตนเอง เมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีคุกคามหรือประสงค์จะท าอันตราย  ด้วยอาวุธ

ประจ ากาย 
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๓. การยิงโดยปราศจากการเตือน เมื่อถูกโจมตีโดยไม่คาดหมายให้ใช้การยิ งทีละนัดเป็นหลักไม่
ควร  ท าการยิงอัตโนมัติ  โดยให้พิจารณาเป็นหนทางสุดท้ายที่จะใช้ 

๔. การปฏิบัติหลังการยิง  การไล่ติดตาม  การช่วยเหลือด้านการแพทย์  การบันทึกและการ
รายงาน 

๕. การตรวจค้น  เมื่อสามารถพิสูจน์ทราบสถานการณ์ว่ามีความปลอดภัย  และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทหาร มีอ านาจในการตรวจค้นตามข้อ ๑ ให้ด าเนินการโดยเหมาะสมตามหลักการตรวจค้น หลักการทาง
ศาสนา และขนบธรรมประเพณีท่ีเหมาะสม  และต้องรีบรายงานผลการตรวจค้นให้หน่วยเหนือทราบ 

๖. การจับกุม  ควบคุมบุคคลและของกลางทั้งหมดส่งมอบให้หน่วยเหนือ โดยมีการบันทึก
หลักฐาน  ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือด าเนินการควบคุม ซักถาม  และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตาม
กฎหมายต่อไป 

๗. การใช้ก าลังในการป้องกันตนเอง ไม่ควรใช้อาวุธประจ าหน่วยและการยิงอัตโนมัติ ยกเว้น
สถานการณ์บังคับหรือเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิต 

กำรใช้อำวุธ:  สามารถใช้อาวุธสังหาร  แต่เว้นอาวุธประจ าหน่วย  และให้พิจารณาท าการยิงตาม
ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ 

ตอนที่ ๖ 
กำรใช้ก ำลังในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรที่มิใช่สงครำม  และกำรปฏิบัติ ภำรกจิพิเศษอื่น  

หน่วยของ ทบ. ทุกหน่วยให้ความร่วมมือ  และสนับสนุนอย่างเต็มขีดความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาของชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การแก้ปัญหายาเสพติด  ตามที่ไดรับมอบภารกิจจากรัฐบาล  ทั้ง
ทางด้านการสกัดก้ันปราบปรามยาเสพติด  ตามแนวชายแดนและสนับสนุนส่วนราชการอ่ืนๆ ตลอดจน การ
ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาท างานในส่วนที่ ทบ.  รับผิดชอบตามแนวทางการ
แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  โดยผิดกฎหมายทั้งระบบ รวมถึงก าลังเข้าปฏิบัติภารกิจถวาย
ความปลอดภัย  และถวายพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์  รวมทั้ง  การรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญของประเทศในขณะปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วย  ส าหรับการปฏิบัติการร่วมกับ
สหประชาชาติ และ/หรือ กองก าลังนานาชาตินั้นได้ก าหนดกฎการใช้ก าลังเฉพาะฯ  

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง: กฎหมายภายในประเทศ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๒. พ.ร.บ.กฎอัยการศึก  พ.ศ.๒๔๕๗ 
๓. พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการ  กห.๒๕๐๓ 
๔. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ.๒๕๑๙ 
๕. พ.ร.บ.ตรวจค้นเข้าเมือง  พ.ศ.๒๕๒๒ 
๖. พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๒๑ 
๗. ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการใช้ก าลังทหาร  การเคลื่อนก าลังทหารและการเตรียมพร้อม พ.ศ.

๒๕๔๕ 
กำรใช้ก ำลัง: การปฏิบัติเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามในสถานการณ์ต่างๆ  ได้แก่   

๑.การแจ้งเตือน   ใช้การเตือนด้วยค าพูด ๒ – ๓ ครั้ง   
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๒.การยิงเตือน 
๒.๑ การยิงเตือนในทิศทางที่ปลอดภัย  เพ่ือให้ฝ่ายตรงข้ามหยุดการกระท า 
๒.๒ ยิงป้องกันตนเอง เมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีคุกคามหรือประสงค์จะท าอันตราย  ด้วยอาวุธ

ประจ ากาย 
๓.การยิงโดยปราศจากการเตือน เมื่อถูกโจมตีโดยไม่คาดหมายให้ใช้การยิงทีละนัดเป็นหลักไม่ควร  

ท าการยิงอัตโนมัติ  โดยให้พิจารณาเป็นหนทางสุดท้ายที่จะใช้ 
๔.การปฏิบัติหลังการยิง  การไล่ติดตาม  การช่วยเหลือด้านการแพทย์  การบันทึกและการ

รายงาน 
๕.การตรวจค้น เมื่อสามารถพิสูจน์ทราบสถานการณ์ว่ามีความปลอดภัย  และเจ้าหน้าที่ฝ่ าย

ทหาร มีอ านาจในการตรวจค้นตามข้อ ๑ ให้ด าเนินการโดยเหมาะสมตามหลักการตรวจค้น หลักการทาง
ศาสนา และขนบธรรมประเพณีท่ีเหมาะสม  และต้องรีบรายงานผลการตรวจค้นให้หน่วยเหนือทราบ 

๖.การจับกุม  ควบคุมบุคคลและของกลางทั้งหมดส่งมอบให้หน่วยเหนือ โดยมีการบันทึก
หลักฐาน  ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือด าเนินการควบคุม ซักถาม  และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตาม
กฎหมายต่อไป 

๗.การใช้ก าลังในการป้องกันตนเอง  ไม่ควรใช้อาวุธประจ าหน่วยและการยิงอัตโนมัติ  ยกเว้น
สถานการณ์บังคับหรือเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิต 

กำรใช้อำวุธ ควรแยก อาวุธสังหาร (deadiy force) อาวุธไม่สังหาร (non-deaiy  force) พิจารณา
ใช้อาวุธในการปฏิบัติการควรวางแผนให้เหมาะสมกับลักษณะของภารกิจ และระดับความรุนแรงของ
สถานการณ์  ได้แก่ 

๑. การสกัดก้ันและการปราบปรามยาเสพติด  :  ควรใช้อาวุธสังหารพิจารณาท าการยิงตามระดับ
ความรุนแรงของสถานการณ์ 

๒. การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย : ไม่ควรใช้อาวุธสังหาร  เว้น
กรณีการป้องกันตนเอง 

๓. การปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์และบุคคลส าคัญ : ควรใช้ 
อาวุธสังหารทุกชนิดหยุดการกระท าที่เป็นภัยคุกคาม  หรือเจตนาร้าย 

ตอนที่ ๗ 
กำรใช้ก ำลังในกำรปฏิบัติกำรร่วมกับสหประชำชำติ และ/หรือกองก ำลังทหำรนำนำชำติ 

เป็นการปฏิบัติการเพ่ือสถาปนาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขัดแย้งรวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชน  ภายใต้กรอบของกฎบัตรสหประชาชาติและถือปฏิบัติหน้าที่         
ที่กระทรวงกลาโหมก าหนด  ซึ่งในกรณีความจ าเป็นต้องใช้ก าลังทหาร  ก าลังทุกนายจะต้องใช้ก าลังให้
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ  ในกรณีการปฏิบัติการรักษาสันติภาพภายใต้หมวด ๖ 
แห่งกฎบัตรสหประชาชาติให้ใช้ก าลังเพ่ือการป้องกันตนเองหรือสามาชิกกองก าลังอ่ืนๆ ในกรณีการ
ปฏิบัติการบังคับให้เกิดสันติภาพภายใต้หมวด ๗ แห่งกฎบัตรสหประชาชาติให้ใช้ก าลังได้ภายในกรอบที่
ก าหนดไว้  ตามข้อมติขอคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  โดยใช้ก าลังน้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น เพ่ือ
บรรลุภารกิจ ทั้งนี้  ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎการใช้ก าลัง  ในกรณีที่มีกฎการใช้ก าลังส าหรับภารกิจใดเป็น
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เฉพาะ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎการใช้ก าลังเฉพาะภารกิจนั้น  ในกรณีที่ไม่มีการก าหนดกฎการใช้ก าลังดังกล่าว  
ให้ก าลังพลถือปฏิบัติตามกฎการใช้ก าลังนี้  จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
๑. กฎหมายระหว่างประเทศ 

๑.๑ กฎบัตรสหประชาชาติ และข้อมติของคณะรัฐมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ 
๑.๒ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ (กฎหมายสงคราม) 
๑.๓ อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน  และการท าลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 
๑.๔ ข้อตกลงระหว่างประเทศไทย  และมิตรประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๒. กฎหมายในประเทศ 
๒.๑  พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๐๓ 
๒.๒ ข้อบังคบ กห.ว่าด้วยการใช้ก าลังทหาร การเคลื่อนก าลังทหารและการเตรียมพร้อม  

พ.ศ.๒๕๔๕ 
กำรใช้ก ำลัง 

๑. การใช้ก าลังเพ่ือป้องกันตนเอง  และสมาชิกกองก าลังอ่ืนๆ รวมทั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
องค์กรระหว่างประเทศ สามารถกระท าได้ 

๒. การใช้ก าลังต่อการคุกคามในการพยายามลักพาตัว  หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังสมาชิกของกอง
ก าลังทหารนานาชาติ  หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์กรระหว่างประเทศ  สามารถกระท าได้ 

๓. การใช้ก าลังเพ่ือป้องกันสถานที่ของก าลังทหารนานาชาติหรือชีวิตของประชาชนพลเรือน
ท้องถิ่นสามารถกระท าได้  เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท้องถิ่นไม่มีขีดความสามารถจะด าเนินการได้ 
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

๔. การใช้ก าลังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ขัดขวางการปฏิบัติภารกิจของกองก าลังทหารนานาชาติ
สามารถกระท าได้  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

๕. การใช้ก าลังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คุกคาม  หรือพยายามคุกคามให้กองก าลังทหาร
นานาชาติละทิ้งจากการปฏิบัติหน้าที่ สามารถกระท าได้ 

๖. การปฏิบัติในสถานการณ์จลาจล 
๖.๑ ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติการในสถานการณ์จลาจล  เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท้องถิ่นปฏิบัติได้ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว หรือในกรณีมีความตกลงระหว่างประเทศ ก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน 

๖.๒ การควบคุม คุมขัง บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ท าการคุกคามหรือมีท่าทีคุกคามต่อบุคคลอ่ืน  
หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของกองก าลังทหารนานาชาติ หรือมุ่งท าลายสถานที่ของกกองก าลังทหาร
นานาชาติ สามารถกระท าได้ตามแนวทางปฏิบัติของก าลังทหารนานาชาติ 

๖.๓ การตรวจค้นบุคคลที่ต้องสงสัย  หรือผู้ที่อยู่ในความควบคุมของกองก าลังทหารนานาชาติ  
เพ่ือหาอาวุธ  วัตถุระเบิดหรือสิ่งของผิดกฎหมาย  สามารถกระท าได้ตามแนวทางปฏิบัติของกองก าลัง
ดังกล่าว 
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๖.๔ การปลดอาวุธบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  สมามารถกระท าได้ เมื่อได้รับค าสั่งจาก ผบ.กอง
ก าลังทหารนานาชาติ หรือผู้มีอ านาจแล้ว 

๖.๕ การใช้สารควบคุมการจลาจล  สามารถกระท าได้เมื่อได้รับค าสั่งจาก ผบ.กองก าลังทหาร
นานาชาติ  หรือผู้มีอ านาจแล้ว 

๖.๖ การใช้อาวุธในการควบคุมจลาจล เช่น กระบอง  กรุนยางหรือใช้น้ าฉีด  สามารถกระท า
ได้ เมื่อได้รับค าสั่งจาก ผบ.กองก าลังทหารนานาชาติ  หรือผู้มีอ านาจแล้ว 

กำรปฏิบัติ : ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะต้องก ากับดูแลให้ก าลังพลปฏิบัติตามขั้นตอนในกรณีที่
เวลาและสถานการณ์เอ้ืออ านวย  ดังนี้ 

๑.การเตือน 
๑.๑ เมื่อเวลาและสถานการณ์เอ้ืออ านาย  ให้ผู้บังคับบัญชา  ให้ผู้บังคับหน่วยท าการเตือน

และเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามถอนตัวหรือยุติการกระท าท่ีเป็นการคุกคามนั้น 
๑.๒ การเตือนให้ตระโกนว่า “Stop or I fire” หรือภาษาท้องถิ่นท่ีมีความหมายอย่างเดียวกัน 
๑.๓ ให้เตือนซ้ าเท่าทีจ่ าเป็น  เพื่อให้ผู้ที่คุกคามเข้าใจการเตือนดังกล่าว 

๒. การแสดงอาวุธ  หรือบรรจุกระสุนเข้ารังเพลิง 
๓. การยิงเตือน ให้การยิงเตือนโดยยิงขึ้นฟ้าที่ละนัด  และให้ยิงเตือนซ้ าได้ถ้าจ าเป็น 
๔. การใช้ก าลังในขนาดที่เหมาะสม ห้วงเวลาวิธีการและขอบเขตการใช้ก าลังต้องไม่เกินกว่าความ

จ าเป็นเพื่อยับยั้งการคุกคามจากการกระท าที่เป็นปฏิปักษ์ หรือแสดงเจตนาเป็นปฏิปักษ์ แต่ทั้งนี้  ต้องมั่นใจ
ได้ว่าเพียงพอต่อการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง และให้ยุติการใช้ก าลังเมื่อภัยคุกคามนั้นหมดไป 

๕. การไล่ติดตาม สิทธิในการป้องกันตนเอง รวมถึงการไล่ติดตามและเข้าปฏิบัติต่อก าลังฝ่ายตรง
ข้ามซึ่งยังมีการกระท าหรือขีดความสามารถที่เป็นอันตรายต่อฝ่ายเราเพ่ือป้องกันตนเอง แต่การติดตามต้อง
ไม่ติดตามล่วงล้ าเข้าไปในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยอ่ืนหรือออกไปนอกพ้ืนที่ปฏิบัติการของหน่วย
ตน 

๖. การยิงโดยไม่ต้องเตือน  สามารถกระท าได้เมื่อถูกโจมตีโดยไม่ได้คาดหมายและหากใช้การยิง
เตือนอาจน าไปสู่การสูญเสียชีวิตของฝ่ายเรา 

๗. การจับกุมและการตรวจค้น  
๗.๑ สามารถตรวจค้น และจับกุมบุคคลที่บุกรุกสถานที่ของกองก าลังทหารนานาชาติ โดย

ไม่ได้รับอนุญาตการใช้อาวุธสามารถกระท าได้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือสกัดก้ันการบุกรุกดังกล่าว 
๗.๒ สามารถตรวจค้นบุคคลที่ผ่านในสถานที่ของกองก าลังทหารนานาชาติได้ โดยการร้องขอ

การตรวจค้นอย่างสุภาพ 
๗.๓ การตรวจค้นต้องไม่ท าให้บุคคลที่ถูกตรวจค้นเสื่อมเสียเกียรติ  
๗.๔ การตรวจค้น ต้องนึกถึงเพศ ศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม ของบุคคลด้วย 
๗.๕ ผู้ที่ท าการตรวจค้นต้องมีผู้คุ้มกันตลอดเวลา 
๗.๖ การจับกุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถกระท าได้ตามแนวทางปฏิบัติในการจับกุมที่ได้รับ

อนุมัติจากผู้มีอ านาจ และจะต้องมีการส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด 
๗.๗ อาวุธที่ยึดได้ต้องน าส่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด  



85 

 

ข้อห้ำม 
๑.  ห้ามใช้กับระเบิด ทุนระเบิดสังหารบุคคล  อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ได้แก่ อาวุธ

นิวเคลียร์อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี (นชค.) 
๒.  ห้ามใช้วัตถุระเบิดนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตไว้ เช่น ชุดท าลายล้างวัตถุระเบิด เว้นแต่

ไดร้ับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
๓.  ห้ามท าลายสิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภคของพลเรือน 
๔. ห้ามใช้ก าลังตอบโต้ในลักษณะแก้แค้น 

กำรใช้อำวุธ 
๑. ใช้วัตถุระเบิดเพื่อท าลายอาวุธ กระสุน ทุ่นระเบิด และสนามทุ่นระเบิดได้ 
๒. ห้ามไม่ให้ใช้อาวุธต่อบุคคลใดๆ ในลักษณะยิงไม่เลือก 
๓. การยิงเตือนสามารถท าได้ 
๔. ใช้อาวุธและสารควบคุมการจลาจลได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
๕. การถืออาวุธ 

๕.๑ ห้ามถืออาวุธ หากไม่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
๕.๒ อนุญาตให้ถืออาวุธประจ ากายที่ไม่ได้บรรจุกระสุนระหว่างเข้าเวรได้ 
๕.๓ อนุญาตให้ถืออาวุธประจ าหน่วย เช่น ปืนกล ค. อาวุธ ตถ. แต่ควรจะอยู่ในยานพาหนะ

ของก าลังทหารนานาชาติ และพยายามไม่ให้เป็นที่สังเกตของสาธารณชน 
 

๖. ขั้นตอนการยิงอาวุธ 
๖.๑ การยิงโดยไม่มีการเตือน : เฉพาะในกรณีท่ีผู้คุกคามเข้ามาโดยไม่รู้ตัว และหากไม่

ด าเนินการทันทีจะสร้างความเสียหายต่อบุคคล และเจ้าหน้าที่ของกองก าลังนานาชาติอย่างร้ายแรง 
๖.๒ ระหว่างการยิง : การยิงต้องมีการเล็ง อย่ายิงสาด และมีการควบคุม เป็นการยิงทีละนัด 

เล็งเฉพาะจุดที่ไม่ส าคัญของร่างกาย โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าลายชีวิต การยิงอัตโนมัติใช้เป็นมาตรการ
สุดท้ายแล้วเท่านั้น 

๖.๓ ภายหลังจากการยิง 
๖.๓.๑ คนที่ได้รับบาดเจ็บจากการยิงต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที โดยไม่เลือก

ว่าเป็นฝ่ายใด 
๖.๓.๒ ต้องบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน ได้แก่ วัน เวลา หน่วย เหตุการณ์ เหตุผล 

ใคร ท าอะไร ลักษณะการยิง ฯลฯ 
๖.๓.๓ รายงานทันทีตามสายการบังคับบัญชา 

๗. ลักษณะการใช้อาวุธ 
๗.๑ ปืนพก : ปืนพกสามารถพกพาได้ ส าหรับผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกองก าลังทหารนานาชาติ 

แต่ต้องไม ่
บรรจุกระสุน  หรืออาจบรรจุกระสุนแต่ต้องไม่ใส่รังเพลิง หรืออาจใส่รังเพลิง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

สภาพแวดล้อมและสถานการณ์โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ซึ่ง ผบ.กองก าลังทหารนานาชาติก าหนดขึ้น 
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๗.๒ อาวุธ (เช่น อาวุธ ปลย.  ปก.) 
๗.๒.๑ ต้องไม่พกพาอาวุธในลักษณะกิริยาที่แข็งกร้าว 
๗.๒.๒ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองก าลังทหารนานาชาติ  โดยเฉพาะหน่วยก าลังรบสามารถ

พกพาได้  แต่ต้องแยกกระสุนออกจากอาวุธ หรืออาจบรรจุกระสุน แต่ไม่บรรจุในรังเพลิง หรืออาจบรรจุใน
รังเพลิง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง  ซึ่ง  ผบ.กองก าลัง
ทหารนานาชาติก าหนดขึ้น 

๗.๒.๓ อนุญาตให้พกพาอาวุธควบคุมจลาจล 
๗.๒.๔ หน่วย ลว. ของกองก าลังทหารนานาชาติ อาจพกพาอาวุธควบคุมจลาจลได้ขณะ

ลาดตระเวนแต่จะต้องพยายามไม่ให้เป็นที่สังเกตของสาธารณชน   
๗.๓  อาวุธ ค. อาจพกพาได้ในรถ ลว. ทั้งเปิดเผย เห็นด้วยสายตา หรือไม่เห็น โดยให้ถือ

ปฏิบัติตามแนวทางที่ ผบ.กองก าลังทหารนานาชาติก าหนดขึ้น 
๗.๔ อาวุธ ตถ. อาวุธ ตถ. ทั้งที่ติดตั้งบนยานพาหนะ หรือพกพาด้วยคน อาจน ามาใช้ได้ แต่

ต้องไม่อยู่ในสภาพพร้อมยิง โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ ผบ.กองก าลังทหารนานาชาติก าหนดขึ้น 
 

.................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 

๑.รส. ๓๑-๘๑ ว่าด้วย หลักนยิมการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ ทบ.ไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
๒. รส. ๒๑-๓๐ ว่าด้วย เทคนิคการปฏิบัติการพิเศษของหน่วยรบพิเศษ ทบ.ไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. รส. - ว่าด้วย ยุทธวิธี เทคนิค และกรรมวิธีการลาดตระเวนพิเศษส าหรับหน่วยรบพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. รส. ๑๐๐-๒๐ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ พ.ศ.๒๕๓๗ 
๕. รส. ๓๑-๑ ว่าด้วย หลักการปฏิบัติการจิตวิทยา ทบ.ไทย พ.ศ.๒๕๕๐  
๖.กฎการใช้ก าลังเฉพาะการปฏิบัติการทางบกในการป้องกันประเทศ 
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