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ประวัติเสนาธิการ 
 กองทัพบกมีสถาบันการศึกษาที่มั่นคงเก่าแก่ควบคู่กันมา  ๒  สถาบัน  คือ  โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า  และ  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  รร.นายร้อย จปร.  ก าเนิดเมื่อ  ๕  สิงหาคม  
๒๔๓๐  ส่วน รร.สธ.ทบ.  ก าเนิดเมื่อ  ๓  เมษายน  ๒๔๕๒  โดยถือเอาวันที่กองทัพบกออกค าสั่ง  ทบ. 
ที่ ๓/๙๗  ลง  ๓  เม.ย.๒๔๕๒  เปิดการศึกษาของนักเรียนเสนาธิการทหารบก  ชุดที่  ๑  เป็นวันสถาปนา  
ตลอดเวลาอันยาวนานของ  รร.สธ.ทบ.   ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดหลักสูตร  และระบบ
การศึกษาต่าง  ๆ   มากมาย  เช่น  ชวเลข  วิชาเหล่าต่าง  ๆ  วิชาแผนที่  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชา
ประวัติศาสตร์การสงคราม  วิชาการน าทัพ  การระดมพล  การปราบจราจล  การปกครองบ้านเมือง  
เศรษฐกิจ  กฎหมายต่างประเทศ  ภาษาต่างประเทศ  คือ  อังกฤษ  ฝร่ังเศส  พม่า  เขมร  ส าหรับวิชา
เสนาธิการส่วนมากศึกษาในด้านยุทธศาสตร์  คือ  การเตรียมทัพเพื่อการสงคราม  จะเห็นได้ว่าจะต้อง
ศึกษาหนักมาก  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะถือว่าเป็น  “ นักปราชญ์การทหาร “  สามารถเป็นผู้น าทัพและ
เสนาธิการทหารที่ดีได้ด้วย  ทั้งนี้  เป็นการเอาจริงเอาจังเพื่อประสิทธิภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  และจะ
ได้รับเกียรติอย่างสูง  และยอมรับนับถือด้วยน้ าใสใจจริง  ผู้ใดสอบตกก็หมายความว่าเสียคนไปตลอด
ชาต ิ
 หลักสูตรและระยะการศึกษาในตอนเร่ิมต้นจนถึง  พ.ศ.๒๔๘๑  ไม่มีหลักฐานว่าเป็น
แนวทางของประเทศใด  ตั้งแต่  พ.ศ.๒๔๘๑ - ๒๔๘๘  ใช้หลักสูตรแบบฝร่ังเศสและเร่ิมเปลี่ยนแปลงมา
ใช้ของสหรัฐอเมริกา  และตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๐๑  (ชุดที่ ๓๗)  ยึดถือแนวหลักสูตรของ  รร.สธ. สหรัฐ  
และใช้เวลาศึกษา  ๑  ปี  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
เข็มเสนาธิปัตย์ 
 นายทหารฝึกหัดราชการ  รร.สธ.ทบ.  ชุดที่ ๑  ( พ.ศ.๒๔๕๒ - ๒๔๖๕ )  ยังไม่มี
เคร่ืองหมายแสดงคุณวุฒิใด ๆ  ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา   และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาทุกคนบรรจุในกรม
ยุทธศาสตร์ทั้งหมด  ชุดที่ ๑๒  ( พ.ศ.๒๔๖๖ - ๒๔๖๗ )  จะต้องส่งกลับกรมกอง  เพราะไม่มีต าแหน่ง
บรรจุในกรมยุทธศาสตร์ได้  และไม่มีอะไรจะเป็นเคร่ืองชุ่มใจดีกว่าเคร่ืองหมายแสดงคุณวุฒิมอบให้  จึง
ได้เร่ิมคิดออกแบบ  ซึ่งมีแบบต่าง ๆ  มากมาย  แต่ปรากฏว่าไม่เหมาะสม  ในที่สุดได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระ
บรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ที่ทรงเป็นเอตทัคคะในกระบวนการออกแบบเคร่ืองหมาย 
พระองค์ท่านได้ออกแบบและทรงสลักเคร่ืองหมายเสนาธิปัตย์ด้วยไม้สักเป็นอันแรก  สูงประมาณ  ๓๐  
ซม.  ประทานให้  รร.สธ.ทบ.  เป็นแม่บทท าเข็มเสนาธิปัตย์ที่มีขนาดกว้าง  ๓  ซม.   สงู  ๖  ซม.     รวม
เวลาที่ริเร่ิมจนส าเร็จ  ๔  ปี  คือ  สามารถแจกเป็นคร้ังแรก  เมื่อ  ๒๖  ก.ค.๒๔๗๑  โดยแจกให้ตั้งแต่ชุดที่  
๗ - ๑๒  รวม  ๖๙  นาย   สัญลักษณ์ต่างๆ  ที่ปรากฏบนเคร่ืองหมายเข็มเสนาธิปัตย์  คือ  ฉัตร หรือ พระ
เสนาธิปัตย์  ๗  ชั้น  ฉายพรรณรังสี  ประดิษฐานแนบแน่นอยู่บนหลังพระคชธารผู้เคร่ืองครบ 
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 พระเสนาธิปัตย์หรือฉัตร  ๗  ชั้น  หมายถึง  องค์พระมหากษัตริย์หรือแม่ทัพส่วนพระยาช้าง
ที่รองรับอยู่ข้างล่างนั้น หมายถึง  ตัวนายทหารฝ่ายเสนาธิการ  ซึ้งเป็นสัญญาลักษณ์ของแม่ทัพ  ( 
ผู้บังคับบัญชา ) กับเสนาธิการ  ( ฝ่ายเสนาธิการ )  จะต้องปฏิบัติงานร่วมกัน  จะแยกกันมิได้ 

๒.สายยงยศฝ่ายเสนาธกิาร 
กฎกระทรวงกลาโหมได้รวมเข้าเป็น  “ เคร่ืองหมายพิเศษ ”  สายยงยศน่าจะอุบัติขึ้นมาก่อน

เคร่ืองหมายเสนาธิการ  และนับเป็นเคร่ืองหมายสากลที่ใช้กันทั่วโลก  ผู้ที่จะแต่งได้  คือ  ผู้รับราชการใน
ต าแหน่ง  “ ฝ่ายเสนาธิการ ”เร่ิมแรกการก าเนิดของสายยงยศนี้  มีประวัติเล่ามาจากฝร่ังเศสว่านโปเลียน
ยอดขุนพลแห่งฝร่ังเศสในพุทธศตวรรษที่  ๒๔  ได้คิดขึ้นจากเชือกผูกม้าที่นายทหารคนสนิทให้คล้อง
แขนในขณะที่ขับขี่ม้า   และได้ให้นายทหารคนสนิทแต่งในการตรวจพลสวนสนามก่อน   ต่อมาได้
น ามาใช้เป็นเคร่ืองประดับของดินสอผูกเชือกล่ามไว้กับกระเป๋ากันหล่นหาย  ทั้งนี้  เพราะนโปเลียนเป็น
คนพิถีพิถันเร่ืองแต่งกายของทหารมากเท่า  ๆ   กับการฝึก  และเป็นเคร่ืองให้ก าลังใจแก่นายทหารฝ่าย
เสนาธิการ  ( สมัยนั้นฝ่ายเสนาธิการยศไม่เกินร้อยเอก )  มีก าลังใจในการท างานของไทยเรา  เมื่อ  พ.ศ.
๒๔๔๐  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้า ฯ  ให้บ่งไว้ในพระราชก าหนดการแต่ง
กาย  ให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่  ชั้นหัวหน้าในกรมยุทธนาธิการทหารบก  ใช้สายยงยศชนิดถัก  ๒  เส้น  
เกลี้ยง  ๑  เส้น  นายทหารองครักษ์ใช้สายยงยศทองถักใหญ่  ๓  เส้น มิได้บ่งถึงสายยงยศส าหรับฝ่าย
เสนาธิการแต่ประการใด 
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 ในราชกาลที่  ๖   นายทหารฝ่ายเสนาธิการจึงได้มีสายยงยศของตนเองขึ้นเป็นสายไหมสี
เหลืองหรือไหมทองถัก  ๑  เส้น  เกลี้ยง  ๑  เส้น  กับตุ้มโลหะสีทอง  ๑  ตุ้ม   
 ส าหรับไหมทอง ( ด้ิน ) ใช้เมื่อแต่งเคร่ืองแบบเต็มยศ  ครึ่งยศ  เคร่ืองแบบสโมสร  ( ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ) 
 ไหมสีเหลือง   ใช้กับเคร่ืองแบบปกติ  ( สมัยนี้  คือ  ชุดคอแบะ  ชุดขาว )  และมิได้ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  คือ  ประดับแถบ 
 หากแต่งเคร่ืองแบบปกติชนิดล าลองเสื้อเชิ๊ตแล้ว  ใช้สายยงยศไหมเหลียงเกลี้ยง 
เครื่องหมายเหล่าเสนาธิการ 
 พ.ศ.๒๔๙๘  กองทัพบกได้ขอความเห็นมายังโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ให้ออกแบบ
เคร่ืองหมายเหล่าเสนาธิการ  และในกลางปี  พ.ศ.๒๔๙๘  นั่นเอง  นทน.สธ.ทบ. ชุดที่ ๓๔  ได้ออกแบบ
เสนอให้กองทัพบก 
 ความหมาย 
 -  ดาวกับช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง  ผู้บังคับบัญชา 
 -  ตราหน้าหมวกบรรจุในดาว  ๕  แฉก  หมายถึง  หน่วยทหาร 
 -  ดาว  ๕  แฉก  ยังหมายถึงหน้าที่ร่วมของฝ่ายอ านวยการ  ๕  ประการ คือ  ๑ ) หาและให้
ข่าวสาร  ๒ )ประมาณการ  ๓) ให้ข้อเสนอแนะ  ๔ )ท าแผนและค าสั่ง   ๕) ก ากับดูแลทางฝ่ายอ านวยการ 
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บทที่  ๑ 
การจัดและการด าเนินงานของฝ่ายอ านวยการ 

ตอนที่  ๑   การจัดฝ่ายอ านวยการ 
 ผู้บังคับบัญชา  มีความรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงที่หน่วยกระท าไป  ไม่ว่าจะประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลว  ดังนั้น  ผู้บังคับบัญชาจึงต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งสิ้นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ปฏิบัติงาน  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยตามเวลาและวิธีที่ต้องการได้  โดยการมอบอ านาจให้
ผู้บังคับบัญชาหน่วยรองรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจเฉพาะ  หรือภารกิจที่มอบหมายให้  ผลจากการ
วางแผนและการปฏิบัติแบบแยกการ  ท าให้เกิดความต้องการส าหรับผู้บังคับบัญชาที่จะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากฝ่ายอ านวยการ  โดยฝ่ายอ านวยการจะมีหน้าที่ร่วมดังนี้   การหาและให้ข่าวสาร, การท า
ประมาณการ, การท าข้อเสนอ,  การท าแผนและค าสั่ง,  การก ากับดูแล  การบรรจุนายทหารลงท าหน้าที่
ในต าแหน่งนายทหารฝ่ายอ านวยการหลักนั้น   ควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการบังคับบัญชา  หรือ
ต าแหน่งตามความรับผิดชอบในฝ่ายอ านวยการระดับต่ ามาแล้วนายทหารฝ่ายอ านวยการนั้นจะต้องมี
ความรู้  ความสามารถ  และความสมัครใจเพื่อท าหน้าที่ทั้งจะต้องมีความรอบรู้อย่างถ่องแท้ถึงโครงสร้าง  
หน้าที่  ขีดความสามารถ  ขีดจ ากัดและเทคนิคในการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง  ๆ  ที่ประกอบกันขึ้นเป็น
หน่วยใหญ ่
 ๑. จุดประสงค์ของการจัดฝ่ายอ านวยการ 
  จุดประสงค์ของการจัดฝ่ายอ านวยการ  เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชาและการ
สั่งการ ช่วงของการควบคุม  การแบ่งมอบอ านาจ การรวมกิจกรรมที่ตรงกันและเกี่ยวข้องกันเป็นพวก  ๆ   
  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ฝ่ายอ านวยการจึงถูกจัดขึ้นและปฏิบัติงานเพื่อ 
  ๑.๑   สนองความต้องการของผู้บังคับบัญชาและหน่วยรองโดยทันที 
  ๑.๒ ให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอและพิจารณาปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๓  ลดเวลาที่ต้องการในการควบคุม  การผสมผสานงาน  และการประสานงานลง 
  ๑.๔  ลดโอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดลง 
  ๑.๕  ปลดเปลื้องภาระที่ต้องก ากับดูแลรายละเอียดของเร่ืองราวตามปกติของผู้บังคับ 
          บัญชาลง 
 ๒. หลักการของการจัดฝ่ายอ านวยการ 
  ๒.๑   เอกภาพในการบังคับบัญชาและสั่งการ 
  ๒.๒  ความสามารถในการควบคุม 
  ๒.๓  การแบ่งมอบอ านาจหน้าที่ 

๒.๔  การจัดระบบงานที่เกี่ยวข้องไว้ในพวกเดียวกัน 

  ๒.๕  ความอ่อนตัว 
                    ๓. คุณวุฒของฝ่ายอ านวยการ 
  ๓.๑ ต้องมีความรู้เร่ืองเหล่า และงานในหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี 
  ๓.๒ มีประสบการณ์ในการบังคับบัญชา 
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  ๓.๓ ต้องมีความรอบรู้อย่างถ่องแท้ถึงโครงสร้าง, ขีดจ ากัดและเทคนิคการปฏิบัติงาน
ของหน่วยต่าง ๆ  ที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วย 
  ๓.๔ ต้องสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์สามารถประเมินและตัดสินเหตุการณ์ต่าง ๆ  ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามภารกิจ 
  ๓.๕ รู้ปัญหาของหน่วย 
  ๓.๖ มีความสามารถในการเป็นผู้น า 
  ๓.๗ มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี 
 ๔. พวกฝ่ายอ านวยการ 
  การแบ่งพวกฝ่ายอ านวยการโดยแบ่งออกเป็น   ๓   พวกคือ 
  ๔.๑ พวกฝ่ายอ านวยการประสานงาน  หรือฝ่ายอ านวยการทั่วไป  เป็นฝ่ายอ านวยการ
หลักของ  ผู้บังคับบัญชา  ได้แก่  ฝ่ายการก าลังพล  ฝ่ายการข่าวกรอง  ฝ่ายยุทธการและการฝึก  ฝ่ายการ
ส่งก าลังบ ารุง  และฝ่ายกิจการพลเรือน  ซึ่งจะจัดอยู่ในหน่วยก าลังรบ  ส่วนการจัดในหน่วยบัญชาการ
ช่วยรบ จะจัดแบ่งหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงตามพันธะกิจ ได้แก่  ฝ่ายการก าลังพล  ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย  แผนและโครงการ  ฝ่ายส่งก าลัง  ฝ่ายบริการ  ฝ่ายซ่อมบ ารุง  และฝ่ายการเคลื่อนย้าย 
  ๔.๒ พวกฝ่ายกิจการพิเศษ  เป็นฝ่ายอ านวยการซึ่งมีความรู้และได้รับการฝึกเฉพาะเร่ือง
ที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ฝ่ายอ านวยการประสาน โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเทคนิคเฉพาะเหล่าทางการ
ช่วยรบ ได้แก่พวกทหารปืนใหญ่  พวกทหารสรรพาวุธ  เป็นต้น 
  ๔.๓ พวกฝ่ายอ านวยการประจ าตัว  เป็นฝ่ายอ านวยการที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดให้อยู่
ในความอ านวยการและควบคุมโดยตรง  และเป็นผู้ช่วยในเร่ืองส่วนตัว  ได้แก่  นายทหารคนสนิท  
นายทหารพระธรรมนูญ  นายทหารจเร  เป็นต้น 
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(ผบช.) 

โครงร่าง  ฝอ.ระดับกองพล 

 ฝอ.ประจ าตัว 
ผบ.พล 

รอง 

เสนาธิการ 

รอง  เสธ. 

ฝอ.ประสานงาน ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

สธ. ๑ สธ. ๒ สธ. ๓ สธ. ๔ สธ. ๕ สธ. ๖ 

หมายเหตุ     -  การจัด  ฝอ.ประสานงาน และฝ่ายกิจการพิเศษ 
                        จัดตามอัตราเฉพาะกิจของกองพล 

(กรรมวิธีข้อมูล) 

โครงร่าง  ฝอ.ระดับต่ ากว่ากองพล 
ระดับกรม 

ผบ.หน่วย (ผบช.) 

รอง 

เสนาธิการ 

รอง  เสธ. 

ฝอ.ประสานงาน ฝ่ายกิจการพิเศษ 

หมายเหตุ   - ฝอ.ประสานงาน และฝ่ายกิจการพิเศษ  จัดตามอัตรา 
                      การจัดของหน่วยนั้นๆ ไม่มี  ฝอ.ประจ าตัว 
 
 

ฝอ. ๑ ฝอ. ๒ ฝอ. ๓ ฝอ. ๔ 
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หมายเหตุ    - การจัด  ฝอ.และฝ่ายกิจการพิเศษจัดตามอัตราการจัดของหน่วย 
          ไม่มี  ฝอ.ประจ าตัว  

 
                    ๕. การเรียกฝ่ายอ านวยการ 
  หน่วยระดับกองพลขึ้นไป        ผู้ท าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการประสานงาน        เรียกว่า   
ฝ่ายเสนาธิการ  ( สธ. )  มีเสนาธิการเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ  โดยธรรมดาจะจัดเป็นแผนกฝ่าย
อ านวยการหลัก  ๖  แผนก คือ  แผนกการก าลังพล ( สธ.๑ ) แผนกการข่าวกรอง ( สธ.๒ ) แผนกยุทธการ
และการฝึก (สธ.๓) แผนกการส่งก าลังบ ารุง (สธ.๔) แผนกกิจการพลเรือน (สธ.๕) และแผนกกรรมวิธี
ข้อมูล 
  ในหน่วยขนาดเล็กระดับกรมและกองพัน  ผู้ท าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการประสานงาน
เรียกว่าฝ่ายอ านวยการ  (ฝอ.)  ได้แก่  ฝ่ายการก าลังพล  (ฝอ.๑)  ฝ่ายการข่าวกรอง  (ฝอ.๒)  ฝ่ายการ
ยุทธและการฝึก (ฝอ.๓)  ฝ่ายการส่งก าลังบ ารุง  (ฝอ.๔.)  ฝ่ายการกิจการพลเรือน  (ฝอ.๕)  ส าหรับกรม
นั้นมีเสนาธิการกรมเป็นหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ส่วนกองพันไม่มีเสนาธิการ  คงมอบให้  รอง ผบ.พัน. 
เป็นหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  นอกจากนี้  ยังมีนายทหารได้รับการฝึกเพื่อท างานที่มอบหมายให้หรือที่มา
สมทบ  ให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ   
 
 
 
 
 

โครงร่าง  ฝอ.ระดับต่ ากว่ากองพล 
ระดับกองพัน 

ผบ.หน่วย 

รอง 

ฝอ.ประสานงาน ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ฝอ. ๑ ฝอ. ๒ ฝอ. ๓ ฝอ. ๔ 
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ตอนที่  ๒  หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายอ านวยการ 
 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติทั้งปวงของหน่วย  ไม่ว่าจะประสบความส าเร็จ
หรือล้มเหลว  ฝ่ายอ านวยการซึ่งมีเสนาธิการ  หรือ  รอง ผบ.หน่วย  เป็นหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  จะท า
หน้าที่และรับผิดชอบสายงานตามหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอ านวยการ  เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติตามภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จ 
 ๑.  เสนาธิการ 
       เสนาธิการเป็นผู้ประสาน  ก ากับดูแลฝ่ายอ านวยการและฝ่ายกิจการพิเศษ  สั่งการต่อ
กิจการทางฝ่ายอ านวยการ  เพื่อให้ประสานกัน  และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีอิสระจากงานในรายละเอียด  
เสนาธิการรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ สั่งการ  ก ากับดูแล  และประสานงานของฝ่ายอ านวยการ 
  ๑.๒ ก าหนดและประกาศนโยบาย  การปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ 
  ๑.๓ ให้ ผบ. และ ฝอ. ได้ทราบเร่ืองราวต่าง ๆ  ที่กระทบกระเทือนต่อสถานการณ์ 
   อยู่เสมอ 
  ๑.๔ เป็นผู้แทนของผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับมอบหมาย 
  ๑.๕ รับข้อตกลงใจของ ผบ.และตรวจดูข้อตกลงใจนั้นได้เปลี่ยนแปลงเป็นค าสั่งแล้ว 
  ๑.๖ เก็บรักษาแฟ้มนโยบายหลัก  ตรวจตรา  รปจ.ของหน่วย 
  ๑.๗ ตรวจสอบค าสั่งของ ผบ.ที่ให้แก่ฝ่ายอ านวยการน้ัน  ได้รับการปฏิบัติตาม 
  ๑.๘ รับทราบข้อเสนอหรือข่าวสารใด ๆ  ที่ฝ่ายอ านวยการทั้งปวงได้เสนอให้ ผบ.ทราบ 
   โดยตรง  หรือแจ้งค าสั่งที่ตนรับทราบจาก ผบ. ให้ฝ่ายอ านวยการ 
  ๑.๙ อ านวยการจัดต้ังการติดต่อที่หน่วยต้องการ 
  ๑.๑๐ ก ากับดูแลและสั่งการเป็นส่วนรวมแก่ผู้แทนฝ่ายอ านวยการ  ณ  ห้องยุทธการ 
   หรือศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี  (ศปย.)  เมื่อจัดตั้งขึ้น 
 ๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายอ านวยการ 
  หน้าที่ของฝ่ายอ านวยการ  แบ่งออกได้  ๓  ประการ  คือ 
  ๒.๑ หน้าที่หลัก  มี  ๓  ประการ  ดังนี้ 
   ๒.๑.๑   การวางแผน 
   ๒.๑.๒ การประสานงาน 
   ๒.๑.๓ การก ากับดูแล 
  ๒.๒ หน้าที่ร่วมทางฝ่ายอ านวยการ  มี  ๕  ประการ  ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ การให้ข่าวสาร 
   ๒.๒.๒ การท าประมาณการ 
                                 ๒.๒.๓ การให้ข้อเสนอแนะ 
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   ๒.๒.๔ การท าแผนและค าสั่ง 
   ๒.๒.๕ การก ากับดูแล 
  ๒.๓ หน้าที่ตามสายงาน 
   ๒.๓.๑ ฝอ.๑  มีหน้าที่ 
    (๑) การรักษายอดก าลังพลของหน่วย 
    (๒) การจัดการก าลังพล 
    (๓) การบ ารุงและการรักษาขวัญ 
    (๔) การรักษาวินัย  กฎ  ข้อบังคับ  และค าสั่ง 
    (๕) การจัดและการย้ายกองบังคับการ 
    (๖) เบ็ดเตล็ด 
   ๒.๓.๒ ฝอ.๒  มีหน้าที่ 
    (๑) การผลิตข่าวกรอง 
    (๒) การให้ข่าวกรองและข่าวสาร 
    (๓) การต่อต้านข่าวกรอง 
    (๔) เบ็ดเตล็ด 
   ๒.๓.๓ ฝอ.๓  มีหน้าที่ 
    (๑) การจัด 
    (๒) การฝึก 
    (๓) การยุทธ์ 
   ๒.๓.๔ ฝอ.๔  มีหน้าที่ 
    (๑) การส่งก าลัง 
    (๒) การส่งกลับและการรักษาพยาบาล 
    (๓) การซ่อมบ ารุง 
    (๔) การขนส่ง 
    (๕) การบริการอ่ืน ๆ 
   ๒.๓.๕ ฝอ.๕   มีหน้าที่ 
    (๑) กิจการพลเรือน 
    (๒) การปฏิบัติการจิตวิทยา 
    (๓) การประชาสัมพันธ์ 
    (๔) การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง 
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                        หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายอ านวยการ  ในหน่วยระดับกรมและกองพัน  กับหน่วย
ขนาดใหญ่กว่า  จะมีความคล้ายคลึงกัน  แต่ขอบเขตของกิจกรรมจะแตกต่างกันไปบ้างตามระดับหน่วย  
และงานบางอย่างหน่วยขนาดเล็กไม่ต้องปฏิบัติ  เช่น งานของ  สธ.๑  ของหน่วยระดับกองทัพภาคขึ้นไปจะ 
มีหน้าที่เพิ่มอีกหน้าที่หนึ่ง  ก็คือ  การจัดการก าลังคน  ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมากหรือเป็นกลุ่ม
ก้อน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางทหาร 
 ๓. ระเบียบปฏิบัติทางธุรการของฝ่ายอ านวยการ 
  ระเบียบปฏิบัติทางธุรการของฝ่ายอ านวยการในทุกระดับหน่วยมีอยู่  ๕  ประการดังนี ้
  ๓.๑ แฟ้มนโยบาย   :    เสนาธิการเก็บแฟ้มนโยบายหลักของหน่วยแต่ละฝ่ายอ านวยการ
จะเก็บรักษาแฟ้มนโยบายของแผนกนั้น ๆ 
  ๓.๒ การบันทึก      :      บันทึกของฝ่ายอ านวยการเป็นเอกสารส าคัญในการให้ข่าวสาร
แก่หน่วยเหนือ  หน่วยรอง  และเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของหน่วยหรือของแผนกฝ่ายอ านวยการ 
  ๓.๓ การบันทึกประจ าวัน  :   เป็นบันทึกทางราชการเกี่ยวกับเหตุการณ์ของแผนกฝ่าย
อ านวยการที่ท าตามล าดับวันเวลา 
  ๓.๔ เอกสารแยกเร่ือง  :  เป็นการรวบรวมที่ท าสารบัญไว้แล้ว  ซึ่งได้จากค าสั่งข้อเขียน
หรือวาจา  สาส์น  เร่ืองราวต่าง  ๆ  ในบันทึกประจ าวันและการประชุม  ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับใช้ใน
การด าเนินการยุทธและการท ารายงานต่าง  ๆ 
  ๓.๕ แผนที่สถานการณ์  :  คือลายเส้นที่แสดงสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเขียนการวาง
ก าลังหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ในแผนที่  ในหน่วยขนาดเล็กจะใช้แผนที่สถานการณ์รวม  โดยอยู่ 
ในการก ากับดูแลของ  ฝอ.๓ 

ตอนที่  ๓  ความสัมพันธ์และการปฏิบัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ 
 ผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอ านวยการมักริเร่ิมวางแผนการปฏิบัติ  หลังจากที่ได้รับมอบภารกิจ  
หรือผู้บังคับบัญชาก าหนดภารกิจขึ้นเอง  หรือเมื่อหน่วยเกิดปัญหาขึ้น  มักจะต้องการข้อตกลงใจของ
ผู้บังคับบัญชา  เพื่อด าเนินการได้นั้น  จะต้องอาศัยแบบแผนการปฏิบัติตามล าดับขั้น  ซึ่งจะท าให้
ผู้บังคับบัญชาเกิดความมั่นใจว่าได้น าข้อพิจารณาทั้งปวงมาพิจารณาแล้ว  และได้ท าข้อตกลงใจจากมูลฐาน
ของข่าวสารทั้งปวงที่มีอยู่   กับทั้งได้ใช้ความช่วยเหลือทางฝ่ายอ านวยการที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์อย่างมาก
ที่สุด  ท าให้สามารถคาดคะเนความต้องการแต่ละขั้นตอนที่จะตามมา  และสามารถปฏิบัติการอันจ าเป็น
เบื้องต้นให้ส าเร็จไว้ก่อนได้  ท าให้เกิดความรวดเร็ว   และมีการเตรียมการดีขึ้น 
 ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับฝ่ายอ านวยการ 
  ๑.๑ นายทหารฝ่ายอ านวยการ  ที่มีหน้าที่หลักทางฝ่ายอ านวยการนั้น  ต้องหลีกเลี่ยงการ
แบ่งความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา 
                        ๑.๒ นายทหารฝ่ายอ านวยการ  ติดต่อเยี่ยมเยียน  ผบ.หน่วยรองเพื่อส่งค าสั่ง  ค าชี้แจง  
ให้ค าปรึกษา  ให้ข้อเสนอแนะ  และเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
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  ๑.๓ เสนาธิการ  เป็นผู้ก ากับดูแล  อ านวยการ  และประสานการปฏิบัติกับฝ่ายกิจการ
พิเศษ  โดยฝ่ายอ านวยการประสานงาน  ( ฝอ.๑ – ฝอ.๕ ) 
  ๑.๔ เสนาธิการ  เป็นเจ้าหน้าที่หลักในการประสานงาน  และเป็นที่ปรึกษาหลัก 
  ๑.๕ ผู้บังคับบัญชา  จะต้องถือว่าส านักงานของฝ่ายอ านวยการนั้นเป็นการท างานกับ
บุคคลคนเดียว 
  ๑.๖ ในฐานะที่เป็นเสนาธิการ  ก็จะต้องถือว่ามีผู้บังคับบัญชาแต่เพียงคนเดียว  แม้จะ
ท างานกับรอง  หรือผู้ช่วย  ก็ถือเสมือนว่าท างานกับผู้บังคับบัญชา 
 ๒.  โดยปกติค าสั่งจะออกโดยผู้บังคับบัญชา  หรือในนามของผู้บังคับบัญชา  แต่ก็มีข้อยกเว้น  
๔  ประการ  ดังนี้ 
  ๒.๑ เมื่อผู้บังคับบัญชามอบอ านาจโดยเฉพาะให้  ฝอ.เป็นผู้ออกค าสั่งชี้แจง 
  ๒.๒ เมื่อผู้บังคับบัญชา มอบอ านาจการควบคุมทางยุทธการต่อหน่วยใดหน่วยหนึ่งให้กับ 
   ฝอ.คนใดคนหนึ่ง 
  ๒.๓ เมื่อลักษณะทางเทคนิค  และทางวิชาชีพของกิจกรรมบางเร่ืองต้องการความ 
   สัมพันธ์เป็นพิเศษ 
  ๒.๔ เมื่อมีหน่วยรองเพิ่มมากขึ้น  หรือหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบ  เพิ่มมากขึ้น  อาจ 
   จะแต่งต้ังรอง  หรือ  ฝอ.เป็น ผบ.ส่วนย่อยก็ได้ 

ตอนที ่๔  ระเบียบการน าหน่วย 

๑. กล่าวน า 
 ระเบียบการน าหน่วย เป็นล าดับขั้นตอนการปฏิบัติและกระบวนการทางความคิด (เป็นสิ่งที่
จะต้องระลึกถึง – ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา) ส าหรับ ผบ.มว., ผบ.ร้อย และ ผบ.พัน ในการปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบเมื่อการรบเร่ิมขึ้น  การสั่งการและการตอบสนองต่อค าสั่งจะต้องรวดเร็ว ได้ผล และง่าย  
ความเป็นหนึ่งเดียวของชุดปฏิบัติการ  (หน่วย)       การปฏิบัติหน้าที่ตาม รปจ.      และความเข้าใจใน
ภารกิจ /เจตนารมณ์ ของ  ผบ.หน่วยเหนือจะท าให้ ผบ.หน่วยรองแปลงค าสั่งที่ได้รับมอบออกมาเป็นการ
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว การปฏิบัติการน้ี จะต้องสอดคล้องกับแผนของหน่วยเหนือ การน าขั้นตอน
ระเบียบการน าหน่วยมาใช้ในการด าเนินกรรมวิธีในการบังคับบัญชาและการควบคุมนั้นจะเป็นการใช้ 
ก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และเวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพกรรมวิธีดังกล่าวสามารถอ่อนตัวได้  ซึ่งจะท า
ให้ ผบ.ด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจ สถานการณ์ และเวลาที่มีอยู่ในขณะนั้น  อย่างไรก็ตาม จะต้อง
มีการปฏิบัติในทุกขั้นตอนของระเบียบการน าหน่วย ถึงแม้ว่าบางขั้นตอนนั้นจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อย มี
หลายขั้นตอนที่อาจจะต้องน ามาใช้พร้อม ๆ กัน และบางขั้นตอนอาจน ามาพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
 ในระหว่างการปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบการน าหน่วย ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
กระเทือนต่อความส าเร็จของภารกิจจะต้องน ามาพิจารณาด้วยเสมอในแต่ละขั้นของระเบียบการน าหน่วย 
 



๑๑ 
 

๒. ขั้นตอนระเบียบการน าหน่วย 
๑. รับมอบภารกิจ 
๒. ออกค าสั่งเตรียม 
๓. วางแผนขั้นต้น 
๔. เร่ิมเคลื่อนย้ายที่จ าเป็น 
๕. ท าการลาดตระเวน 
๖. ท าแผนสมบูรณ์ 
๗. อนุมัติแผน / ค าสั่ง 
๘. ค าสั่ง 
๙. ก ากับดูแล 

ขั้นท่ี ๑ รับมอบภารกิจ 
 ระดับกองร้อยอาจได้รับค าสั่งด้วยวาจา ค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ค าสั่งเป็นส่วน ๆ หรือ
ค าสั่งเตรียม 
 ก. เมื่อรับมอบภารกิจจาก ผบ.หน่วยเหนือแล้ว ผบ. และ ฝอ. จะแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกัน
และกัน (ให้ข่าวสารขั้นต้น) และเร่ิมต้นวิเคราะห์ปัจจัย METT-T เพื่อให้ทราบว่า 

๑. ภารกิจคืออะไร (งานและความมุ่งหมาย) 
๒. ข้าศึกคือใคร (หน่วย  ขนาด  ประเภท) 
๓. พื้นที่ปฏิบัติการอยู่ไหน (ต้องเร่ิมต้นเคลื่อนย้ายไปหรือไม่  เมื่อไร) 
๔. หน่วยขึ้นสมทบและหน่วยแยก (ใคร  เมื่อไร) 
๕. เวลาที่มีอยู่ (เวลาในการวางแผนขั้นต่อไปจะแจกจ่ายค าสั่งเตรียม ค าสั่งเป็นส่วน ๆ 

หรือค าสั่งยุทธการ เมื่อไร) 
 ข. ผบ. และ ฝอ. ต้องวางแผนการใช้เวลาในการเตรียมการและแจกจ่ายค าสั่งต่าง ๆ ไม่เกนิ 
๑ ใน ๓ ของเวลาที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อให้หน่วยรองมีเวลาในการเตรียมการ และปฏิบัติตาม ขั้นตอน
ระเบียบการน าหน่วยได้เพียงพอ (ให้หน่วยรองใช้ ๒ ใน ๓) 
ขั้นท่ี ๒ ออกค าสั่งเตรียม 
 ทันทีที่ ผบ.หน่วยรอง ได้รับมอบภารกิจหรือค าสั่งเตรียมจาก บก.หน่วยเหนือ ก็จะต้อง
ออกค าสั่งเตรียมให้หน่วยรองได้รับทราบโดยเร็วที่สุด  ค าสั่งเตรียมจะช่วยให้ ฝอ. และ ผบ.หน่วยรอง
ของตนได้ทราบว่า จะต้องปฏิบัติภารกิจอะไร จะต้องปฏิบัติเมื่อไร จะต้องปฏิบัติอะไรก่อนหลังบ้าง และ
จะต้องออกค าสั่งต่าง ๆ ได้ที่ไหน และเมื่อไร (แบบฟอร์มไม่ตายตัว)  เช่น 
  
 
 



 ๑๒ 

ค าสั่งเตรียม (ระดับกองพัน ฉก.) 
 จาก : ผบ.พัน.ม.ฉก.๑ 
 ถึง : ผบ.ร้อย.ถ.๑, ๒, ๓ 
 สถานการณ์ : ขศ.ก าลังยึดพื้นที่อยู่บริเวณ……….คาดว่าก าลังจะ………. 
 หน่วยสมทบ : ร้อย ถ.๓ แยกสมทบ พัน.ร.ฉก.๑๑ ใน………. 
 เวลาเร่ิมเคลื่อนย้าย : เคลื่อนย้ายเข้าฐานออกตีจากที่รวมพลปัจจุบันใน………. 
 ภารกิจ : พัน.ม.ฉก.๑ เข้าตีผ่าน…….ใน…….เพื่อ…….เข้าตีต่อไปทางเหนือเมื่อสั่ง 
 เวลา/สถานที่ออกค าสั่งยุทธการ : ออกค าสั่งยุทธการ ณ ทก.พัน พิกัด…….ใน……. 
 ธุรการและการส่งก าลังบ ารุง : รอง ผบ.พัน จะประสานในเร่ืองการส่งก าลังกับ ผบ.ร้อย ถ.
๓ ก่อนแยกสมทบ 
ขั้นท่ี ๓ วางแผนขั้นต้น 
 ผบ.จะเร่ิมต้นการประมาณสถานการณ์ตามขั้นตอนของตน 
 ก. การประมาณสถานการณ์ เป็นส่วนหน่ึงของการแสวงข้อตกลงใจ เป็นการวิเคราะห์
ปัจจัยและหนทางปฏิบัติของฝ่ายเราตามขั้นตอน เพื่อช่วยให้ ผบ.ตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ส าหรับการท าแผนสมบูรณ์ของตน ส าหรับหน่วยระดับกองพันลงไป มักกระท าในใจ 

๑.วิเคราะห์ภารกิจ  ผบ.จะวิเคราะห์ภารกิจเพื่อหากิจเฉพาะ และกิจแฝง แล้วน าไปรวม
กับความมุ่งหมายที่ต้องการ เพื่อให้ได้ออกมาเป็นภารกิจแถลงใหม่ 
๒.สถานการณ์และหนทางปฏิบัติ จากภารกิจแถลงใหม่และแนวทางในการวางแผน
ของ ผบ. ฝ่ายอ านวยการต่าง ๆ จะเร่ิมหาข่าวสารของตน โดย ฝอ.๒ จะเป็นผู้ระบุขีด
ความสามารถของข้าศึก และ ฝอ.๓ จะเป็นผู้ก าหนดหนทางปฏิบัติในขั้นต้นและร่วม
พิจารณาถึงรูปแบบของ   การรบ ดังนี้ 

   ก) การรบด้วยวิธีรุก จะต้องก าหนดที่หมายของหน่วยรอง วิธีการเคลื่อนย้ายตาม
แนวทางเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้ รูปแบบของการด าเนินกลยุทธ์ การก าหนดส่วนเข้าตีหลัก    ส่วนเข้าตี
สนับสนุน และกองหนุน และอ่ืน ๆ ในอันที่จะบรรลุผลส าเร็จ 
        ข) การรบด้วยวิธีรับ    อย่างน้อยจะต้องพิจารณาถึงพื้นที่ที่จะท าให้ข้าศึก      พ่าย
แพ้หรือสูญเสียเป็นอันมาก  การก าหนดที่มั่นต้ังรับตามแนวทางเคลื่อนที่เข้ามาของข้าศึก ไม่ว่าจะในทาง
ลึก หรือต าบลส าคัญต่าง ๆ  ตลอดจนพิจารณาถึงการจัดก าลังในการเข้าตีโต้ตอบและ    กองหนุน 
        ค) ทุกหนทางปฏิบัติจะต้องพิจารณาถึงการจัดเฉพาะกิจของหน่วยให้เหมาะสม
เพื่อให้ ผบ. มั่นใจว่าหน่วยรองของตนมีอ านาจก าลังรบมากพอที่จะท าให้ภารกิจบรรลุผล 
 
 
 
 



๑๓ 
 

  ๓. การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ - การวาดภาพการรบ 
      ก) วิธีการปฏิบัติ (เทคนิค)  ประการหนึ่งของการวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ       ก็คือ 
การวาดภาพการรบต่อหนทางปฏิบัติของข้าศึกที่น่าจะเป็นไปได้ ในหน่วยระดับกองพัน    อาจวาดภาพ 
การรบในใจ ในแต่ละขั้นตอนการรบ โดยการพิจารณาถึงการปฏิบัติของหน่วย       การโต้ตอบข้าศึก  
และการปฏิบัติการตอบโต้ต่อข้าศึกของฝ่ายเรา 
        ข) การเตรียมสนามรบด้านการข่าว  มีความส าคัญในการวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ
ต่าง ๆ ท าให้ ผบ. และ ฝอ.2 เข้าใจภาพในการรบมากยิ่งขึ้น  ท าให้มองเห็นหนทางปฏิบัติที่ข้าศึกน่าจะใช้  
การปฏิบัติของแต่ละหนทางปฏิบัติที่ข้าศึกน่าจะกระท า  ท าให้สามารถก าหนดแนวขั้นต่าง ๆ ต่อข้าศึก  
เช่น การตีโต้ตอบ  การยิงเป้าหมายที่เป็นกลุ่มหรือการเปลี่ยนที่ตั้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  การ
ปฏิบัติการต่าง ๆ นั้น อาจกระท าเมื่อได้รับค าสั่ง หรืออาจปฏิบัติเป็นอัตโนมัติ ก็ได้  ฝอ. ทั้งหมดจะช่วย
วาดภาพการรบเพื่อวางแผนการใช้หน่วยสนับสนุนการรบที่มีอยู่ในการก าหนดความเร่งด่วนต่างๆ  
ความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชา และการสนับสนุน  การก าหนด  เป้าหมายและความรับผิดชอบใน
การซ่อมบ ารุง 
  ๔. เปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ   
   ก) ผบ. และ ฝอ. อาศัยการวิเคราะห์หนทางปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าว  ในการก าหนด
ข้อดีและข้อเสียของแต่ละหนทางปฏิบัติ  ถ้าสถานการณ์และเวลาเพียงพอ ฝอ.ต่าง ๆ อาจบรรยายสรุปถึง
ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน ที่เกี่ยวข้องกั้บหนทางปฏิบัติแต่ละหนทางปฏิบัติเพิ่มเติมก็ได้  แต่
ถ้าเวลาจ ากัด ผบ. จะต้องอาศัยข้อเสนอแนะ และประสบการณ์ของตน ตลอดจนข่าวสารที่มีอยู่ ในการ
ตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อให้สามารถก าหนดแนวความคิดในการปฏิบัติให้กับ ฝอ. ในการ
ท าแผนสมบูรณ์ต่อไป 
   ข) ผบ. ก าหนดแนวความคิดในการปฏิบัติ โดยอาศัยการเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ
ต่าง ๆ แล้วได้หนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดดังกล่าวข้างต้น อาจมีการออกค าสั่งที่ส าคัญ/จ าเป็น ให้แก่หน่วยรอง  
โดยมี รอง ผบ.หน่วย หรือ ฝอ.3 ก ากับดูแล  หลังจากนั้นท าการลาดตระเวนเพื่อวางแผนที่สมบูรณ์ต่อไป 
 ขั้นตอนการวางแผนข้างต้น 

ก. ประมาณสถานการณ์ (พิจารณา METT-T) 
                           ๑.วิเคราะห์ภารกิจ 
                           ๒.สถานการณ์และหนทางปฏิบัติ 

ก ) สถานการณ์ข้าศึก (หนทางปฏิบัติของข้าศึก) 
ข) ภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ (ในแง่คิดทางทหาร) 
ค) สถานการณ์ฝ่ายเรา (ก าลังและเวลาที่มีอยู่) 
ง) หนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา 

                           ๑.วิเคราะห์หนทางปฏิบัติ – วาดภาพการรบ (ทั้งสองฝ่าย) 
                           ๒.เปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ (ฝ่ายเรา) 



 ๑๔ 

ก ) เปรียบเทียบหาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ข) น าข้อตกลงใจในหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไปท าแผนขั้นต้น 

ขั้นท่ี ๔ เร่ิมเคลื่อนย้ายท่ีจ าเป็น 
 จากที่กล่าวแล้วข้างต้น  ผบ. จะต้องแสวงผลประโยชน์จากเวลาที่มีอยู่ หากหน่วยจะ
เคลื่อนย้ายเป็นระยะทางไกล จะต้องก าหนดหน่วยในการเคลื่อนย้ายทันที โดยอาศัยการวางแผนขั้นต้น
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยนัยนี้หน่วยรองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กองร้อย, หมวด และหมู่ จะเร่ิม
เคลื่อนย้ายไปเข้าพื้นที่แต่เนิ่น ๆ  และ ผบ. ก็จะออกไปตรวจภูมิประเทศด้วยตนเอง เพื่อหาหนทางปฏิบัติ
ที่เกื้อกูลต่อการใช้อ านาจก าลังรบของหน่วยตนให้บังเกิดผลดีที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา  รวมทั้ง
เพื่อให้การปฏิบัติต่าง ๆ เหล่านี้ด าเนินไปพร้อมกัน  ผบ. จะต้องอาศัยระบบที่เรียบง่าย โดยใช้ประโยชน์
จาก รปจ. ที่มีอยู่    ตลอดจนการก าหนด รปจ.   ในการเคลื่อนย้ายของหน่วยรอง   ก็ย่อมมีความส าคัญ
เท่าเทียมกัน  ทุกส่วนของหน่วยอาจเคลื่อนย้ายเมื่อได้รับค าสั่งด้วยวาจาก็ได้ 
 เมื่อ ผบ. ต้องไปรับค าสั่งยุทธการ ผบ. อาจน า รอง ผบ. หรือ ฝอ.3 ติดตามไปด้วย  เพื่อว่า
จะได้กลับมายังหน่วยเพื่อออกค าสั่งเตรียม ตระเตรียมหน่วย และถ้าจ าเป็นก็อาจท าการเคลื่อนย้าย  การ
ปฏิบัติการต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ ผบ. สามารถท าการลาดตระเวน ยืนยันหรือปรับแก้แผนขั้นต้น  
ตลอดจนการเตรียมการออกค าสั่งขั้นสุดท้าย (ค าสั่งสมบูรณ์) ในขณะเดียวกับที่ส่วนต่าง ๆ ของหน่วยอยู่
ในระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ที่ตั้งแห่งใหม่ เพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไป 
ขั้นท่ี ๕ ท าการลาดตระเวน 
 ก. โดยปกติแล้ว ผบ.หน่วย ฉก. จะท าการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศด้วยตัวเองเสมอ  
การลาดตระเวนนั้นต้องกระท าอย่างกว้างขวาง และให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ผบ.
หน่วย ฉก. อาจแบ่งพื้นที่ที่แน่นอนในการลาดตระเวนให้กับหน่วยรองแต่ละหน่วยของตน  โดยปกติ 
ผบ.ชุดรบ จะได้รับมอบความรับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติการในขั้นต้น  อย่างไรก็ตามเขาก็อาจท าการ
ลาดตระเวนในพื้นที่อ่ืน ๆ ข้างเคียงด้วยก็ได้ เช่น ทางปีก ทางด้านหลัง หรือลาดตระเวนเส้นทางต่าง ๆ  
ผบ. และ ฝอ. จะมารวมกัน ณ ต าบลและเวลาที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว   เพื่อรายงานผลการปฏิบัติ 
และข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับ  ทั้งจาก ผบ.หน่วยต่าง ๆ และแหล่งข่าวสารต่าง ๆ เช่น หน่วยลาดตระเวนจะ
ถูกน ามาใช้ในการปรับแผนให้สมบูรณ์ 
 ข. แนวทางหนึ่งในการก าหนดความเร่งด่วนของการลาดตระเวนและการวางแผน   ก็คอื 
การแบ่งมอบความรับผิดชอบ โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มหรือเป็นชุดปฏิบัติการ ซึ่งได้รับค าสั่ง   โดยตรงจาก 
ผบ.หน่วย ดังนี้ 
  ๑) ชุดปฏิบัติการที่ ๑ (ใช้ส าหรับการวางแผนหรือการ ลว. แบบเร่งด่วน) ประกอบด้วย 
ผบ.ฉก., รอง ผบ., ฝอ.๓, ฝอ.๒, นยส. 
  ๒) ชุดปฏิบัติการที่ ๒  (ใชส้ าหรับการวางแผนอย่างละเอียด) ประกอบด้วย ชุด
ปฏิบัติการที่ ๑, ฝอ.๑, ฝอ.๔, ทหารช่าง, นอต., ผบ.มว.ลว. ผบ.มว.ค., นยน., ฝอ.๓ (อากาศ), ฝสส., 
นายทหารเคมี, ผบ.ร้อย ๑ 



๑๕ 
 

๓)ชุดปฏิบัติการที่ ๓ (ส าหรับการ ลว.แบบเร่งด่วนและออกค าสั่งที่ไม่มีเวลาเตรียมการ
มากนัก) ประกอบด้วยชุดปฏิบัติการที่ ๑, ผบ.ชุดรบทุกคน, ผตน., ผบ.มว.ลว. 

  ๔) ชุดปฏิบัติการที่ ๔ (ส าหรับการออกค าสั่งที่มีรายละเอียดมาก) ประกอบด้วยทุกชุด
ปฏิบัติการ และ นตต. 
ขั้นท่ี ๖ ท าแผนสมบูรณ์ 
 ก. โดยอาศัยข้อมูลจากการลาดตระเวนและข่าวกรองที่มีอยู่  ผบ.หน่วยจะเพิ่มเติม  
รายละเอียดในแนวความคิดในการปฏิบัติ ให้พร้อมที่จะออกค าสั่งได้ การปฏิบัติต่าง ๆ ที่น่าจะรีบ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด พร้อมกับการปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์ที่สุด    การ
ตรวจสอบการจัดเฉพาะกิจขั้นสุดท้าย การวางแผนควบคุมการยิงสนับสนุน การช่วยรบ  ความปลอดภัย  
การติดต่อสื่อสาร  มาตรการควบคุมบังคับบัญชาเพิ่มเติม  และการประสานทางข้างกับหน่วยข้างเคียงให้
พร้อมที่สุด โดยมีรายละเอียดในค าสั่งยุทธการ ความต้องการการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม จะต้อง 
ร้องขอไปยังหน่วยเหนือ และจะต้องมีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยข้างเคียง หน่วยเหนือ และหน่วย
สนับสนุนไว้ด้วย 
 ข. ในสถานการณ์ที่ต้องเคลื่อนย้ายด้วยความรวดเร็ว  การออกค าสั่งอาจใช้เพียงแผ่น
บริวารยุทธการ และแนวทางในการปฏิบัติก็ได้  กฎการแบ่งเวลา ๑ ใน ๓ ส าหรับหน่วยเหนือ และ ๒ ใน 
๓ ส าหรับหน่วยรอง คงต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเวลา ๑ ใน ๓ นั้น หน่วยเหนือจะใช้ส าหรับเวลาใน
การวางแผนจนถึงเวลาในการออกค าสั่งเสร็จเรียบร้อย 
ขั้นท่ี ๗  อนุมัติแผนหรือค าสั่ง 
  ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจดูแผนหรือค าสั่งที่ฝ่ายเสนาธิการน ามาเสนอ  ถ้าเห็นว่าแผนหรือ
ค าสั่งนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของตน  กล่าวคือ  ไม่แตกต่างไปจากแนวทางในการวางแผน  
ข้อตกลงใจ / แนวความคิดในการปฏิบัติที่ได้ให้ไว้   ก็จะลงนามอนุมัติให้ใช้แผนหรือค าสั่งนั้น   แต่ถ้า
หากมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปมากจนไม่สามารถจะยอมรับได้ก็จ าเป็นต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุง
ให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
๘. ค าสั่ง 
 ก. ถ้าเป็นไปได้ การออกค าสั่งควรออก ณ สถานที่ซึ่งสามารถมองเห็นที่หมายและตรวจ
การณ์ภูมิประเทศได้โดยตลอดไปถึงที่หมายได้ ถ้าไม่สามารถกระท าได้ ผบ.หน่วยควรใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  
เช่น แผนที่สังเขป หรือโต๊ะทรายในการออกค าสั่ง เพื่อช่วยให้ก าลังพลได้เข้าใจและสามารถเห็นภาพการ
ปฏิบัติได้ดีขึ้น 
 ข. แนวทางปฏิบัติอันหน่ึง ก็คือ การให้หน่วยรองได้สรุปแผนการปฏิบัติ หรือหน้าที่ของ
ตนให้ ผบ. ได้รับทราบ เพื่อแสดงว่าตนได้เข้าใจในค าแนะน าและแนวความคิด หรือนโยบายของ ผบ. 
ซึ่งควรกระท าภายหลังจากรับค าสั่งจาก ผบ. แล้ว หรือก่อนที่หน่วยรองจะออกค าสั่ง   ยุทธการให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน  โดยหลักการแล้ว การบรรยายสรุปกลับควรท าในสถานที่ที่สามารถตรวจ



 ๑๖ 

การณ์เห็นภูมิประเทศในพื้นที่ปฏิบัติการให้มากที่สุด โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผบ.หน่วยทั้งหมด, นยส. 
และ ฝอ.หลัก ๆ ที่ส าคัญ 
ขัน้ท่ี ๙ การก ากับดูแลและการปรับแผน 
 ก. ผบ. และ ฝอ. ก ากับดูแลการปฏิบัติทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการประสานงาน, การ
จัดเฉพาะกิจ, การยิงสนับสนุน, งานช่างสนาม, การซ่อมบ ารุง, การส่งก าลัง และการเคลื่อนย้ายที่แตกต่าง
ไปจากแผนทั้งก่อนและระหว่างการปฏิบัติ  จะต้องให้ ผบ.ฉก. ได้รับทราบ ในขณะที่ ผบ.หน่วยรอง 
ปรับแผนให้สมบูรณ์และเร่ิมต้นการลาดตระเวนหน่วยเหนือจะต้องประกันว่าแผนอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในกรณีที่จ าเป็น 
 ข. การซักซ้อมแผน  จะต้องกระท าทั้งการด าเนินกลยุทธและแผนการยิง เมื่อไรก็ตามที่
เป็นไปได้ การซักซ้อมจะต้องกระท าภายใต้สถานการณ์หรือภูมิประเทศที่เหมือนจริงให้มากที่สุด ทั้ง 
ฝอ.หลัก ๆ ที่ส าคัญ และ ผบ.หน่วยรอง จะต้องร่วมในการซักซ้อม เพื่อความกระจ่างส าหรับปัญหาที่
เกิดขึ้นเพื่อการเคลื่อนย้าย การประสานการปฏิบัติ และการปรับปรุงแผน โดยหลักการแล้ว การซักซ้อม 
แผนและการบรรยายสรุปกลับ จะแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่ส าคัญและกิจเฉพาะ ซึ่งหน่วยรองจะต้อง
เผชิญเพื่อให้เป็นที่พอใจของ ผบ. 
 ค. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเกิดขึ้น ทก.หลัก จะต้องมั่นใจว่า  ผบ., ฝอ. และ   ผบ.
หน่วยรองทุกคน ได้รับทราบก่อนเวลาในการปฏิบัติจะเร่ิมขึ้น  ฝอ.๒ จะต้องให้ข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึกที่
ทันสมัยอยู่เสมอ 
 ง. การติดต่อสื่อสารระหว่าง ผบ.ชุดรบ  หน่วยลาดตระเวน และ ผบ.ฉก. อาจมีปัญหาใน
ระบบการบังคับบัญชาและการควบคุม  ดังนั้น ผบ.ร้อย จะต้องติดต่อซึ่งกันและกันได้ตลอดเวลาใน
ระหว่างการรบ  นอกจากนี้ ผบ.ชุดรบแต่ละคนจะต้องรายงานให้ ผบ.หน่วยเหนือทราบถึงการปฏิบัติ
ของหน่วยข้างเคียง หรือหน่วยที่ตามมาข้างหลัง และให้ค าแนะน าที่เหมาะสมแก่ ผบ.ชุดรบอื่น ๆ และต่อ 
ผบ.ฉก. เองด้วย 
 จ. การปรับแผนเป็นขั้นตอนที่ต้องด าเนินไปตลอดเวลา  ตั้งแต่เร่ิมปฏิบัติภารกิจ    
จนกระทั่งส าเร็จภารกิจ ผบ.ฉก. จะต้องด ารงความมุ่งหมายในการให้เกิดความหนุนเนื่องในการรบ 
ในขณะที่เขาจะต้องไม่ลังเลในการปรับหรือแก้ไขแผนเดิมที่ได้วางไว้ให้เหมาะสมที่สุดต่อการ
เปลี่ยนแปลงไป หรือต่อปัจจัยที่เกิดขึ้นมาใหม่ 

ตอนที่  ๕ การบันทึกและการปฏิบัติต่อหนังสือราชการ 
 ๑. กล่าวทั่วไป 
  การบันทึกและการปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นระเบียบงานสารบรรณอย่างหนึ่งที่
นักเรียนนายร้อยที่จะจบไปเป็น  ผบ.หน่วย  หรือผู้ช่วยฝ่ายอ านวยการต่าง ๆ  ในที่บังคับการควรจะได้ทราบ
เอาไว้  เพื่อในการปฏิบัติต่อหนังสือราชการต่าง ๆ  ที่จะเข้ามาหรือริเร่ิมร่างขึ้นในหน่วยงานของตน  ว่าจะ
ด าเนินการต่อไปอย่างไรถึงจะบรรลุตามความมุ่งหมายที่มีมาในหนังสือนั้น  และเป็นไปตามแบบธรรม
เนียมที่ทางราชการก าหนด 



๑๗ 
 

 ๒. การปฏิบัติต่อหนังสือราชการ 
  หนังสือราชการทั้ง  ๖  ชนิด  ตามที่นักเรียนนายร้อยได้เรียนมาในวิชาทหารสารบรรณ  
แบ่งออกเป็น  ๖  ชนิด  คือ 

- หนังสือภายนอก 
- หนังสือภายใน 
- หนังสือประทับตรา 
- หนังสือสั่งการ 
- หนังสือประชาสัมพันธ์ 
- หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 โดยหลักการเขียนหนังสือมีข้อปลีกย่อยในการเขียนเป็นจ านวนมาก 
 หนังสือราชการทั้ง  ๖  ชนิด  ตามที่กล่าวข้างต้น  ในกรณีที่เป็นเร่ืองอยู่ในชั้นความลับหรือชั้น
ความเร็ว  ให้ปฏิบัติดังน้ี 
  ก. หนังสือราชการที่อยู่ในชั้นความลับ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่า
ด้วยการรักษาความลับของทางราชการประทับตราลับที่สุด, ลับมาก, ลับ  ทันที 

ข. หนังสือราชการที่อยู่ในชั้นความเร็ว ให้ปฏิบัติดังน้ี 
-  หนังสือ  ด่วนที่สุด  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยทันที 

   -  หนังสือ ด่วนมาก  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
   -  หนังสือด่วนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได้ 
   -  หนังสือด่วนภายใน  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภายในที่ก าหนด 
 ๓. การบันทึกหนังสือราชการ 
  หมายถึง   การเขียนข้อความอันเป็นข้อราชการ  เพื่อจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน  และสั่งการภายในระหว่างหน่วยราชการในกระทรวงทบวง  กรม  เดียวกัน 

ก. ประโยชน์และความจ าเป็น  
   ๑)   เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาวะของผู้บังคับบัญชา  ซึ่งมีภารกิจหลายด้าน  ไม่ต้อง
เสียเวลาสอบถาม 
                                           ๒)   เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา  ทราบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เฉพาะเร่ืองนั้น ๆ  
ตลอดทั้งผลดีและผลเสียส าหรับเป็นแนวความคิดในการตกลงใจสั่งการหรือลงนาม 
   ๓)   เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  กฎ  ข้อบังคับ  แบบธรรมเนียม  อันเกี่ยวข้องกับ
เร่ืองนั้น ๆ  ทุกแง่ทุกมุมก่อนตกลงใจ 
  ข. หลักการบันทึก   :   การบันทึกหนังสือราชการมีหลักการที่ควรยึดถือดังนี้ 
   ๑)   เร่ืองนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ใด  ต้องให้ผู้นั้นหน่วยนั้น  บันทึกก่อน  แล้ว
จึงมีการบันทึกต่อตามล าดับขึ้นจนถึงผู้บังคับบัญชา  ผู้มีอ านาจสั่งการหรือตกลงใจ 



 ๑๘ 

   ๒)  ข้อความที่บันทึกต้องเป็นความคิดเห็นที่บริสุทธิ์  ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ  อย่าใช้วิธีการให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจผิด  โดยเจตนาจะลวงผู้บังคับบัญชาด้วยประการใด ๆ 
   ๓)  เป็นข้อความสั้น ๆ  แต่ชัดเจน  พอให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจและสามารถตกลงใจ
ได้ 
   ๔)  อย่าให้ความเห็นไปก้าวก่ายในหน้าที่อื่น 
   ๕)  ถ้าเป็นเร่ืองส าคัญ  ควรได้มีการปรึกษาหารือผู้ใหญ่ก่อน  แล้วจึงค่อยบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
   ๖)   ผู้บันทึกต้องรับผิดชอบในข้อความที่บันทึกเสนอนั้น 
   ๗)  พยายามอย่าให้กระทบกระเทือนใจ  ระหว่างหน่วยราชการหรือบุคคล 
   ๘) ผู้บันทึกต้องท าตัวเป็นกลาง  สิ่งที่ เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชาควรให้
ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยเอง    อย่าใช้ค าบันทึกเป็นการผูกมัด  หรือชักจูงใจผู้บังคับบัญชาให้เอนเอียงไปตาม
ความต้องการของผู้บันทึก 

ค. ต าแหน่งของผู้บันทึก 
๑)   ถ้าเป็นเร่ืองที่ต้องส่งเอกสารไปนอกหน่วย  ไม่ว่าหน่วยเหนือ  หน่วยรอง   

หน่วยข้างเคียง  ต้องให้หัวหน้าหน่วยนั้น  ๆ  เป็นผู้บันทึก  (ลงชื่อ)  ส่วนความคิดเห็นที่เจ้าหน้าที่ชั้นรอง
บันทึกไว้  คงให้อยู่แต่ภายในหน่วยเท่านั้น 
   ๒)  ถ้าเป็นเร่ืองที่เวียนอยู่ภายในหน่วยเดียวกัน  เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องคง
บันทึกติดต่อ  โต้ตอบกันตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
  ง. ประเภทของการบันทึก    โดยธรรมดาการบันทึกหนังสือราชการแบ่งออกเป็น  ๔  
ประเภท  คือ 
   ๑)  บันทึกย่อเร่ือง 
   ๒) บันทึกรายงาน 
   ๓) บันทึกติดต่อและสั่งการ 
   ๔) บันทึกความเห็น 
                         จ. บันทึกย่อเร่ือง  :   บันทึกย่อเร่ืองเป็นการเขียนข้อความย่อจากเร่ือง  โดยเก็บเอาแต่
ละประเด็นส าคัญ ๆ  ของเร่ืองมาให้สมบูรณ์ครบถ้วน  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาอ่านแต่เร่ืองที่ย่อ  แล้วสามารถ
เข้าใจได้โดยไม่ผิด 
  ฉ. บันทึกรายงาน    :   บันทึกรายงานเป็นการเขียนข้อความรายงานเร่ืองที่ตนปฏิบัติ
หรือประสบมา   เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  จะเป็นเร่ืองในหน้าที่รับผิดชอบหรือเป็นเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามที่
ได้รับมอบหมายก็ได้   หรืออาจจะเป็นรายงานเพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการด้วยความหวังดีก็ได้   การบันทึก
รายงานควรให้สั้น  ระบุค าสั่ง  ผลการสอบสวน  หรือผลการปฏิบัติผลของงานตามหัวข้อที่ผู้บังคับบัญชา
ต้องการทราบ 



๑๙ 
 

  ช. บันทึกติดต่อและสั่งการ  :   เป็นการบันทึกข้อความราชการติดต่อภายในหน่วย
เดียวกัน  หรือเป็นการบันทึกสั่งการจากผู้บังคับบัญชาสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ซ. การบันทึกความเห็น : บันทึกความเห็นเป็นการเขียนข้อความเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
แสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่เสนอ  เพื่อช่วยผู้บังคับบัญชาทราบความเป็นมา  ปัญหา  
ข้อพิจารณา  ผลดีผลเสีย  โดยยกเอาหลักฐานต่าง  ๆ  ที่เป็นแบบธรรมเนียมให้ผู้บังคับบัญชาสามารถ
พิจารณาตกลงใจสั่งการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 

( ตัวอย่างแบบบันทึกความเห็น ) 

                                                                        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    กบ.ทบ.      ( กองบริการ  โทร.๒๒๒๒๕๖๖๖๖)      
ท่ี  กห  ๐๔๐๔/๘๔๒๐/๒๑                                   วันที่     ๒๐          ก.พ.๔๖     
เร่ือง      ขออนุมัติความต้องการและแผนจัดหางานเส้นทางล าลองในพื้นที่ฝึกของ รร.จปร.   

เรียน      ผบ.ทบ.  (ผ่าน  ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ.) 

อ้างถึง     อนุมัติ  ผบ.ทบ.ท้ายบันทึกข้อความ  กบ.ทบ.  ต่อที่ กห  ๐๔๐๔/๘๔๒๐/๓๑  ลง  ๒๘ ก.ย.๓๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  บันทึกข้อความ  ทภ.๑  ที่  กห  ๐๔๘๑/๕๐๐๓   ลง  ๓๐  ธ.ค.๓๑ 
             ๒.  บันทึกข้อความ  ช.๑  ที่  กห  ๐๔๘๑.๖๖/๕๗  ลง  ๑๒  ม.ค.๓๒ 

 ๑. ทภ.๑  ( ช.๑ รอ.) ขออนุมัติความต้องการและแผนจัดหางานส ารวจเส้นทางล าลองในพื้นที่
ฝึกของ รร.จปร.  ในวงเงิน  ๒๓๙,๖๙๘  บาท   รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   และแผนจัดหาที่แนบ 

 ๒. งานตามข้อ  ๑.  ผบ.ทบ.ได้อนุมัติตามอ้างถึงให้  ทภ.๑  (ช.๑รอ.)  ท าการส ารวจการ
ก่อสร้างเส้นทางล าลองในพื้นที่ฝึกของ  รร.จปร.  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าประมาณการและแผนจัดหา  ซึ่ง  
ทภ.๑  (ช.๑ รอ.)   ได้ประมาณค่าใช้จ่ายโดยใช้งบประมาณตามข้อ  ๑. มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๒.๑ งานในการส ารวจ 
   ๒.๑.๑   เส้นทางล าลองรอบนอก  ระยะทาง  ๒๐  กม.  จ านวน  ๑  สาย 
   ๒.๑.๒  เส้นทางล าลองหลักรอบใน ระยะทาง  ๗  กม.  จ านวน  ๑  สาย 
   ๒.๑.๓  เส้นทางเชื่อม  รวมระยะทาง  ๙  กม.  จ านวน  ๕  สาย 
   ๒.๑.๔  พื้นที่ร่อนลง/รับส่ง  สป.ทางอากาศ  จ านวน  ๕  แห่ง 
  ๒.๒ งบประมาณที่ใช้ 
   ๒.๒.๑   เบี้ยเลี้ยงก าลังพล   ๑๒๔,๓๐๐   บาท 
   ๒.๒.๒  สป.๓       ๔๗,๗๐๗   บาท 
   ๒.๒.๓  วัสดุอุปกรณ์     ๖๐,๕๙๑    บาท 
   ๒.๒.๔  ค่าซ่อมบ ารุง                ๓,๑๐๐    บาท 
 ๓. กบ.ทบ.ตรวจสอบแผนจัดหาแล้ว  ดังนี้ 
  ๓.๑ หลักความต้องการ เป็นความต้องการส ารวจเส้นทางล าลองในพื้นที่ฝึกของ รร.จปร.  
เพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้องในการก าหนดผังจัดท าประมาณการและแผนจัดหา  ตามที่  ผบ.ทบ. ได้อนุมัติไว้แล้ว  
จึงเห็นสมควรให้การสนับสนุน 



๒๑ 
 

                            ๓.๒ หลักการาจัดหา   ทภ.๑  (ช.๑ รอ.)  ได้จัดท าประมาณการและแผนจัดหาเดิมใน
วงเงิน  ๓๑๗,๗๙๘  บาท  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ซึ่ง  กบ. ทบ.  ได้ตรวจสอบแล้ว  ไม่เหมาะสม  จึง
ประสานกับหน่วยแล้วด าเนินการแก้ไขประมาณการและแผนจัดหาใหม่  เป็นวงเงิน  ๒๓๙,๖๙๘  บาท  ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๒.  เห็นควรอนุมัติวงเงินตามที่  ทภ.๑  (ช.๑รอ.) เสนอมา  และให้  ทภ.๑  (ช.๑รอ.)  จัดซื้อ
วัสดุก่อสร้าง,  ชิ้นส่วนซ่อม  และ  สป.๓  ได้เอง 
  ๓.๓ หลักการใช้เงิน  งานนี้ยังไม่ได้อนุมัติสั่งจ่าย  จากการประสาน  สปช.ทบ.  ได้แจ้ง
ตามบันทึกข้อความ  สปช.ทบ. ต่อที่  กห  ๐๔๐๖/๑๖๔๕  ลง  ๗  ก.พ.๓๒  ว่า  ขอให้  กบ.ทบ. ด าเนินการ
ขออนุมัติแผนจัดหาและ สปช.ทบ.  พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นการเร่งด่วน  ส่วนการเบิกจ่าย
งบประมาณ  เห็นควรให้เบิกจ่ายตามหมวดประเภทเงินที่จะได้รับอนุมัติสั่งจ่ายต่อไป 
 ๔. ข้อเสนอ  เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติความต้องการ  และแผนจัดหางานส ารวจเส้นทางล าลองในพื้นที่ฝึก รร.จปร.  
ในวงเงิน  ๒๓๔,๖๙๘  บาท  (สองแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดใน
แผนจัดหาที่แนบ  โดยให้  สปช.ทบ.  พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นการเร่งด่วน  และให้  ทภ.๑  
(ช.๑ รอ.)  ด าเนินการต่อไป 
  ๔.๒ อนุมัติหลักการจัดหาตามข้อ  ๓.๒ 
  ๔.๓ ให้  ทภ.๑  (ช.๑ รอ.)  ด าเนินการถึงข้อผูกพันงบประมาณเมื่อได้รับอนุมัติการสั่งจ่าย
แล้วเท่านั้น  ส่วนการเบิกจ่ายเห็นควรให้เบิกจ่ายตามหมวดประเภทเงินที่ได้รับอนุมัติสั่งจ่ายต่อไป 
 ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาทราบและพิจารณา   หากเห็นเป็นการสมควรกรุณาอนุมัติตาม
เสนอในข้อ  ๔.  ทั้งนี้  อยู่ในอ านาจของ  ผบ.ทบ.  ซึ่งได้มอบอ านาจให้  ผช.ผบ.ทบ.(๒)  อนุมัติตามที่ได้สั่ง
การไว้แล้ว 

 
พล.ต. 

                                               (  ชินศักดิ์    ร่วมทอง  ) 
                                               จก.กบ.ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒ 

บทที่  ๒ 
ฝ่ายการก าลังพล 
               การแบ่งประเภทก าลังพล ก าลังพลในกองทัพบกอาจแบ่งประเภทได้ดังนี้ 
                           ๑  ข้าราชการทหารประจ าการ 
                           ๒  ข้าราชการกลาโหมพลเรือน 
                           ๓  ลูกจ้าง 
                           ๔  พลทหารกองประจ าการ 
                                         ข้าราชการทหารประจ าการ หมายถึง บุคคลที่บรรจุเข้ารับราชการใน
กระทรวงกลาโหมซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 

๑. พลทหารประจ าการ หมายถึง บุคคลที่บรรจุในอัตราทหาร ต าแหน่งพล
ทหารอาสาสมัคร 

๒. นายทหารประทวนประจ าการ หมายถึง บุคคลที่บรรจุในต าแหน่งอัตราต่ า
กว่าสัญญาบัตร และมียศทหาร 

๓. นายทหารสัญญาบัตรประจ าการ หมายถึง บุคคลที่บรรจุในต าแหน่งอัตรา
สัญญาบัตร และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

                                         ข้าราชการกลาโหมพลเรือน หมายถึง บุคคลที่บรรจุเข้ารับราชการใน
กระทรวงกลาโหมโดยบรรจุในอัตราทหาร แต่ไม่สามารถแต่งตั้งยศได้ เพราะคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มี
ทั้งประเภทชั้นสัญญาบัตร และต่ ากว่าสัญญาบัตร 
                                         ลูกจ้าง  คือผู้รับจ้างท างานโดยรับค่าจ้างจากงบประมาณประเภทอื่นที่มิใช่
ประเภทเงินเดือน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  

๑. ลูกจ้างชั่วคราว คือ ผู้รับจ้างท างานตามเงื่อนไข และตามความต้องการของ
หน่วยซึ่งหน่วยงานขออนุมัติจ้างเฉพาะคร้ังคราว ก าหนดเวลาจ้างไม่เกิน 
๑ ปี เมื่อครบ ๑ ปี แล้วหากหน่วยมีความจ าเป็นต้องจ้างต่อไปอีก ต้อง
รายงานขออนุมัติจ้างต่อได้คร้ังละไม่เกิน ๑ ปี 

๒. ลูกจ้างประจ า  คือ ผู้ที่รับจ้างท างานในต าแหน่งหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
อัตราเป็นการประจ า และได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน 

พลทหารกองประจ าการ  หมายความถึง ส.ต. กองประจ าการด้วย คือ ทหาร
กองเกินซึ่งมีอายุครบ ๒๑ ปี บริบูรณ์ ได้เข้ารับการตรวจเลือก และถูกก าหนด
ตัวเข้ารับราชการทหารกองประจ าการตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด  

 
 



๒๓ 
 

ตอนที่ ๑   หน้าที่และความรับผิดชอบของ ฝอ.๑ (ชกท. ๒๒๖๐) 
 ๑.๑  หน้าท่ีท่ัวไป : วางนโยบาย  และอ านวยการปฏิบัติงานทางธุรการ  ที่เกี่ยวกับด้านก าลังพล
ของหน่วย  พลเรือนที่อยู่ในความควบคุมของหน่วย  และเชลยศึก 
 ๑.๒  หน้าท่ีเฉพาะ :   หน้าที่เฉพาะของ  ฝอ.๑ มี  ๒ ประการคือ 
  ๑.๒.๑  หน้าที่ทางธุรการ ๖ ประการ 
   ๑.๒.๑.๑  จัดท าบันทึกประจ าของหน่วย 
   ๑.๒.๑.๒  ตอบโต้เอกสารทางราชการ ( เว้นเร่ืองทางยุทธการ ) 
   ๑.๒.๑.๓  ลงนามรับรองค าสั่งและข้อแนะน าต่าง ๆ(เว้นเร่ืองทางยุทธการ ) 
   ๑.๒.๑.๔  จัดท าหลักฐานส าหรับกองบังคับการ 
   ๑.๒.๑.๕  จัดแบ่งเสมียนให้กับฝ่ายอ านวยการอ่ืน ๆ 
   ๑.๒.๑.๖  ปฏิบัติงานซึ่งได้รับมอบหมาย  หรือกิจกรรมอันมิได้รับมอบหมาย
ให้แก่ฝ่ายอ านวยการอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะ   

๑.๒.๒  หน้าที่ทางก าลังพล  ๑๐  ประการ 
๑.๒.๒.๑  ก าลัง  เอกสาร  และการรายงาน  :  จัดเก็บรักษาเอกสารและรายงาน 

เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบสถานภาพก าลังพลในบังคบับัญชาอยู่เสมอ  ซึ่งมีแบบฟอร์มต่าง ๆ คือ  
รายงานยอดก าลังพล,  บันทึกประจ าวัน,  ปกเวียน,  แฟ้มบันทึกประจ าวัน,  เอกสารแยกเร่ือง,  แผนที่
สถานการณ์,  รายงานของหน่วย 

๑.๒.๒.๒  การทดแทนก าลังพล  :  ในการเสนอความต้องการ  การบรรจุก าลัง 
พลทดแทนโดยประสานการปฏิบัติกับ  ฝอ.๓  และฝ่ายกิจการพิเศษ  ในการพิจารณาตกลงใจ  การบรรจุ
ความเร่งด่วนในการจัดก าลังทดแทน  และการรับก าลังทดแทน 

๑.๒.๒.๓  วินัย  กฎ  ข้อบังคับ  และค าสั่ง  :  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเร่ือง 
ราวทั้งปวง  ที่มีผลกระทบต่อภาวะทางวินัย  และเสนอแนะมาตรการที่รักษาหรือปรับปรุงวินัยของทหาร
ภายในหน่วยให้ดีขึ้น  ช่วยเหลือผู้บังคับหน่วย  ในการด ารงรักษาวินัยโดยการตรวจตรา  ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ  และค าสั่ง  เช่น  การควบคุมและการขนย้ายทหารพลัดหน่วย  การศาลทหาร  
ปัญหาพิเศษต่าง ๆ  การขนของเถื่อน  ตลาดมืด  การขโมยสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ  การยักยอกฉ้อโกงที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน 

๑.๒.๒.๔  เชลยศึก  :  การรวบรวม,  การควบคุม,  การด าเนินกรรมวิธีและการ 
ส่งกลับ 
                                         ๑.๒.๒.๕  การฝังศพ  และการทะเบียนศพ  :  การวางแผน  การประสานงาน 
และก ากับดูแลในกิจการทะเบียนศพ  เกี่ยวกับการรวบรวม  การท าหลักฐานของผู้ตาย  ทรัพย์สิ่งของติด
ตัว  การส่งกลับ  การบันทึกหลักฐานและการรายงานเกี่ยวกับทะเบียนศพ 
 
 



 ๒๔ 

๑.๒.๒.๖  ขวัญและการบริการก าลังพล  :  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
สถานภาพทางขวัญและการรักหมู่คณะ  รวมทั้งการบริการก าลังพล  การลา  สิ่งอ านวยความสะดวกใน
การพักผ่อนหย่อนใจ  การแนะแนวทางจริยธรรม  การไปรษณีย์  การปฏิบัติทางศาสนกิจ  การบ ารุง
ความสุข  ร้านค้า  การบริการทางการเงิน  การบริการทางกฎหมาย  และการสวัสดิการ    นอกจากนั้นยัง
ต้องวางแผนและวางนโยบายเกี่ยวกับการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  และบ าเหน็จรางวัล  การศพ  สุสาน  
การส่งกลับ  สิ่งของติดตัวและพิธีต่าง ๆ   

  ๑.๒.๒.๗  การด าเนินการก าลังพล  :  ด าเนินการและก ากับดูแลเร่ือง 
การแบ่งประเภท  การบรรจุ  การแบ่งประเภทใหม่  การบรรจุใหม่  การปลด  การย้าย  การผลัดเปลี่ยน   

 ๑.๒.๒.๘  การจัดภายใน  :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  การจัด  การจัด 
ระเบียบภายใน  และการย้ายที่บังคับการ  การแบ่งที่พักในพื้นที่กองบังคับการของหน่วยทหารและกอง
บังคับการ 

๑.๒.๒.๙  ลูกจ้างพลเรือน  :  จัดการเกี่ยวกับลูกจ้างพลเรือน  ที่จ้างเข้ามาเพื่อ 
ท าประโยชน์ให้แก่กิจการทหาร  เช่น  ช่างไม้  เสมียน  เลขานุการ  กรรมการขนย้ายสัมภาระ  สร้าง
สะพาน  ถนน  ทางรถไฟ  การปรนนิบัติบ ารุงพาหนะ 

๑.๒.๒.๑๐  เบ็ดเตล็ด  :  งานด้านกิจการก าลังพล    ซึ่งมิได้มอบหมายให้เป็น 
เป็นหน้าที่ของ  ฝอ. อ่ืน โดยเฉพาะ  เช่น  โครงการให้การศึกษาฯ  ส่งเสริมสาธารณกุศล  และการฝาก
เงินของทหาร  เป็นต้น  ( คู่มือก าลังพลในสนาม : ศร. ) 
 จากหน้าที่และความรับผิดชอบของนายทหารฝ่ายธุรการ และก าลังพลดังกล่าวท าให้
นายทหารฝ่ายก าลังพลมีความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังนี้ 
 ๑.  การรักษายอดก าลังพล  นายทหารฝ่ายก าลังพลมีงานในความรับผิดชอบที่อยู่ในขอบเขต
ของการรักษายอดก าลังพลคือ   เร่ืองของยอดก าลังพลเพื่อให้  ผบ.ได้ทราบถึงสภาพความเป็นไปของ
ยอดก าลังพล  เร่ืองของการบันทึกและการรายงานก าลังพลที่แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของกิจการก าลัง
พลของหน่วย  เร่ืองการประมาณการสูญเสียที่จะท าให้พอคาดคะเนได้ถึงสถานภาพของก าลังพลใน
อนาคต  อีกทั้งเร่ืองของก าลังทนแทน  การทดแทนก าลัง  การขอเบิก การแบ่งมองก าลังตามล าดับความ
เร่งด่วนที่นายทหารยุทธการก าหนด  การด าเนินกรรมวิธีและการก าหนดที่ตั้ง ฯลฯ 
 ๒.  การจัดการก าลังพล   มีงานในความรับผิดชอบ คือ เร่ืองของการด าเนินการก าลังพล  
การแบ่งประเภท  การบรรจุ  การเลื่อนยศ  การย้าย  การออกจากราชการ  และการเกษียณอายุ   เร่ืองของ
เชลยศึกที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม  การควบคุม  การด าเนินกรรมวิธี  การส่งกลับ  การใช้งาน  การ
รักษาพยาบาล  วินัย และการส่งคืนภูมิล าเนา  เร่ืองของก าลังพลเรือนได้แก่  แหล่งก าลังพลเรือน  การ\ 
จัดหา  การใช้งาน  ตลอดจนการด าเนินการทางธุรการ  และการควบคุมพลเรือน  ที่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของทหารอีกประการหนึ่งคือ  เร่ืองของความปลอดภัยในลักษณะของการวางแผน พัฒนา ก ากับดูแล 
เพื่อป้องกันการสูญเสียก าลังพล  และยุทโธปกรณ์โดยไม่จ าเป็น 



๒๕ 
 

 ๓.  การพัฒนาและรักษาขวัญ   มีความรับผิดของในเร่ืองของการบริการ  ก าลังพล  การลา  
สิ่งอ านวยความสะดวกในการพักผ่อนหย่อนใจ  การแนะแนวจริยธรรม  การไปรษณีย์  ร้านค้า  การ 
บริการทางกฎหมาย  และการสวัสดิการเรื่องของ  ศพ  ได้แก่  การทะเบียนศพ  การรวบรวมศพ  การ
ส่งกลับ  ทรัพย์สินของผู้ตาย  และพิธีการศพ  เร่ืองการรายงานการสูญเสียที่ต้องด าเนินการทั้งการ
วางแผน  และนโยบายที่เกี่ยวกับการสูญเสีย  เร่ืองเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  และบ าเหน็จรางวัล  ต้อง
ด าเนินการปรับปรุงวางแผนนโยบาย  ให้เป็นไปตามสิทธิ  ว่าด้วยเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  และบ าเหน็จ
รางวัล 
 ๔.   การรักษาวินัยกฎข้าบังคับและค าสั่ง   มีความรับผิดชอบในเร่ืองการรวบคุม  กวดขัน  
ความประพฤติ  และวินัยของก าลังพล  เร่ืองการจัดการต่อทหารผลัดหน่วยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
ทางธุรการในการพิจารณาคดีทางทหาร 
 ๕.  การจัดการภายใน บก.  จะมีความรับผิดชอบในเร่ืองของการจัดส านักงาน  เร่ืองการ
ประสานงานและก ากับดูแลการเคลื่อนย้ายหน่วย  (เลือกที่ตั้ง)  ก ากับดูแลก าลังพลแทน  ผบ.  เสนอการ
ใช้ก าลังพลเป็นกลุ่มก้อน  ประสานและก ากับดูแลการใช้พืน้ที่ของ  บก. 
 ๖.  เบ็ดเตล็ด   เป็นเร่ืองที่ฝ่ายก าลังพลต้องรับผิดชอบด าเนินการที่นอกเหนือจากงานที่กล่าว
มาแล้ว  เช่น  การศึกษา  การต้อนรับแขก  การสมรสกับคนต่างชาติ  งานธุรการที่ไม่ได้มอบหมายให้กับ 
ฝอ.  อื่น ๆ  ตลอดจนการตรวจสอบและก ากับดูแลเกี่ยวกับเอกสารของ  บก. เป็นต้น 
ตอนท่ี ๒   การด าเนินงานการก าลังพล 
๒.๑  ก าลัง  เอกสาร  และการรายงาน 
 ๑)  รายงานยอดก าลังพลประจ าวัน 
  รายงานยอดก าลังพลประจ าวัน ทบ.๑๐๐ - ๐๔๘  เป็นรายงานยอดก าลังพลประจ าวัน  
มาตรฐานที่ใช้ทั่ว ทบ.  กองร้อยต่าง ๆ ภายในกองพัน  และกรม  เป็นผู้จัดท าเอกสารประเภทนี้  กองร้อย
ต่าง ๆ เป็นผู้จัดท าประจ าวัน โดยลงยอดจ านวนทหารทั้งหมดลงไป     คือสถานภาพก าลังพลขั้นมูลฐาน 
( บรรจุหรือสมทบ )  และสถานภาพที่มีตัวอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ( มีตัวอยู่,)  ในที่ตั้งปกติรายงานจัดท าและ
ส่งผ่านตามสายงานธุรการไม่เกิน  ๑๐๐๐  ของทุกวัน 
  ในการรบ  รายงานยอดก าลังพลของกองร้อย  แผนกก าลังพลของกองพลเป็นผู้รวบรวม
ข่าวสารที่จะน าลงในรายงานยอดก าลังพลประจ าวันได้มาจากกองร้อยต่าง ๆ  โดยวิธีกรอกรายการลงใน
รายงานของกองร้อย  ซึ่งกองร้อยจัดท าและส่งไปยังแผนกก าลังพลของกองพล  เมื่อถึงเวลาปิดของแต่ละ
วัน  เมื่อได้รับรายงานของแต่ละกองร้อยแล้ว  รายงานยอดก าลังของกองพลอันเป็นทางการน้ัน  
นายทหารก าลังพลเป็นผู้จัดท า  และลงนามรับรองเพื่อส่งไปยัง  บก.หน่วยเหนือ 
  ส าเนารายงานยอดก าลังพลประจ าวัน   ฉบับที่ ๑   จะส่งไปยังหน่วยรวบรวมข้อมูล
ก าลังพล  ส าเนาฉบับที่ ๒  จะส่งไปยังกองร้อยเพื่อเก็บเข้าแฟ้ม 
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 ๒)  รายงานสถานภาพก าลังพลประจ าวัน 
  รายงานยอดก าลังพลประจ าวันเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา  ได้รับทราบจ านวนก าลังพลที่
สามารถรับการฝึก  หรือปฏิบัติงานภายในหน่วย  โดยจะใช้ในที่ตั้งปกติ 
              ๓)  รายงานก าลังพลบรรจุจริง 
  รายงานนี้เพื่อให้ ฝอ.๑ กองพัน  และกรม  ทราบก าลังพลอนุมัติ  และก าลังพลบรรจุจริง
ของแต่ละหน่วยตามชั้นยศ  รายงานี้ช่วยให้ ฝอ.๑  ตกลงใจแยกชั้นยศตามที่ว่าง  เพื่อพิจารณาบรรจุใหม่
และการแต่งตั้งยศ  ข่าวสารนี้ต้องการส าหรับจัดท ารายงานที่ได้มาจากรายงานยอดก าลังพลประวัน  หรือ
รายงานของกองร้อย  ซึ่งกองร้อยเป็นผู้ส่งมา  รายงานนี้มีค่ามาก  ส าหรับ ฝอ.๑  เมื่อกองพันเป็นหน่วยที่
ได้รับอนุมัติจัดต้ังขึ้นใหม่  นายทหารก าลังพลเป็นผู้เก็บรักษา  และจัดท ารายงานนี้  รายงานนี้คงเก็บไว้
เป็นหลักฐานที่หน่วย 
 ๔)  รายงานยอดก าลังพลประจ าแนว 
  รายงานนี้ใช้ในการรบเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับหน่วย  และฝ่ายอ านวยการทราบจ านวนยอด
ก าลังพลที่มีตัวอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ประจ าแนว ( ในที่มั่นรบ  หรือช่วยเหลือในการควบคุมส่วนสู้รบ )  
และก าลังพลที่มิได้อยู่ประจ าแนว 
             ๕)  สรุปยอดก าลังพลประจ าวัน 
  กองพันสรุปยอดก าลังพลประจ าวัน  เป็นวิธีการที่ ฝอ.๑  ใช้ในสถานการณ์รบ  เพื่อ
แสดงต่อผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอ านวยการ  และบก.หน่วยเหนือให้ทราบข่าวคร้ังล่าสุด  อันเกี่ยวกับยอด
ก าลังพลของกองพัน  เพื่อประโยชน์ในการวางแผนตกลงใจ  บก.พัน จัดท าสรุปยอดก าลังพลประจ าวัน
เวลา  ๑๘๐๐  ของทุกวัน  หลังจากที่ได้รับข่าวแล้ว ( สาส์นก าลังพลประจ าวัน ) ซึ่งได้รับจากหน่วยใน
อัตรา  และหน่วยที่ขึ้นสมทบซึ่งจะบอกให้ทราบว่า  ยอดสูญเสียประจ าวัน  ยอดสูญเสียที่เพิ่มขึ้น  
จ านวนวันในการสู้รบ  ยอดก าลังทดแทนที่ได้รับและยอดเชลยศึกที่จับได้นั้น  มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น
หรือลดลง  สัมพันธ์กับยอดก าลังพลอนุมัติ  และยอดบรรจุจริงอย่างไร   บก.กรม  แสดงให้เห็น
สถานภาพก าลังพลของหน่วย ในอัตรา  เป็น บก.ร้อย  และ ร้อย บก.กรม  และกองพันต่าง ๆ  โดยที่กอง
พัน  จัดส่งสาส์นก าลังพลประจ าวันไปยัง กองพล  และส าเนาข่าวสารนั้น ๑ ฉบับให้แก่ กรม ด้วย  ดังนั้น 
ฝอ.๑ กรม  จึงไม่ต้องรวบรวมตัวเลขก าลังพลจากกองพันต่าง ๆ นั้นอีก 
 ๖)  สาส์นก าลังพลประจ าวัน 
  สาส์นก าลังพล  คือข่าวที่รับส่งทางเคร่ืองมือไฟฟ้า   ใช้เพื่อแสดงก าลังพลของหน่วยที่
รายงานในห้วงเวลาหนึ่ง  แต่ละกองร้อยเป็นผู้จัดท าสาส์นประจ าวัน  โดยปกติจัดท าเมื่อ เวลา ๑๘๐๐  
และส่งไปยังกองพัน  สาส์นที่ได้รับแต่ละฉบับ จะสรุปยอดก าลังพลประจ าวันของกองพัน  ข่าวสารที่
ได้รับจากยอดก าลังพลประจ าวันน้ี  มีประโยชน์ในการจัดท าสาส์นก าลังพลประจ าวันของกองพันทั้งสิ้น  
และ  ฝอ.๑ กองพันส่งไปยังกองพล  และมีส าเนาหนึ่งฉบับส่งให้กรมด้วย  โดยสรุปแล้วสาส์นก าลังพล
จะท าให้การส่งข่าวสารด้านก าลังพลจาก บก.พัน  ไปยังหน่วยเหนือรวดเร็ว  และทันสมัยอยู่เสมอ 
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๒.๒  การทดแทนก าลังพล  และการสูญเสีย 
  ภารกิจการทดแทนก าลังพลของหน่วยในยุทธบริเวณ  ก็เพื่อจัดให้ส่วนต่าง ๆ  ของ ทบ. 
มีก าลังเต็มตามอัตราอนุมัติ  และเพื่อการใช้ก าลังพลของยุทธบริเวณให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
                        ๒.๒.๑  การระดมพล  :  เมื่อแน่ใจว่าจะเกิดสงครามก็ต้องตกลงใจระดมพล  เพื่อเอา
ก าลังคนมาใช้ตามความมุ่งหมาย  ดังนี้ 
   ขั้นเร่ิมต้น  เพื่อบรรจุก าลังให้เต็มอัตรา 
   ขั้นเพิ่มเติม  เพื่อขยายหน่วย 
   ขั้นทรงสภาพ  เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ คงสภาพของก าลังอยู่ได้  คือน าไปทดแทน
ก าลังที่เกิดการสูญเสีย  เมื่อหน่วยเข้าปฏิบัติการยุทธ 
  ๒.๒.๒  การรักษายอดก าลังพลของหน่วย  :  ก าลังพลที่ต้องสูญเสียไปเมื่อหน่วยเข้า
ปฏิบัติการรบ  จะต้องได้รับก าลังทดแทนที่มีความช านาญตามต าแหน่งหน้าที่  เพื่อให้หน่วยสามารถ
รักษาประสิทธิการรบของหน่วยไว้       นายทหารก าลังพลทุกระดับหน่วยเป็นผู้ประมาณการสูญเสียโดย 
ต่อเนื่อง  และปรับยอดก าลังพลที่ได้รับมาให้สมดุลย์กับการสูญเสีย  เพื่อก าหนดความต้องการก าลังพล
ในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป 
                            ๒.๒.๓  แหล่งทดแทนก าลังพล 
   แหล่งทดแทนก าลังพลได้มาจาก  ๒  แหล่ง คือ 
   ๒.๒.๓.๑  ก าลังทดแทนจากเขตภายใน  :  ตามปกติก าลังทดแทนของ  กองทัพ
สนามจะได้จากเขตภายใน  ก าลังทดแทนนี้จะได้รับการฝึก  และสามารถบรรจุเข้าประจ าตามต าแหน่งที่
ได้รับการฝึกโดยทันทีหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมตามที่  กองทัพบก  ก าหนดแล้ว  การบรรจุอาจ
กระท าเป็นบุคคลหรือเป็นหน่วยก็ได้ 
   ๒.๒.๓.๒  ก าลังทดแทนจากแหล่งภายยุทธบริเวณ  :  เป็นก าลังซึ่ง
ประกอบด้วยบุคคลที่หาได้จากยุทธบริเวณเพื่อใช้ในการบรรจุ  ได้แก่ 
    -  ก าลังหายจากป่วย  หรือบาดเจ็บ 
    -  ก าลังเกินอัตราเพราะยุบหน่วย 
    -  ก าลังพลเรียกเกณฑ์ 
    -  ก าลังพลที่ถอนจากหน่วยบริการในเขตภายใน  และฝึกใหม่เพื่อ
บรรจุในหน่วยรบ 
    -  ก าลังพลกลับคืนมาจากสภาพที่ถูกลงโทษ  ถูกจับ  หรือสูญหาย 
    -  ก าลังพลที่เกิดขึ้นตามโครงการผลัดเปลี่ยนในยุทธบริเวณ 
  ๒.๒.๔  การสูญเสีย 
  การรายงานการสูญเสีย  และการท าหลักฐานการรายงานการสูญเสีย  เป็นความ
รับผิดชอบของทุกหน่วยไม่ว่าเหล่าใด  การสูญเสียก าลังพลก าหนดแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภทคือ 
    -  การสูญเสียเนื่องจากการรบ 
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    -  การสูเสียมิใช่การรบ 
    -  การสูญเสียทางธุรการ 
                        การสูญเสียเน่ืองจากการรบ  หมายถึง  การสูเสียเน่ืองจากการรบของหน่วยที่ได้รับการสู้
รบ  หรือก าลังจะปฏิบัติการรบ  หรือกลับจากการรบตามหน้าที่  และเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของ
ฝ่ายข้าศึก  ฝ่ายเราหรือพันธมิตร  หรือการกระท าของก าลังที่เป็นกลาง  เพื่อป้องกันสถานภาพความ 
เป็นกลางของประเทศนั้น  การสูญเสียเน่ืองจากการรบ  หมายรวมถึง  บาดเจ็บเน่ืองจากการรบ  ตาย
เน่ืองจากการรบ  หายเนื่องจากการรบ  ถูกจับ  ถูกกักตัว 
  การสูญเสียมิใช่การรบ  หมายถึง  การสูญเสียที่เป็นผลเนื่องมาจากโรค  บาดเจ็บหรือ
มิใช่เนื่องมาจากการรบ และหมายรวมถึง  ตายมิใช่การรบหายมิใช่การรบ (มิใช่หนีทัพหรือขาดราชการ ) 
  การสูญเสียทางธุรการ  หมายถึง  การย้าย  ผลัดเปลี่ยน  พักผ่อนหย่อนใจ  ถูกกักขังในที่
ควบคุม  ขาดหรือหนีราชการ  การปลดออกจากราชการ   
    

การก าลังส ารอง 
ก าลังส ารอง    หมายถึง ก าลังที่มิใช่ก าลังประจ าการเตรียมไว้ส าหรับใช้ในยามสงครามประกาศกฎ
อัยการศึก ประกาศภาวะฉุกเฉินหรือในขณะปฏิบัติด้วยการใช้ก าลังขนาดใหญ่เพื่อปกป้องคุ้มครองเอก
ราชและอธิปไตยของชาติ เพื่อปราบปรามคอมมิวนิสต์ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
มั่นคงภายในประเทศก าลังส ารองเป็นก าลังทางยุทธศาสตร์ของชาติ และเป็นพลังอ านาจทางทหารที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศชาติหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ก าลัง
ส ารองนั้นเป็นเสมือนกระดูกสันหลังของกองทัพเพราะก าลังส ารองเป็นส่วนค้ าจุนให้กองทัพของชาติ มี
ก าลังเข้มแข็งสดชื่นสามารถท าการรบได้โดยต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานชาติใดที่สามารถจัดก าลัง
ส ารองได้เรียบร้อย และมีการฝึกซ้อมตั้งแต่ยามปกติอยู่เสมอ จะสามารถเรียกพลหรือระดมพลได้ทันที
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อพลังอ านาจของชาติในทางทหาร ดังนั้นความพร้อมรบในการใช้ก าลังส ารองเพื่อ
การป้องกันประเทศในยามสงครามจึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งที่กองทัพจะต้องจัดเตรียมและ
ด าเนินการตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้พร้อมสามารถเรียกพลหรือระดมพลในยามสงครามได้ทันต่อ
สถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายทางทหารของกระทรวงกลาโหมและเหมาะสม
กับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศกล่าวคือ 
             ประการที่ ๑   ก าลังส ารองหรือกองหนุนน้ันเป็นก าลังส่วนหน่ึงที่จัดไว้เป็นก าลังรบหลักหรือ
ก าลังทางยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากก าลังประจ าการซึ่งต้องใช้ใน “การเตรียมพล”  
             ประการที่ ๒  การด าเนินการในการเตรียมการใช้ก าลังส ารองเพื่อป้องกันประเทศ จะได้ผล
รวดเร็วพร้อมเสร็จ ทันเวลาเหตุการณ์หรือไม่เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการเตรียมการของเจ้าหน้าที่ และการ
ตกลงใจของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง 



๒๙ 
 

             ประการที่ ๓  สภาพก าลังพลปัจจุบันหรือกองทัพประจ าการต้องจ ากัดการบรรจุก าลังพลตาม
หน่วยต่างๆ ทั้งหน่วยก าลังรบและหน่วยสนับสนุนการรบ  ตามนโยบายและฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เป็นอยู่  

ประวัติความเป็นมาของระบบก าลังส ารอง 
             สมัยก่อนกรุงสุโขทัย  หลักการจัดหาคนในสมัยโบราณถือประเพณีว่า “ชายฉกรรจ์ไทยต้องเป็น
ทหารทุกคน” วิธีจัดหาคนเข้าประจ าหน่วยนั้น ก าหนดเอาสกุลวงศ์เป็นหลัก ถ้าหัวหน้าสกุลวงศ์สังกัด 
หรือเป็นทหารหมู่ใด ลูกหลานต่อๆมาก็สังกัดอยู่ในหมู่นั้นๆ ท าให้การควบคุมทหารแน่นแฟ้น แม้
จ าเป็นต้องอพยพไปด้วยกันฉันท์พ่อกับลูกไม่อาจแยกกันได้เมื่อได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ที่ใดหัวหน้าสกุล
วงศ์หรือผู้ที่มีคนนับถือมากก็จะได้เป็น “เจ้าหมู่” ควบคุมดูแลหลานของตน เมื่อจ าเป็นจะต้องท าการสู้
รบกับข้าศึกศัตรู เจ้าหมู่ก็จะรวบรวมคนได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะต่างก็คุ้นหน้ากันอยู่แล้ว เพียงแต่เคาะ
เกราะ ตีกลอง ตามที่นัดหมายไว้ ลูกหมู่ก็จะแต่งตัวถืออาวุธมารวมกันที่ลานบ้านของเจ้าหมู่ครบทุกคน 
             สมัยกรุงสุโขทัย  การจัดหาก าลังคนเข้าประจ ากองทัพคงถือเกณฑ์ว่า ในยามปกติบรรดาชาย
ฉกรรจ์ในเขตราชธานีคงมีฐานะเป็นพลเรือน ต้องท าราชการฝ่ายพลเรือนเมื่อเกิดสงครามขึ้น ต้องเปลี่ยน
สภาพเป็นทหารเข้าประจ าการในกองทัพหลวงตาม กรม กอง ที่ตนสังกัดอยู่ ทั้งนี้เพราะยังคงใช้ประเพณี
เดิมท่ีว่า 
“ชายฉกรรจ์ทุกคนต้องเป็นทหาร” ไม่เปลี่ยนแปลง 
             สมัยกรุงศรีอยุธยา  ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ ได้จัดตั้งหน่วยที่มีหน้าที่เตรียมพลขึ้น คือกรมพระ
สุรัสวดี มีหน้าที่ควบคุมการท าทะเบียนพล คัดคนเข้าท าเนียบทหารหัวเมืองชั้นใน การเกณฑ์พลเมืองเข้า
เป็นทหารในสมัยนี้ได้วางหลักใหญ่ไว้ว่า “ชายไทยทุกคนไม่ว่าจะมีบรรดาศักดิ์ชั้นใด หรือสกุลใดต้อง
เป็นทหารทุกคน” มีการยกเว้นให้แก่ 

- นักบวชทุกศาสนา ไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ 

- ชายต่างชาติที่เข้ามาค้าขาย ไม่ต้องเป็นทหาร แต่ต้องเสียเงินแทนการเป็นทหาร ส าหรับผู้ตั้ง

ภูมิล าเนาในพระนคร จะสมัครเป็นทหารอาสาก็ได้ ส่วนลูกหลานต่างชาติที่เกิดในแผ่นดิน

ไทยต้องถูกเกณฑ์ด้วย 

- คนไทยที่เป็นทาส 

- เวลาในการรับราชการทหาร เร่ิมตั้งแต่อายุ ๑๘ ปี และปลดชราเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี แต่ถ้าหาก

ผู้ใดมีลูกชายเป็นทหารครบ ๓ คนแล้ว ก็มีสิทธิได้รับการปลดปล่อยก่อนก าหนด 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  มีการปรับปรุงและก าหนดให้กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เตรียมพลขึ้น
ในสมัยรัชการที่ ๔ โดยด าเนินการดังนี้  
- ตรวจและประมาณการให้รู้ว่าประเทศไทยมีก าลังคน  ก าลังทางเศรษฐกิจ(ทุน)ฯลฯ ส าหรับ

ใช้จัดก าลังทหารได้เท่าใด และคอยเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับความเป็นจริงเสมอ 



 ๓๐ 

- คิดหาก าลังคนเข้ามาเป็นทหาร และแบ่งคนเป็น ทหารบก  ทหารเรือ ตลอดจนการก าหนด 

การบ ารุงเลี้ยงดู โดยไม่กระทบกระเทือนต่อก าลังทางเศรษฐกิจของประเทศ และได้มีการ

ตราพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารขึ้นในสมัยนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ 

 
การเตรียมพล 

การเตรียมพล  หมายถึง การเตรียมก าลังพลส ารองการทหาร และการป้องกันประเทศให้มีความพร้อม
รบตั้งแต่ยามปกติหลักการทั่วไป ระบุว่า ก าลังกองทัพบกยามปกติน้ันย่อมจัดไว้เพียงโครงพอสมควรกับ
ฐานะการเงินของประเทศ  แล้วเรียกพลเมืองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ารับราชการฝึกหัดอบรมตาม
กฎหมาย และปลดปล่อยออกไปเป็นกองหนุนมากๆ ส าหรับใช้ขยายก าลังยามสงครามในระหว่างที่
ปลดปล่อยไปนั้น ก็ต้องเรียกเข้ามาฝึกซ้อมเป็นคร้ังคราวให้เกิดความช านาญ และเข้าใจในวิธีปฏิบัติอยู่
เสมอ ในยามสงครามนั้นจะมีการระดมก าลัง  ซึ่งได้แก่การระดมพล และการระดมยุทโธปกรณ์ซึ่งจะ
ปฏิบัติตามแผนระดมสรรพก าลังที่เตรียมไว้ 

ประเภทของการเตรียมพล    การเตรียมพลแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ  การเรียกพลเพื่อทดลอง
ความพร่ังพร้อม  การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร  และการระดมพล 
การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม   เป็นการเรียกทหารนอกกองประจ าการในยามปกติ เพื่อ
ซักซ้อมระเบียบการและตรวจสอบบัญชีบรรจุก าลังให้ตรงกับตัวจริง และทดลองความพร้อมของทหาร
นอกกองประจ าการ โดยธรรมดาให้กระท าทุกปี วิธีเรียกให้ส่งประกาศบัญชีรายชื่อให้ทหารนอกกอง
ประจ าการมารายงานตัว ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกเป็นผู้มีอ านาจเรียก 
การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร  เป็นการเรียกทหารนอกกองประจ าการมารับการฝึกวิชาทหาร ท าได้ ๒ 
แบบตามความมุ่งหมายคือ  การเรียกพลเพื่อฝึกแบบ ๑ มุ่งหมายจะเรียกทหารนอกกองประจ าการมาฝึก
ให้มีขีดความสามารถที่จะท าการรบได้ทัดเทียมกับทหารประจ าการ  การเรียกพลเพื่อฝึกแบบ ๒ เป็นการ
เรียกพลเพื่อฝึกในยามคับขันมุ่งหมายจะเตรียมพร้อมและบรรจุก าลังพลฝึกแล้วเข้าหน่วยตามแผนบรรจุ
ก าลัง ใช้การส่งประกาศรายชื่อ ส าหรับทหารกองหนุน หรือเรียกเกณฑ์ส าหรับทหารกองเกิน หรือเพื่อ
ความแน่นอนจะใช้วิธีส่งหมายก็ได้ อ านาจหน้าที่ในการเรียกเป็นของผู้บัญชาการทหารบก 
การระดมพล  เป็นการเรียกทหารกองหนุน ชั้นที่ ๑ ทั้ง ๗ ชั้นปี เข้ามารายงานตัว มีความมุ่งหมายให้
ก าลังพลพร้อมในยามคับขัน หรือยามสงคราม โดยธรรมดาจะเรียกพลเพื่อฝึกแบบ ๒ ก่อน แล้วจึง
ประกาศระดมพลเป็นทางการภายหลัง วิธีเรียกใช้ประกาศ หรือส่งหมาย การระดมพลต้องกระท าเป็น
พระราชกฤษฎีกา 
 
 
 



๓๑ 
 

ทหารกองหนุน 

ทหารกองหนุน หมายถึง ทหารซึ่งรับราชการในกองประจ าการครบก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารหรือทหารกองเกินซึ่งส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชา
ทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือทหารกองเกินซึ่งมี
อายุครบ ๒๙ ปีบริบูรณ์ หรือทหารที่ปลดจากกองประจ าการโดยต้องจ าขังหรือจ าคุกมีก าหนดวัน ที่
จะต้องทัณฑ์หรือต้องโทษรวมได้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือกระท าความเสื่อมเสียให้แก่ราชการทหารแล้วถูก
ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ 
ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑   เป็นก าลังพลส ารองที่ได้จากหน่วยทหารต่างๆทั่วกองทัพบกที่รับทหาร
กองประจ าการเข้าบรรจุในหน่วย ท าการฝึก ออกปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบภายในประเทศ 
และต่อสู้ข้าศึกศัตรูตามแนวชายแดนตลอดระยะเวลาที่เข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหารครบตามก าหนดแล้วปลดเป็นกองหนุนมีฐานะเป็นกองหนุนประเภทที่ ๑ ได้แก่ ส.ต.กอง
ประจ าการและพลทหารกองหนุน ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ นี้จะอยู่ในชั้นกองหนุนต่างๆรวม ๓ ชั้น 
คือ ชั้นที่ ๑ จ านวน ๗ ปี ชั้นที่ ๒ จ านวน ๑๐ ปี ชั้นที่ ๓ จ านวน ๖ ปี เมื่อครบ ๓ ชั้นปีแล้ว ปลดเป็นพ้น
ราชการทหารประเภทที่ ๑ ก าลังส ารองประเภทนี้ ทบ. ถือว่าเป็นก าลังพลส ารองหลักจะบรรจุไว้ในแผน
ป้องกันประเทศ จะเรียกเข้ารับการฝึกเป็นคร้ังคราวจ านวนจะมากน้อยเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับจ านวน
ทหารที่เรียกเข้ากองประจ าการ 
ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๒  เป็นก าลังพลส ารองที่ได้จากทหารกองเกินตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหารได้แก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์จนถึงอายุ ๒๙ ปี ที่ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินไว้แต่ไม่ได้
คัดเลือกเข้ากองประจ าการเมื่ออายุครบ ๒๙ ปีบริบูรณ์จะพ้นจากสภาพทหารกองเกินปลดเป็นกองหนุน
ประเภทที่ ๒ก าลังพลประเภทนี้มีจ านวนมากและไม่พร้อมที่จะน ามาใช้ได้ในทันทีเพราะเป็นผู้ที่ไม่เคย
ผ่านการฝึกวิชาทหารมาก่อนเลยส าหรับทหาร ที่ได้บรรจุเข้าในกองประจ าการ ซึ่งต้องโทษจ าขัง หรือ
ต้องโทษจ าคุกรวมกัน ๑ ปี ขึ้นไป หรือกระทรวงกลาโหมเห็นว่าจะกระท าให้เสื่อมเสียแก่ราชการทหาร
ด้วยประการใดๆก็ดีจะปลดเป็นกองหนุนประเภทที่ ๒  

ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๒  อยู่ในชั้นต่างๆดังนี้ 
ทหารกองเกิน  ซึ่งไม่ถูกเข้ารับราชการในกองประจ าการจะถูกปลดเป็นกองหนุนประเภทที่ ๒ อยู่ในชั้น
ต่างๆดังนี้  
             อายุ ๓๐ ปี บริบูรณ์ ถึง ๓๙ ปี บรบิูรณ์ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๒ 
             อายุ ๔๐ ปี บริบูรณ์ ถึง ๔๕ ปี บริบูรณ์ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๓ 
             อายุ ๔๖ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ 
ทหารกองประจ าการ  ที่ต้องโทษจ าขังหรือต้องโทษจ าคุก รวมกัน ๑ ปี ขึ้นไปจะถูกปลดเป็นกองหนุน
ประเภทที่ ๒ อยู่ในชั้นต่างๆดังนี้ 
             อายุไม่ถึง ๓๐ ปี บริบูรณ์ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ 



 ๓๒ 

             อายุ ๓๐ ปี บริบูรณ์ ถึง ๓๕ ปี บริบูรณ์ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๒ 
             อายุ ๔๐ ปี บริบูรณ์ ถึง ๔๕ ปี บริบูรณ์ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๓ 
             อายุ ๔๖ ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป เป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ 
ก าลังส ารองประเภทผลพลอยได้  ก าลังส ารองประเภทนี้มิได้ถือเป็นก าลังพลส ารองหลักที่ผลิตขึ้น
โดยเฉพาะเป็นก าลังพลส ารองที่ได้จาก  นายทหารสัญญาบัตร  นายทหารประทวน  และพลทหาร 
(อาสาสมัคร)กองหนุนที่ปลดจากประจ าการ การจะน าก าลังพลประเภทนี้มาใช้ต้องพิจารณาคัดเลือกด้วย
เพราะบางคนลาออกจากราชการด้วยใจสมัคร บางคนทางราชการให้ออกเพราะมีความผิด หรือมีสภาพ
ร่างกายผิดปกติ หรือเป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหารหากจะให้ก าลังพลประเภทนี้เป็นก าลังพล 
ส ารองหลักแล้ว กระทรวงกลาโหมจะต้องก าหนดให้มีระบบปลดถ่ายที่แน่นอนจึงจะสามารถน าบุคคล
เหล่านี้เข้าบรรจุในบัญชีบรรจุก าลังตามแผนป้องกันประเทศในต าแหน่งสูงๆได้เร่ืองนี้ทางราชการได้เคย
ด าริแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาการช่วยเหลือข้าราชการที่ถูกปลดถ่ายให้มีงานท าได้จึงได้ระงับไป 

การแบ่งประเภทและชั้นกองหนุน 
นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  ถือเกณฑ์การแบ่งประเภทตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการแบ่งประเภท
นายทหารสัญญาบัตร สรุปได้ดังนี้ 
นายร้อย  (ร.ต – ร.อ)  
             อายุไม่เกิน ๔๕ ปี เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 
             อายุไม่เกิน ๕๕ ปี เป็นนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ 
             อายุเกิน ๕๕ ปี เป็นนายทหารสัญญาบัตรพ้นราชการ 
พันตรี – พันโท 
             อายุไม่เกิน ๕๐ ปี เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 
             อายุไม่เกิน ๖๐ ปี เป็นนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ 
             อายุเกิน ๖๐ ปี เป็นนายทหารสัญญาบัตรพ้นราชการ 
พันเอก – นายพล 
             อายุไม่เกิน ๕๕ ปี เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 
             อายุไม่เกิน ๖๕ ปี เป็นนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ 
             อายุเกิน ๖๕ ปี เป็นนายทหารสัญญาบัตรพ้นราชการ 
นายทหารประทวนกองหนุนและพลทหาร (อาสาสมัคร) กองหนุน  อยู่ในชั้นกองหนุนต่างกันตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร ส.ต. (กองประจ าการ) และพลทหารกองหนุน ในระหว่างรับราชการ
บุคคลประเภทนี้จะมีฐานะ ฐานะหนึ่งเป็นข้าราชการประจ าการ อีกฐานะหนึ่ง เป็นทหารกองหนุน 
กล่าวคือ นายทหารประทวนและพลทหาร (อาสาสมัคร) บางคนอาจเคยรับราชการในกองประจ าการมา
ก่อน เมื่อปลดเป็นกองหนุนแล้วก็คงอยู่ในชั้นกองหนุนต่างๆตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร แม้ตัว
จะเป็นข้าราชการประจ าการชั้นกองหนุนก็ไม่เปลี่ยนแปลง 



๓๓ 
 

                 ส าหรับผู้ที่ไม่เคยรับราชการในกองประจ าการมาก่อน เมื่อได้ฝึกวิชาทหารครบตาม
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศแล้ว หรือเป็น นนส. มีอายุครบ ๑๘ ปี บริบูรณ์ ต้องน าตัวขึ้นทะเบียนกอง
ประจ าการ และเมื่อครบ ๒ ปี ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนกอง
ประจ าการ) ต้องปลดเป็นกองหนุนด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์กองหนุนชั้นใดก็เป็นกองหนุนชั้น
นั้นๆ และเปลี่ยนชั้นต่อๆไปตามล าดับ ส่วนในด้านบ าเหน็จ บ านาญนั้น ถ้าเป็นกองหนุนชั้นที่ ๑-๒ เป็น
กองหนุนเบี้ยหวัด เมื่อพ้นจากชั้นที่ ๒ เป็นกองหนุนรับบ านาญ 

 
นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 

การผลิตนักศึกษาวิชาทหารนี้ มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นก าลังพลส ารองหลัก ชั้นผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้
ตราเป็นกฎหมายขึ้นเรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร” โดยมี รด. เป็นเจ้าหน้าที่
ด าเนินงานอยู่ในขณะนี้ ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกวิชาทหารจะรับสมัครจากนักเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษา 
นักศึกษา หรือนิสิตในมหาวิทยาลัย และนักเรียนในโรงเรียนอาชีพ ปัจจุบันผู้สมัครต้องส าเร็จชั้น ม. ๓  
การศึกษาวิชาทหารนี้แบ่งชั้นการศึกษาเป็น ๕ ชั้น ก าหนดเวลาฝึกและศึกษาชั้นละ ๑ ปี โดยก าหนด
ความมุ่งหมายดังนี้ 
นศท. ชั้นปีที่  ๑,๒ ให้มีความรู้ความสามารถก าหนดหน้าที่เป็นลูกแถวหรือพลทหารได้ 
นศท. ชั้นปีที่  ๓ ให้มีความรู้ความสามารถท าหน้าที่เป็น ผบ.หมู่ ได้ 
นศท. ชั้นปีที่  ๔ ให้มีความรู้ความสามารถท าหน้าที่เป็น รอง ผบ.มว. ได้ 
นศท. ชั้นปีที่  ๕ ให้มีความรู้ความสามารถท าหน้าที่เป็น ผบ.มว. ได้ 

สิทธิของ นศท. ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
เพื่อให้มีผู้นิยมเข้ารับการฝึกวิชาทหารมากขึ้น ทางราชการจึงให้สิทธิในการลดวันเข้ารับราชการตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนี้ 
ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ อยู่ในกองประจ าการ ๑ ปี ๖ เดือน ถ้าร้องขออยู่ในกองประจ าการ ๑ ปี 
ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ อยู่ในกองประจ าการ ๑ ปี ถ้าร้องขอให้อยู่ในกองประจ าการ ๖ เดือน 
ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ แล้วปลดเป็นกองหนุน ดดยมิต้อง
เข้ารับราชการในกองประจ าการ 
สิทธิได้รับแต่งตั้งยศ  สิทธิการได้รับแต่งตั้งยศ ของ นศท. นี้ ได้ออกเป็นระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า
ด้วยการแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๔ ดังนี้ 
ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี ต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้ 

- ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ และส าเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย หรือหลักสูตร

การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือเทียบเท่า เมื่อได้รับราชการในกอง



 ๓๔ 

ประจ าการครบก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

ทหารแล้ว 

- ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ และส าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตร

ก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือหลักสูตรการศึกษา

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อได้รับราชการในกองประจ าการครบ

ก าหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

- ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่กล่าวข้างต้นเมื่อได้รับราชการ

ในกองประจ าการครบก าหนด และปลดเป็นกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

ทหารแล้ว 

ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบโท  จ่าโท  หรือจ่าอากาศโท  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ 
- ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ และส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาเมื่อได้รับราชการในกอง

ประจ าการครบก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายแล้ว 

- ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ และส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

หลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อได้รับราชการใน

กองประจ าการครบก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

ทหารแล้ว 

- ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ และส าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตร

ก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือหลักสูตรการศึกษา

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อได้รับราชการในกองประจ าการครบ

ก าหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

- ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

หลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า และไม่ส าเร็จการศึกษา

ทางด้านวิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อได้

ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการ

ทหารแล้ว 

 



๓๕ 
 

ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบเอก  จ่าเอก  หรือจ่าอากาศเอก  ต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้ 
- ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒  และส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา เมื่อได้รับราชการใน

กองประจ าการครบก าหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการ

ทหารแล้ว 

- ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  และส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

หลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าเมื่อได้ขึ้นทะเบียนกอง

ประจ าการ และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

- ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  และส าเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพ ซึ่งหลักสูตร

ก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือหลักสูตรการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าเมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และปลด

เป็นทหารกองหนุนตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าสิบตรี  พันจ่าตรี  หรือพันจ่าอากาศตรี  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ 
- ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  และส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา  อนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกอง

ประจ าการ  และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

- ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๔  และศึกษาในหลักสูตรเพื่อรับปริญญา  อนุปริญญา  หรือ

ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา  แต่ไม่ส าเร็จการศึกษา

ดังกล่าว  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฏหมายว่า

ด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าสิบโท  พันจ่าโท หรือพันจ่าอากาศโท  ต้องส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 
๔  และส าเร็จการศึกษาได้รับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ  ซึ่งเทียบเท่าอนุปริญญา 
เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
แล้ว 
ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าสิบเอก  พันจ่าเอก  หรือพันจ่าอากาศเอก  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ 

- ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๔  และส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา  หรือประกาศนียบัตร

ทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่าปริญญา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และปลดเป็นทหาร

กองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

- ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕  และศึกษาในหลักสูตรเพื่อรับปริญญา  อนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา  แต่ไม่ส าเร็จการศึกษา



 ๓๖ 

ดังกล่าวเมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วย

การรับราชการทหารแล้ว 

ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี  ว่าท่ีเรือตรี  หรือว่าที่เรืออากาศตรี  ต้องส าเร็จการฝึกวิชาทหาร
ชั้นปีที่ ๕  และส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ  ซึ่ง
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุนตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหารและได้รับการฝึกอบรมตามระเบียบการแต่งต้ังยศของเหล่าทัพแล้ว 
                    ก าลังพลส ารองประเภทนักศึกษาวิชาทหารนี้กองทัพถือว่าเป็นก าลังพลส ารองหลัก   ระดับ
ผู้บังคับบัญชา  ซึ่งจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการรบและการเป็นผู้น าหน่วยให้สูงขึ้นตามล าดับ
ใกล้เคียงกับก าลังประจ าการ  
๒.๓  วินัย  กฎข้อบังคับ  และค าสั่ง 
  ฝอ.๑ มีความรับผิดชอบในการที่จะให้ผู้บังคับบัญชาทราบเร่ืองราวทั้งปวงอันมีผล
กระทบกระเทือนต่อภาวะทางวินัย  วิธีการที่ผู้บังคับบัญชา  และฝ่ายอ านวยการจะรักษาไว้ซึ่งวินัย  กฎ
ข้อบังคับ  และระเบียบย่อมกระท าได้ ๒ วิธี คือ  วิธีป้องกัน  และวิธีแก้ไข 
  ๑.) วิธีป้องกัน  เป็นการเพิ่มความเคารพนับถือ  และเชื่อฟังปฏิบัติตามวินัย  เพื่อมิต้อง
ให้เกิดการลงโทษอย่างหนัก  ได้แก่วิธีการดังนี้ 
   ๑.๑) ใช้หลักความเป็นผู้น าที่เหมาะสมทุกระดับหน่วย 
   ๑.๒) ชี้แจงให้ทราบในเร่ืองข้อผูกพันในหน้าที่และสิทธ ิ
   ๑.๓) ให้ทหารแน่ใจว่าทหารมีโอกาสที่จะร้องทุกข์ได้    และเมื่อร้องทุกข์แล้ว
ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการได้ 
   ๑.๔) จัดพิมพ์แจกจ่ายนโยบายให้ลาโดยยุติธรรมและประกอบด้วยเหตุผล 
   ๑.๕) ปรับวินัย  โดยอบรมให้เข้ากับท้องถิ่น 
   ๑.๖)  ว่ากล่าวตักเตือนเป็นการส่วนตัวในกรณีที่ท าผิดเพียงเล็กน้อย 
   ๑.๗) จัดให้มีวิธีการ  และรายงานในอันที่จะเพิ่มพูนความสง่าผ่าเผยในทาง 
ทหาร  และให้รู้สึกภูมิใจในหน่วยของตน  บุคลิกลักษณะ  มีความรู้ในอันที่จะส่งเสริมกองทัพให้
เจริญรุ่งเรือง 
   ๑.๘)  ผู้บังคับบัญชาต้องให้การแนะน า  เป็นที่ปรึกษาและใช้ค าวิจารณ์ 
   ๑.๙) ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งการละเมิดระเบียบวินัย  และขจัดสาเหตุ
นั้นเสีย 
   ๑.๑๐)  ใช้สารวัตรในทางที่เหมาะสม 
   ๑.๑๑) ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง 
   ๑.๑๒) ก าหนดอาคารและพื้นที่ห้ามเข้า  อันเป็นสถานที่ก่อเร่ืองยุ่งยาก 
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  ๒.)  วิธีแก้ไข  คือ  การลงโทษแก่ผู้กระท าผิดอย่างร้ายแรงโดยจงใจ  ได้แก่การก าหนด
แนวการควบคุมทหารพลัดหน่วย  การจัดสายตรวจสารวัตรและสถานีต ารวจประจ าการ  พิจารณา
พิพากษาคดีในศาลทหาร  การลงทัณฑ์  กักขัง  และปรับสภาพใหม่  

๒.๔  เชลยศึก  ศพ  และทะเบียนศพ 
๒.๔.๑  เหตุผลท่ีต้องปฏิบัติต่อเชลยศึก  ๔  ประการ 

  ๑)  เพื่อให้ฝ่ายเราได้ทราบข่าวจากข้าศึก  เช่น  การวางก าลัง  การเคลื่อนย้าย
ยุทโธปกรณ์,  สิ่งอุปกรณ,์  ขวัญ,  และแผนการปฏิบัติในอนาคต 
  ๒)  ในการปฏิบัติต่อเชลยศึกเป็นอย่างดี  อาจเป็นเครื่องจูงใจให้ข้าศึกอ่ืน ๆ ยอมจ านน
และวางอาวุธ  ไม่ต่อสู้กับฝ่ายเรา 
                                ๓) การปฏิบัติต่อเชลยศึกเป็นอย่างดี  ย่อมท าให้ข้าศึกกระท าต่อฝ่ายเราที่ตกเป็น
เชลยศึก  เช่นเดียวกัน 
  ๔)     เป็นการท าให้ลดศัตรูลง 

๒.๔.๒  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ  ฝอ.๑  กรมในการปฏิบัติต่อเชลยศึก 
  ๑)  ผู้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อเชลยศึก   ซึ่งอยู่ในการควบคุมของ
หน่วยตนให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
  ๒)  ฝอ.๑  เป็นฝ่ายอ านวยการที่มีความรับผิดชอบ  ในการวางแผน,  ประสานงาน,  
ก ากับดูแลกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับเชลยศึก 
  ๓)  เสนอแนะที่ตั้งต าบลรวบรวมเชลยศึกของกองพล  โดยธรรมดาแล้วปฏิบัติโดย  
มว.สห.  ของกองพล 
  ๔)  เมื่อกรมปฏิบัติการเป็นอิสระ  หรือกึ่งอิสระ  จะได้รับเจ้าหน้าที่  สห.  จ านวนหนึ่ง
มาสมทบเพื่อมาช่วยในการจัดต้ังต าบลรวบรวมเชลยศึก  และด าเนินการกรรมวิธีในการส่งเชลยศึกกลับ 
  ๕)  ฝอ.๑  เตรียมแผนในการควบคุมเชลยศึก  นับตั้งแต่จับได้  จนกระทั่งส่งกลับให้พ้น
เขตของกรม  ต้องแน่ใจว่าการเตรียมแผนล่วงหน้านั้นดี  และสอดคล้องกับค าชี้แจงของหน่วยเหนือ  
และจะต้องประสานกับฝ่ายอ านวยการอ่ืน ๆ ตลอดจน  ผบ. หน่วยรอง 
  ๖)  แผนน้ี  เสนอ  ผบ. กรม ในแบบของการเสนอแนะ  ทันทีที่อนุมัติแผนแล้ว  ฝอ.๑  
ก็แจ้งให้หน่วยในบังคับบัญชาทราบ  โดยปกติก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติประจ า  และ ฝอ. จะต้องก ากับ
ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนน้ัน 

๒.๔.๓  ผู้ท่ี  ฝอ.๑ กรมจะต้องประสาน 
   ๑)  กับ  ผบ. มว. สห.  เกี่ยวกับที่ตั้งต าบลรวบรวมเชลยศึก 
   ๒)  กับ  ผบ. ร้อย  บก.  เกี่ยวกับการจัดยามระวังป้องกัน 
   ๓)  กับนายแพทย์ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการส่งกลับตามสายการแพทย์ 
   ๔)  กับ สธ.๑ กองพล  เกี่ยวกับจ านวนเชลยศึก  แผนและนโยบาย 
   ๕)  กับ  ฝอ.๒  เกี่ยวกับการด าเนินกรรมวิธีในการซักถาม 



 ๓๘ 

   ๖)  กับ ฝอ.๓  เกี่ยวกับการจัดก าลังควบคุมขณะส่งกลับ 
   ๗)  กับ ฝอ.๔  เกี่ยวกับยานพาหนะส่งกลับ  ส าหรับเชลยศึกพิเศษที่ต้อง
ส่งกลับโดยเร็ว  เสื้อผ้าและการเลี้ยงดู 

๒.๔.๔  กรรมวิธีเกี่ยวกับเชลยศึก 
   ๑)  ค้น  เชลยศึกจะได้ถูกปลดอาวุธทันทีหลังจากที่จับได้  และตรวจค้นอาวุธที่
อาจซ่อนไว้ได ้  เอกสารที่ค้นพบต้องท าเคร่ืองหมายให้ทราบว่าเป็นของใคร  แล้วเข้าขบวนควบคุม
ส่งกลับเป็นพวก ๆ  
   ๒)  แยก  การแยกต้องกระท าทันทีหลังจากที่จับได้  คือ  แยกพวกนายทหาร,  
นายสิบ,  พลทหาร,  พลเรือน,  เชลยหญิง,  ให้รวมกันเคลื่อนที่เป็นพวก ๆ ซึ่งมีลักษณะยศ,  ชั้นยศ  
เดียวกันจนกระทั่งถึงต าบลรวบรวมเชลยศึกของหน่วยเหนือ 
 เหตุผลในการแยกเชลยศึกออกจากกันก็คือ  เป็นการกระจายไม่ให้รวมกัน  ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
การหลบหนีและเพื่อมิให้เกิดอิทธิพลทีละน้อย ๆ ระหว่างนายทหาร,  นายสิบ  พลทหาร  ซึ่งเป็นการ
ช่วยเหลือในเวลาซักถามต่อไป 
   ๓)  เงียบ  นับตั้งแต่จับได้  และในระหว่างการส่งกลับ  ห้ามพูดกัน 
   ๔)  เร็ว  การส่งเชลยศึกกลับไปยังต าบลรวบรวมเชลยศึก  ของกองพลโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะเร็วได้  นับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง 
   ๕)  พิทักษ์  ความรับผิดชอบในการส่งเชลยศึกกลับ  เฉพาะในพื้นที่ขบวน
สัมภาระของกรม  เป็นหน้าที่ของหน่วยรองน าส่งเชลยศึกไปยังหน่วยเหนือ 

๒.๔.๕  ความรับผิดชอบในการส่งเชลยศึกกลับ 
  ๑)  ผบ.ร้อย  เป็นผู้รับผิดชอบในการน าส่งเชลยศึกที่หน่วยตนจับได้   ไปยังขบวน
สัมภาระรบของกองพัน  โดยเจ้าหน้าที่ในกองร้อย  เพื่อใช้ยานพาหนะน าส่งต่อไป 
  ๒)  จากขบวนสัมภาระของกองพัน  รับน าส่งเชลยศึกกลับไปยังต าบลรวบรวมเชลยศึก
ของกองพล  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขบวนสัมภาระของกรมโดยเจ้าหน้าที่ใน บก. และร้อยสนับสนุนการรบ 
  ๓)  จากต าบลรวบรวมเชลยศึกของกองพล  (อยู่ในพื้นที่ของกรม)  เจ้าหน้าที่ใน 
มว.สห. ที่มาสมทบ  จะเป็นผู้ด าเนินการส่งเชลยศึกกลับไปยังต าบลรวบรวมเชลยศึกของกองพล  ซึ่ง
ตั้งอยู่ในพื้นที่ข้างหลังกองพล 
  ๔)  โดยปกติต าบลรวบรวมเชลยศึก  ควรอยู่ใกล้กับที่บังคับการของหน่วย  (แต่มิใช่อยู่
ภายในที่บังคับการ)   ใกล้เส้นทางการส่งก าลังบ ารุงมีพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการพักอาศัย
เพยีงพอ,  ก าบังซ่อนเร้น,  ไกลไปข้างหลังพอที่จะหลีกเลี่ยง  ไม่เข้าไปยุ่งกับความสับสนเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ในแนวหน้า 

การส่งกลับ  การส่งกลับอาจกระท าได้  โดยการเดิน,  บรรทุกรถกระสุน   หรือรถบรรทุก
สัมภาระที่ว่างเหล่า  ซึ่งก าลังจะกลับไปข้างหลัง  นอกจากจะต้องแยกและห้ามพูดกันแล้ว  ต้องไม่
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รับประทานอาหาร  สูบบุหร่ี  และดื่มน้ า  ก่อนการซักถามทั้งนี้ระยะเวลาที่รับมากับเวลาที่ซักถามต้องอยู่
ในขอบเขตที่ไม่ละเมิดมนุษยธรรม 

การซักถาม  ระหว่างการส่งกลับ  อาจจะมีการหยุดชั่วขณะหนึ่ง ณ พื้นที่ขบวนสัมภาระของกรม  
เพื่อให้ ฝอ.๒  กรม ซักถามสถานการณ์ทางยุทธวิธี 

๒.๔.๖  การปฏิบัติต่อเชลยศึก 
  ๑)  เชลยศึกย่อมอยู่ในอ านาจของประเทศที่เป็นปรปักษ์  แต่หาใช่อยู่ในอ านาจของ
บุคคลหรือหน่วยทหารซึ่งเป็นผู้จับกุมได้นั้นไม่ 
  ๒)  เชลยศึกต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเมตตากรุณา  แล้วได้รับความคุ้มครองจากการ
กระท าที่รุนแรง  การดูถูกและการเย้ยหยันจากประชาชน  การกระท าการแก้แค้นเชลยศึกนั้นห้ามเด็ดขาด 
  ๓)  เชลยศึก  มีสิทธิ์ได้รับความเคารพในส่วนร่างกายและเกียรติยศ  เชลยศึกสตรีจะ
ได้รับการปฏิบัติอันควรแก่เพศ  ในการปฏิบัติต่อเชลยศึกนั้นจะแตกต่างกันก็เฉพาะยศทางทหาร สุขภาพ
ของร่างกาย,  ความสามารถในทางอาชีพ  เชื้อชาติและเพศ 
  ๔)  จะต้องจัดให้เชลยศึกมีอาหาร,  เสื้อผ้า,  รองเท้าและที่พักอาศัย  โดยธรรมดาการ
จ่ายอาหารต้องเท่า ๆ กับที่จ่ายตามหน่วยของตนทั้งจ านวนคุณภาพ 
  ๕)  เชลยศึกจะต้องไม่ถูกปล่อยให้ตกอยู่ในอันตรายโดยไม่จ าเป็น  ในขณะที่รอการ
ส่งกลับ  แต่ถ้าเมื่อบาดเจ็บหรืออาการเจ็บไข้ของเชลยศึกนั้น  แสดงอาจเป็นอันตรายในขณะที่ส่งกลับ
มากกว่าจะหยุดอยู่  ณ  ที่เดิม  ก็อาจร้ังรอเชลยศึกผู้นั้นไว้ชั่วคราวในเขตอันตรายได้ 
  ๖)  เชลยศึกซึ่งมิใช่นายทหารจะต้องท างาน,  นายสิบจะถูกให้ท างานในหน้าที่เฉพาะ
การก ากับดูแลเท่านั้น  เชลยศึกจะไม่ได้รับค่าจ้างส าหรับการท างานซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตนเองรวมทั้ง
งานที่เกี่ยวกับการปกครอง  การตกแต่งภายในสถานที่พักและซ่อมบ ารุงเคร่ืองอ านวยความสะดวก  ใน
การกักขังเว้นแต่งานน้ันจะต้องใช้การฝึกเป็นพิเศษ  เช่น  พิมพ์หนังสือ-ส าหรับการงานอย่างอื่น ๆ เชลย
ศึกจะได้รับค่าจ้าง 
  ๗)  ห้ามใช้เชลยศึกท างานใด ๆ ที่ไม่สมควรแก่ก าลังกายของผู้นั้น  ธรรมดาการงานที่
จัดให้เชลยศึกท านั้นจะต้องไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการยุทธ  โดยเฉพาะ คือ  ห้ามใช้บรรดาเชลยศึกสร้าง 
หรือขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มุ่งให้หน่วยรบใช้  ห้ามใช้งานที่ท างานผิดอนามัย  เช่น  ท างานหนัก  ตาก
แดด  ตากฝน  หรือประกอบด้วยอันตราย  เช่น  ต าบล  ที่อาจถูกโจมตีจากทางอากาศได้ง่าย    
  ๘)  บรรดาเชลยศึกจะต้องอยู่ในบังคับ, กฎหมาย, ข้อบังคับ  และค าสั่งที่ใช้ในกองทัพ
ฝ่ายเรารวมทั้งกฎหมายอาญาทหาร 
  ๙)  เชลยศึกที่ตายจะถูกฝังอันควรแก่เกียรติยศ  มีเคร่ืองหมายที่หลุมฝังศพได้รับคารวะ
และบ ารุงรักษาโดยสมควร 
 
 
 



 ๔๐ 

การทะเบียนศพ 
การบริการเกี่ยวกับการทะเบียนศพ อย่างบังเกิดผลดีนั้น  ช่วยให้ด ารงไว้ซึ่งขวัญ 

ของหน่วยก าลังรบ  และท าให้มีการสุขาภิบาลที่ดีในสนาม  ศพของข้าศึกคงมีการปฏิบัติเช่นเดียวกับฝ่าย
เราเหมือนกัน  เว้นแต่แยกเอาไว้ต่างหากจากศพของฝ่ายเรา 

๒.๔.๗  เหตุผลของการจดทะเบียนศพ  มี  ๒  ประการ 
  ๑)  เพื่อให้สุขาภิบาลในสนามดีอยู่เสมอ 
  ๒)  เพื่อรักษาขวัญของทหารในสนาม 

๒.๔.๘  การปฏิบัติต่อศพ 
  ศพต่าง ๆ  จะต้องได้รับการชันสูตรโดยเร็วที่สุด  สมบูรณ์ที่สุด  และถูกต้องที่สุดเท่าที่
จะท าได้  ตามธรรมดาจะส่งศพไปพร้อมกับสิ่งของติดตัวจากพื้นที่ข้างหน้าด้วยเคร่ืองมือขนส่งที่ก าลังจะ
เดินทางกลับจากการท างานอ่ืน ๆ  ปกติแล้วมักเป็นรถกระสุน  หรือรถสัมภาระเปล่า 

๒.๔.๙  หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีการทะเบียนศพ 
  ๑)  จัดตั้งต าบลรวบรวมศพ 
  ๒)  ค้นหาศพที่ตายในสนามหรือที่อ่ืน ๆ  ที่ยังไม่ได้ฝังรวมทั้งศพที่อยู่โดดเด่ียวและ
มิได้ท าเคร่ืองหมาย 
  ๓)  เก็บทรัพย์สิน  และลงบัญชีรายการทรัพย์สินของผู้ตายตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
  ๔)  ตรวจสอบพื้นที่  ส าหรับรายการพิสูจน์หลักฐานโดยทันท ี
  ๕)  รวบรวมพิสูจน์หลักฐาน  ส่งกลับและฝัง 
  ๖)  ท าหลักฐาน  หลุมฝังศพทั้งหมด 

๒.๔.๑๐  ความรับผิดชอบในการฝังศพและการทะเบียนศพ 
  ๑)  ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาย่อมเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจการ
ทั้งปวงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อศพผู้ตาย  ภายในเขตของตน 
  ๒)  ความรับผิดชอบของฝ่ายอ านวยการ  ฝอ. ๑  เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผน
ประสานงานและก ากับดูแลกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับการทะเบียนศพของกรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วย  
ฝอ.๑  กรม  ยังต้องท าหน้าที่เป็นนายทหารฝ่ายจัดการศพของกรมอีกด้วย 
  ๓)  ตอนการศพ  หมวดบริการ  ในกองพลาธิการกองพล  เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ  และการท าทะเบียนศพอย่างแท้จริง 

๒.๔.๑๑  การประสานงานกับฝายอ านวยการ  และ ผบ.หน่วยรอง  ผู้ที่  ฝอ.๑  จะต้อง
ประสานงาน  คือ.- 
  ๑)  นายทหารเสนารักษ์  เกี่ยวกับการย้ายศพจากที่พยาบาล 
  ๒)  อนุศาสนาจารย์  เกี่ยวกับการศาสนาที่ถูกต้อง 
  ๓)  ผบ.มว.  การศพเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติ  ณ  ต าบลรวบรวมศพ 
  ๔)  ฝอ.๔  เกี่ยวกับยานพาหนะ 



๔๑ 
 

การด าเนินงาน  หมวดการศพของหมวดบริการของกองพลาธิการกองพล  จัดตั้งต าบลรวบรวม
ศพของกองพลขึ้นแห่งหนึ่ง  ในพื้นที่สนับสนุนของกองพล 

๒.๔.๑๒  การส่งศพกลับ 
  ๑)  หน่วยต่าง ๆ  ในแนวหน้ารับผิดชอบในการส่งศพกลับไปยังขบวนสัมภาระพักของ
กองพัน 
  ๒)  เจ้าหน้าที่ต าบลรวบรวมศพของกองพล  รับผิดชอบในการขนส่งศพจากสัมภาระ
พักของกองพันไปยังต าบลรวบรวมศพของกองพล 
   
                        ๓)  ฌาปนสถานของกองทัพ  รับผิดชอบในการขนส่งศพจากต าบลรวบรวมศพของกอง
พลไปยังข้างหลัง 
  ๔)  การส่งศพจากสถานที่พยาบาลกองพันไปยังขบวนสัมภาระพักของกองพัน  เป็น
ความรับผิดชอบของหน่วยต้นสังกัด 
  ๕)  การส่งศพจากที่พยาบาลกองพลไปยังต าบลรวบรวมศพของกองพล  เป็นความ
รับผิดชอบของต าบลรวบรวมศพของกองพล 
๒.๕  ขวัญและการบริการก าลังพล 
 ๒.๕.๑  ขวัญ 

ขวัญ( Moral)  คือสภาวะทางจิตใจของบุคคลซึ่งมีต่อชีวิตในราชการทหาร  และสภาวะ 
ของการแสดงออกอ่ืน ๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องกัน  ลักษณะของการมีขวัญดีจะแสดงให้เห็น  โดยความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชา 

ขวัญเป็นผลตอบสนองจากการแสดงออกในลักษณะความเป็นผู้น า  ผู้ใต้บังคับบัญชา 
จะแสดงออกในลักษณะความเชื่อมั่นเคารพย าเกรง  และการให้ความร่วมมืออย่างซื่อสัตย์ในการปฏิบัติ
หน้าที่  การประเมินค่าทางขวัญโดยอาศัยข่าวสารจาก 
   -  การตรวจเยี่ยมหน่วย 
   -  รายงานทางธุรการ 
   -  การสังเกต 

๑.)  การตรวจเยี่ยม  :  เป็นการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา  และฝ่ายอ านวยการ 
ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมทั้งเป็นทางการ  และไม่ใช่ทางการ  หัวข้อที่สังเกต คือ 

      ๑.๑)   สมรรถภาพในการรบ 
      ๑.๒)  ท่าทีมารยาท 
      ๑.๓)  สุขภาพส่วนบุคคล 
      ๑.๔)  การรักษายุทโธปกรณ์ 
      ๑.๕)   สภาพของการเลี้ยงดู  และที่พักอาศัย 
      ๑.๖)   ความพอเพียง  และความเหมาะสมของสิ่งของที่จ่าย 



 ๔๒ 

      ๑.๗)   การเอาใจใส่ดูแลผู้บาดเจ็บ 
      ๑.๘)   ปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อค าแนะน า และค าสั่ง 

                                                       ๑.๙)   การใช้สิ่งอ านวยความสะดวก 
      ๑.๑๐)  ความพอเพียงของสิ่งอุปกรณ์บริโภคในร้าน 

๒.)  การรายงาน : รายงานต่าง ๆ ซึ่งช่วยในการประเมินค่าทางขวัญ เช่น 
      ๒.๑)    ผู้ขาด  และหนีราชการ 
      ๒.๒)   ผู้แกล้งป่วย 
      ๒.๓)  การจับกุมและการควบคุมตัวทั้งฝายทหารและพลเรือน 
      ๒.๔)   การลงทัณฑ์ต่าง ๆ 
      ๒.๕)   การขอย้าย 
      ๒.๖)   อัตราผู้เจ็บป่วยที่รับการพยาบาลรักษา 
      ๒.๗)   อัตราผู้ป่วยเป็นกามโรค 
      ๒.๘)   ท าร้ายตนเองให้บาดเจ็บ 
      ๒.๙)   การค้าตลาดมืด 
      ๒.๑๐)  การลักขโมย 
      ๒.๑๑)  การใช้เสบียงอาหาร 
      ๒.๑๒)  รายงานประจ าเดือนของอนุศาสนาจารย์ 
      ๒.๑๓)  อ่ืน ๆ 

๓.)  การสังเกต  :  สังเกตจากการพบเห็นของผู้บังคับบัญชาและฝายอ านวยการ 
ซึ่งอาจจะนอกเหนือไปจากการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งนายสิบเวร  นายทหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รายงานไว้ 
              ๒.๕.๒ การพัฒนาขวัญ   การพัฒนาขวัญเราสามารถที่พัฒนาได้โดย 

      ๑.)  การฝึก 
      ๒.)  วินัย 
      ๓.)  ความเชื่อมั่น  (ผบช. ตัวเอง  เพื่อนร่วมงาน  ยุทโธปกรณ์) 

๒.๕.๓  การรักษาและการด ารงขวัญ 
      ๑.)  ใช้ลักษณะผู้น า 
      ๒.)  ดูแลสวัสดิภาพ 

( คู่มือ ก าลังพลในสนาม รร.ร.ศร. ๑๔๔–๑๔๖ ) 
๒.๕.๔  การบริการก าลังพล   

การบริการก าลังพล  (PERSONNEL  SERVICE)  คือ  หนทางและวิธีการที่ปฏิบัติอันที่ 
ฝอ.๑ ของหน่วย  อาจเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการบ ารุงขวัญของก าลังพลให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด 



๔๓ 
 

  ขีดความสามารถของก าลังพลแต่ละคนจะมีได้ก็โดยการฝึกก ากับดูแลและการแนะแนว
ทางการบริการก าลังพล  นับว่าเป็นสิ่งส าคัญมาก  เพราะว่าผลการปฏิบัติจะด าเนินไปได้ตามแผนของ
ผู้บังคับบัญชาเพียงใดนั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับก าลังพลแต่ละคน  จะตอบสนองแผนนั้นอย่างจริงจังเพียงใด 

๒.๕.๔.๑  ความมุ่งหมายของการบริการก าลังพล 
   ๑.) เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยทหาร  
แต่ละบุคคล 
   ๒.)  เพื่อสวัสดิการของทหารเป็นหมู่คณะ 
   ๓.)  เพื่อกระตุ้นก าลังพลแต่ละคน  ให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ผลดีแก่หนว่ย 

๒.๕.๔.๒  ความรับผิดชอบ   
ฝอ.๑  รับผิดชองทางฝ่ายอ านวยการ  ส าหรับกิจการทั้งปวงอันเกี่ยวกับก าลังพลเป็น 

รายบุคคล  รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อขวัญและรับประเมินค่าสถานการณ์ทางขวัญ  
เพื่อเสนอแนะผู้บังคับบัญชาให้ทราบสถานการณ์ทางขวัญอยู่ตลอดเวลา 

๒.๕.๔.๓  การก ากับดูแลการบริการก าลังพล 
  ๑.)  ฝอ.๑  เป็นผู้วางแผน  ประสานงาน  และก ากับดูแล  การบริการก าลังพล 
  ๒.)  ได้รับความช่วยเหลือ  และการแนะน าจากฝ่ายเสนาธิการ  และฝ่ายกิจการพิเศษที่
เกี่ยวข้อง 

๒.๕.๔.๔  การพักผ่อนและการลา   
การพักผ่อนและการลา  การลาจัดให้มีการลาส าหรับทหารเป็นรายบุคคลหรือเป็น 

กลุ่มย่อมช่วยให้มีการผ่อนคลายความเมื่อยล้าทางใจ และร่างกายเน่ืองจากการรบ  และการฟื้นฟูให้มี
สภาพพร้อมรบต่อไป 

๒.๕.๔.๕ ลักษณะของการลา 
  ๑.)  การลา  คือ  วันลาที่ต้องนับจ านวน  และหักจากจ านวนที่มีสิทธิจะลาได้ 
  ๒.)  การพัก ในยามสงคราม การลาได้ไม่เกิน ๓ วันโดยไม่น าไปหักวันลาตามสิทธิ 
  ๓.)  การลากรณีพิเศษ  คือ  การลาซึ่งได้รับการยกเว้นจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีพิเศษ 
(ตามที่ก าหนด)  เช่น ลาเนื่องจากครอบครัวถึงแก่กรรม 

๒.๕.๔.๖ การแบ่งส่วนในการลา  หลักการแบ่งส่วนให้ลาโดยยุติธรรมอาศัยปัจจัย ๒ ประการ 
  ๑.)  โควต้าของหน่วย 
  ๒.)  ผลการปฏิบัติงานของหน่วย 

๒.๕.๔.๗  เคร่ืองอ านวยความสะดวก  เคร่ืองอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ในยุทธบริเวณนับว่า
เป็นส่วนส าคัญที่จะต้องน ามาพิจารณา  เพื่ออ านวยความสะดวกสบายของทหาร  ปกติแบ่งไว้เป็น  ๔  
ประเภท คือ.- 

 



 ๔๔ 

   ๑.)  ค่ายพัก (REST  CAMP) 
   ๒.)  พื้นที่พักผ่อน  (REST  AREA) 
   ๓.)  ศูนย์การพักผ่อน  (RECREATION  CENTER) 
   ๔.)  พื้นที่การลา  (LEAVE  AREA) 
 ๒.๕.๔.๘  ค่ายที่พัก  (REST  CAMP)  จัดเป็นส าหรับพักผ่อนและฟื้นฟูก าลังพลที่ได้ปฏิบัติการ
รบจนอิดโรยมาแล้วให้กลับมีสภาพดี 
  ๑.)  ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ในพื้นที่ข้างหลังของกองพล  และใกล้กับทีพ่ยาบาลของกองพล 
  ๒.)  สิ่งอ านวยความสะดวกมีอาคาร  บ้านพัก  ส าหรับกินนอน 
  ๓.)  ผู้จัดการ  ผบ.พล.  มีอ านาจจัดตั้ง 
  ๔.)  ผู้ด าเนินการ  นายแพทย์ใหญ่ของกองพลเป็นผู้ด าเนินการ 
            ๒.๕.๔.๙  พื้นที่พักผ่อน  (REST  AREA)  จัดเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ทหารที่มาพักผ่อน
และฟื้นฟู  ปกติมักเป็นขนาดตั้งแต่กองพัน  หรือใหญ่กว่าขึ้นไป 
  ๑.)  ที่ตั้ง  โดยธรรมดาตั้งอยู่ในเขตหน้า แต่อาจต้ังอยู่ในเขตหลังก็ได้โดยตั้งอยู่ย่าน
กลางใกล้ข่ายถนน 
  ๒.)  สิ่งอ านวยความสะดวก  อาจเป็นอาคารถาวรหรือชั่วคราว  มีการฝึกเพื่อปรับสภาพ
ทหาร  มีการบริการอ่ืน ๆ เช่นเดียวกัน 
  ๓.)  ผู้จัดตั้ง อาจมอบให้กองพลในเขตหน้า  และผู้บังคับบัญชาส่วนต่าง ๆ ของเขตหลัง 
  ๔.)  ผู้ด าเนินงาน   ผบ. หน่วย  ที่รับผิดชอบให้จัดตั้งโดยประสานงานและความร่วมมือ
จากนายทหารสวัสดิการ  และผู้แทนสภากาชาด  ตลอดจนฝ่ายอ านวยการอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๕.๔.๑๐  ศูนย์การพักผ่อน  ( RECREATION  CENTER )  เป็นที่พักแรมขนาดใหญ่หรือ
สถานที่ที่ได้ปรับปรุงให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ขึ้นเป็นพิเศษ    เพื่อให้นายทหารนายสิบ 
และพลทหาร  ที่ได้รับอนุญาตให้ลา  หรือผู้ที่ผ่านเข้าออกกรมกอง ได้รับการพักผ่อน   และคลายความ
เคร่งเครียดจากการรบ  โดยจัดให้ได้เข้าอยู่กินหลับนอน   ในโรงเรือนที่ถาวร ได้รับการบ ารุงเลี้ยงดู
พอสมควร  และมีโอกาสได้รับความบันเทิงและหย่อนใจ 
  ๑.)  ที่ตั้งโดยธรรมดาตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ    หรือสถานที่พักผ่อนในบริเวณที่เขาใช้เป็น
สถานที่พักผ่อน  ซึ่งห่างไกลพื้นที่การรบ 
  ๒.)  สิ่งอ านวยการสะดวก   มีโรงแรม  ภัตตาคาร  สโมสร  ร้านค้า  โรงภาพยนต์  สระ
ว่ายน้ า  ห้องสมุด  และอ่ืน ๆ ส าหรับพักผ่อน  และหย่อนใจ 
  ๓.)  ผู้จัดตั้ง  ผบ. เขตหลังจะได้รับมอบอ านาจจาก ผบ. ยุทธบริเวณ 
  ๔.)  ผู้ด าเนินงาน  จัดจากยุทธบริเวณตามข้อเสนอ   แต่ต้องปฎิบัติงานภายใต้การบังคับ
บัญชาของนายทหารสวัสดิการของเขตหลัง 
 ๒.๕.๔.๑๑  พื้นที่การลา (LEAVE  AREA)  พื้นที่จัดขึ้นเพื่อรับก าลังพลซึ่งผ่านไปมาในระหว่าง
การลา  หรือลาพัก 



๔๕ 
 

  ๑.)  ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ในหรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง  หรือทั้งหมดของเมืองใหญ่  หรือตาม
หมู่บ้านใหญ่ ๆ  หรือต าบลที่เขานิยมใช้เป็นที่พักผ่อน ไปมาหากันได้สะดวก  และเป็นสถานที่ที่อยู่ใน
ความสนใจของทหาร  ควรอยู่ห่างจากพื้นที่ซึ่งมีการปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
           ๒.)  สิ่งอ านวยความสะดวก  มีสโมสร  ห้องสมุด  ร้านค้า  ที่เล่นกีฬา  โรงมหรสพ และโรงแสดง
ต่าง ๆ  เพื่อให้เลือกใช้บริการได้ตามชอบใจ  (อาจมีศูนย์พักผ่อนหลายศูนย์ในพื้นที่การลา) 

 ๓.)  ผู้จัดตั้ง ผบ.เขตหลัง  ได้รับมอบในการจัดตั้ง 
 ๔.)  ผู้ด าเนินการ  ผู้บังคับพื้นที่การลาเป็นผู้ด าเนินงาน   โดยมีหน่วยสวัสดิการ

ไปรษณีย์  การเงิน  สาธารณูปโภค  (ทหารช่าง)  ดับเพลิง  ซึกรีด  (พลาธิการ) 
๒.๕.๕  การให้การบริการ 

ความมุ่งหมาย  เพื่อเป็นการบริการในสิ่งต่างๆ ให้กับก าลังพลเป็นรายบุคคลเพื่อบ ารุง 
ขวัญของหน่วยดังนี้.- 
  ๒.๕.๕.๑  การบริการไปรษณีย์ 

 ท่าทีในทางขวัญของการบริการไปรษณีย์นั้น  นับว่าเป็นสิ่งส าคัญ   ประการที่ 
สอง  รองจากกระสุน  อาหาร  และการรักษาพยาบาล  บริการไปรษณีย์ของกองทัพเป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อกันตลอดเวลา  ระหว่างทหาร  ครอบครัวมิตรสหายและผู้ร่วมธุรกิจ  ดังนั้นในยาม
จากกัน  การบริการไปรษณีย์จึงสามารถท าให้ทหารคงรักษาฐานะของตนไว้ได้   ในการสังคมอันเป็น
ส่วนเฉพาะตัว การบกพร่องในการบริการดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยของการท าลายขวัญอันส าคัญยิ่ง   
เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ท าหน้าที่ในการรับและแจกจ่ายไปรษณีย์ที่ส่งเข้ามา  และรวบรวมไปรษณีย์ส าหรับ
ส่งออก  จัดการส่งและด าเนินการอันเหมาะสมกับไปรษณีย์ที่ไม่สามารถแจกจ่ายได้ 

ที่ตั้งระดับกองพันทหารราบจะมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์อยู่  ๑  นาย ยศ ส.ต. กองประจ าการ 
ชกท.๗๑๔  เรียกต าแหน่งว่า ”เสมียนไปรษณีย์”  บรรจุอยู่ในตอนธุรการร้อย  สสช.พนั.ร.  ปกติจะตั้งอยู่
ในพื้นที่ขบวนสัมภาระพักของกองพัน  (พื้นที่ของกรม)  ในระดับกรม  จะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์คอย
บริการ  แต่จะมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ของกองพัน  ซึ่งตั้งอยู่ในขบวนสัมภาระพักของกองพัน  (ในพื้นที่ของ
กรม)  เป็นผู้ด าเนินงาน 
                           ๒.๕.๕.๒  การบริการทางการเงิน   

การบริการทางการเงิน  ฝ่ายการเงินของกองบัญชาการกองพล  รับผิดชอบในการ 
ด าเนินงานของบริการทางการเงินเป็นส่วนรวมทั้งกองพล  โดยปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของสธ.๑  
กองพล 

๕.๕.๓  บริการสวัสดิการ   
ฝ่ายสวัสดิการของกองบัญชาการกองพล  รับผิดชอบในการจัดตั้งและด าเนินงาน 

เกี่ยวกับ  ร้านค้า  กิจการสโมสร  การแสดงต่าง ๆ เพื่อบ ารุงขวัญ  ตลอดจนจัดภาพยนตร์ไปฉายตาม
หน่วยต่าง ๆ  ในกองพล  นอกจากนี้แล้ว  ยังด าเนินการเกี่ยวกับการกีฬา อุปกรณ์การกีฬา  หนังสือพิมพ ์ 
เพื่อแจกจ่ายไปยังหน่วยต่าง ๆ  ด้วย  โดยปฏิบัติการภายใต้การก ากับดูแลของ  สธ.๑  กองพล 



 ๔๖ 

๒.๕.๕.๔  บริการทางศาสนา  
                           อนุศาสนาจารย์บรรจุอยู่ในฝ่ายอนุศาสนาจารย์ของกองบัญชาการกองพล  ตามธรรมดา 
แล้วปฏิบัติงานอยู่    ณ  ทก. พล.  และจะไม่บรรจุให้  หรือส่งขึ้นไปสมทบกับหน่วยรอง  แต่จะจัดให้มี
ศาสนกิจทั้งกองพล ตามแต่สถานการณ์จะอ านวยให้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องจัดให้มีการปฏิบัติศาสนกิจ
ตามสถานพยาบาลของกองพลทุกแห่งอยู่ตลอดเวลา  นับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ  ซึ่งด าเนินการ
ภายใต้ความอ านวยการของ  สธ.๑ 

ในยามฉุกเฉินจ าเป็นต้องใช้อนุศาสนาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อื่น   ซึ่งมิใช่ทางศาสนา   อนุ - 
ศาสนาจารย์ต้องไม่รับมอบหน้าที่ใดๆ ซึ่งขัดแย้งต่อสถานภาพของตนตามข้อสัญญานานาชาติที่กรุงเจนีวา  
เช่น  ท าหน้าที่ในการรบโดยตรง  เป็นนายทหารฝ่ายการค้า  กรรมการศาล  หรือผู้พิจารณาตัดสินคดี ฯลฯ 

๒.๕.๕.๕  บริการความสุข 
บริการความสุขจัดให้มีการแจ้งข่าวสาร  ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเร่ือง 

ส่วนตัว  ช่วยเหลือติดต่อกับองค์การของรัฐบาล  หรือเอกชน  เกี่ยวกับเงินปันผล  การจ่ายเงินและบริการ
ต่าง ๆ  ที่ทหารพึงจะได้รับ 

๒.๕.๕.๖  การบริการทางกฎหมาย  
 เจ้าหน้าที่ทหารมักจะต้องการค าแนะน า  และการช่วยเหลือทางกฎหมาย  ใน 

เร่ืองที่เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว  การช่วยเหลือทางกฎหมายนี้เป็นนโยบายของ  ทบ. ที่จะช่วยเหลือให้
ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ทหาร  และผู้ที่อยู่ในอุปการะของทหารทางกฎหมายเท่าที่จะกระท าได้  การ
ช่วยเหลือของส านักงานทหารได้แก่  การให้ค าแนะน าช่วยเหลือญาติพี่น้องทางบ้านหน้าที่พลเมือง  และ
เร่ืองภาษี  ผู้รับผิดชอบในเร่ืองนี้ก็คือ  นายทหารฝ่ายพระธรรมนูญ  

๒.๕.๕.๗  การแนะน าทางจริยธรรม 
  นายทหารก าลังพลมีความรับผิดชอบทางฝ่ายอ านวยการในการใช้ก าหนดการแนะ

แนวทางจริยธรรมให้ได้ผลดีและประสานการปฏิบัติต่าง ๆ  ที่จ าเป็นตามธรรมดาแล้ว 
นายทหารก าลังพลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานของคณะกรรมการแนะแนวจริยธรรม 

๒.๕.๕.๘  การบริการทางการแพทย์ 
  ๑.)  แจ้งให้นายแพทย์ใหญ่ทราบถึงข่าวสาร   และแนะแนวทางส าหรับปฏิบัติ

แผนการบริการทางแพทย์ของหน่วย 
  ๒.)  ทบทวนแผน  แล้วอนุมัติ  และประกาศในค าสั่งช่วยรบ 
  ๓.)  ปรับปรุงปริมาณอัตราทหารที่ประสบอันตรายป่วยไข้และบาดเจ็บ ส าหรับ 

ปฏิบัติในอนาคต 
  ๔.)  ปรับปรุงปริมาณอัตราเชลยศึก  ที่ประสบอันตราย  ป่วยไข้และบาดเจ็บ 
  ๕.)  ให้ขอเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการส่งกลับ  การรักษาพยาบาลก าลัง

สูญเสียเนื่องจากธุลีตกในสงคราม  เคมี  ชีวะ  รังสี  (คชร.) 
๒.๕.๕.๙  การใช้เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และการปูนบ าเหน็จรางวัล 



๔๗ 
 

การให้เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นั้น  ถือว่าเป็นการปูนบ าเหน็จรางวัลอย่างหนึ่ง 
  ส าหรับตอบแทนในการปฏิบัติงานพิเศษ  นอกเหนือจากธรรมดา  หรือวีรกรรมอันดีเด่น  และตลอดจน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ส าเร็จลุล่วงและมีผลดี  เป็นการเปิดเผยให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติอันน่า
สรรเสริญของผู้ได้รับบ าเหน็จรางวัลและท าให้ผู้ได้รับรู้สึกภาคภูมิใจ  การปูนบ าเหน็จรางวัลนี้  ถ้าได้
กระท ากันอย่างรอบครอบพิถีพิถันกันจริง ๆ และโดยทันทีทันใดด้วยพิธีอันเหมาะสมแล้ว  ย่อมเป็นการ 
สร้างและบ ารุงขวัญของผู้ได้รับและจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเกิดความมานะพยายาม  ในการที่
จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
  การให้รางวัลโดยเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  และการชมเชย  คงปฏิบัติตาม  พ. ร. บ. หรือ
ระเบียบที่ก าหนดไว้ในเร่ืองนี้โดยเฉพาะ 
   ๒.๕.๕.๙.๑  ความรับผิดชอบ  สธ. ๑  มีหน้าที่รับผิดชอบทางฝ่ายอ านวยการ
ในการจัดท าแผนและนโยบายอันเกี่ยวกับการให้เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  และการปูนบ าเหน็จรางวัล
ส าหรับหน่วย  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตน 
   ๒.๕.๕.๙.๒  นโยบาย 
    ๑.)  ให้โดยเท่าเทียม  และยุติธรรม 
    ๒.)  หลักการต้องเป็นแบบเดียวกันทุกหน่วย 
    ๓.)  ไม่ควรใช้วิธีแบ่งส่วนหรือโควตาในการให้ 
    ๔.)  ให้แก่บุคคลที่มีสิทธิและสมควรได้จริง ๆ  

      ( คู่มือ ก าลังพลในสนาม รร.ร.ศร. ๑๔๖–๑๕๑ ) 
๒.๖  การจัด  และการด าเนินการก าลังพล 
 ๒.๖.๑  การจัดการก าลังพล  คือ  การด าเนินกรรมวิธี  ในการวางแผนการจัด  การก าหนด
แนวทางและการอ านวยการเกี่ยวกับก าลังพลทั้งปวง  เพื่อการใช้ก าลังพลทางทหารเกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๒.๖.๒  หลักการจัดการก าลังพล 
 ๑)  บรรจุคนให้เหมาะกับงาน 
 ๒)  เพิ่มพูนความสามารถโดยให้ผ่านการฝึก 
 ๓)  เร้าความปรารถนาในการผลิตงาน 
 ๔)  ให้ความเชื่อมั่นในความก้าวหน้าของอาชีพ 
 ๕)  ใช้คนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในกิจการที่ส าคัญ 

             ๒.๖.๓  การด าเนินการก าลังพล  คือ  วิธีการหรือกรรมวิธีเกี่ยวกับการวางหลักการในการจัดการ
ก าลังพลในทางปฏิบัติ  เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการใช้ก าลังพลอย่างมีประสิทธภิาพสูงสุด, การ
ด าเนินการนี้หมายรวมถึง  การบรรจุ,  การเลื่อน,  การย้าย,  การถอดยศ,  การออกจากราชการและการ
เกษียณอายุ 



 ๔๘ 

              ๒.๖.๔  การบรรจุ  คือ  วิธีการก าหนดก าลังพลเข้าประจ าหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง  และมอบ
หน้าที่ทางทหารเฉพาะให้ปฏิบัติโดยแน่นอน 

๒.๖.๕  ข้อพิจารณาในการบรรจุ  การบรรจุมี  ๓  แบบ 
   ๑)  บรรจุจากผู้มีความรู้        ความช านาญจากชีวิตพลเรือนมาแล้ว   พอรับการ 

อบรมหลักวิชาทางทหารเพียงเล็กน้อยก็สามารถท างานได้  เช่น  พลขับ   ช่างเคร่ืองยนต์ (AUTOMOBILE, 
MACHANIC)   และฝึกไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติหน้าที่  (ON  THE  JOB  TRAINING) 

    
                        ๒)  การบรรจุซึ่งท าให้ทุกคน    มีประสิทธิภาพเกือบถึงขีดภายหลังการฝึกระยะ

สั้นก็ใช้ได้ 
 ๓)  การบรรจุซึ่งต้องใช้เวลาท าการฝึกนาน  จึงจะใช้ได้ 

๒.๖.๖  การบรรจุก าลังพลพิเศษ  ก าลังพลพิเศษจัดได้เป็น  ๓  พวก 
 ๑)  ก าลังพลซึ่งมีความสามารถทางร่างกายจ ากัด 
 ๒)  ทหารหญิง 

   ๓)  บุคคลพิเศษที่ไม่เคยถูกเรียกเกณฑ์  เช่น  อีก้อ,  มูเซอร์, เงาะป่า,  ฯลฯ  ซึ่งบาง
โอกาสทางราชการทหารอาจจ าเป็นต้องใช้  เช่น  น าทาง,  ล าเลียง  ฯลฯ 

         ๓.๑)  ก าลังพลที่มีวามสามารถทางร่างกายจ ากัด  :  คือ  พวกที่มี
คุณลักษณะทางร่างกายอยู่ในขั้นต่ ากว่ามาตรฐานที่ทาง  ทบ.  หรือ  พ.ร.บ.  ก าหนด  เช่น  นิ้วด้วน  
สายตาสั้น  หรือ ร่างกายอ่อนแอ  ไม่สามารถทนต่อความยากล าบากได้  แต่มีคุณสมบัติบางอย่างที่จะ
ปฏิบัติงานเฉพาะทางทหารได้  เช่น  เกี่ยวกับวิทยุ,  สรรพาวุธ  ออกแบบแปลน 
           ๓.๒)  ทหารหญิงอาจใช้ทหารหญิงเข้าท าหน้าที่แทนทหารชายได้  เมื่อหน้าที่ที่ให้
ท านั้น  เหมาะกับความช านาญ  และความสามารถทางร่างกายที่มีอยู่  เพื่อให้เหมาะกับสุขภาพ,  
สวัสดิการ,  ขวัญ,  การฝึก  และการใช้ทหารหญิงอย่างมีประสิทธิภาพ  งานที่เหมาะกับทหารหญิงเช่น  
งานพิมพ์,  งานพลาธิการ,  เจ้าหน้าที่ในศูนย์การสื่อสาร  ครูวิสามัญในโรงเรียนทหาร,  ผู้ช่วยแพทย์  เป็น
ต้น 
             ๓.๓)  บุคคลพิเศษ  (ทบ.  อม.  คือพวกนิโกร)  การใช้บุคคลพิเศษต้องน าปัจจัย  
๓  ประการ  มาพิจารณาได้แก่ 

- การศึกษา 
- ช่างฝีมือ 
- คุณลักษณะทางร่างกาย 

หมายเหตุ  นโยบายของรัฐอาจรับบุคคลเหล่านี้ในคราวจ าเป็น  เพราะถ้าเราต้องรบแบบกองโจรตามภมูิ
ประเทศที่เป็น  ป่า,  ภูเขา,  พวกนี้ท าประโยชน์ให้แก่ทหารเป็นอย่างมาก 



๔๙ 
 

 ๒.๖.๗  การเลื่อนชั้นยศ  หมายถึง  การเลื่อนชั้นเจ้าหน้าที่ทหาร   ให้สูงขึ้นไปสู่ระดับที่
ต้องการความช านาญในข้นสูงกว่าขึ้นไป  หรือเพิ่มพูนความรับผิดชอบให้มากขึ้นกว่าชั้นยศ  หรือระดับ
เดิม  เพื่อ 
   ๑)  ใช้อ านาจที่จ าเป็นแก่บุคคล  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดี  และได้
ส่วนสัมพันธ์กับขอบเขตแห่งความรับผิดชอบที่ได้รับ   
   ๒)  ประกันให้มีการบ ารุงขวัญ    และประสิทธิภาพของหน่วย     กระตุ้นความ
ริเร่ิมของบุคคล 
                                     ๓)  ใช้ความช านาญและความสามารถของบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดย
การบรรจุบุคคลในต าแหน่งที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น  ซึ่งเป็นต าแหน่งที่บุคคลนั้น ๆ  ใช้ความสามารถ
ของตนอย่างเต็มที่ 
    ๔)  เร้าให้บุคคลเกิดความพยายามมากขึ้น  และเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
  ปัจจัยท่ีต้องน ามาพิจารณา  ในการเสนอขอเลื่อนชั้นยศบุคคลนั้น  ควรจะพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ  คือ 
  -  เทคนิคและความต้องการที่เกี่ยวกับต าแหน่ง 
  -  ประสบการณ์  ของผู้ที่สมควรจะได้รับการเลื่อนชั้นยศ 
  หลักมูลฐานส าหรับการเลื่อนชั้นยศ  หลักมูลฐานส าหรับการเลื่อนชั้นยศบุคคลที่ได้
ก าหนดไว้ในนโยบายของหน่วยนั้น  ควรแสดงถึงความเหมาะสม  และขีดความสามารถส าหรับหน้าที่  
และความรับผิดชอบของระดับที่สูงขึ้นไป การเลื่อนเข้ารับต าแหน่งผู้บังคับหน่วย  จะต้องเกี่ยวพันกับ
ลักษณะความเป็นผู้น าที่มาแสดงออกของผู้นั้นเพิ่มเข้าไปด้วย  ส าหรับการเลื่อนชั้นยศเข้ารับต าแหน่งผู้
บังคับหน่วย  ควรจะได้พิสูจน์ลักษณะความเป็นผู้น าในสนามรบของผู้นั้นเสียก่อนเมื่อสามารถท าได้ไม่
ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม  ไม่ควรเสนอการเลื่อนชั้นยศบุคคล  จนกว่าผู้นั้นจะได้แสดงความเหมาะสม
ส าหรับหน้าที่ในระดับสูงกว่า  โดยการปฏิบัติงานในหน้าที่อันดีเด่นในระยะเวลาที่แน่นอนอันหน่ึง  
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ 
 ๒.๖.๘  การแต่งตั้งเป็นสัญญาบัตรในสนาม 
  แหล่งที่ผลิตนายทหาร  ให้ประกอบเป็นก าลังส าคัญในระหว่างสงครามแห่งหนึ่งนั้นก็
คือ  บรรดาบุคคลในชั้นยศต่าง ๆ ของหน่วยรบ  ในสภาพการรบที่เข้าขั้นรุนแรงที่สุดนั้น  ผู้บังคับบัญชา 
สามารถที่จะวินิจฉัยหรือค้นคว้าให้ทราบได้ว่า  บุคคลที่มีคุณสมบัติที่จ าเป็นหรือมีเค้าที่จะเป็นผู้น าได้ดี
ในการรบเพียงใด  ความเป็นผู้น าหน่วยย่อมทราบได้ด้วยการปฏิบัติของผู้นั้นเอง  โดยเหตุนี้เองวิธีการ
คัดเลือกจึงมีโอกาสผิดพลาดน้อยยิ่งกว่าวิธีการอ่ืน ๆ ฉะนั้น การแต่งตั้งบุคคลขึ้นเป็นชั้นสัญญาบัตร
โดยตรงในสนาม  จึงเป็นแหล่งที่ไว้ใจได้มากที่สุดแหล่งหนึ่ง  ในด้านความเป็นผู้น าในการรบ  และ
ผู้บังคับบัญชาทุกคนควรใช้แหล่งนี้ให้มากที่สุด 
 ๒.๖.๙  การย้าย  การย้ายไม่เฉพาะแต่การย้ายบุคคลเท่านั้น  ยังหมายรวมถึงการเคลื่อนย้าย
ก าลังทางทหารจากหน่วยหนึ่งไปขึ้นกับอีกหน่วยหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ใช้ก าลังพลอย่างมี



 ๕๐ 

ประสิทธิภาพ  เพื่อให้บุคคลเข้าท างานใดงานหนึ่งด้วย  เพราะทางราชการต้องการความช านาญ,  
ความสามารถ,  ซึ่งเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์แก่หน่วยหรือส่วนรวม 

สาเหตุของการย้าย 
 ๑)  การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์  หรือความก้าวหน้าในทางเทคนิคซึ่งท าให้ความนัด
ในวิชาชีพทางทหารล้าสมัย 
 ๒)  การจัดก าลังใหม่ 
 ๓)  ให้มีโอกาสหาความช านาญในหน่วยเหนือขึ้นไป 
 ๔)  การแบ่งประเภทใหม่ 
 ๕)  เลื่อนชั้นในสายงานเดียวกัน  แม้จะเพื่อประโยชน์ของบุคคล  แต่ก็มีความจ าเป็นที่จะได้
ประโยชน์จากบุคคลนั้น 
 ๖)  ปัญญาหาขัดมันระหว่างบุคลแม้จะเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนัก  แต่ก็จ าเป็นเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ที่ยุ่งยาก 

๒.๖.๑๐  การบรรจุใหม่  คือ  การเปลี่ยนแปลงหน้าที่  หรืองานของบุคคลจากหน้าที่หนึ่งไปยัง
อีกหน้าที่หนึ่ง  ซึ่งอาจจะพ้องกับการย้ายหรือไม่ก็ได้  การบรรจุใหม่นั้นสาเหตุมาจาก 
 ๑)  การบรรจุเดิมไม่เหมาะสม  (หย่อนสมรรถภาพ  หรือ  ร่างกายทรุดโทรมขาดความ
ช านาญหรือความรู้ไม่พอ) 
 ๒)  การแบ่งประเภทขั้นต้นไม่เหมาะสม 
 ๓)  บรรจุใหม่  ตามความต้องการของหน่วยหรือสายงาน 

๒.๖.๑๑  การออกจากประจ าการ  (ACTIVEDE)  คือ  กรรมวิธีของการออกจากหน้าที่กฎ
ข้อบังคับระเบียบ  ซึ่งอาจแบ่งได้ดังนี้ 
 ๑)  ลาออก  (RESIGNATION)  ขอออกจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 ๒)  ให้ออก  (DISCHARGE)  ให้พ้นจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 ๓)  ไล่ออก  (DISMISSAL)  คือ  การให้ออกจากราชการตามค าพิพากษาของศาลทหาร  
เพื่อรักษาไว้ซึ่งกฎยุทธวินัย 
 ๔)  ปลด  (RETIREMENT)  ปลดเนื่องจากรับราชการมานาน  สูงอายุหย่อนสมรรถภาพ 
(กาย, จิตใจ)  เช่น  ทุพพลภาพ,  ขาดประสิทธิภาพ  (หย่อนสมรรถภาพทางการงานในหน้าที่) 
 ๕)  การย้ายเหล่า  หรือ  ให้เป็นกองหนุนของกองทัพ  (TRANFER  OR  RETERN  TO  
RESERVE  COMPONCNT) 
 ๒.๗  การจัด  และการย้ายท่ีบังคับการ 
  ๒.๗.๑  ท่ีบังคับการ 
   ที่บังคับการ  คือ  สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการใช้เป็น
ที่ปฏิบัติงาน  ที่บังคับการเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการควบคุมหลักส าหรับผู้บังคับบัญชา  ในการ



๕๑ 
 

ควบคุมและบังคับบัญชาหน่วยรอง   การปฏิบัติการรบที่มีประสิทธิภาพ  มักจะแบ่งการบังคับบัญชาและ
ฝ่ายอ านวยการประจ าอยู่ ณ ที่บังคับการของหน่วยเสมอ      
                           ๒.๗.๒  ท่ีตั้งท่ีบังคับการ 
   ที่ตั้งที่บังคับการเป็นส่วนส าคัญในการติดต่อสื่อสาร  ฉะนั้นข้อเสนอแนะของ
ฝ่ายการสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับที่ตั้ง  จะต้องน ามาพิจารณาเป็นพิเศษ  ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือเป็น
ผู้รับผิดชอบในการก าหนดที่ตั้งที่บังคับการของหน่วย  หากผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือไม่ได้ก าหนด  
ผู้บังคับบัญชาหน่วยนั้นต้องก าหนดเอง  นายทหารฝ่ายยุทธการจะเป็นผู้เสนอแนะที่ตั้งที่บังคับการอย่าง
กว้าง ๆ  หลังจากที่ได้ประสานกับนายทหารฝ่ายก าลังพล และนายทหารฝ่ายการสื่อสารแล้ว  นอกจากนี้ 
นายทหารฝ่ายยุทธการยังรับผิดชอบในการเสนอแนะการย้ายและเวลาการย้ายของที่ต้ังที่บังคับการอีก
ด้วย  ส าหรับนายทหารฝ่ายก าลังพลมีหน้าที่รับผิดชอบเสนอแนะที่ตั้งที่บังคับการที่แน่นอน  และ
วางแผนการจัดระเบียบภายในโดยประสานกับนายทหารฝ่ายการสื่อสาร  บางโอกาสนายทหารฝ่ายก าลัง
พลอาจมอบหน้าที่ให้กับหัวหน้ากองบังคับการของหน่วย ( ผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการรบ ) ก็ได้  
และให้ถือแผนการปฏิบัติในทางยุทธวิธีมาเป็นข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๑)  ชนิดของการปฏิบัติการทางยุทธวิธ ี
  ๒)  เส้นทางการคมนาคม  และสภาพการจราจร 
  ๓)  ความต้องการในการติดต่อสื่อสาร 
  ๔)  พื้นที่กว้างพอกระจายส่วนต่าง ๆ  ได้ 
  ๕)  ก าบัง  ซ่อนพราง  และระวังป้องกันดี 
  ๖)  ตรวจการณ์ได้ดี 
  ๗)  มีพื้นที่ส าหรับเคร่ืองบินปีกหมุนขึ้นลง  และมีทางไปสู่นามบินเคร่ืองบินส าหรับ
เคร่ืองบินปีกติดล าตัว 
  ๒.๗.๓  ท่ีบังคับการกองพันและกรม  ที่บังคับการของกองพันและกรม  สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น  ๓  ส่วน  คือ   
   ๑)  ที่บังคับการหน้า 
   ๒)  ที่บังคับการหลัง 
   ๓)  ที่บังคับการส ารอง 
                           ๒.๗.๔  ท่ีบังคับการหน้า 
   ที่บังคับการหน้าของกองพันและกรม  ปกติจะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่กองหนุนหรือ
ใกล้ ๆ  กับกองหนุนของหน่วย  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บังคับหน่วย  ฝ่ายอ านวยการ  ฝ่ายกิจการพิเศษ  
นายทหารติดต่อที่มาจากหน่วยที่มาสมทบ  นายสิบและพลทหารเท่าที่จ าเป็น 
   ระดับกองพันทหารราบ  จะมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในที่บังคับการหน้าของกองพัน  
คือ  ผู้บังคับหน่วย  นายทหารฝ่ายการข่าว  นายทหารฝ่ายยุทธการ  ฝ่ายกิจการพิเศษ  นายสิบหรือ



 ๕๒ 

นายทหารติดต่อจากหน่วยสมทบ  นายทหารฝ่ายก าลังพล  นายทหารฝ่ายส่งก าลังบ ารุง  และเจ้าหน้าที่
ของแต่ละสายงานตามความจ าเป็น  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ก าลังพลที่รับผิดชอบปฏิบัติงานอยู่ ณ ที่บังคับ 
การหน้าก็คือ  นายทหารฝ่ายก าลังพล  จ่ากองพัน  และเสมียนพิมพ์ดีด   ( ซึ่งบรรจุอยู่ในตอนบังคับการ
กองพัน  ร้อยสนับสนุนการรบบางส่วน ) 
  ๒.๗.๕  ท่ีบังคับการส ารอง 
   การก าหนดให้มีที่บังคับการส ารองของกองพันและกรมก็เพื่อประกันให้มีการ
ควบคุมและบังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง  ในกรณีที่ที่บังคับการหน้าถูกรบกวนจากการปฏิบัติของข้าศึก  
ทั้งกองพันและกรม  จะต้องท าการวางแผนต่าง ๆ  เหล่านี้ขึ้นแผนนี้จะต้องจัดให้มี  นายทหารอาวุโส
ขณะนั้น  ควบคุมส่วนประกอบที่ส าคัญของที่บังคับการส ารอง  ตลอดจนให้มีเจ้าหน้าที่สื่อสาร  ให้ 
สามารถปฏิบัติงานได้ในทันทีทันใด  รายละเอียดของแผนต่าง ๆ  เหล่านี้มักระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติ
ประจ าของหน่วย   
  ๒.๗.๖  ท่ีบังคับการหลังของกองพันและของกรม 
   ที่บังคับการหลังของกองพัน  ปกติต้ังอยู่ในพื้นที่ขบวนสัมภาระของกองพัน    
( พื้นที่ของกรม )  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ที่นี้ คือ ผู้ช่วยหลักของนานทหารฝ่ายส่งก าลังบ ารุง           
( ผบ.ร้อย สสช. , ผบ.บร. , หรือ น.ส่งก าลัง )  ส าหรับเจ้าหน้าที่ในฝ่ายก าลังพลของกองพัน คือ     นาย
สิบก าลังพล ( จ. ๑ )  เสมียนก าลังพล ( ส.อ. ๑ / ส.ต. ๒  )  เสมียนไปรษณีย์ ( ส.ต. ๑ )  ซึ่งบรรจุอยู่ใน
ตอนธุรการและก าลังพลหมวดบริการ  ร้อยสนับสนุนการช่วยรบ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่น ๆ  ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องปฏิบัตงิานอยู่ ณ  ที่บังคับการหน้าของกองพัน  ตามปกติแล้วผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการ
ช่วยรบ ( ผบ.ร้อย.สสช. )  ในฐานะผู้ช่วยหลักของนายทหารส่งก าลังบ ารุงเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ขบวนสัมภาระของกองพัน  ในโอกาสที่มีการเปลี่ยน
ย้ายที่บังคับการหลัง (ขบวนสัมภาระ )  ผบ.ร้อย.สสช.  ยังต้องรับผิดชอบควบคุมการเคลื่อนย้ายที่บังคับ
การหลังของกองพันอีกด้วย ที่บังคับการหลังของกรม  ปกติตั้งอยู่ในพื้นที่ขบวนสัมภาระของกรม  ซึ่งจะ
มีผู้ช่วยนายทหารส่งก าลังบ ารุง  นายทหารกระสุน  ผู้บังคับหมวดยานยนต์  และเจ้าหน้าที่บางส่วนของ
ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงปฏิบัติงานอยู่ ณ ที่บังคับการหลังของกรมนี้  เจ้าหน้าที่ในฝ่ายก าลังพลของกองพัน  ซึ่ง
ปฏิบัติงาน ณ ที่กองบังคับการกองพัน ( ขบวนสัมภาระพักของกองพันในพื้นที่ของกรม )  เป็น
ผู้ปฏิบัติงาน  เช่น  เสมียนก าลังพลบางส่วนและเสมียนไปรษณีย์ ( ซึ่งบรรจุอยู่ในตอนธุรการก าลังพล 
หมวดบริการร้อยสนับสนุนการช่วยรบ )  ที่บังคับการหลังของกรมตามปกติแล้วผู้ช่วยนายทหารฝ่ายส่ง
ก าลังบ ารุงเป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลและควบคุมการเคลื่อนย้ายที่บังคับการกรมด้วย 
  ๒.๗.๗  ท่ีบังคับการยุทธวิธีของกองพันและกรม 
   ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องปฏิบัติงานออกไปห่างจากที่บังคับการหน้า
ในห้วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ตามปกติแล้วผู้บังคับบัญชาจะจัดตั้งที่บังคับการทางยุทธวิธีซึ่งประกอบด้วย  
นายทหารฝ่ายยุทธการ ผู้แทนจากส่วนยิงสนับสนุนที่จ าเป็น เจ้าหน้าที่สื่อสาร และเจ้าหน้าที่รักษาความ



๕๓ 
 

ปลอดภัย เจ้าหน้าที่อื่นๆ  เท่าที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร เจ้าหน้าที่เหล่านี้จัดมาจากที่บังคับการหน้า เว้น
จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจัดมาได้ในบางโอกาสเท่านั้น ดังนั้น ที่บังคับการทางยุทธวิธีจึงมี 
ขนาดเล็กที่สุดเท้าที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ ที่บังคับการทางยุทธวิธีไม่ได้เป็นการแยกระบบการควบคุม 
และการบัญชาออกไปอีกส่วนหน่ึงต่างหาก แต่เป็นเพียงบางส่วนที่รับช่วงงานของที่บังคับการเท่านั้น 
                                     สถานการณ์ทางยุทธวิธี ลักษณะภูมิประเทศ และภารกิจหน่วยอาจเป็นปัจจัยที่ท า    
ให้ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอ านวยการ จ าเป็นต้องเพิ่มความคล่องแคล่วในการควบคุมทางยุทธวิธี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ในการปฏิบัติเพิ่มเสถียรภาพนั้น ความคล่องแคล่วในการควบคุมการปฏิบัติ นับว่ามี
ความส าคัญมาก ความคล่องแคล่วในในการควบคุมนี้ สามารถท าได้โดยการจัดตั้งที่บังคับการในอากาศ
ด้วยการใช้อากาศยานในอัตรา ที่มาสมทบสนับสนุน                                                     
  ๒.๗.๘  การจัดภายท่ีบังคับการ 
   ระดับกองพัน  การจัดภายในที่บังคับการกองพันนั้น  นายทหารฝ่ายก าลังพล
ของกองพัน  เป็นผู้ก าหนด  พื้นที่ปฏิบัติงานส าหรับผู้บังคับหน่วย  ฝ่ายอ านวยการ  ฝ่ายกิจการพิเศษ  
และเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 
   ที่บังคับการควรมีพื้นที่กว้างพอที่จะให้ฝ่ายอ านวยการ  และเจ้าหน้าที่  มีความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนมีความปลอดภัยและคล่องตัว  ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาและคล่องตัว   
ฝ่ายอ านวยการที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานกันโดยใกล้ชิดก็ควรจะให้อยู่ในบริเวณติดกัน  ส่วนสายงานที่มีผู้คน 
เข้า – ออก  ไปมามากต้องให้อยู่ใกล้กับปากทางเข้าออกของที่บังคับการ  ส่วนใดที่ต้องการปกปิดไม่ให้มี
ผู้คนพุกพล่านก็ควรจะจัดให้อยู่ห่างจากเส้นทาง เข้า - ออก 
  ๒.๗.๙  พื้นที่ภายที่บังคับการ 
   จะต้องขว้างขวางพอสมควร  และให้ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน ที่
บังคับการจะต้องเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารภายในหน่วย เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการได้ทั่ง
ถึง ตลอดจนสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของตน และได้ติดต่อได้ตลอดเวลากับหน่วยเหนือ หน่วย
รอง และหน่วยข้างเคียง ที่บังคับการเพื่อสังเกตและอ านวยการรบ เพราะฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้ จะต้อง
รักษาการติดต่อกับที่บังคับการหน้าตลอดเวลา ( ปกติใช้วิทยุ ) ทั้งนี้เพื่อให้การประสานงาน เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและรัดกุม 
  ๒.๗.๑๐ การกระจายส่วนต่าง ๆ  ของที่ท างาน 
   เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  ภายในที่บังคับการควรให้กระจายก าลังอยู่ห่างกันพอสมควร  
โดยถือหลักมิให้เป็นอันตรายร่วมกันจากกระสุนปืนใหญ่ของข้าศึกแต่ถ้าหากสามารถดัดแปลงภูมิ
ประเทศโดยการท าที่พักก าบังขึ้น  ระยะห่างของแต่ละที่ตั้งก็ควรจะให้ใกล้เข้ามาอีก  ถ้าเป็นการ
ปฏิบัติการรบในเมือง  ความหนาของอาคารที่ท างานสามารถป้องกันกระสุนได้  ก็ควรลดระยะความห่าง
ลงได้อีกเช่นเดียวกัน  แต่ถ้าเป็นที่โล่งแจ้ง  แต่ละที่ตั้งควรห่างประมาณ  ๕๐  เมตร 
 
 



 ๕๔ 

  ๒.๗.๑๑ การจัดตั้ง 
   ตามข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชา  จะระบุให้เจ้าหน้าที่คนใดอยู่ที่บังคับการ  
การจัดส่วนต่าง ๆ  สามารถกระท าได้หลายทาง  ตามปกติที่ท างานแห่งหนึ่งหรือแต่ละแห่งควรเป็นผู้
บังคับหน่วย  และรองผู้บังคับหน่วยอยู่ในบริเวณเดียวกัน  นายทหารฝ่ายก าลังพลกับนายทหารฝ่ายการ 
ส่งก าลังบ ารุงอยู่ที่บริเวณเดียวกัน   นายทหารฝ่ายการข่าว  กับนายทหารฝ่ายยุทธการและฝ่ายกิจการ
พิเศษ  (ฝ่ายกิจการพิเศษของกรมมี  :  ผบ.มว. ป้องกัน  นตตป. และ นตต.  จากหน่วยที่มาสมทบ  หรือมา
สนับสนุน) อยู่ที่บริเวณเดียวกัน  นอกจากนี้  ภายในพื้นที่ของที่บังคับการ  ยังต้องมีที่ส าหรับรับประทาน
อาหาร  ต าบลลงรถ  ซึ่งควรจะได้จัดยามป้องกันภายในที่ตั้งที่บังคับการ  เพื่อเป็นผู้ชี้ทางให้แก่ผู้มาติดต่อ 
  ๒.๗.๑๒ ท่ีจอดรถ 
   ควรจะได้พิจารณาให้มีความก าบังซ่อนเร้น  และกว้างพอที่จะกระจายให้ห่าง
กันปกติห่างกันประมาณ  ๓๕  เมตร  โดยถือไม่ให้เป็นอันตรายร่วมกัน  นอกจากนั้นยังต้องมีเส้นทาง 
ติดต่อแยกไปยังที่บังคับการอ่ืนๆ  ได้ที่จอดรถควรห่างจากที่บังคับการของหน่วยประมาณ  ๒๐๐  เมตร  
และห้ามมิให้รถแล่นผ่านที่บังคับการ  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันการตรวจการณ์  และถ่ายภาพทางอากาศของ
ข้าศึก  ฉะนั้น รถทั้งหมดควรจอดไว้  ณ  ที่จอดรถ 
  ๒.๗.๑๓ การย้ายท่ีบังคับการ 
   การเคลื่อนย้ายที่บังคับการนั้น  จะกระท าเมื่อมีความจ าเป็นทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัย และ/หรือ  เพื่อให้ท าการควบคุมบังบังคับบัญชาได้อย่างต่อเน่ืองกันไป  การเคลื่อนย้ายที่บังคับ
การนั้น  อาจจ าเป็นต้องกระท าเพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของหน่วยก าลังรบฝ่ายเดียวกันไปตามแผน  
หรือตามสถานการณ์ทางยุทธวิธี  หรืออาจจะกระท าเพราะการปฏิบัติการของข้าศึกบีบบังคับก็ได้  เช่น 
   ๑)  ถูกรบกวนในด้านการติดต่อสื่อสาร 
   ๒)  มีการด าเนินกลยุทธที่คุกคามต่อการรักษาความปบอดภัยของที่บังคับการ 
   ๓) ถ้าอยู่ในที่ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่งนานเกินไปแล้ว  อาจจะท าให้ข้าศึกมีขีดความ
สามารทางด้านการข่าวกรองเกี่ยวกับการค้นหาที่ตั้งบังคับการมากขึ้น    ( การเฝ้าตรวจทางอากาศและวิธี 
อ่ืน ๆ  ของข้าศึก) 

ตอนที่ ๓   ประมาณการก าลังพล  และการจัดท าแผนและค าสั่ง 
 ๓.๑  ประมาณการก าลังพล 
  ประมาณการก าลังพล  คือการตรวจสอบปัจจัยทั้งมวลในทางด้านก าลังพลอย่างมี
เหตุผล  และเป็นระเบียบซึ่งปัจจัยทางก าลังพลเหล่านี้  จะมีผลกระทบกระเทือนต่อความส าเร็จหรือไม่  
เพียงใด  ทั้งนี้  เพื่อให้ได้หนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  และเหมาะสมที่สุด 
  นายทหารฝ่ายธุรการและก าลังพล จะเป็นผู้ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาท าประมาณการ
ก าลังพล  แผนก าลังพล  ค าสั่งการช่วยรบหรือค าสั่งยุทธการในข้อ ๔, ข้อ ๕  รวมทั้งก าหนด รปจ.  ของ
หน่วย  เพื่อให้ปฏิบัติในแนวเดียวกัน  ในระดับกรมลงมา  นายทหารฝ่ายธุรการและก าลังพลจะ



๕๕ 
 

เสนอแนะการประมาณการก าลังพลโดยวาจา  ระดับกองพลขึ้นไป  เสนอแนะประมาณการก าลังพล  
โดยวาจา  ไม่ว่าจะเสนอแนะวิธีใดก็ตาม  ประมาณการที่น ามาเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชานั้น  คงเสนอ
ไปเพียงบางส่วนเท่านั้น  ส่วนที่น ามาเสนอแนะคือ  ข้อ ๕ ( ข้อสรุป ) 
๓.๒  แผนและค าสั่ง 
  แผนก าลังพล เป็นรายละเอียดที่กล่าวถึงหนทางปฏิบัติ  ที่ท าให้ผู้บังคับบัญชาบรรลุผล
ส าเร็จ  เป็นรากฐานส าคัญของค าสั่งผู้บังคับบัญชา  นายทหารฝ่ายธุรการและก าลังพลรับผิดชอบร่วมกับ
นายทหารฝ่ายการส่งก าลังบ ารุง  และนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน  เมื่อเอา  ๓  แผนน้ีมารวมกันเข้า
เรียกว่า   “แผนการช่วยรบ”   แผนน้ีจะสามารถสนับสนุนทางธุรการต่อการยุทธอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว  ทันสมัย  หน่วยระดับกรมลงมาทักกระท าด้วยวาจาส่วนหน่ึง  ตั้งแต่ระดับกองพลขึ้นไปมักจะ
กระท าเป็นข้อเขียน  
  ค าสั่ง  ค าสั่งแบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ  ค าสั่งการรบ  และค าสั่งปกติ 
  ค าสั่งการรบ  ได้แก่  ค าสั่งยุทธการ  ค าสั่งการช่วยรบ  ระเบียบปฏิบัติประจ า  ค าสั่ง
เตือน  ค าสั่งเป็นส่วน ๆ 
  ค าสั่งปกติ  คือค าสั่งที่กล่าวถึงการปฏิบัติงานทางยุทธการตามปกติ ณ  ที่ตั้งปกติ  หรือ
ในสนาม  ได้แก่  ค าสั่งทั่วไป  ค าสั่งเฉพาะ  บันทึกสั่งการ  ค าสั่งศาลทหาร  แจ้งความ  หนังสือเวียน  
บันทึกข้อความ 
  นายทหารฝ่ายก าลังพล  กรม  และกองพัน  มีหน้าที่รับผิดชอบร่างค าสั่งยุทธการข้อ ๔  
ร่วมกับนายทหารฝ่ายการส่งก าลังบ ารุง  และนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ( กรณีไม่มีนายทหารกิจการ
พลเรือนต้อมีนายทหารยุทธการเป็นผู้รับผิดชอบ )  โดยแต่ละคนจะรับผิดชอบในเร่ืองของตน  โดยปกติ
แล้วหน่วยระดับกรมและกองพัน  มักใช้ค าสั่งยุทธการ ขอ้ ๔  มากกว่าค าสั่งช่วยรบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖ 

๓.๓  แบบประมาณการก าลังพล 
   

แบบประมาณการก าลังพล 
______________ 
( ประเภทเอการ ) 

ชุดที่………………ของ………………ชุด 
              หน้า…………….ของ………………หน้า 
              แผนและกองบัญชาการที่ท าประมาณการ 

             สถานีที่…………………………………… 
            วัน………………..เวลา…………………. 

ประมาณการก าลังพลที่………….. 
อ้างถึง  :  แผนที่  หรือ  แผ่นบริวาร 
 ๑.  ภารกิจ    กล่าวถึงภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบ    หรืออนุมานเอาเองเป็นงานจ าเป็นอันจะ
น าไปสู่ผลส าเร็จ  ในการปฏิบัติภารกิจควรจะกล่าวเรียงไว้เป็นข้อย่อยตามล าดับความเหมาะสม  คือ  
  ใคร  ?  เมื่อใด  ? 
  ท าอะไร  ? ที่ไหน  ?  ท าไม? 
 ๒.  สถานการณ์  และข้อพิจารณา 
       ก. สถานการณ์ข่าวกรองข่าวสารที่ได้รับจากนายทหารข่าวกรอง  เมื่อจะประมาณการณ์
จะต้องกระท าในรายละเอียดจึงจะสมควร  และกระท าเป็นข้อเขียน  สรุปย่อและการอ้างถึงเอกสารหรือ 
ผนวก  ประมาณการที่เกี่ยวกับข่าวกรองที่เหมาะสมอาจน ามาใช้ได้ 
               ๑)  ลักษณะพื้นที่ปฏบิัติการ 
              ๒)  ก าลังพลและการวางก าลังของข้าศึก 
              ๓)  ขีดความสามารถของข้าศึก 

 (ก)  กระทบกระเทือนต่อความส าเร็จตามภารกิจของยุทธวิธี 
                                    (ข)      กระทบกระเทือนต่อกิจกรรมต่าง ๆ ทางก าลังพล 
                   ข.    สถานการณ์ของยุทธวิธี  ข่าวสารที่ได้รับจากแนวทางในการวางแผนของผู้บังคับบัญชา  
หรือ  จากนายทหารฝ่ายยุทธการ 

              ๑)  แสดงการวางก าลังของหน่วยหลักทางยุทธวิธี 
                       ๒)  หนทางปฏิบัติที่คาดว่าจะกระท า  เพื่อบรรลุภารกิจทางยุทธวิธี  (หนทางปฏิบัติเหล่านี้  
ต้องน ามาใช้ตลอดท าประมาณการ) 
                       ๓)  การยุทธ์ตามโครงการที่วางไว้  (ถ้าม)ี  และปัจจัยในการวางแผนอ่ืน ๆ เท่าที่ต้องการ  
เพื่อการประสาน  และการรวมประมาณการของฝ่ายอ านวยการ 

 



๕๗ 
 

(ประเภทเอกสาร) 

   
                                                                                         ชุดที่…………ของ………ชุด 

       หน้า………….ของ…….หน้า 
(ประมาณการก าลังพลที่………หน่วย………………) 
  (ข้อย่อย ค. และ ง.  เป็นอีก  ๒  เร่ืองที่จะเขียนต่อไป  ในระหว่าง  ๓  ข้อย่อยข้อย่อยที่
จะเขียนไว้ข้างล่างนี้  การเลือกเขียนข้อใดให้พิจารณาจากเร่ืองประมาณการ) 
             ค. สถานการณ์ก าลังพล  :  ข่าวสารที่ได้รับจากนายทหารฝ่ายธุรการและก าลังพล 

๑ ) การวางก าลังปัจจุบันของหน่วยและสถานที่ตั้งทางการก าลังพล  ซึ่งมีผลกระทบ 
กระเทือนต่อสถานการณ์  การส่งก าลังบ ารุง  หรือต่อสถานการณ์  กิจการพลเรือนซึ่งมาได้จากการ
ประมาณการของนายทหารฝ่ายการส่งก าลังบ ารุง  และนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน 
         ๒ )  การพัฒนาตามโครงการภายในเร่ืองที่ก าลังพลที่น่าจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติ  
( ส่งก าลังบ ารุง  และ  กิจการพลเรือน ) 

ง.  สถานการณ์การส่งก าลังบ ารุง  ข่าวสารที่ได้จากนายทหารฝ่ายการส่งก าลังบ ารุง 
๑ ) 
๒ ) 
๓ ) 
๔ ) 

จ.  สถานการณ์กิจการพลเรือน  ข่าวสารที่ได้จากนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน 
       ๑ ) 
       ๒ ) 
       ๓ ) 

หมายเหตุ  สถานการณ์ก าลังพลที่น ามาเขียนคงเป็นไปตามหัวเร่ืองของการประมาณการหัวข้อย่อยของ  
ข้อ ค.  นี้แสดงถึงสถานภาพก าลังพลที่เป็นอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน  ถ้ากรณีที่มีรายละเอียดมาก  ณ  
หน่วยระดับสูง  อาจใช้การสรุปในข้อย่อยดังกล่าวโดยอ้างเป็น  ผนวก    ประกอบการประมาณการ 
 ฉ.  สมมุติฐาน  สมมุติฐานใด ๆ ที่จะเป็นต้องใช้เป็นมูลฐานส าหรับการริเร่ิมวางแผนหรือการท า
ประมาณการสมมุติฐานต้องแก้ไขต่อไป  เป็นข้อมูลที่ยึดถือเป็นความจริง  เมื่อมีแนวทางในการวางแผน
โดยเฉพาะขั้น 
 

 
     
 



 ๕๘ 

(ประเภทเอกสาร) 

(ประมาณการก าลังพลที่………….หน่วย……………) ชุดที่………………ของ…………..ชุด 
       หน้า………………ของ…………หน้า 
 ๓.  การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติต่าง ๆ  ที่ก าหนดขั้นโดยพิจารณาถึงปัจจัยทั้งปวงทางก าลังพล  
เพื่อแสดงปัญหาและข้อขัดข้องให้เห็น  โดยพิจารณาดังนี้.- 

ก. ความต้องการ 
ข. สิ่งที่มีอยู่ 
ค. ข้อจ ากัดที่ส าคัญ 

๔.  เปรียบเทียบ 
    ก.  ประเมินค่าขัดข้องทางก าลังพล  (ถ้ามี)  โดยเพ่งเล็งต่อความส าเร็จตามภารกิจต่อแต่ละ

หนทางปฏิบัติในทางยุทธวิธี  ซึ่งเขียนไว้ในประมาณสถานการณ์ของผู้บังคบบัญชามาพิจารณา 
     ข.  ค้นหาข้อดี  และข้อเสีย  ของแต่ละหนทางปฏิบัติทางยุทธวิธี  ซึ่งก าลังพิจารณาอยู่จาก
ข้อคิดทางก าลังพล  รวมทั้งวิธีต่าง ๆ  ที่ใช้แก้ไขข้อบกพร่อง  หรือแก้ไขดัดแปลง  ซึ่งต้องใช้ในต่อแต่ละ
หนทางปฏิบัติ 
 ๕.  ข้อสรุป  (ข้อยุต)ิ 
     ก.  จากการพิจารณาในด้านก าลังพล  แสดงให้เห็นว่าภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในข้าข้างบนนั้น  
สามารถสนับสนุนได้หรือไม่ 
    ข.  แสดงให้เห็นว่าหนทางปฏิบัติทางยุทธวิธีหนทางใดที่ท า  พิจารณาอยู่นั้น  จะได้รับการสนับสนุน
ได้ดีที่สุด  เพราะเหตุใด 
    ค.  มีปัญหาทางก าลังพลที่ส าคัญอะไรบ้างที่ควรน ามาเสนอ  พร้อมด้วยวิธีขจัดปัญหา 
ลักษณะจ ากัดทางก าลังพลอะไรบ้างที่ควรเน้นให้  ผบ.ทราบ 

ลงนาม…………………………………… 
                        (นายทหารฝ่ายธุรการและก าลังพล) 

ผนวก  :  ตามความจ าเป็น 
การแจกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

แบบค าสั่งการช่วยรบท่ีท าเป็นผนวกประกอบค าสั่งยุทธการ 
_______________________ 

(ประเภทเอกสาร) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงจากค าสั่งด้วยวาจา) 

ค าสั่งช่วยรบที่…………….. 
ผนวก  (การช่วยรบ)  ประกอบค าสั่งยุทธการที่……………… 
อ้างอิง  :  แผนที่ประเทศไทย  ๑  :  ๕๐,๐๐๐…………….. 
๑.  กล่าวทั่วไป 
๒.  ยุทโธปกรณ์  และบริการ 

ก. การส่งก าลัง 
ข. การขนส่ง 
ค. การบริการ 
ง. การซ่อมบ ารุง 

๓.  การส่งกลับสายแพทย์และการรักษาพยาบาล 
 ก. 
 ข. 
 ค. 
๔.  การก าลังพล 
 ก. 

ข. 
ค. 
ง. 

๕.  กิจการพลเรือน 
 ก. 
 ข. 
 ค. 
๖.  เบ็ดเตล็ด  :  เร่ืองต่าง ๆ  ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องหรือไม่เหมาะสมที่จะน ามาลงในข้ออ่ืน ๆ  ข้างต้น 

ก. เส้นแบ่งเขตต่าง ๆ 
ข. ทก. ต่าง ๆ 
ค. การป้องกัน 
ง. รายงานพิเศษ 

 
 



 ๖๐ 

แบบฟอร์มค าสั่งการช่วยรบที่เป็นเอกเทศ 
---------------------------------- 

(ประเภทเอกสาร) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงค าสั่งด้วยวาจา) 

ชุดที่……………ของ…………...ชุด 
              หน้า……………ของ….………หน้า 
              ฉบับ……………ใน……..……ฉบับ 

                                                                                               หน่วยที่ออกค าสั่ง 
                                                                                              สถานที่ออกค าสั่ง  
                                                                                              วัน                    เวลา 
ค าสั่งการช่วยรบที่……………….                                        ชร. ๑๔ 
อ้างถึง  :  แผนที่แระเทศไทย  ๑  :  ๕๐,๐๐๐    ระวาง  อ.  แม่สาย  บ.  ดอนสัก  บ.  ห้วยใคร้   
              และระวาง  อ. เชียงแสน 
๑.  สถานการณ์ 

ก. ก าลังฝ่ายข้าศึก 
๑ )  ผนวก  ก. (ข่าวกรอง) ประกอบค าสั่งยุทธการที่………… 
๒ )  ขีดความสามารถของข้าศึก 

ข. ก าลังฝ่ายเรา 
๑ ) 
๒ ) 
๓ ) 

๒.  ภารกิจ 
๓.  กล่าวทั่วไป  กล่าวถึงแผนทั่ว ๆ ไปส าหรับการสนับสนุนทางการช่วยรบ  และกล่าวถึงค าสั่งใด ๆ ซึ่ง
ไม่อาจน ามาลงไว้ในหัวข้อต่าง ๆ ของค าสั่งได้  (เช่น  ทีต่ั้งของพื้นที่สนับสนุนของกองพลในค าสั่งของ
กองพลที่ตั้งของหน่วยหรือเจ้าหน้าที่ประสานงาน  ค าแนะน าทั่ว ๆ ไป  ส าหรับการเคลื่อนย้ายสถานที่
ต่าง ๆ ) 
๔.  ยุทโธปกรณ์  และบริการ 

การส่งก าลัง 
การขนส่ง 
การบริการ 

การซ่อมบ ารุง 
 
 
 



๖๑ 
 

____________________________ 
(ประเภทเอกสาร) 

                                                                       ชุดที่……………..ของ…………….ชุด 
                                                                                                              หน้า………ของ…..………….หน้า 
(ค าสั่งการช่วยรบที่……….หน่วย……….) 
๕.  การบริการทางการแพทย์ 
  ก. 
  ข. 
  ค. 
๖.  การก าลังพล 
  ก.  ก าลัง  เอกสาร  รายงาน 
         ๑)  รายงานยอดก าลังประจ าวัน  ส่งถึง  ทก.  พล  ก่อน  ๑๘๐๐ 
        ๒)  รายงานที่ตั้งหน่วยปัจจุบัน  ส่งถึง  ทก.  พล  ด้วยเคร่ืองมือสื่อสารโดยเร็วที่สุด
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
  ข.  การทดแทนก าลัง 
         ๑)  ร้อย.  กทท.  ตั้งที่บริเวณ  บ.  หนองขี้  หมู่ที่  ๑๐/๓๐๕๒๑๐ 
        ๒)  หน่วยส่งค าขอตามที่สูญเสียจริง  ภายใน  ๑๕๐๐  การทดแทนจะกระท าเมื่อยึด
แนวเขาหนองยาว – เขาพระฉาย  ได้แล้ว 
  ค.  วินัย  กฎข้อบังคับ  ค าสั่ง 
         ๑)  แนวควบคุมทหารผลัดหน่วยข้างต้น  ตามแนวถนน  บ.  ภาชี – บ. ผักหวาน 
        ๒)  ต าบลรวบรวมทหารผลัดหน่วยบริเวณวัดหนองไม้ตาย ทีเอ๑๖๙๑๔๖นอกนั้น
ส่งกลับกองร้อยก าลังทอแทน 
        ง.  เชลยศึก 

       ๑)  ต าบลรวบรวมเชลยศึกของกองพลตั้ง ที เอ ๒๘๐๓๖๘ 
       ๒)  การส่งกลับ  ส่งพร้อมรถ  สป.  เที่ยวกลับ 

        จ.  ศพ  และทะเบียนศพ 
          ๑)  ต าบลรวบรวมศพของกองพล  ทิศใต้วัดยาว ที เอ ๒๘๖๓๗๒ 
ฉ.   ขวัญ  และการบริการ 

_____________________________ 
(ประเภทเอกสาร) 

                  
 
 



 ๖๒ 

                               _________________________ 
                                           (ประเภทเอกสาร) 

 
                                                                                           ชุดที่…………….ของ………………..ชุด 

หน้าที่……...………ของ………………หน้า 
(ค าสั่งการช่วยรบที่…………….หน่วย…………………………) 
  ๑)  จดหมาย  หีบห่อ  รับ  ณ  ตจ.  สป. ๑ 
  ๒)  เสนอขอบ าเหน็จเฉพาะผู้กล้าหาญ  และปฏิบัติงานดีเด่น 
๗.  กิจการพลเรือน 
                  ก. 
     ข. 
     ค. 
๘.  เบ็ดเตล็ด 
     ก. 
     ข. 
     ค. 
๙.  การบังคับบัญชา  และการติดต่อสื่อสาร 
     ก. 
  ๑) 
  ๒) 
     ข. 
ตอบรับ       (ลงชื่อ) …………………… 

          (ชื่อ  สกุล  ตัวบรรจง) 
           ต าแหน่ง 

ผนวก  : 
การแจกจ่าย  :  แบบ  ก. 
เป็นคู่ฉบับ  : 
  ลงชื่อ…………………………….. 
   (ชื่อ  สกุล  ตัวบรรจง) 
              ต าแหน่ง 

_____________________________ 
(ประเภทเอกสาร) 

 
 



๖๓ 
 

 บทที่  ๓ 

ฝ่ายการข่าวกรอง ( ฝอ.๒ ) 
ตอนที ่๑   หน้าที่และความรับผิดชอบของ ฝอ.๒ (ชกท. ๙๓๐๑) 
  ฝอ.๒  เป็นบุคคลที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบในเร่ืองข่าวกรองทางการรบ
ในฐานะฝ่ายอ านวยการ   รับผิดชอบในฐานะฝ่ายอ านวยในการวางแผนการยุทธ์  ซึ่งประกอบด้วย  การเดิน
การข่าวโดยต่อเน่ือง,  จัดหาข่าวสารและข่าวกรองให้แก่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการ  เสนอแนะและ
จัดท าแผนยุทธการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการข่าวกรอง 

สรุปแล้วนายทหารฝ่ายการข่าวกรอง ( ฝอ.๒ )  ในระดับ กรมและกองพัน  และหน่วย 
เทียบเท่า จะต้อง 

๑. ให้ผู้บังคับหน่วยของตนทราบสถานการณ์ข้าศึกอยู่เสมอ  มีหน้าที่ก าหนดขีดความ 
สามารถของข้าศึก  พิจารณาว่าข้าศึกน่าจะปฏิบัติตามหนทางปฏิบัติใดมากน้อยกว่ากัน  และถ้าข้าศึก
ปฏิบัติตามหนทางปฏิบัตินั้นแล้วจะบังเกิดผลแก่ความส าเร็จภารกิจของหน่วยนั้นอย่างไร 

๒.  มีหน้าที่รวบรวมและกระจายข่าวสาร  ข่าวกรองเกี่ยวกับข้าศึก  ภูมิประเทศ   และ 
ลมฟ้าอากาศ 

๓.  มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับหน่วย  ในการก าหนดและก ากับดูแลมาตรการต่อต้าน 
ข่าวกรอง  ( คู่มือข่าวกรองการรบ ระดับกรมและกองพัน : ศร. ) 

ตอนที ่ ๒   การเตรียมสนามรบด้านการข่าว   :  IPB   
                  (Intelligence  Preparation  of  Bottlefield)     

กล่าวทั่วไป    IPB   คือกระบวนการที่ต่อเนื่องและเป็นระบบกระบวนการหนึ่ง  ส าหรับการวิเคราะห์ภัย
คุกคามและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์  ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะโดย  IPB  จะ
พิจารณาหนทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ทั้งสิ้นของภัยคุกคาม  (Threat)  รวมทั้งก าหนดความน่าจะเป็นไปได้
ของหนทางปฏิบัติเหล่านั้น  นอกจากนั้น  IPB  จะก าหนดผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่จะมีต่อ
หนทางปฏิบัติ  ของฝ่ายเราและฝ่ายคุกคาม  IPB  เป็นส่วนส าคัญยิ่งของวงรอบข่าวกรอง  จัดท าขึ้นเพื่อ
สนับสนุนงานด้านข่าวกรองให้แก่ขั้นตอนต่าง ๆ  ของกระบวนการแสดงข้อตกลงใจทางทหารผลผลิต
ของ  IPB  เป็นมูลฐานของประมาณการข่าวกรองและแผนรวบรวมข่าวสาร  IPB  จะก าหนดเป้าหมาย
และที่หมายตอลดจนความเร่งด่วนให้กับแผนการยิง  และแผนการด าเนินกลยุทธ์  IPB  จะจัดหาข่าว
กรองล่าสุดเพื่อสนับสนุนการตกลงใจของ  ผบ. อย่างต่อเน่ือง  ตั้งแต่ก่อนการสู้รบจะเร่ิมขึ้นไปจนถึง
หลังการสู้รบได้สิ้นสุดลง  ซึ่งจะช่วยให้  ผบ. สามารถใช้อ านาจก าลังรบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ณ  ต าบล และ เวลาที่ต้องการสิ่งที่ได้จาก  IPB  ตามรูปแบบของภัยคุกคามจากหนทางปฏิบัติของข้าศึก 



 ๖๔ 

ได้แก่  แผ่นภาพเหตุการณ์  และตารางเหตุการณ์  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการวาดภาพการรบ หนทาง
ปฏิบัติของฝ่ายเรา,  การพัฒนาแผ่นภาพตกลงใจ  และตารางตกลงใจ  (Decision  support  template  and  
materse)  ที่เป็นไปตามขั้นตอนของการวาดภาพการรบ  สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการจัดท าแผน
รวบรวมข่าวสาร  และช่วยให้การปฏิบัติภารต่าง ๆ  ในสนามรบเป็นไปอย่างประสานสอดคล้อง  
กระบวนการ  IPB  จะใช้ภาพ  (Graphic)  เป็นจ านวนมากเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น  IPB  เป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องแบ่งออกเป็น  ๔  ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี  ๑   ก าหนดสภาพแวดล้อมของสนามรบ  ( Define  the  battlefield  environment )  :  เป็นการ
ก าหนดลักษณะของสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมใด ๆ  ในสนามรบซึ่งอาจมีผลกระทบต่อหนทางปฏิบัติ
ของฝ่ายเรา  ในขั้นนี้จะก าหนดเป็นขั้นที่จะต้องปฏิบัติได้หลัก ๆ  คือ  การก าหนดลักษณะสภาพแวดล้อม
ที่ส าคัญ ๆ  ก าหนดพื้นที่ปฏิบัติการ  (Area  of  operations  :  AO)  พื้นที่อิทธิพล  ( Battle  Space )  และ
พื้นที่สนใจ  ( Area  of  Interret : AI )  ก าหนดห้วงเวลาที่จะต้องจัดท า  IPB  ก าหนดความต้องการข่าว
กรองและสมมุติฐาน  ( Assumptions )  และก าหนดขึ้นของการรวบรวมข่าวสารเพื่อน าไปจัดท า  IPB   
 ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่ส าคัญ  ซึ่งมีผลกระทบต่อหนทางปฏิบัติของทั้งฝ่ายเราและ
ฝ่ายข้าศึกปกติจะได้แก  สภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ  ลมฟ้าอากาศ  ข้อมูลประชากร  ปัจจัยทาง
การเมือง  เศรษฐกิจสังคม  โครงสร้างพื้นฐาน  กฎการปะทะ  ข้อห้ามตามกฎหมาย  สนธิสัญญาข้อตกลง  
และขีดความสามารถโดยทั่วไปของภัยคุกคาม 
 พื้นที่ปฏิบัติการ   ปกติจะก าหนดขอบเขตด้วยเส้นแบ่งเขต  ขอบเขตของพื้นที่  อิทธิพล  ( 
Battle  Space )  จะขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของระบบการค้นหาเป้าหมายและระยะของเคร่ืองมือซึ่ง
หน่วยสามารถมีอิทธิพลเหนือพื้นที่ในขอบเขตดังกล่าวรวมทั้งผิวพื้น  และห้วงอากาศปกติแล้วจะมี
ขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ปฏิบัติการส่วนพื้นที่สนใจ  คือ  พื้นที่ทางภูมิศาสตร์และห้วงอากาศที่มีความจ าเป็น
ต่อการรวบรวมข่าวสารเพื่อการวางแผนและ ปฏิบัติการขอบเขตของพื้นที่สนใจพิจารณาจากที่ตั้งของ
ก าลังฝ่ายเดียวกันที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจของหน่วยตามเจตนารมณ์ของ  ผบ.หน่วยเหนือ
เป็นพื้นที่ซึ่งหน่วยคาดว่าจะน าก าลังเข้าไปวางเพื่อปฏิบัติภารกิจในอนาคต  เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ   เป็น
พื้นที่อยู่ในขีดความสามารถของก าลังฝ่ายเดียวกันซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการ  ของหน่วย
ก่อนที่จะบรรลุภารกิจเป็นที่ตั้งของก าลังฝ่ายข้าศึก  ซึ่งมีอิทธิพลหรือสามารถเคลื่อนย้ายก าลังเข้าสู่พื้นที่
ปฏิบัติการ  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจของหน่วย  อาจเป็นพื้นที่สนใจทางพื้นดิน  ทางอากาศ  
หรือทางการเมือง ฯลฯ  เพื่อสะดวกในการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวและประสานการรบรวมข่าวสาร  
พื้นที่สนใจ  ไม่มีข้อจ ากัดในการก าหนดของเขต  ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับการพิจารณาว่ามีปัจจัยใดบ้างในสนาม
รบ  ที่จะมีผลกระทบต่อความส าเร็จภารกิจของหน่วย   
 ห้วงเวลาในการจัดท า  IPB  เวลาจะเป็นเคร่ืองก าหนดในการจัดท า  IPB  จึงต้องมีการวาง
แผนการใช้เวลาที่มีอยู่อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ได้ผลผลติอันเป็นมูลฐานของกระบวนการแสวงข้อตกลง
ใจทางทหารได้อย่างทันเวลาการวิเคราะห์ กับสิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรลุภารกิจตามเจตนารมณ์ของ  
 



๖๕ 
 

ผบ. จะท าให้สิ้นเปลืองเวลาโดยไม่จ าเป็น  ซึ่งในแต่ละสถานการณ์จะมีลักษณะจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและ
ส าคัญยิ่ง 
 ความต้องการข่าวกรองและสมมุติฐาน   ปกติแล้วความต้องการข่าวสารและข่าวกรองที่มี
อยู่มักไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสนามรบ  ข่าวสารและข่าวกรองที่ขาดหายไปนี้จะ
ถูกน ามาพิจารณาก าหนดความเร่งด่วน  และจะกลายเป็นความต้องการข่าวกรองขั้นต้นของหน่วย  แต่ขีด 
ความสามารถในการรวบรวมข่าวสารของหน่วยภายใต้ข้อมูลจ ากัดของ  เวลาในการจัดท า  IPB  จะ
สามารถตอบความต้องการข่าวกรองได้เพียงบางส่วนเท่านั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดสมมุติฐานที่
เป็นไปได้ขึ้นมา  เพื่อส าหรับข่าวสารและข่าวกรองที่ขาดหายไปเพื่อให้กระบวนการวางแผน  ของหน่วย
ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 
 รวบรวมข่าวสารส าหรับการจัดท า  IPB   การรวบรวมข่าวสารจะด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนองตอบความต้องการข่าวกรองขั้นต้นของหน่วยการบวนการ  IPB  จะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องจาก
ข่าวกรองที่ได้รับเพิ่มเติมมาใหม่สมมุติฐาน   ที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นต้นอาจได้รับการยืนยัน  ปรับปรุง
หรือยกเลิกสมมุติฐานบางตัว  จะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการวางแผนและตกลงใจของ ผบ. ความถูกต้อง
แม่นย าในการก าหนดสมมุติฐาน  จึงมีผลต่อการตกลงใจของ ผบ. ตลอดจนความส าเร็จ  และความ
ล้มเหลวในภารกิจของหน่วย 
ขั้นตอนท่ี  ๒  อธิบายผลกระทบของสภาพแวดล้อม  (Describe  the  battle  fields  effects )  เป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งมวลที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติของทั้งฝ่ายเรา และฝ่ายข้าศึก  โดยจะแสดง
ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของสนามรบในทุก ๆ ด้านตลอดจนขีดความสามารถ และหนทางปฏิบัติ
โดยทั่วไปของภัยคุกคามที่สามารถปฏิบัติได้ซึ่งจะช่วยให้  ผบ.สามารถแสวงประโยชน์จาก
สภาพแวดล้อมของสนามรบรวมทั้งเตรียมการตอบโต้การปฏิบัติของข้าศึกได้ในทุกรูปแบบในขั้นน้ีอาจ
แบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ได้ดังนี้ 
 วิเคราะห์ภูมิประเทศ  ( Terrain  analysis )  เป็นการประเมินค่าภูมิประเทศ  ในสนามรบตาม
แง่คิดทางทหาร  ๕  ประการ  คือ การตรวจการณ์และพื้นการยิง,  การก าบังและการซ่อนพราง,  เคร่ือง
กรีดขวาง,  ภูมิประเทศส าคัญ  และแนวทาการเคลื่อนที่  ( OCOKA )  แล้วน าผลการประเมินค่ามารวมไว้
ในแผ่นภาพเพียงแผ่นเดียวเรียกว่า  “แผ่นบริวารเคร่ืองกีดขวางผสม”  ( Modifield  Combined  Obstacle  
Oerlay :  MCOO )  โดยแผ่นบริวารเคร่ืองกีดขวางผสมนี้  จะเป็นแผ่นภาพพื้นฐานส าคัญของแผ่นภาพ
อ่ืน ๆ  ในกระบวนการ  IPB  ต่อไป 
 การตรวจการณ์และพื้นการยิง   ( Obseration  and  field  of  fire )  การตรวจการณ์เป็น
ความสามารถในการมองเห็นฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าด้วยสายตาหรือการใช้เคร่ืองมือตรวจการณ์ซึ่งพืชพรรณ
ไม้และลักษณะภูมิประเทศจะเป็นเคร่ืองจ ากัดส่วนพื้นการยิง  จะเป็นพื้นที่ซึ่งอาวุธชนิดหน่ึงชนิดใด
สามารถท าการยิงอย่างได้ผลจากจุดที่ก าหนด  ซึ่งลักษณะภูมิประเทศจะเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญ  แผ่น
ภาพของการพิจารณาการตรวจการณ์  และพื้นการยิงในขั้นนี้อาจแสดงพื้นที่ที่มีการตรวจการณ์ และพื้น
การยิงดีด้วยเส้นขนานขีดขวาง  แผ่นภาพนี้จะช่วยในการก าหนด  พื้นที่จู่โจม,  ภูมิประเทศที่เหมาะสม 
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ในการต้ังรับและวางอาวุธเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ  , พื้นที่ซึ่งล่อแหลมต่อหน่วยด าเนินกลยุทธ์และต าบล
ตรวจการณ์ เป็นต้น 
 การก าบังและการซ่อนพราง   ( Cover  and  Concealment )  การก าบังเป็นการป้องกันจาก
การยิงส่วนการซ่อนพรางเป็นการป้องกัน  ให้พ้นจาการตรวจการณ์ผลผลิตในการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้   
อาจใช้แผ่นภาพแสดงพื้นที่ต่าง ๆ  ที่อ านวยต่อการก าบังและการซ่อนพราง  ซึ่งจะช่วยในการก าหนด  
ภูมิประเทศที่เหมาะสมในการต้ังรับ  และจัดท าที่มั่น,  พื้นที่ที่เหมาะสมในการวางก าลัง  กระจายก าลัง 
และใช้เป็นพื้นที่รวมพล 
 เคร่ืองกีดขวาง   ( Obstacles )  เคร่ืองกีดขวางในที่นี้หมายรวมถึงเคร่ืองกีดขวางตาม
ธรรมชาติ  และเคร่ืองกีดขวางที่มนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งสามารถท าให้การเคลื่อนที่หยุดชะงัก  ช้าลง  หรือ
ต้องเปลี่ยนแปลงทิศทาง  การประเมินค่าในขั้นนี้กระท าได้  ๒  ขั้นตอน  คือ 
 ๑.  การก าหนดผลกระทบของเคร่ืองกีดขวางแต่ละชนิดที่มีต่อการเคลื่อนที่ของฝ่ายเรา  และ
ฝ่ายข้าศึก เช่น พืชพรรณไม้, ทางน้ าไหล, ลักษณะผิวพื้น  เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น,  ระบบคานาคมขนส่ง, ผลกระทบของสภาพลมฟ้าอากาศ 
 ๒.  น าผลกระทบของเคร่ืองกีดขวางทั้งปวง  มารวมไว้ในแผ่นภาพเพียงแผ่นเดียว เรียกว่า  
“ แผ่นบริวารเคร่ืองกีดขวาง”   ( Combined  Obstucle Oirlay  :  COO )  โดยแผนภาพนี้จะแสดงให้เห็น
ถึงการประเมินค่าเคร่ืองกีดขวางโดยรวมซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ในระดับต่าง ๆ  ๓  ระดับ คือ 
        ๑)  ภูมิประเทศเคลื่อนที่ผ่านได้  (GO)  ภูมิประเทศไม่มีข้อจ ากัดต่อการเคลื่อนที่  มี
เครือข่ายถนนอย่างดีสามารถด าเนินยุทธ์ได้อย่างกว้างขวางส าหรับ  หน่วยยานยนต์หรือยานเกราะ  ปกติ
แล้วจะเป็นพื้นที่ราบจนถึงพื้นที่ลาดเอียงในระดับปานกลาง  เป็นภูมิประเทศที่มีระยะห่างของเคร่ืองกีด
ขวางมาก  เราจะไม่ใส่เคร่ืองหมายใด ๆ  ลงบนแผ่นบริวารเพื่อแสดงภูมิประเทศผ่านได้    (GO)   
  ๒)  ภูมิประเทศเคลื่อนที่ผ่านได้ช้า  ( Slow  go )  ภูมิประเทศที่หน่วยเคลื่อนที่หรือ
ด าเนินกลยุทธ์ผ่านไปได้  แต่ต้องใช้ความพยายามในระดับหนึ่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเคลื่อนที่  
ภูมิประเทศผ่านได้ช้า    ( Slow  go )   ส าหรับหน่วยยานยนต์หรือยานเกราะ  จะเป็นพื้นที่ลาดเอียงใน
ระดับปานกลางจนถึงลาดชัน  หรือพื้นที่มีเคร่ืองกีดขวาง  มีระยะห่างปานกลางเส้นทางคมนาคมอยู่ใน
สภาพจ ากัด  ภูมิประเทศผ่านได้ช้าปกติจะแสดงบนแผ่นบริวารด้วยเส้นขนานขีดขวาง 
  ๓)  ภูมิประเทศเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้ (NO  GO )  เป็นภูมิประเทศที่หน่วยไม่สามารถ
เคลื่อนที่หรือด าเนินกลยุทธ์ผ่านไปได้หากไม่ใช้ความยายามอย่างมาก  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
เคลื่อนที่ภูมิประเทศผ่านไม่ได้ส าหรับหน่วยยานยนต์  หรือยานเกราะปกติแล้วจะเป็นพื้นที่ลาดชันมี
เคร่ืองกีดขวางอย่างหนาแน่น  ไม่มีเครือข่ายถนนหรือมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  รูปขบวนที่เหมาะสมใน
การเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศผ่านไม่ได้คือ  รูปขวนแถวตอนส่วนรูปขบวนอ่ืน ๆ  กระท าได้ยากการ
พิจารณาภูมิประเทศผ่านไม่ได้ส าหรับหน่วยยานยนต์หรือนายเกราะ  เป็นสิ่งที่ต้องถึงระมัดระวังเป็น
พิเศษเน่ืองจากหน่วยเหล่านั้นลงเดินดิน  จะกลายเป็นภูมิประเทศผ่านได้ช้าภูมิประเทศผ่านได้ช้าอาจ
แสดงบนแผ่นบริวารด้วยเส้นขนานขีดขวางตัดกัน 
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               ภูมิประเทศส าคัญ  และภูมิประเทศส าคัญยิ่ง  (Key  and  Decisive  Terrain )  ภูมิประเทศ
ส าคัญ คือ ต าบลหรือพื้นที่ซึ่งหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเข้ายึดครอบครองหรือควบคุมไว้ได้   จะได้เปรียบอีก
ฝ่ายหนึ่ง  ภูมิประเทศส าคัญมักถูกก าหนดให้เป็นที่มั่นรบ  หรือที่หมายความส าคัญของภูมิประเทศ 
ส าคัญย่อมขึ้นอยู่กับการพิจารณาผลกระทบที่มีต่อผลการรบ  หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ายึดครองภูมิประเทศ
นั้น ๆ  ได้ภูมิประเทศส าคัญในแผ่นภาพ  จะแสดงด้วยอักษร “K” ล้อมรอบด้วยวงกลม 
 ภูมิประเทศส าคัญยิ่ง จะหมายถึงภูมิประเทศส าคัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการเป็น
อย่างยิ่ง (ภูมิประเทศแตกหัก) ภูมิประเทศเช่นน้ีอาจจะไม่มีในทุกการปฏิบัติการก าหนดให้มีภูมิประเทศ
ส าคัญยิ่งขึ้น  ก็เพื่อให้ทราบว่าความส าคัญของการปฏิบัติการทั้งปวงจะขึ้นอยู่กับการเข้ายึดหรือ
ครอบครองภูมิประเทศส าคัญยิงนั้น  ภูมิประเทศส าคัญยิ่งจะแสดงด้วยอักษร  “D”  ล้อมรอบด้วยวงกลม 
 แนวทางเคลื่อนท่ี  (Aveneue  Approach  :  AA )   หมายถึง  แนวทางทางอากาศหรือทางผิว
พื้นซึ่งก าลังฝ่ายเข้าตีขนาดใดขนาดหน่ึงสามารถเคลื่อนที่เข้าสู่ที่หมาย หรือ  ภูมิประเทศส าคัญได้ในการ
ปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุก  การวิเคราะห์แนวทางการเคลื่อนที่  จะช่วยก าหนดแนวทางที่ดีที่สุดส าหรับฝ่าย
เราในการรุกเข้าสู่ที่หมาย  ในทางกลับกันการวิเคราะห์แนวทางเคลื่อนที่ในการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรับ  
จะช่วยก าหนดแนวทางของข้าศึกที่จะท าการรุกเข้าตีสู่ที่มั่นต้ังรับของฝ่ายเรา  แนวทางการเคลื่อนที่
สามารถก าหนดได้โดย  ช่องทางการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นพื้นที่อ านวยให้หน่วยสามารถเคลื่อนที่ได้ตามหลัก
นิยม  การพิจารณาช่องทางเคลื่อนที่ของหน่วยจะพิจารณาต่ าลงไป  ๒  ระดับ  แนวทางเคลื่อนที่หนึ่งควร
กว้างขวางเพียงพอที่จะรวมช่องทางเคลื่อนที่ต่าง ๆ  ไว้เพื่อให้หน่วยสามารถด าเนินกลยุทธ์และเคลื่อนที่
ได้อย่างรวดเร็ว  ปกติจะพิจารณาหน่วยต่ าลงไป  ๑  ระดับ 
 วิเคราะห์สภาพลมฟ้าอากาศ   ( Weather  analysis )  ในขั้นตอนของการวิเคราะห์สภาพลม
ฟ้าอากาศ  จะท าการวิเคราะห์สภาพลมฟ้าอากาศตามแง่คิดทางทหารว่า   เกิดผลกระทบของสภาพลมฟ้า
อากาศที่มีต่อการปฏิบัติการทางทหาร  ( OCOKA )  อย่างไร  กับการวิเคราะห์ลักษณะอ่ืน ๆ  ของสนาม
รบ  การวิเคราะห์สภาพลมฟ้าอากาศตามแง่คิดทางทหาร  ปัจจัยที่น ามาด าเนินการวิเคราะห์ได้แก่  ทัศน
วิสัย, ลม ฝน, เมฆ, อุณหภูมิ และความชื้น 
 ทัศนวิสัย  จะมีผลต่อการปฏิบัติการทางทหารในเร่ืองการซ่อนพราง  และการด าเนินกล
ยุทธ์ในสนามรบสิ่งต่าง ๆ  ที่มีผลต่อทัศนวิสัยได้แก่อุณหภูมิที่สูงหรือต่ ามาก  มีผลต่อเคร่ืองมือตรวจ
การณ์ที่ใช้ความร้อน  เมฆจะท าให้ทัศนวิสัยในพื้นที่ที่ถูกปกคลุมลดลง  ฝนหรือหิมะ จะลด
ความสามารถในการมองเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์  และดวงจันทร์ในห้อวงเวลาต่าง ๆ  มีผลต่อทัศน
วิสัยแตกต่างกันไป 
 ลม   ประสิทธิภาพของหน่วยที่เคลื่อนที่ทวนลมจะลดลงเนื่องจากลมจะพัดพาเอา ฝุ่น, ควัน, 
ทราย, ฝนหรือหิมะเข้ามา ในขณะที่หน่วยที่เคลื่อนที่ตามลมจะมีขีดความสามารถในการมองเห็น  และ
สามารถใช้อาวุธ  นชค.  ได้ดีกว่าลมจะมีผลต่อการยุทธ์ส่งทางอากาศ, การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ และ
การปฏิบัติการทางอากาศทั้งปวง  ลมอาจพัดพา  ฝุ่น, ทราย, ฝน, หิมะ ฯลฯ ท าความเสียหายให้กับอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ 
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                        ฝน / หิมะ   จะมีผลต่อการรับน้ าหนักการจราจรของพื้นดิน, ทัศนวิสัย  และการท างาน
ของระบบการตรวจการณ์ด้วยไฟฟ้า  ฝน / หิมะ  ที่ตกหนักจะมีผลต่อคุณภาพสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ  
ที่ 
สะสมไว้มีผลต่อระบบการติดต่อสื่อสารประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนการปฏิบัติทาง
อากาศ 
 เมฆ   จะเป็นเคร่ืองจ ากัดทัศนวิสัย, ระบบการตรวจการณ์,  ระบบการค้นหาเป้าหมาย  
ระบบน าวิถีด้วยแสงอินฟาเรด  และการปฏิบัติการทางอากาศ 
 อุณหภูมิ และความชื้น  จะท าให้ประสิทธิภาพของก าลังพล  และอาวุธยุทโธปกรณ์ลดลง
นอกจากนั้นยังท าให้ความสามารถในการบรรทุกของอากาศยาน  และประสิทธิภาพของระบบค้นหา
เป้าหมายด้วยความร้อนลดลง 
 การวิเคราะห์ลักษณะอ่ืน ๆ  ของสนามรบ  ลักษณะอื่น ๆ  ในที่นี้หมายถึง  สภาพของสนาม
รบในทุก ๆ  ด้านเว้นภูมิประเทศและสภาพลมฟ้าอากาศ  ในขั้นตอนนี้จะท าการวิเคราะห์ลักษณะอ่ืน ๆ  
ของสนามรบอันได้แก่  โครงสร้างพื้นฐานด้านการสิ่งก าลังบ ารุง  ข้อมูลประชากร  เศรษฐกิจ  การเมือง  
และก าหนดผลกระทบของลักษณะอื่น ๆ  ที่มีต่อการปฏิบัติการทางทหารโดยทั่วไปของทั้งสองฝ่าย  ซึ่ง
ในบางสถานการณ์ที่เป็นการปฏิบัติที่มิใช่สงคราม  ผลกระทบเหล่านี้จะมีมากกว่าผลแระทบที่เกิดจาก
ภูมิประเทศและ  สภาพลาฟ้าอากาศ  ผลผลิตที่ได้ในขั้นนี้จะจัดท าเป็นแผ่นภาพ  หรือตารางก าหนด
ผลกระทบที่มีต่อขีดความสามารถและหนทางปฏิบัติของทั้งสองฝ่าย 
ขั้นตอนท่ี  ๓  ประเมินค่าภัยคุกคาม  เป็นการพิจารณาขีดความสามารถหลักนิยม,  ยุทธวิธี,  เทคนิค และ 
รปจ. ที่ข้าศึกจะน ามาใช้เป็นการประเมินค่าอย่างมีเหตุผล  เพื่อให้ทราบว่าอะไรที่ฝ่ายคุกคามสามารถ
ปฏิบัติได้  และปฏิบัติไม่ได้การประเมินค่าของภัยคุกคามสามารถกระท าได้  ๒  ขั้นตอน  คือ ขั้นจัดท า
รูปแบบการปฏิบัติของภัยคุกคามและขั้นก าหนดขีดความสามารถของภัยคุกคาม   ขั้นจัดท ารูปแบบการ
ปฏิบัติของภัยคุกคาม  จะแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามจะปฏิบัติอย่างไร  รูปแบบการปฏิบัติของภัยคุกคาม
จะมีส่วนประกอบที่ส าคัญ  ๔  ส่วน  คือ  แผ่นภาพหลักนิยม,  ยุทธวิธีและทางเลือกในการปฏิบัติที่ข้าศึก
จะน ามาใช้,  เป้าหมายคุ้มค่า, แฟ้มท าเนียบก าลังรบ 
 แผ่นภาพหลักนิยม  ( Doctrinal  template )   เป็นแผ่นภาพมาตราส่วนแสดงรูปแบบการวาง
ก าลังและการกระจายก าลังตามหลักยุทธวิธี  เมื่อไม่มีข้อจ ากัดใด ๆ  ในสนามรบการวิเคราะห์หลักนิยม
ของภัยคุกคาม  จะท าให้มองเห็นว่าโดยปกติจะมีการจัดก าลังวางก าลังและใช้หน่วย  ตลอดจน
ระบบปฏิบัติการในสนามรบอย่างไร  แผ่นภาพหลักนิยมส าหรับการรบตามแบบจะแสดงให้เห็นรูปแบบ
การปฏิบัติทั้งในการรบด้วยวิธีรุก  และด้วยวิธีรับ  ส าหรับการปฏิบัติการที่มิใช่สงคราม  แผ่นภาพหลัก
นิยมจะแสดงรูปแบบของการซุ่มโจมตี,  การก่อวินาศกรรม  ฯลฯ 
 ยุทธวิธีและทางเลือกในการปฏิบัติ   ( Tactics  and  Options  )  คือยุทธวิธีและทางเลือกที่
ข้าศึกจะน ามาใช้ปฏิบัติ เช่น  การด าเนินกลยุทธ์ตามหลักนิยมของหน่วยรองหลักของข้าศึกซึ่งโดยปกติ
แล้วจะพิจารณาหน่วยขนาดต่ ากว่าหน่วยเรา   ๑  ระดับ  เช่น  ถ้าเราเป็นหน่วยระดับกองพลจะพิจารณา 
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ข้าศึกในระดับกรม  หรือข้าศึกอาจจะใช้ระบบปฏิบัติการในสนามรบ  ( Bos )  เพื่อสนับสนุนขั้นตอน
ต่าง ๆ  ของของการก าหนดกลยุทธ์ที่เป็นอยู่ก็ได้  บางที่ก็อาจใช้ล าดับเหตุการณ์ที่ใช้ในการวางแผนตาม 
หลักนิยม  และการประสานสอดคล้อง  จากระบบปฏิบัติการในสนามรบมาสนับสนุนขั้นตอนของการ
ด าเนินกลยุทธ์ของฝ่ายตนหรือไม่ก็อาจใช้ทางเลือก   ในการปฏิบัติที่เคยน ามาใช้แล้วประสบความส าเร็จ
หรือไม่ประสบความส าเร็จเป็นต้น 
 เป้าหมายคุ้มค่า   ( High  Value  Target   :  SVT )  คือการก าหนดเคร่ืองมือที่ฝ่ายข้าศึก
จ าเป็นต้องมีไว้เพื่อการบรรลุภารกิจเป็นเป้าหมายคุ้มค่า  ( SVT )  ลงในแผ่นภาพหลักนิยม  แล้วจัดล าดับ
เป้าหมายคุ้มค่าตามความส าคัญที่มีต่อการปฏิบัติของข้าศึกไว้ในตารางเป้าหมายคุ้มค่า  ตารางเป้าหมาย
คุ้มค่าจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งหมายถึงความส าคัญของ
เป้าหมายคุ้มค่าต่าง ๆ  จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน 
 แฟ้มท าเนียบก าลังรบ    เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญที่จะท าความเข้าใจ  การปฏิบัติของภัยคุกคาม
ต่าง ๆ   ได้เป็นอย่างดีแฟ้มท าเนียบก าลังรบจะได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง  ตามข้าวสาร / ข่าวกรอง 
ที่ได้รับรายงานเข้ามาและตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   แฟ้มท าเนียบก าลังรบควรมีข้อมูลของฝ่าย
ข้าศึกดังนี้   การจัดก าลัง,  การวางก าลัง,  อ านาจก าลังรบ,  ยุทธวิธีและรูปแบบการปฏิบัติการฝึก,  การส่ง
ก าลัง,  ประสิทธิภาพในการรบ,  ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลอื่น ๆ  สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้จะส่งผลถึงขีด
ความสามารถของข้าศึก  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติของฝ่ายเรา 
ขั้นตอนท่ี  ๔  พิจารณาเลือกหนทางปฏิบัติของภัยคุกคามในขั้นน้ีการพิจารณา   เลือกหนทางปฏิบัติของ
ภัยคุกคามมีอยู่ด้วยกัน  ๕  ขั้นตอนย่อยดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  ๑  การก าหนดที่หมายเป็นไปได้และผลลัพธ์  ( End  State )  ที่ข้าศึกต้องการเร่ิม
ด้วยการก าหนดที่หมายที่เป็นไปได้  และผลลัพธ์ทีต่้องการของภัยคุกคามในระดับที่สูงกว่าหน่วย
พิจารณา  ๑  ระดับ  และก าหนดที่หมายที่เป็นไปได้  และผลลัพธ์ที่ต้องการของหน่วยรองลงไปต่ ากว่า
หน่วยพิจารณา  ๒  ระดับ  การก าหนดที่หมายจะก าหนดด้วยภูมิประเทศหรือก าลังที่หมายภูมิประเทศไม่
ว่าจะเป็นที่หมายระหว่างทาง  หรือที่หมายขั้นสุดท้ายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภูมิประเทศส าคัญส่วนที่
หมายก าลังนั้นปกติจะเป็นก าลังในพื้นที่ส่วนหลังหรือกองหนุน 
 ขั้นตอนที่  ๒  การก าหนดหนทางปฏิบัติที่เป็นไปไม่ได้ทั้งสิ้นของภัยคุกคามในขั้นน้ีเป็น
การน าเอาหนทางปฏิบัติโดยทั่วไปของข้าศึกซึ่งสามารถปฏิบัติได้  ตามหลักนิยมในขั้นการวิเคราะห์ภัย
คุกคามในขั้นตอนที่  ๓  ของ  IPB  มาเทียบเคียงกับที่หมายที่เป็นไปได้หนทางปฏิบัติใดที่ไม่บรรลุที่
หมายดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งไป ในขั้นตอนนี้จะน าหนทางปฏิบัติที่เหลือไปสนธิกับผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมในสนามรบในขั้นตอนที่  ๒  ของ  IPB  ( อธิบายผลกระทบของสภาพแวดล้ม )  จะท าให้
มองเห็นหนทางปฏิบัติโดยทั่วไปเหล่านั้น ในแต่ละหนทางปฏิบัติจะปฏิบัติได้อย่างไร ภายใต้ภูมิประเทศ
สภาพลมฟ้าอากาศและปัจจัยอื่น ๆ  ในสนามรบที่เป็นอยู่หลังจากนั้นก็น าแต่ละหนทางปฏิบัติมา
วิเคราะห์และพัฒนาตามบรรทัดฐานของความเหมาะสม  ความเป้ไปได้การยอมรับได้  ความแตกต่าง
ของแต่ละหนทางปฏิบัติของข้าศึก  เพื่อให้ได้หนทางปฏิบัติที่เป็นไปได้มากที่สุดของข้าศึก 
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                  ขั้นตอนที่  ๓  การประเมินค่าและก าหนดล าดับความน่าจะเป็นไปได้ของแต่ละหนทางปฏิบัติ  
ในขั้นนี้  หนทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ทั้งสิ้นของข้าศึกจะได้รับการประเมินค่า  และก าหนดระดับความ
น่าจะเป็นไปได้โดยการก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อน  จุดศูนย์ดุล และจุดแตกหักของแต่ละหนทางปฏิบัติ
ให้ค่าความเหมาะสมความเป็นไปได้  การยอมรับได้และความเป็นไป  ตามหลักนิยมของแต่ละหนทาง
ปฏิบัติ  พิจารณาโอกาสที่จะประสบความส าเร็จด้วยการจู่โจมของแต่ละหนทางปฏิบัติ  รวมทั้งพิจารณา
การวางก าลังและการปฏิบัติของข้าศึกในปัจจุบันว่า  หนทางปฏิบัติใดที่ข้าศึกพร้อมที่จะปฏิบัติ  ได้ทันที
แต่ต้องระลึกไว้เสมอเกี่ยวกับเร่ืองของการลวง  เมื่อน าปัจจัยต่าง ๆ  มาด าเนินการเปรียบกับหนทาง
ปฏิบัติต่าง ๆ  ของข้าศึกแล้วให้จัดล าดับหนทางปฏิบัติเหล่านั้นตามล าดับความน่าจะเป็นไปได้  ล าดับ
ความน่าจะเป็นไปได้นี้จะได้รับการปรับปรุงเมื่อภาพข่าวกรอง  และสถานการณ์เปลี่ยนไป 
 ขั้นตอนที่  ๔  การพัฒนาหนทางปฏิบัติ  ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นหลังจากได้จัดล าดับความน่าจะ
เป็นไปได้ของหนทางปฏิบัติของข้าศึกแล้วแต่ละหนทางปฏิบัติจะถูกน ามาพัฒนาในรายละเอียดให้
ได้มากที่สุดเท่าที่เวลาและสถานการณ์จะอ านวยให้  การพัฒนาหนทางปฏิบัติทุกหนทางปฏิบัติ  จะ
สิ้นเปลืองเวลามากดังนั้น  ผบ.อาจจะก าหนดให้พัฒนาหนทางปฏิบัติของข้าศึกที่น่าจะเป็นไปได้มาก
ที่สุด  และหนทางปฏิบัติที่คาดว่าจะเป็นอันตรายต่อฝ่ายเรามากที่สุด   เพื่อเป็นการประหยัดเวลาหนทาง
ปฏิบัติของข้าศึกที่สมบูรณ์ต้องตอบค าถามเหล่านี้ได้ คือ  ท าไม, อะไร, เมื่อไร, ที่ไหน, อย่างไร 
 “ท าไม”  คือ  ท าไมข้าศึกจึงต้องการบรรลุที่หมายหรือผลลัพธ์ของหนทางปฏิบัตินั้น 
 “อะไร”  คือ  อะไรคือรูปแบบของหนทางปฏิบัตินั้น  เช่นเข้าตี, ตั้งรับ, เพิ่มเติมก าลัง ฯลฯ 
 “เมื่อไร”  คือ  เวลาที่เร็วที่สุดที่จะเร่ิมหนทางปฏิบัตินั้น 
 “ที่ไหน”  คือ  พื้นที่ปฏิบัติการ, เส้นหลักการรุก, แนวทางเคลื่อนที่ และที่หมายของหนทาง
ปฏิบัตินั้น 
 “อย่างไร”  คือ  วิธีการ  เช่น การวางก าลัง, ความพยายามหลักแผนด าเนินกลยุทธ, การ
สนับสนุน, การสนับสนุนการช่วยรบ ฯลฯ  เมื่อได้พัฒนาหนทางปฏิบัติของข้าศึกแล้วจะได้ผลผลิต ๓ 
สิ่งคือ   
 ๑.  แผ่นภาพสถานการณ์   คือแผ่นภาพแสดงภาพการวางก าลังของข้าศึก  ซึ่งน่าจะเป็นใน
แต่ละหนทางปฏิบัติจากการผสมผสานกันระหว่างแผ่นภาพหลักนิยมกับผลกระทบของสภาพแวดล้อม 
 ๒.  ส่วนที่เป็นข้อความของหนทางปฏิบัติ  และทางเลือกในการปฏิบัติต่าง ๆ  เป็นข้อความ
ที่บรรยายภาพการปฏิบัติของข้าศึกในแผ่นภาพสถานการณ์  อาจท าเป็นข้อความบรรยายธรรมดา  ไป
จนถึงตารางประสานสอดคล้องซึ่งแสดงให้เห็นการปฏิบัติต่าง ๆ   ของแต่ละหน่วยน าไปใช้ในขั้นตอน
ของการจ าลองยุทธ์และพัฒนาไปเป็นแผ่นภาพเหตุการณ์  รวมทั้งการจัดท ารายการสิ่งบอกเหตุอีกด้วย 
                  ขั้นตอนที่  ๕  การก าหนดแนวทางในการรวบรวมข่าวสารขั้นต้น  ขั้นตอนที่ก าหนดขึ้นมา
เพื่อระบุให้ได้ว่า  หนทางปฏิบัติใดที่ข้าศึกจะน ามาใช้โดยการก าหนดพื้นที่  และเหตุการณ์หรือการ
ปฏิบัติที่ส าคัญอันเฉพาะเจาะจง  ซึ่งหากปรากฏขึ้นจริงจะเป็นเคร่ืองแสดงว่าข้าศึกได้เลือกหนทางปฏิบัติ
ใดแล้ว  พื้นที่ซึ่ง 
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คาดว่าเหตุการณ์หรือการปฏิบัติที่ส าคัญจะเกิดขึ้นเราเรียกว่า  “พื้นที่สนใจก าหนด”  ( Named  area  of  
interest  :  NAI  )  ส่วนการปฏิบัติใด ๆ  ซึ่งจะแสดงถึงหนทางปฏิบัติที่ข้าศึกเลือกน ามาใช้เราเรียนว่า  
“สิ่งบอกเหตุ”   (  Imdicator  ) 
 พื้นที่สนใจ   ( NAI )  อาจเป็นจุด, เส้นทางหรือพื้นที่ใด ๆ  ซึ่งคาดว่าข้าศึกจะเคลื่อนที่ผ่าน  
หรือปฏิบัติการใด ๆ  ซึ่งจะสามารถยืนยันหรือปฏิเสธหนทางปฏิบัติของข้าศึกได้พื้นที่สนใจ  ( NAI  )  
จะถูกก าหนดลงบนแผ่นภาพเหตุการณ์  (Event  template )  พร้อมทั้งก าหนดหมายเลขและจัดล าดับ
ความเร่งด่วนไว้  พื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็นพื้นที่ที่ส าคัญในการรวบรวมข่าวสารพื้นที่สนใจ  ( NAI  )  
อาจเป็นลักษณะภูมิประเทศที่สังเกตเห็นได้เด่นชัดสัมพันธ์กับเส้นขั้นเวลา( TPL )    จะอ านวยประโยชน์
ต่อระบบการลาดตระเวน  และเฝ้าตรวจโดยมุ่งไปยังพื้นที่ที่ปรากฏการปฏิบัติของข้าศึก  ระบุเหตุการณ์
ส าคัญที่จะเกิดขึ้น  โดยก าหนดเวลาและสถานที่ที่เกิดขึ้นได้สามารถพิสูจน์ทราบเจตนารมณ์ของข้าศึก
โดยการเทียบเคียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ในพื้นที่สนใจต่างๆ 
 แผ่นภาพเกตุการณ์    แผ่นภาพเหตุการณ์จะแสดงพื้นที่ที่รวบรวมข่าวสารซึ่งจะชี้ให้เห็นว่า
ข้าศึกเลือกใช้หนทางปฏิบัติใด  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการรวบรวมข่าวสาร  และการท าแผนลาดตระเวน
และเฝ้าตรวจต่อไป  เหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่สนใจก าหนดในแผ่นภาพเหตุการณ์เรียกว่า 
“สิ่งบอกเหตุ”  จะแสดงไว้ในตารางเหตุการณ์  พร้อมด้วยเวลาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  แผ่นภาพเหตุการณ์จะ
ช่วยในการวิเคราะห์ล าดับการปฏิบัติที่น่าจะเกิดขึ้นในแต่ละหนทางปฏิบัติ  ของข้าศึกและความสัมพันธ์
ของการปฏิบัติเหล่านั้นแผ่นภาพเหตุการณ์เป็นหน่ึงในผลผลิตหลักของกระบวนการ  IPB  ซึ่งเป็นมูล
ฐานในการจ าลองยุทธ์กับหนทางปฏิบัติ  ของฝ่ายเราต่อไปน าไปสู่การปรับปรุงแผ่นภาพเหตุการณ์  และ
ผลผลิตที่เรียกว่า  “แผ่นภาพตกลงใจ”   ( DST  )  ซึ่งใช้ขอ้มูลจากแผ่นภาพเหตุการณ์ก าหนดจุดตกลงใจ
ต่าง ๆ  ขึ้นเพื่อให้  ผบ.ฝ่ายเราสามารถตกลงใจเพื่อตอบโต้การปฏิบัติของข้าศึก  และเหตุการณ์วิกฤตที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมตามข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้ในแผ่นภาพตกลงใจ   ( DST  )  และตารางตกลงใจ   
( Decision  Sepport  Matrix )   
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 ตอนที่ ๓  วงรอบข่าวกรอง 
  วงรอบข่าวกรอง  คืองานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต  และการใช้ข่าวกรอง  โดยทั่ว ๆ ไป
แบ่งออกเป็น  ๔ ขั้นตอน  ซึ่งมุ่งไปสู่ภารกิจของผู้บังคับบัญชา  โดยมีการวางแผนและการก ากับดูแล  
เป็นงานที่ส าคัญและเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน  งานในวงรอบข่าวกรองได้แก่  การวางแผนรวบรวม
ข่าวสาร  การรวบรวมข่าวสาร  การด าเนินกรรมวิธี  การกระจายและการใช้ข่าวกรอง 
  วงรอบข่าวกรองเป็นงานที่ต่อเน่ือง  งานบางอย่างอาจเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน  เช่น  
ในขณะที่ก าลังรวบรวมข่าวสารอันใหม่จากแหล่งข่าวทั้งปวงอยู่นั้น  ก็จะท าการวิเคราะห์ข่าวสารอ่ืน ๆ 
ที่รวบรวมมาได้ก่อนแล้ว  เพื่อด าเนินกรรมวิธีเป็นข่าวกรองและกระจายต่อไป(วิชาการข่าว : ศม.) 
  ๑.  ข่าวสารทางทหาร  หมายถึง  เอกสารข้อเท็จจริง  สรรพวัตถุ  ภาพถ่าย  แผนที ่ 
แผนผัง  รายงาน  หรือการตรวจการณ์ทุวิถีทาง  ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการปฏิบัติการของข้าศึก  
หรือพื้นที่ปฏิบัติการซึ่งน่าจะเป็นไปได้หรือก าลังเป็นอยู่ ข่าวสารทุกชิ้นไม่ควรละเลย  ข่าวสารดูเหมือน
จะไม่มีความส าคัญในตอนต้น ๆ เมื่อได้น ามาเปรียบเทียบกับข่าวสารอ่ืน ๆ อาจกลายเป็นข่าวที่มี
ความส าคัญยิ่งขึ้นก็ได้   
  ๒.  ข่าวกรองทางทหาร  คือ  ข่าวที่ได้รับการรวบรวม  จัดระเบียบ,  วิเคราะห์,  สนธิ
กรรมและการตีความ  ข่าวสารทั้งมวลที่เกี่ยวกับ  ข้าศึก  พื้นที่ปฏิบัติการ  รวมทั้งภูมิประเทศ,  ลมฟ้า
อากาศ  ซึ่งน่าจะเป็นไปได้หรือก าลังเป็นอยู่  ข่าวกรองทางทหารยังหมายรวมถึงการพิจารณาขีด
ความสามารถของข้าศึกในปัจจุบัน  และอนาคต  จุดอ่อน  และหนทางปฏิบัติของข้าศึกซึ่งอาจจะ
กระทบกระเทือนต่อความส าเร็จภารกิจของฝ่ายเรา   ข่าวกรองทางทหารนี้ย่อมใช้เป็นมูลฐานส าหรับ
ประมาณสถานการณ์และการวางแผนการยุทธ์ทั้งหมด  ข่าวกรองทางทหารนี้ยังหมายรวมถึงการต่อต้าน
ข่าวกรองอีกด้วย 
  ๓.  ข่าวกรองยุทธศาสตร์  คือ  ข่าวกรองเกี่ยวกับขีดความสามารถ  จุดอ่อนและหนทาง
ปฏิบัติ  ซึ่งผลิตขึ้นส าหรับผู้บังคับหน่วยทหารชั้นสูงใช้ส าหรับการวางแผน  และบริหารงานในการ
ป้องกันประเทศในยามสงบ  และปฏิบัติการทางทหารในยามสงคราม(วิชาการข่าว : ศม. ) 
  ๔.  ข่าวกรองการรบ  คือ  ความรู้เกี่ยวกับ  ข้าศึก  ลมฟ้าอากาศ  และภูมิประเทศ  ที่
ผู้บังคับบัญชาต้องการ  เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนและปฏิบัติการทางยุทธวิธี  ข่าวกรองการรบย่อม
ได้มาจากการประเมินค่าข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึกทั้งในด้านขีดความสามารถและจุดอ่อน  ลมฟ้าอากาศ 
และภูมิประเทศ  ความมุ่งหมายของข่าวกรองการรบคือ  เพื่อลดความไม่แน่นอนของปัจจัยข่าวกรอง
ทางการรบ ( ข้าศึก  ภูมิประเทศ  ลมฟ้าอากาศ )  ซึ่งจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความส าเร็จภารกิจให้
เหลือน้อยที่สุด( คู่มือข่าวกรองการรบ ระดับกรมและกองพัน : ศร. ) 
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การวางแผนรวบรวมข่าวสาร 
 การวางแผนรวบรวมข่าวสารย่อมท าให้นายทหารฝ่ายการข่าวสามารถท าการรวบรวม

ข่าวสารได้ตรงกับความเป็นจริง  ด้วยระบบการที่เป็นระเบียบ  ในทางอุดมคติแล้วแผนการรวบรวม
ข่าวสารย่อมท าให้ประกันได้ว่า  ข่าวสารที่จ าเป็นทั้งมวลรวบรวมมาได้ทันเวลาที่จะใช้ประโยชน์  และ
แหล่งสารที่เป็นไปได้ทั้งมวล  ได้ถูกแสวงประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารที่เหมาะสมแล้ว 
ล าดับขั้นการรวบรวมข่าวสาร 

๑. ก าหนดความต้องการข่าวกรอง  ที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการตกลงใจ  และการวาง 
แผนการยุทธ  รวมทั้งก าหนดความเร่งด่วนต่อความต้องการข่าวกรอง 

 ๒.  ก าหนดสิ่งบอกเหตุ  โดยการวิเคราะห์ความต้องการข่าวกรอง  เพื่อก าหนดว่า
พฤติกรรมของข้าศึกหรือพื้นที่ปฏิบัติการใด  ที่สามารถแสดงถึงค าตอบต่อความต้องการข่าวกรองได้ 

วงรอบข่าวกรอง 

การวางแผนรวบรวมข่าวสาร 
- ก าหนดความต้องการ 
- ก าหนดสิ่งบอกเหต ุ
- ก าหนดและเลือกรายการข่าวสารที่เจาะจง 
- ก าหนดและเลือก จนท.  รวบรวมข่าวสาร 
- เตรียมและส่งค าสั่งค าขอ 
- ติดตาม  ก ากับดูแล 
 

การกระจายและการ
ใช้ข่าวกรอง 
- ทันเวลาผู้เกี่ยวข้อง
ใช้     
  ประโยชน์ 
- แบบฟอร์มและ
เคร่ือง  
 มือที่เหมาะสม 
 

การรวบรวมข่าวสาร 
- เจ้าหน้าที่รวบรวม
ข่าว 
- แหล่งข่าว 

ภารกิจ 

การด าเนินกรรมวิธี 
- การบันทึก 
- การประเมินค่า 
-การตีความ 
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            ๓.  ก าหนดหรือเลือกรายการข่าวสารอันมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  เพื่อใช้เป็นมูลฐานใน
การจัดท าค าสั่งและค าขอข่าวสาร  การได้รับข่าวสารหรือไม่ได้ข่าวสาร  อาจเป็นสิ่งบอกเหตุใช้เพื่อ
ยืนยันหรือปฏิเสธความต้องการข่าวกรองรายการนั้น ๆ  

 ๔.  ก าหนดและเลือกเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร  เพื่อหาข่าวสารมาท าให้เป็นข่าวกรอง
ตามความต้องการ  โดยพิจารณาขีดความสามารถเป็นมูลฐาน 

 ๕.  เตรียมและส่งค าสั่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารที่ได้เลือกสรรแล้ว  เพื่อ
ขอให้รวบรวมข่าวสารนั้น ๆ 

 ๖.  ติดตามผลและก ากับดูแลการปฏิบัติงานรวบรวมข่าวสาร  เพื่อประกันได้ว่าจะได้รับ
ข่าวสารทันเวลาที่จะน าไปใช้ประโยชน์ (วิชาการข่าว : ศม.) 

การรวบรวมข่าวสาร 
 การรวบรวมข่าวสาร คือ  การแสวงหาประโยชน์จากแหล่งข่าวของเจ้าหน้าที่รวบรวม

ข่าวสาร  และรายงานข่าวสารนั้นมายังเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารอย่างมีระเบียบ 
 การรวบรวมข่าวสาร  เป็นการปฏิบัติที่กระท าต่อเน่ืองหลังจากที่ได้วางแผนรวบรวม

ข่าวสารในขั้นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้ว  โดยเร่ิมต้นจากการก าหนดหัวข้อข่าวสารส าคัญ  วิเคราะห์หัวข้อ
ข่าวสารส าคัญออกมาแล้ว  ก าหนดสิ่งบอกเหตุ  และก าหนดหัวข้อข่าวสารที่เจาะจง  ซึ่งจะต้องหาโดย
แปลงให้เป็นค าสั่งค าขอ  แล้วมอบค าสั่งค าขอนั้น ๆ  ให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารที่เหมาะสม  ไปหา
จากแหล่งข่าวต่าง ๆ ที่น่าจะมีข่าวนั้น ๆ อยู่ 

 วิธีการในการรวบรวมข่าวสารในสนามรบประกอบด้วยงานส าคัญ คือ  การเฝ้าตรวจ
สนามรบ  การลาดตระเวนทางพื้นดินและทางอากาศ  การต่อต้านการลาดตระเวน  และการค้นหาที่หมาย 

การด าเนินกรรมวิธี 
 ล าดับในการด าเนินกรรมวิธี  ขึ้นอยู่กับลักษณะของข่าวสาร  โดยธรรมดาการบันทึก

มักจะเป็นงานขั้นแรก  อย่าไรก็ตาม  เมื่อข่าวสารมีความเร่งด่วน  การบันทึกอาจกระท าไปพร้อม ๆ กับ
การประเมินค่าและการตีความก็ได้  ข่าวสารที่มีความต้องการทันทีโดยหน่วยเหนือ  หน่วยรอง  หรือ
หน่วยข้างเคียง  จะกระจายไปก่อนที่การด าเนินกรรมวิธีจะเสร็จสิ้น  ข่าวสารที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใน
ทันทีทันใดแต่น่าจะมีคุณค่าในอนาคตโดยธรรมดาจะด าเนินกรรมวิธีให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะแจกจ่ายเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

 การด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสาร  เป็นการปฏิบัติในขั้นที่ ๓  ของวงรอบข่าวกรอง  เพื่อ
เปลี่ยนข่าวสารให้เป็นข่าวกรอง การด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารน้ีประกอบด้วยการด าเนินการ ๓  
ประการ  คือ 

  ๑.  การบันทึก 
  ๒.  การประเมินค่า 
  ๓.  การตีความ 
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            การประเมินค่าและการตีความอาจจะกระท าพร้อม ๆ กันแล้วจึงกระจายออกไปทันที  
เช่น  ข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้  และเชื่อว่าข่าวสารน้ันเป็นความจริง  ดังเช่น  กล่าวถึงฝ่ายตรง
ข้ามก าลังจะเร่ิมเปิดการโจมตีขนาดใหญ่  ในกรณีเช่นนี้  การบันทึกนับเป็นงานที่มีความส าคัญเป็น
อันดับรอง  และการรายงานข่าวสารที่ว่า  การโจมตีขนาดใหญ่ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วถือว่าเป็นงานส าคัญ
อันดับแรก  โดยจะกระจายออกไปในทันทีภายหลังจากที่ได้รับข่าวดังกล่าวนี้ 

 การรายข่าวสารไปยังหน่วยเหนือ  อาจกระท าพร้อมไปกับการด าเนินกรรมวิธี เช่น  
เพื่อต้องการที่จะลดเวลาในการผลิตข่าวกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายจากการระดมยิง  และการ
ใช้สารเคมีชีวะ  ผู้บังคับบัญชาอาจจะสั่งการว่าข่าวสารทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดโดยเฉพาะ  
เช่น  หน่วยทหาร  พื้นที่บริเวณใด  หรือการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม  จะต้องรายงานให้หน่วยรองทราบ  
พร้อม ๆ กับการด าเนินกรรมวิธี 
การบันทึก 

 การบันทึก  คือ  การจัดระเบียบข่าวสารที่ได้รับจากรายงานข่าว/เหตุการณ์  การบันทึก
จะช่วยให้การตีความในโอกาสต่อไปนั้นง่ายเข้า  และมีความแน่นอนมากขึ้น  ด้วยการน าข่าวสารไปวาด
ภาพ  โดยน าไปรวมกับข่าวกรองเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่มีอยู่  อีกทั้งยังช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดท า
รายงานข่าวกรอง  เคร่ืองมือที่ใช้ในการบันทึกจะต้องมีจ านวนเพียงพอที่จะใช้ปฏิบัติงานต่อข่าวสารและ
ข่าวหรองที่ได้รับเป็นจ านวนมาก ๆ   และสามารถสนองความต้องการให้แก่เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ อีกด้วย  
เคร่ืองมือและวิธีการในการบันทึกทั้งปวง  ที่จะต้องอ านวยให้สามารถจะกระจายข่าวสารและข่าวกรอง
ได้ทันเวลาเคร่ืองมือในการบันทึกข่าวสารโดยทั่ว ๆ ไปของหน่วยระดับกองพลและต่ ากว่ามี ๔  ประเภท
คือ 

  ๑.  บันทึกประจ าวัน ( บปว. : Journal ) 
  ๒.  แผนที่สถานการณ์  ( ผท. : Situation  Map ) 
  ๓.  เอกสารแยกเร่ืองข่าวกรอง  ( อย. : Intel  Work  Book ) 
  ๔.  แฟ้มข่าวกรอง  ( ฟ. : Intel  File ) 
 
 บันทึกประจ าวัน  คือ  บันทึกสั้น ๆ ที่บันทึกเร่ืองตามล าดับของเหตุการณ์ส าคัญๆ ที่

เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับปัจจัยข่าวกรองทางการรบนั่นเอง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ สาสน์ หรือค าสั่ง โดย
ระบุว่าข่าวนั้นๆมาจากใคร หรือแหล่งข่าวใด บันทากประจ าวันประกอบด้วย ๒ ส่วนใหญ่ า   คือ แฟ้ม
บันทึกประจ าวัน และแผ่นบันทึกประจ าวัน  

            ลักษณะของบันทึกประจ าวันเป็นเอกสารถาวร ซึ่งจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน เร่ืองที่จะ
น ามาบันทึกเฉพาะเร่ืองส าคัญ และจะมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของนายทหารฝ่ายการข่าว
เท่านั้น 
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            การเร่ิมบันทึกและการปิดบันทึกโดยปกติท ากระท าเป็นวันๆ หรือในวงรอบ ๒๔ ชั่วโมง 
แต่ในบางกรณี อาจจะเปิดปิดการบันทึกตามขั้นตอนของการยุทธที่ส าคัญๆ ก็ได้  หรือในบางกรณีอาจ
กระท าตามระยะเวลาที่หน่วยเหนือก าหนดให้ก็ได้ 

            การบันทึกให้สรุปเป็นข้อความสั้นๆ ชัดเจน และแน่นอน  ถ้าเป็นข่าวสารหรือค าสั่งเป็น
ลายลักษณ์อักษร หลังจากได้สรุปข้อความสั้นๆ ลงในบันทึกประวันแล้ว ให้เก็บตัวจริงหรือต้นฉบับเข้า
แฟ้มบันทึกประจ าวันเพื่อเป็นหลักฐาน 

การท าบันทึกประจ าวันอาจกระท าได้ ๓ วิธีคือ 
           -ให้นายทหารฝ่ายธุรการและก าลังพลของหน่วยเป็นผู้ท าบันทึกประจ าวันของหน่วยเป็น               

ส่วนรวม 
           -  ให้แต่ละแผนกฝ่ายอ านวยการต่างก็ท าของตนเอง 
               ให้แต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องท าคู่กัน เช่น ฝ่ายธุรการและก าลังพล,ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง 

และฝ่ายกิจการพลเรือน ท าคู่กัน และฝ่ายการข่าว และฝ่ายยุทธการและการฝึก ท าคู่กัน                 
การประเมินค่า 
                       การประเมินค่า  คือ  การตรวจสอบข่าวสารอันใดอันหนึ่ง เพื่อหาความเกี่ยวข้องของ
ข่าวสาร ความถูกต้องของข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและ จนท.รวบรวมข่าวสาร โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
         ความเกี่ยวข้องของข่าวสาร 
                       ๑.  ในทันทีที่ได้รับข่าวสารเข้ามา จะต้องพิจารณาว่าข่าวนั้นมีสาระส าคัญมากน้อยเพียงใด 
โดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ 
                          ๑.๑    เป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับข้าศึกหรือลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการหรือไม่ ? 
                             ๑.๒   เป็นข่าวสารที่ต้องการได้ในทันทีหรือไม่    ? ถ้าเป็นใครเป็นผู้ต้องการ ? 
                             ๑.๓ เป็นข่าวสารที่มีคุณค่า แก่หน่วยของตน หน่วยรอง หน่วยเหนือ หรือหน่วย         
ข้างเคียงหรือไม่         
                       ๒.   ความถูกต้องของข่าวสาร (ความแน่นอน )  

การพิจารณาความถูกต้องหรือความแน่นอนของข่าวสารมีข้อพิจารณาความถูก 
ต้องดังต่อไปนี้ 
                             -    ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ มีทางเป็นไปได้หรือไม่ 
                             -  ได้รับการยืนยันหรือสอดคล้องกับข่าวสาร ซึ่งได้รับจากแหล่งข่าว หรือเจ้าหน้าที่
รวบรวมข่าวสารอ่ืน ๆ หรือไม่ 
                             -      ข่าวสารน้ันตรงหรือขัดแย้งกับข่าวสารเร่ืองเดียวกันที่มีอยู่เดิมหรือไม่ ?    
                            - ถ้าข่าวสารน้ันขัดแย้งกับข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งข่าวและเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร
อ่ืน ๆ ข่าวสารใดน่าจะเป็นจริงมากกว่ากัน 
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                              ๒.๒   วิธีตัดสินความแน่นอนที่น่าเชื่อถือมากที่สุด  คือการเปรียบเทียบกับข่าวสารที่
คล้ายกันซึ่งมีพร้อมอยู่แล้วในแฟ้มข่าวกรองหรือเอกสารแยกเร่ืองข่าวกรองที่จัดเข้าประเภทไว้อย่าง
เหมาะสมแล้วเมื่อมีโอกาส นายทหารฝ่ายการข่าวกรองควรหาข่าวสารเพื่อยืนยันหรือปฏิเสธจาก
เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารต่างกันและจากหลายแหล่งข่าว 
                              ๒.๓   การประเมินความแน่นอนของข่าวสาร จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
ระหว่างหน่วยระดับสูงกับหน่วยระดับต่ า เพราะเหตุความแตกต่างเกิดจากข้อเท็จจริงที่หน่วยระดับสูงซึ่ง
มีแหล่งข่าวและข่าวกรองจ านวนมากกว่าหน่วยระดับต่ า จึงย่อมมีโอกาสมากกว่าที่จะยืนยันสนับสนุน 
หรือ ปฏิเสธ ความแน่นอนของข้อมูลที่ได้รับรายงาน โดยไม่ค านึงถึงแหล่งข่าวในแต่ละระดับหน่วย 
จะต้องประเมินค่าอีก เพื่อหาความแน่นอนของข่าวสารและข่าวกกรองอีกคร้ังหนึ่ง 
                              ๒.๔   การก าหนดความถูกต้องของข่าวสาร   ค่าความถูกต้องของข่าวสารก าหนด
ตัวเลขดังนี้        
                                      ๑.   คือ รายงานไดรับการยืนยัน 
                           ๒.   คือ รายงานน่าจะเป็นความจริง 
                                ๓.   คือ รายงานมีทางว่าจะเป็นความจริง ( อาจจะเป็นจริง )  
                           ๔.   คือ รายงานสงสัยว่าจะไม่เป็นความจริง                                                                                                                                                                                                                                        

                    ๕.   คือ รายงานว่าน่าจะเป็นไปได้ 
                    ๖.   คือ รายงานว่าไม่ทราบจะจริงหรือไม่(ไม่สามารถตัดสินความจริงได้)  
                  ๒.๕   ถ้าสามารถแสดงความแน่นอนว่า ข่าวสารที่ได้รับรายงานนั้นเกิดจาก

แหล่งข่าวอ่ืนนอกเหนือไปจากข่าวสารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งแสดงถึงเร่ืองเช่นเดียวกัน ก็จัดอยู่ในประเภทที่ว่า มี
ข่าวสารยืนยัน และก็จะได้ค่าเป็น “๑”       

                  ๒.๖   ถ้าข่าวสารในข้อ ๒.๕ ข้างต้นไม่สามารถพิสูจน์ทราบความแน่นอนได้ และ
ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยข่าวสารน้ันมาจากแหล่งข่าวเดียวกันกับข่าวสารเร่ืองเดียวที่มีอยู่ก็จะจัดใน
ประเภท “น่าจะเป็นจริง” และให้ค่าเป็น “๒” 

                  ๒.๗   ถ้าจากการสอบสวนข้อเท็จจริงจากรายงานนั้น ปรากฏว่ายังไม่ได้รับข่าวสาร
คืบหน้าอื่นมายืนยัน แต่สามารถน ามาเปรียบเทียบกับลักษณะของที่หมายที่สังเกตมาแล้ว หรือถ้ารู้
เบื้องหลังของบุคคลที่เป็นผู้รายงานข่าวนั้น ว่าอาจจะมีการปฏิบัติตามที่รายงาน ดังนั้นข่าวสารที่ได้รับมา
ก็จะพิจารณาว่า “อาจจะเป็นจริง” และให้ค่าเป็น “๓” 

                  ๒.๘   ข่าวสารที่รายงานแตไ่ม่ยืนยัน และเนื้อความขัดกันกับการประมาณการถึง
ความคลี่คลายของข่าวสาร หรอขัดกับลักษณะที่หมายที่ทราบแล้ว ให้จัดอยู่ในประเภท “สงสัยว่าจะเป็น
จริง”และให้ค่าเป็น “๔” ตราบใดที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบว่าเป็นเท็จ โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่มีอยู่          

                  ๒.๙   ข่าวสารที่รายงานแต่ไม่ได้รับการยืนยันจากข้อมูลที่มีอยู่และขัดแย้งกับ
ประสบการณ์ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าจะเป็นไปได้ตามการคลี่คลายของที่หมายนั้นแล้ว ให้จัดอยู่ในประเภท  

 



 ๗๘ 

“ไม่น่าจะเป็นจริง” และให้ค่าเป็น “๕”  เช่นเดียวกับกับข่าวสารที่รายงานเข้ามาซึ่งขัดแย้งกับ
ข้อมูลที่มีอยู่เดิม ซึ่งก าหนดค่าไว้เป็น “๑” หรือ “๒” แล้วนั้นก็จะมีค่าเป็น “๕” เช่นกัน 

                  ๒.๑๐   ถ้าจากการสอบสวนรายงานฉบับนั้นเป็นที่เปิดเผยว่า ไม่มีมูลฐานที่จะน ามา
ก าหนดค่าตั้งแต่ “๑” ถึง “๕” ดังกล่าวให้จัดอยู่ในประเภท “ไม่อาจตัดสินความจริงได้” และให้ค่าเป็น 
“๖”  

           ๓.   ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร 
                  ๓.๑   การพิจารณาความเชื่อถือของแหล่งข่าวและเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร มี

ข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ 
                 -   แหล่งข่าวสารนั้นมีความถูกต้องและเชื่อถือได้เพียงใด ?  
             -  เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารได้รับการฝึก กับมีความเจนจัด และความสามารถ

เพียงพอแก่การรายงานข่าวสารน้ันถูกต้องหรือไม่ ? 
            -  ในสภาพเป็นอยู่ในขณะนั้น เช่น เวลา พื้นที่ เคร่ืองมือ และทัศนวิสัย และ

สามารถหาข่าวสารนั้นมาได้หรือไม่ ?   
                  ๓.๒ การก าหนดความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว และเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร  

ก าหนดโดยนายทหารฝ่ายการข่าว ให้เป็นตัวอักษรตามล าดับดังนี้ 
 ก. คือ ความเชื่อถือได้เต็มที่  
 ข.  คือ มักเชื่อถือได้ 
  ค.  คือ พอเชื่อถือได้ 
  ง.  คือ มกัเชื่อถือไม่ได้ 
  จ.  คือ เชื่อถือไม่ได้เลย 
  ฉ.  คือ ไม่ทราบว่าเชื่อถือได้หรือไม่     

                              ๓.๓   การก าหนดให้ค่า ก. ควรกระท าในโอกาสพิเศษจริง ๆ เป็นต้นว่าผู้ให้ข่าว
เป็นนายทหารฝ่ายการข่าว มีความจัดเจนเป็นเวลานาน และมีพื้นความรู้กว้างขวาง ยิ่งในโอกาสที่
นายทหารฝ่ายการข่าวท าการตรวจการณ์เหตุการณ์นั้นๆ ด้วยตาตนเองก็สมควรอย่างยิ่งที่จะก าหนดความ
น่าเชื่อถือนั้น 
                              ๓.๔   การก าหนดให้ค่า ข. แสดงว่าผู้ให้ข่าวเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความซื่อตรง และ
เป็นที่ยอมรับในความสามารถแล้ว 
                               ๓.๕     การก าหนดค่า  ค.,ง และ จ.  นั้นมีความน่าเชื่อถือลดหย่อนกันลงไป
ตามล าดับ ส าหรับการก าหนดค่า ฉ.นั้น แสดงว่ายังไม่เคยทราบเกี่ยวกับพื้นความรู้และความเชื่อถือของ
ผู้ให้ข่าวสารน้ันมาก่อนเลย 
                                  ๓.๖   แม้ว่าจะใช้ตัวเลขและตัวอักษรเป็นเคร่ืองแสดงถึงการประเมินค่ารายการข่าว 
สารแต่การก าหนดค่าตัวเลขกับตัวอักษรนี้เป็นอิสระแก่กัน เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารที่เชื่อถือได้เต็มที่ 
 



๗๙ 
 

คนหน่ึงอาจรายงานข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เต็มที่ ซึ่งเมื่ออาศัยพ้นฐานจากข่าวสารอ่ืนอาจ
ตัดสินค่าของข่าวเป็น “ไม่น่าจะเป็นจริง” ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้การประเมินค่าจากข่าวสารจะเป็น “ก-๕” 
แหล่งข่าวสารซึ่งเป็นที่ทราบดีแล้วว่าเชื่อถือไม่ได้ อาจให้ข่าวมีค่า ซึ่งเมื่อยืนยันกับแหล่งข่างอื่นที่ได้รับ
มาแล้วอาจยอมรับว่าเป็นข่าวสารที่มีความแน่นอน ในกรณีเช่นนี้รายงานข่าวสารนั้นจะประเมินค่าโดย
ให้เป็น “จ-๑” ข่าวสารที่รายงานมาแล้วและได้ประเมินค่าเป็น “ฉ-๖” อาจจะได้เกิดความแน่นอนขึ้นก็ได้ 
จึงไม่ควรจะทิ้งไปเสีย 
                              ๓.๗   รายงานข่าวสารที่กระจายไปยังหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยข้างเคียง
จะต้องแสดงผลการประเมินค่าไว้ในแต่ละรายการของข่าวสาร 
                       ในระดับกรม และกองพัน การประเมินค่าและตีความข่าวสารจะเป็นไปอย่างง่ายๆ อาจ
กระท าในใจ ทั้งนี้เพราะการให้คะแนนการประเมินค่าตามระเบียบมาตรฐานมีมากกว่าในหน่วยเหนือ  
ระบบนี้จะช่วยให้ ฝอ.๒ ในการด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยอ่ืนๆ และประเมินค่า
ข่าวสารที่กระจายไปยังหน่วยอื่น ๆ       
การตีความ          

การตีความ   เป็นการตรวจสอบหรือการวิเคราะห์ข่าวสารอย่างสมเหตุสมผล เพื่อ 
ค้นหาความหมายและความส าคัญของข่าวสารนั้น ๆ การตีความประกอบด้วยงาน ๓ ส่วนคือ 
   การวิเคราะห์  การสนธิ  การอนุมาน 
       ๑.   การวิเคราะห์                      
                        ๑.๑   การวิเคราะห์คือ การกรองหรือแยกข่าวสารที่ประเมินค่าแล้ว เพื่อแยกเอาส่วน
ส าคัญโดยค านึงถึงภารกิจและการปฏิบัติของหน่วยออกต่างหาก การวิเคราะห์ย่อมอาศัยการวินิจฉัยที่ดี 
และความรู้อย่างแท้จริงในเร่ือง หลักพื้นฐานการปฏิบัติทางทหาร , สภาพของพื้นที่ปฏิบัติการ      และ
สถานการณ์ของฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งหลักนิยมทางยุทธวิธี และการปฏิบัติที่ผ่ายมาของฝ่ายตรงข้าม 
                        ๑.๒   ในหน่วยระดับสูงกว่ากองพล  การวิเคราะห์มักจะต้องท าการวิจัยอย่างละเอียดถี่
ถ้วนด้วยความยากล าบากเป็นอย่างมาก เน่ืองจากปริมาณข่าวมีมากขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่จ านวนมากเข้ามามี
ส่วนรวมในการวิเคราะห์ แต่ต้องค านึงถึงภารกิจของหน่วย เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเวลาและใช้แรงงาน
ไปโดยไม่จ าเป็น      
       ๒.  การสนธิ  
                       ๒.๑   การสนธิ คือ การรวมส่วนต่าง ๆ ของข่าวสารที่ได้แยกออกจากกันในขั้นวิเคราะห์
แล้วน าไปรวมเข้ากับข่าวสารอ่ืนๆที่ทราบแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นภาพข่าวที่สมเหตุสมผล หรือให้ได้
สมมุติฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม หรืออิทธิพลของสภาพพื้นที่ปฏิบัติการที่มีผลต่อภารกิจ
ของหน่วย วิธีการเช่นน้ีอาจจะก าหนดสมมุติฐานขึ้นมากกว่าหนึ่งข้อก็ได้ โดยอาศัยพื้นฐานจากข่าวกรอง
ที่มีอยู่ 
                        
 



 ๘๐ 

                       ๒.๒   การก าหนดสมมุติฐาน นายทหารฝ่ายการข่าวกรองจะต้องหลีกเลี่ยงความคิดเห็น
อย่างอุปทาน และก าหนดสมมุติฐานโดยอาศัยพื้นฐานจากประสบการณ์และความปรารถนาของตนแต่ผู้
เดียว  แต่ต้องพยายามวางตัวในบทบาทของผู้บังคับหน่วยทหารของฝ่ายตรงข้าม 
                       ๒.๓   การสนธิอาจใช้การกระท าในใจให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย หรืออาจ
จัดท าโดยใช้เวลายาวนาน ทั้งนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข่าวสารเพิ่มเติมมีปริมาณมากเพียงใด 
        ๓.  การอนุมาน 
                        การอนุมาน คือ การพิจารณาเหตุผลจากสมมุติฐานที่ได้ก าหนดขึ้น แล้วก็ทดสอบแลพิจารณา 
ถือความเป็นไปได้จากผลที่ได้น ามาสนธิ การอนุมานก าหนดขึ้นเพื่อตอบค าถามทีว่า “ข่าวสารน้ีมี
ความหมายเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างกับสถานการณ์ฝ่ายตรงข้ามและสภาพพื้นที่ปฏิบัติการ” ค าตอบที่ได้รับ
จะเป็นข้อสรุปซึ่งจะใช้เป็นพื้นฐานในการก าหนดทางปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามในอนาคต และเพื่อท า
ประมาณการข่าวกรองให้ทันสมัยเสมอ 

การกระจายและการใช้ข่าวสารและข่าวกรอง 
  การกระจาย  หมายถึงการส่งข่าวสารและข่าวกรองอย่างทันเวลา  ในแบบฟอร์มและ
เคร่ืองมือที่เหมาะสม  ไปยังผู้ที่มีความต้องการทั้งปวง   ความมุ่งหมายหลักของการกระจายอย่างทันเวลา  
ก็เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตกลงใจได้อย่างเชื่อมั่น  ความมุ่งหมายรอง  ก็เพื่อให้ความรู้แก่ฝ่ายการ 
ข่าวกรองน าไปใช้ในการด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารที่ได้รับมาใหม่   ข่าวกรองคงน าไปใช้ในลักษณะ  
เช่นเดียวกันนี้ในทุกระดับหน่วย  เคร่ืองมือที่ใช้ในการกระจายจะเป็นเหมือนกันในทุกระดับหน่วย  
ความแตกต่างกันเกิดจากปริมาณของข่าวสาร  ขอบเขตที่ต้องการให้ครอบคลุม  และความถี่ในการ
กระจายเท่านั้น 
ข้อพิจารณาในการกระจายข่าวสารและข่าวกรอง 
 ๑.     วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการกระจายข่าวกรอง  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ
ข่าวกรองในหน่วยระดับต่าง ๆ มีภาพข่าวกรองโดยทั่วไปเหมือนกัน  และอ้างถึงโครงร่างการข่าว
เช่นเดียวกันในการวางแผนการยุทธ์ 
 ๒.  ข่าวกรองจะกระจายภายในหน่วยจะกระจายภายในหน่วยที่ผลิตข่าวกรองนั้นหรือกระจาย
ไปยังหน่วยเหนือ  หน่วยรอง  และหน่วยข้างเคียง  แต่การกระจายไปยังหน่วยข้างเคียงจะมีความยุ่งยาก
และมีความส าคัญกว่าเพราะว่า 
  ๒.๑  ภาพข่าวของหน่วยในระดับต่ า จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก 
  ๒.๒  ความต้องการในรายละเอียดมากขึ้นจะเป็นผลให้การกระจายล่าช้า 
  ๒.๓  ข่าวกรองที่ผลิตขึ้นในหน่วยระดับสูงกว่ากองพลซึ่งจัดท าโดยเจ้าหน้าที่ช านาญ 
งานพิเศษต่าง ๆ จะต้องกระจายไปให้หน่วยรองทุกหน่วยด้วย 
 ๓.         การกระจายข่าวสารและข่าวกรอง  มีข้อพิจารณาตามล าดับความเร่งด่วน  คือ 
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๓.๑ จะต้องกระจายข่าวสารและข่าวกรองให้ถึงมือผู้ที่ต้องการให้มากที่สุดอย่างทัน 
เวลา  เพื่อให้ผู้รับสามารถประเมินค่า  ตีความ  จัดท าแผน  และเร่ิมการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่
ในขณะนั้น  ก่อนที่ภาพข่าวกรองนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป 

๓.๒  ในกรณีที่ได้รับข่าวสารที่มีคุณค่า แต่ไม่มีเวลาที่จะด าเนินกรรมวิธีให้เสร็จอย่าง 
สมบูรณ์ก่อนการกระจาย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการข่าวจะต้องแจ้งให้ผู้รับข่าวทราบถึงความจริงอันนี้  และอาจ 
แจ้งให้ทราบถึงแหล่งข่าวด้วย  ถ้าสามารถรักษาความปลอดภัยไว้ได้ 
                        ๓.๓  จะกระจายข่าวกรองไปให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  แต่อย่างไรก็ดีถ้ามีข้อสงสัยว่า  
ข่าวกรองนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยใด  ก็ให้กระจายไปยังหน่วยนั้นด้วย 
  ๓.๔  ความส าคัญและความเร่งด่วนของข่าวที่จะกระจายออกไป  จะต้องน ามาพิจารณา
อย่างถี่ถ้วน  เพื่อให้การใช้เคร่ืองมือในการกระจายรบกวนการส่งข่าวทางยุทธการน้อยที่สุด 
  ๓.๕  ข่าวสารที่กระจายออกไปจะต้องใช้แบบฟอร์มให้เกิดความง่ายแก่ผู้รับ  โดยท าให้
พร้อมที่จะค้นพบสาระส าคัญได้โดยง่าย 
 ๔.  วิธีการกระจายข่าวสารและข่าวกรองภายใน  บก.หน่วยที่ผลิต  โดยปกติกระท าโดย 
  ๔.๑  การพบปะด้วยตนเอง 
  ๔.๒  การรายงานด้วยวาจา 
  ๔.๓  การบรรยายสรุป 
  ๔.๔  การแจกจ่ายเอกสารประมาณการข่าวกรอง  วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ  และการ
รายงานข่าวกรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ๕.  วิธีการกระจายข่าวสารและข่าวกรองให้แก่หน่วยเหนือ  หน่วยรอง  และหน่วยข้างเคียง  
กระท าโดยใช้เคร่ืองมือ  คือ 
  ๕.๑  รายงานข่าวกรอง 
  ๕.๒  สรุปข่าวกรองและข้อพิจารณาด้านข่าวกรอง 
  ๕.๓  ประมาณการข่าวกรอง  และวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ 
  ๕.๔  ผนวกข่าวกรอง  ประกอบแผนและค าสั่งยุทธการ 
  ๕.๕  แผ่นบริวารและแผนที่        (วิชาการข่าว : ศม.) 
หลักพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการข่าวท่ีส าคัญ  ได้แก ่
 ๑.  การปฏิบัติงานด้านการข่าว และการปฏิบัติการทางยุทธวิธีย่อมอาศัยซึ่งกันและกัน 
 ๒. ข่าวกรองจะต้องใช้ประโยชน์ได้ 
 ๓. ข่าวกรองจะต้องทันเวลา 
 ๔.  การปฏิบัติงานด้านการข่าวกรองจะต้องมีความอ่อนตัว 
 ๕.  การปฏิบัติงานด้านกาข่าวกรองจะต้องใช้มโนภาพและความรอบรู้ 
 ๖.  การปฏิบัติงานด้านการข่าวกรอง จะต้องมีมาตรการ รปภ. อย่างต่อเนื่อง 
 ๗.  จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และข่าวกรองกันอย่างเสรี 
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ตอนที ่๔ ประมาณการข่าวกรอง 
  การประมาณการข่าวกรอง  เป็นการตรวจสอบปัจจัยข่าวกรองต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและ
ตามล าดับปัจจัยที่มีผลการะทบกระเทือนต่อการปฏิบัติให้ส าเร็จตามภารกิจ  ประมาณการข่าวกรองจะ
ให้ข่าวสารแก่ผู้บังคับบัญชาในการวางแผนการยุทธ์และเพื่อกระจายข่าวกรองให้แก่ฝ่ายอ านวยการต่างๆ 
และให้กับหน่วยอื่นๆ ด้วย การประมาณการของฝ่ายอ านวยการอ่ืนๆ จะเร่ิมต้นได้ก็ต้องอาศัยการ
วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ และการประมาณการข่าวกรองของ  ฝอ.๒  ข้อสรุปของประมาณการข่าวกรอง
จะกล่าวถึง 
   ๑.  ผลของพื้นที่ปฏิบัติการที่มีต่อหนทางปฏิบัติต่าง ๆ ของฝ่ายเรา 
   ๒.  หนทางปฏิบัติที่ข้าศึกน่าจะกระท ามากที่สุด 
   ๓.  ความล่อแหลมของข้าศึก 

๑.  การจัดท าประมาณการข่าวกรอง 
        นายทหารฝ่ายการข่าวกรองรับผิดชอบในการจัดท าประมาณการข่าวกรองแต่ผู้เดียว  
นายทหารฝ่ายอ านวยการอ่ืน ๆ อาจให้ข่าวสารและค าแนะน า  เช่น  หนทางปฏิบัติได้จาก  ฝอ.๓  
ข่าวสารภูมิประเทศได้จากผู้บังทหารช่าง  เป็นต้น 
  ประมาณการข่าวกรองเป็นผลผลิตอันส าคัญขั้นสุดท้ายของกิจกรรมยอง ฝอ.๒  
ผู้บังคับบัญชาจะอาศัยประมาณการข่าวกรองนี้เทียบดุลย์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับหนทางปฏิบัติที่อาจท า
ได้  แล้วเลือกหนทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ที่สุดออกมาได้  เพื่อบรรลุภารกิจของหน่วย 
  ฝอ.๒  จะต้องจัดท าและรักษาประมาณการข่าวกรองให้ทันสมัยเสมอ  เน่ืองจาก
ประมาณการข่าวกรองเกี่ยวข้องกับตัวเปลี่ยนแปลงจ านวนมาก  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยส าคัญใด ๆ 
ขึ้นก็ต้องการณ์สามารถน าเสนอได้ทุดเวลา  ในการท าประมาณการข่าวกรอง  ฝอ.๒  ต้องก าหนด
สมมุติฐานและข้ออนุมานเหล่านั้น  ข้อสรุปในการประมาณการข่าวกรองฉบับปัจจุบันก็จะต้องการ
เปลี่ยนแปลง  หรือเป็นการยืนยันก็ได้ 
๒  แบบฟอร์มการประมาณการข่าวกรอง 
       การใช้แบบฟอร์มของการประมาณการข่าวกรอง  จะเป็นเคร่ืองช่วยให้  ฝอ.๒  
จัดล าดับสิ่งที่สมเหตุสมผล  ซึ่งจะท าให้สามารถพิจารณาปัจจัยข่าวกรองในสถานการณ์ปัจจุบันและไม่
มองข้ามสาระส าคัญ  ในระดับกองพันและกรม  มักจะไม่เสนอประมาณการข่าวกรองในแบบฟอร์ม
ข้อเขียน  และการเสนอจะกระท าตามแบบฟอร์มสมบูรณ์หรือเพียงบางส่วนก็ได้  แต่ไม่ว่าจะกระท าด้วย
วิธีใด  ควรกระท าโดยยึดถือแบบที่วางไว้เป็นหลักให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  ในการเสนอด้วยวาจา
จะต้องใช้เคร่ืองช่วยให้มากที่สุด  เช่น  แผนที่สถานการณ์ ภูมิประเทศจ าลอง แผนที่พิมพ์สี แผ่นบริวาร 
แผนผัง  
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แบบฟอร์มการประมาณการข่าวกรอง จะมีหัวข้อหลัก  ๕  ข้อ คือ 
   ข้อ  ๑  ภารกิจ 
   ข้อ  ๒  พื้นที่ปฏิบัติการ 
   ข้อ  ๓  สถานการณ์ข้าศึก 
   ข้อ  ๔  ขีดความสามารถของข้าศึก 
   ข้อ  ๕  ข้อสรุป 
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แบบฟอร์มประมาณการข่าวกรอง 
----------------------------------------- 

ประเภทเอกสาร 

                                                                                                              
 แผนกและ  บก.หน่วย 

                                                                                                                                  ที่ตั้ง                      
                                                                                                                      วัน  เวลา 
ประมาณการข่าวกรองที่……………… 
อ้างถึง  : 
๑.  ภารกิจ 
 ภารกิจที่ได้รับมอบ  หรือผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้น 
๒.  พื้นที่ปฏิบัติการ 
 พิจารณาถึงอิทธิพลของพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุถึงข้อยุติ  ข้อน้ันย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง  
และสรุปการวิเคราะห์ลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการ 

ก. ลมฟ้าอากาศ 
               ๑)  สถานที่เป็นอยู่ปัจจุบัน       (………….รายการแสงสว่าง ) 
               ๒)  ผลอันจะบังเกิดต่อหนทางปฏิบัติของข้าศึก 
    ๓)  ผลอันจะบังเกิดต่อหนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา 

ข. ภูมิประเทศ 
               ๑)  สถานที่เป็นอยู่ปัจจุบัน       (………….รายการแสงสว่าง ) 
               ๒)  ผลอันจะบังเกิดต่อหนทางปฏิบัติของข้าศึก 
    ๓)  ผลอันจะบังเกิดต่อหนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา 
๓.  สถานการณ์ข้าศึก 

ก. การวางก าลัง 
ข. การประกอบก าลัง 
ค. ยอดก าลังพล 
      ๑)  ก าลังเผชิญหน้า 
      ๒)  ก าลังเพิ่มเติม 
      ๓)  ก าลังทางอากาศ 
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------------------------------------------ 
ประเภทเอกสาร 

ประเภทเอกสาร 
   ๔)  การปฏิบัติที่ส าคัญที่แล้วมาและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
            ง.  ลักษณะพิเศษและจุดอ่อน 
๔.  ขีดความสามารถของข้าศึก 
 ขีดความสามารถของข้าศึกที่น ามาใช้ในหนทางปฏิบัติ  โดยเฉพาะและความน่าจะเป็นไปได้
ส าหรับการปฏิบัติตามหนทางปฏิบัตินั้น ๆ 
 ก.  ระบุขีดความสามารถของข้าศึก  ในขีดความสามารถแต่ละอย่าง  (  เข้าตี,  ตั้งรับ,  ร่นถอย,  
เพิ่มเติมก าลัง,  ให้กล่าวถึงอะไร  เมื่อไร  ที่ไหน  และด้วยก าลังเท่าใด 
 ข.  การวิเคราะห์และอภิปราย 
      กล่าวอภิปรายเป็นข้อย่อยแยกต่างหาก ส าหรับแต่ละขีดความสามารถ หรือกล่าวรวมกัน
ก็ได้  บรรดาข่าวสารและข้อยุติที่เกี่ยวข้องที่แล้ว ๆ มา  น ามาเปรียบเทียบว่าสนับสนุนหรือขัดขวางการ
ปฏิบัติตามขีดความสามารถ  แล้วบ่งชี้ว่าข้าศึกน่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ 
๕.  ข้อสรุป 
 ก.  ผลของพื้นที่ปฏิบัติการที่มีต่อหนทางปฏิบัติต่าง ๆ ของฝ่ายเรา  ส าหรับภารกิจในการต้ังรับ 
ให้กล่าวถึงพื้นที่ตั้งรับที่ดีที่สุดและแนวทางเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดเข้าสู่ที่มั่นของฝ่ายเรา  ส่วนภารกิจในการ
เข้าตี  ให้กล่าวถึงแนวทางเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดไปสู่เป้าหมาย 
 ข.  หนทางปฏิบัติที่ข้าศึกน่าจะกระท ามากที่สุด 
 ค.  จุดอ่อน  ( หรือความล่อแหลมของข้าศึก ) 

( ลงชื่อ )…………………………… 
ฝอ.๒ 

ผนวก 
การแจกจ่าย 

--------------------------------------------- 
ประเภทเอกสาร 
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ตัวอย่างการประมาณการข่าว 
-------------------------------------------- 

ประเภทเอกสาร 
                                                                                        ฝอ.๒ ร.๑๒ 
                                                                                        อ.  วัฒนานคร 
                                                                                       ๐๗๐๘๐๐  พ.ย.---- 
การประมาณการข่าวกรองที่  ๑ 
อ้างถึง  : 
๑.  ภารกิจ 
 ร.๑๒  ตั้งรับป้องกันการรุกรานตามแนวชายแดนในเขต 
๒.  พื้นที่ปฏิบัติการ 
 ก.  ลมฟ้าอากาศ 
      ๑)  สภาพที่เป็นอยู่  ในห้วงเวลา  ๗–๑๐  พ.ย.  …..   อากาศแจ่มใส  เน่ืองจากเป็นต้นฤดู
หนาว  จะมีหมอกบาง ๆ ในตอนเช้า  ทัศนวิสัย  ๔๐๐–๖๐๐  เมตร  ลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑๕ 
- ๒๕  กม./ชม.   อุณหภูมิ   ๒๐ - ๓๐   องศา  C 
รายการแสงสว่าง 
วันที่  BMNT  EENT  อ.ขึ้น  อ.ตก 
๗ พ.ย.  ๐๕๔๔  ๑๘๑๕  ๐๕๓๕  ๑๗๔๕ 
๘ พ.ย.  ๐๕๔๕  ๑๘๑๕  ๐๕๓๔  ๑๗๔๖ 
๙ พ.ย.  ๐๕๔๖  ๑๘๑๕  ๐๕๓๘  ๑๗๔๗ 
๑๐ พ.ย. ๐๕๔๖  ๑๘๑๕  ๐๕๓๘  ๑๗๔๘ 
     ๒)  ผลที่จะกระทบกระเทือนต่อหนทางปฏิบัติของข้าศึก  ถ้าข้าศึกตั้งรับสภาพของหมอกใน
ตอนเช้าจะจ ากัดการตรวจการณ์ในแนวทางเคลื่อนที่ไปสู่ที่มั่น  ถ้าข้าศึกเข้าตีสภาพของหมอกจะเกื้อกูล
การปฏิบัติของข้าศึก  โดยฝ่ายเราตรวจการณ์ไม่เห็น  ฝนไม่มี  ท าให้เกื้อกูลต่อการเคลื่อนที่นอกเส้นทาง  
ทิศทางลมจะเกื้อกูลแก่ข้าศึกในการใช้ควันและสารเคมี  ลมฟ้าอากาศเกื้อกูลแก่ข้าศึกในการใช้ก าลังทาง
อากาศ  
     ๓)  ผลที่กระทบกระเทือนต่อหนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา  หมอกในตอนเช้าจะช่วยให้ฝ่ายเรา
เคลื่อนที่นอกเส้นทาง  ลมฟ้าอากาศแจ่มใสเกื้อกูลในการใช้ก าลังทางอากาศ  ทางลมไม่เกื้อกูลฝ่ายเราใน
การใช้ควัน 

๓.๕  ข่าวสารที่กระจายออกไปจะต้องใช้แบบฟอร์มให้เกิดความง่ายแก่ผู้รับ  โดยท าให้พร้อมที่
จะค้นพบสาระส าคัญได้โดยง่าย 
 

 

 



๘๗ 
 

                                --------------------------------------- 
ประเภทเอกสาร 

การประมาณการข่าวกรองที่  ๑  ร. ๑๒ 
 ข.  ภูมิประเทศ 
     ๑)  สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  ก. การตรวจการณ์และพื้นยิง  ไม่มีที่สูงที่เหมาะแก่การตรวจการณ์  ป่าหญ้าสูงและป่า
ทางด้านเหนือและด้านใต้ของเขตปฏิบัติ  จะจ ากัดการตรวจการณ์และพื้นยิงตอนกลางของเขตปฏิบัติการ  
กรตรวจการณ์และพื้นยิงดีพอสมควร 
  ข. การซ่อนเร้นและก าบัง ป่าหญ้าสูงและป่าที่มีอยู่ทั่วไปในพื้นที่จะเกื้อกูลต่อการซ่อน
เร้นและการก าบังพอสมควร เว้นการก าบังทางอากาศ 
  ค. เคร่ืองกีดขวาง  ไม่มีเคร่ืองกีดขวางทางธรรมชาติในพื้นที่นอกจากห้วยพระบรงกว้าง
โดยเฉลี่ย  ๑๕  เมตร  ลึก  ๓  เมตร ลุยข้ามได้บางแห่งอาจมีเคร่ืองกีดขวางที่สร้างขึ้น  และวางระเบิดดัก
รถถังกระจายโดยทั่วไปตามเส้นทางที่ยานเกราะสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก 
  ง. ภูมิประเทศส าคัญ 
      (๑)  เขาสูง  เขาต้นอ้อย  เขาสมพุง 
      (๒)  เขาพนมมาลัย 
  จ. แนวทางเคลื่อนที่ 
      (๑)  แนวทางเคลื่อนที่เข้าหาที่มั่นฝ่ายเรา 

(ก) แนวขนานทางด้านเหนือของเขตปฏิบัติการ 
(ข) แนวขนานกับถนน บ.นิมิต – ปอยเปต – อรัญประเทศ วัฒนานคร 
(ค) แนวขนานด้านใต้ของเขตปฏิบัติการ 

          (๒) แนวทางเคลื่อนที่เข้าหาที่มั่นของฝ่ายข้าศึก  มีแนวทางเช่นเดียวกันกับแนวทาง
เคลื่อนที่ซึ่งข้าศึกเข้าหาที่มั่นฝ่ายเรา 
      (๓) ข่ายถนนในเขตปฏิบัติการ  ไม่ดี 
  ๒)  ผลที่จะบังเกิดต่อหนทางปฏิบัติของข้าศึก ภูมิประเทศไม่เกื้อกูลแกการต้ังรับของ
ข้าศึก  ถ้าข้าศึกเข้าตีแนวทางเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดมายังที่มั่นฝ่ายเรา  คือ  แนวขนานกับถนน  บ.นิมิต – ปอย
เปต – อรัญประเทศ – วัฒนานคร 

--------------------------------------- 
(ประเภทเอกสาร) 

 
 
 
 
 



 ๘๘ 

--------------------------------------- 
ประเภทเอกสาร 

การประมาณการข่าวกรองที่  ๑  ร.๑๒ 
      ๓) ผลที่จะกระทบกระเทือนต่อหนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา  พื้นที่ตั้งรับที่ดีที่สุดของ
ฝ่ายเราตามแนวห้วยพระปรง-บ.หนองเรือ-อ.วัฒนานคร-เขาต้นอ้อย  ถ้าฝ่ายเราเข้าตี  แนวทางเคลื่อนที่ที่
ดีที่สุดตามแนวตอนกลางของเขตปฏิบัติการ  ซึ่งขนานกับถนน  อ.วัฒนานคร – อรัญประเทศ – ปอยเปต 
– บ.นิมิต – ศรีโสภณ  ซึ่งหน่วยยานยนต์  และยานเกราะเคลื่อนที่ได้สะดวกกว่าแนวด้านเหนือและด้าน
ใต้ของเขตปฏิบัติการ 
  ค.  คุณลักษณะ 
        ๑)  ประชาชนส่วนใหญ่ท านา  ท าไร่  มีความรู้น้อย  ใช้ภาษาท้องถิ่นด้วยภาษาเขมร
ฐานะของประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน 
        ๒)  การเมือง  ประชาชนเชื่อถือและให้ความร่วมมือกับฝ่ายปกครองดี 
        ๓)  เศรษฐกิจ  ค้าขายผลิตผลเกษตรกรรมพียงจ านวนจ ากัดที่เหลือจากการบริโภค
ในท้องถิ่นแล้ว  ปัจจุบันประชาชนบางส่วนได้ด าเนินการค้าขายสินค้าอุปโภคให้ชาวเขมรอพยพและเกิด
ตลาดมืดหลายแห่ง 
        ๔)  จิตวิทยา  ประชาชนส่วนใหญ่มีความรักบ้านเมือง  และประจักษ์ถึงภัยอันเกิด
จากการรุกรานของฝ่ายข้าศึก  และพร้อมที่จะป้องกันบ้านเมืองร่วมกับฝ่ายเราอย่างจริงจัง 
        ๕)  ผลที่กระทบกระเทือนต่อหนทางปฏิบัติของข้าศึก  ถ้าข้าศกึเข้าตีก็จะถูก
ต้านทานจากก าลังของฝ่ายเราทุกรูปแบบ  ถ้าข้าศึกตั้งรับ  ประชาชนเขมรซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก
ฝ่ายเราก็จะให้ความร่วมมือ  สนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายเรา  โดยจัดตั้งเป็นหน่วยกองโจร 
        ๖)  ผลกระทบกระเทือนต่อหนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา  ประชาชนของฝ่ายข้าศึกซึ่ง
ได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสจากภัยสงคราม  และปรารถนาที่จะให้ประชาชนของตนมีความเป็น
เอกราชย่อมจะมีจิตใจโน้มเอียงมาทางฝ่ายเรา  อาจจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดตั้งหน่วยกองโจรใน
ดินแดนข้าศึกได้เป็นอย่างดี 
๓.สถานการณ์ข้าศึก 
  ก.  การวางก าลัง   ผนวก  ก   แผ่นบริวารสถานการณ์ 
  ข.  การประกอบก าลังก าลังฝ่ายรุกรานที่เผชิญหน้าเป็น  พล.ปล.ที่ ๗๕ (เพิ่มเติมก าลัง)  
อันมีก าลังหลัก  ประกอบด้วย  ร.๕  ร.๗  ร.๑๐  และ กรม ถ.๒๕  พร้อมด้วยหน่วยสนับสนุนการรบตาม
อัตรา  มี  ร.๑๕  และ  ร.๒๕  เป็นก าลังเพิ่มเติม 

--------------------------------------- 
ประเภทเอกสาร 

 
 



๘๙ 
 

--------------------------------------- 
ประเภทเอกสาร 

การประมาณการข่าวกรองที่  ๑  ร.๑๒ 
 ค.  ก าลัง 

   ๑) ก าลังเผชิญหน้า ก าลังฝ่ายรุกรานที่เผชิญหน้า มีก าลังประมาณ ๖ ร้อย ร., ๒ ร้อย ถ. 
   ๒) ก าลังเพิ่มเติม ก าลังเพิ่มเติมของฝ่ายรุกรานสามารถที่จะเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ดังนี้.- 

หน่วย         ต าบล  ยานยนต์  เดินหน้า 
    ร.๕  พัน.๓  บ.นิมิต                ๑  ชม.   ๔  ชม. 
   ภายหลังเร่ิมเคลื่อนที่ 
    ร.๑๐                         ศรีโสภณ                          ๘  ชม.                         ๕วัน 
                                    ภายหลังเร่ิมเคลื่อนที่ 

ก) ง.  พฤติกรรมที่ส าคัญที่แล้วมาและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
    ๑) เมื่อ  ๒๐  ต.ค….ทหารเขมรจ านวนหน่ึงปะทะกับชุดเฝ้าตรวจชายแดนไม่ 

ทราบความเสียหายฝ่ายข้าศึก  ฝ่ายเราปลอดภัย 
      ๒) รายงานการซักถามผู้ลี้ภัย  แสดงว่าเขมรได้เคลื่อนย้ายก าลังตลอดแนวชายแดน 
จ.  ลักษณะพิเศษและจุดอ่อน 
    ๑)  ก าลังพล  หน่วยต่าง ๆ มีก าลัง ๑๐๐%ประสิทธิภาพในการรบดี  และก าลังใจสูง 

  ๒)  การข่าวอยู่ในเกณฑ์ดี 
  ๓)  การปฏิบัติการรบ  ก าลังเผชิญหน้าตามแนวชายแดน  วางก าลังในกว้าง 

ด้านหน้ามาก  ป.สนามมีจ ากัด  มีการเพิ่มเติมด าลังด้วยหน่วยยานเกราะ 
  ๔) การส่งก าลัง  มีลักษณะจ ากัดและเส้นทางส่งก าลังบ ารุงมักถูกขัดขวางจาก 

ก าลังกองโจรในพื้นที่ 
๔.ขีดความสามารถ 
  ก.  ระบุขีดความสามารถข้าศึก 
      ๑) เข้าตีตั้งแต่บัดนี้ตามแนวชายแดนในเขต  ด้วยก าลัง ๖ ร้อย ร.  และ ๒ ร้อย ถ.  
สนับสนุนด้วย ป.  และก าลังทางอากาศ 
      ๒) ตั้งรับตั้งแต่บัดนี้ด้วยก าลัง  ๖  ร้อย  ร.  และ  ๒  ร้อย  ถ. 

--------------------------------------- 
(ประเภทเอกสาร) 

 
 
 
 



 ๙๐ 

--------------------------------------- 
(ประเภทเอกสาร) 

การประมาณการข่าวกรองที่  ๑  ร.๑๒ 
    หน่วย  ต าบล   ยานยนต์  เดินเท้า 
 ร.๕  พัน.๓  บ.นิมิต   ๑  ชม.   ๔  ชม. 
ภายหลังเร่ิมเคลื่อนท่ี 
 ร.๑๐   ศรีโสณ   ๘  ชม.   ๗  วัน 
ภายหลังเร่ิมเคลื่อนท่ี 
  ข.  การวิเคราะห์และอภิปรายขีดความสามารถของข้าศึก 
      ๑) การเข้าตี  มีสิ่งบอกเหตุต่อไปนี้แสดงว่าข้าศึกจะปฏิบัติตามขีดความสามารถอันนี้ คือ  

ก.  มีการลาดตระเวนทางอากาศมากขึ้น 
ข.  มีขบวนยานยนต์ตามเส้นทางหมายเลข ๕, ๖ และ ๑๐ มากขึ้น 
ค.  ปรากฏที่ตั้ง  สป.ตามเส้นทางหมายเลข ๕และ 

 
(วิชาการข่าว : ศม.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

ตอนที ่๕    การต่อต้านข่าวกรอง 

 การต่อต้านข่าวกรอง  คือ  การจัดหรือท าลาย  ความพยายามของข้าศึกในการที่จะ
น าเอาข่าวสารหรือข่าวกรอง  ซึ่งได้จากการปฏิบัติ  เอสารและองค์บุคคลของหน่วยทหารฝ่ายเราไปใช้
ให้เกิดประโยชน์  วัตถุประสงค์ของการต่อต้านข่าวกรอง  เพื่อพิทักษ์ข่าวสารก าลังพล  และยุทโธปกรณ์  
และที่ตั้งทางทหารให้ปลอดภัยจาก  การจารกรรม  การก่อวินาศกรรม   การบ่อนท าลายของต่างชาติและ
คณะบุคคลหรือบุคคลที่เอาใจออกห่างหรือขาดความจงรักภักดี  ในลักษณะที่เป็นภัยคุกคามต่อความ
ปลอดภัยของชาติ   
  การต่อต้านการข่าวกรองเป็นชั้นการรักษาความปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมทั้ง
ปวงที่กระท าเพื่อท าลายประสิทธิภาพในกิจการข่าวกรองของชาติที่เป็นศัตรู ป้องกันข่าวสารให้พ้นจาก
การจารกรรม ป้องกันบุคคลให้พ้นจากการบ่อนท าลายและป้องกันสถานที่ให้พ้นจากการก่อวินาศกรรม 

            การต่อต้านข่าวกรองเป็นสิ่งจ าเป็นต่อความส าเร็จในการปฏิบัติการที่ทางทหารและเป็น
องค์ประกองหลักอันหนึ่งของแนวความคิดในการปฏิบัติ ด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นส่วนรวม การ
ปฏิบัติการจู่โจมทางทหารที่ได้รับความส าเร็จอย่างดียิ่งนั้น มิใช่เพียงขึ้นอยู่กับข่าวกรองที่เชื่อถือได้ และ
ความรวดเร็วในการเคลื่อนที่เท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับการต่อต้านการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพด้วย  ( คู่มือ
ข่าวกรองการรบ ระดับกรมและกองพัน : ศร. )   
๑  มาตรการต่อต้านข่าวกรอง 
  มาตรการต่อต้านข่าวกรองแบ่งออกเป็น  ๒  ลักษณะ  คือ 
                         ๑.๑   มาตรการต่อต้านการข่าวกรองเชิงรับ ได้แก่การปกปิดข่าวสารจากข้าศึก ซึ่งจะรวม
มาตรการต่าง ๆ เช่น วินัยการรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคล การรักษาความ
ปลอดภัยทางด้านเอกสารและยุทโธปกรณ์ที่มีความลับ การรักษาความปลอดภัยแก่ทางทหาร การรักษา
ความปลอดภัยทางการสื่อสาร การควบคุมการเคลื่อนย้าย การตรวจข่าว การพราง การซ่อนพราง และ
มาตรการต่อต้านทางอิเลคทรอนิคส์ 
                         ๑.๒   มาตรการการต่อต้านการข่าวกรองเชิงรุก ได้แก่ การปิดกั้นความพยายามของข้าศึก
ในการรวบรวมข่าวสาร หรือการก่อวินาศกรรม การต่อจ้านการบ่อนท าลาย ซึ่งจะรวมถึงการต่อต้านการ
ลาดตระเวน การต่อต้านการจารกรรม การต่อต้านการก่อวินาศกรรม การต่อต้านการบ่อนท าลาย 
โครงการในการลวงทั้งปวง รวมทั้งการท าให้สับสน การรบกวน มาตรการต่อต้านการใช้อิเลคทรอนิคส์
ของข้าศึกในการใช้ควันเพื่อขัดขวางการตรวจการณ์ของข้าศึก มาตรการต่อต้านเชิงรุกจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามภารกิจของหน่วย  (เอกสารบรรยาย สวท.)        
๒  เจ้าหน้าท่ีต่อต้านข่าวกรอง 
  ฝอ.๒  เป็นผู้รับผิดชอบในทางฝ่ายอ านวยการเกี่ยวกับการวางแผน  และก ากับดูแลการ
ต่อต้านข่าวกรองของหน่วย   ทหารทุกคนและหน่วยทหารทุกหน่วยนับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต่อต้านข่าว
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กรองที่เป็นหลักในการต่อต้านข่าวกรองเชิงรับโดยขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะจัดให้มีการรักษาความ
ปลอดภัยที่เหมาะสม  การพราง  การตรวจการณ์  และ รปจ.  ในการปฏิบัติประจ าวัน  การหลีกเลี่ยงการ 
ถูกจับกุมจากข้าศึก   หรือถ้าถูกข้าศึกจับเป็นเชลยก็จะต้องขัดขวางต่อการซักถาม  (เอกสารบรรยาย 
สวท.) ความเกี่ยวข้องในการต่อต้านข่าวกรองของส่วนต่าง ๆ อาจจ าแนกได้ดังนี้ 
            ก.   ทหารแต่ละบุคคล 
                                     ข.   หน่วยทหารทุกหน่วย 
                                     ค.   หน่วยต่อต้านข่าวกรอง (CIA) 
                                     ง.   เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของรัฐบาล  

๑. ทหารแต่ละบุคคล  
ทหารแต่ละบุคคล ปฏิบัติการต่อต้านข่าวกรองด้วยการรักษาความปลอดภัยทาง 

การทหาร การพราง การตรวจการณ์ และการปฏิบัติการรายงานข่าวสารเน่ืองจากเชลยศึกเป็นแหล่ง
ข่าวสารอย่างดี ฉะนั้นทหารทุกคนจึงได้รับการฝึกให้รู้จัก การหลบหลีกและหลบหนี การต่อต้านการ
ซักถามของข้าศึก และยึดมั่นอยู่ในหลักการปฏิบัติเมื่อถูกจับเป็นเชลยศึก นอกจากนี้ทหารยังเป็นแหลง่
ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติการข่าวกรองของข้าศึกรวมทั้งเป็นเป้าหมายการบ่อท าลายอีกด้วย 

๒. หน่วยต่อต้านข่าวกรอง  (CIC) 
 หน่วยต่อต้านข่าวกรอง   ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พิเศษต่อต้านข่าวกรองของ ทบ. 

ในระดับกองทัพสนาม เจ้าหน้าที่ข่าวกกรองจะบรรจุไว้ในกองร้อยรักษาความปลอดภัยของกองพันข่าว
กรองทางทหาร และแผนกรักษาความปลอดภัยของกองทัพน้อย และหน่วยแยกข่าวกรองทางทหารของ
กองพล 

๓.  หน่วยทหาร 
หน่วยทหารทุกหน่วย  ถือเป็นเจ้าหน้าที่ต่อต้านข่าวกรองทั้งสิ้นและปฏิบัติมาตร 

การต่อต้านข่าวกรองที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกได้ข่าวสารเกี่ยวกับที่ตั้ง ปละการวางก าลังของ
ตน นายทหารฝ่ายอ านวยการทุกคน และผู้บังคับบัญชาของหน่วยรอง ย่อมให้ค าแนะน าเกี่ยวกับลักษณะ
ของการต่อต้านข่าวกรองในทางปฏิบัติโดยเฉพาะของตน เช่น นายทหารการขนส่งให้ค าแนะน าการ
ต่อต้านข่าวกรอง เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทางการขนส่ง นายแพทย์ใหญ่ให้ค าแนะน าการต่อต้านข่าว
กรองเกี่ยวกับที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างทางการแพทย์ เป็นต้น 
             ๔.  เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ ของรัฐบาล 

เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ของรัฐบาล  ได้แก่ กรมประมวลข่าวกลางกรมข่าวกองทัพเรือ 
 กรมข่าวกองทัพอากาศ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ต่อต้านข่าวกรอง
บางอย่าง  ซึ่งเกื้อกูลต่อการปฏิบัติทางด้านการข่าวกรองของกองทัพบก   
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จะต้องเข้มงวดกวดขัน 
 ๑.  ในระหว่างปฏิบัติการทางยุทธวิธี  ไม่ควรให้ทหารน าข่าวสารส่วนตัวหรือของทาง
ราชการติดตัวไปด้วย 
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       ๒.  เมื่อเกิดความปั่นป่วน  หรือมีความพยายามให้เกิดการเอาใจออกห่าง  หรือพฤติกรรม
การบ่อนท าลาย  จะต้องรายงานผ่านสายข่าวกรองโดยทันที 
       ๓.  เมื่อมีการได้รับจดหมายประเภทยั่วยุ  หรือเหมือนจะท าให้ขวัญของทหารต่ าลง  จะต้อง
รายงานผ่านสายข่าวกรองโดยทันที 
        ๔.  จะต้องส่งเสริมให้ก าลังพล  ปฏิบัติในเร่ืองการตรวจจดหมายส่วนตัว 
       ๕.  จดหมายทุกฉบับไม่ว่าจะของส่วนตัว  หรือราชการ  จะต้องเผาทิ้งเมื่อไม่ใช้ประโยชน์
แล้ว  

      ๖. ผู้บังคับบัญชา  ฝ่ายอ านวยการ  และทหารแต่ละคนต้องระมัดระวังการปฏิบัติให้เป็น
แบบอย่าง ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งบอกเหตุถึงสิ่งที่ก าลังกระท า 
       ๗.  จะต้องปลูกฝังอบรมทหารแต่ละคน ให้ยึดมั่นในความส านึกในหน้าที่  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อถูกจับเป็นเชลยจะต้องพยายามหลบหนีให้ได้ 
๓  การปฏิบัติการต่อต้านข่าวกรองในระดับกรมและกองพัน 
  พันธกิจหลักของ ฝอ.๒  ในการต่อต้านข่าวกรอง  จะเกี่ยวกับการปฏิบัติให้บรรลุผล
ส าเร็จ  และก ากับดูแลมาตรการต่อต้านการข่าวทั้งปวงที่หน่วยเหนือสั่งการให้หน่วยขนาดเล็กจะย้ าใน
เร่ือมาตรการที่จะลบล้างข่าวกรองของข้าศึก ( มาตรการเชิงรับ )  มาตรการซึ่งน าใช้เพื่อป้องกันมิให้
ข้าศึกได้รับข่าวสารจากฝ่ายเรามากกว่าการค้นหาองค์กรข่าวกรองข้าศึก ( มาตรการเชิงรุก )  การลวงใช้
เพื่อให้ข้าศึกหลงเข้าใจผิดในสภาพอันแท้จริง  หรือเข้าใจผิดในการปฏิบัติรวมทั้งในเร่ือง  ก าลังพล  
ก าลังอาวุธ   การวางก าลังและการสะสมทางด้านการส่งก าลังบ ารุงของฝ่ายเรา  มาตรการที่จะลบล้างการ
ข่าวกรองของข้าศึกเหล่านี้  หน่วยเหนือจะสั่งการและควบคุม  โดยอาศัย  รปจ.  นปส.  ค าสั่งยุทธการ  
และค าสั่งธุรการ  การน ามาตรการเหล่าไปใช้ควรจะได้ประสานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
อ านวยการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ  ฝอ.๓  ( มีความรับผิดชอบทางฝ่ายอ านวยการในมาตรการลวง )  
และนายทหารสื่อสารของหน่วย 
  ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี  เช่น  การจัดตั้งที่คอยเหตุ  ที่ฟังการและการวางจุดซุ่ม
โจมตีซึ่งธรรมดาเป็นพันธกิจของ ฝอ.๓  นัน้  การก าหนดที่อยู่ของที่ตั้งต่าง ๆ  ดังกล่าว  หรือการปฏิบัติ 
เหล่านั้นก็จะต้องเลือกขึ้นโดยพิจารณาถึงคุณค่าในการรักษาความปลอดภัยและในด้านยุทธวิธี  จึง
จ าเป็นต้องมีการประสานโดยใกล้ชิด  และการวางแผนร่วมระหว่าง ฝอ.๒  กับ  ฝอ.๓  เพื่อให้การปฏิบัติ
เหล่านั้น  กระท าเพื่อหน่วยและให้บังเกิดผลทางด้านการต่อต้านข่าวกรองด้วย 
  ในการฝึกการต่อต้านข่าวกรอง  ฝอ.๓  จะช่วยในการวางแผนและก ากับดูแล   การฝึก
ทหารควรกระท าทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นหน่วยและเป็นบุคคล  รวมทั้งเร่ืองหลบหนีและ
การหลีกเลี่ยง   และปฏิบัติเมื่อถูกจับเป็นเชลย   
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๔  การรักษาความปลอดภัย 
  การรักษาความปลอดภัยของหน่วยหรือส่วนราชการทั้งปวง  โดยทั่วไปยามปกติใน
ปัจจุบันจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๕๒ ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ๔.๑  วัตถุประสงค์ 
   ๔.๑.๑  ก าหนดหลักการขั้นมูลฐานและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย
ให้แก่ทางราชการ 
   ๔.๑.๒ พิทักษ์รักษาและปอ้งกัน  สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการมิให้
ร่ัวไหลหรือรู้ไปถึง  หรือตกไปอยู่กับผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่จะต้องทราบ 
   ๔.๑.๓      ป้องกันการจารกรรม  ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกวงราชการ 
   ๔.๑.๔  พิทักษ์รักษาและป้องกันการก่อวินาศกรรมแก่  บุคคล  สิ่งอุปกรณ์  
อาคารสถานที่  ฯลฯ 
   ๔.๑.๕  ป้องกันการบ่อนท าลายอันจะเป็นผลกระทบกระเทือนต่อความสามัคคี  
หรือความมั่นคงแห่งชาติ 
  ๔.๒  หลักการรักษาความปลอดภัย 
   ๔.๒.๑  การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับสิ่งเป็นความลับของ
ทางราชการ  ให้ยึดถือหลัก  “ การจ ากัดให้ทราบเท่าที่จ าเป็น ”  เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้
ลุล่วงไปด้วยดี  ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่หรือมิได้รับค าสั่ง  หรือมิได้รับมอบหมายที่ถูกต้อง  อ้างยศ  ต าแหน่ง  
หรืออิทธิพลใด ๆ  เพื่อเข้าถึงความลับของทางราชการเป็นอันขาด 
   ๔.๒.๒  ในการรักษาความปลอดภัย  จะก าหนดมาตรการป้องกันแต่เพียงอย่าง
เดียวอาจไม่เพียงพอ  ควรก าหนดมาตรการอ่ืนควบคู่ไปด้วย 
   ๔.๒.๓  การรักษาความปลอดภัยที่ดีนั้นจะต้องมีจุดอ่อนน้อยที่สุด 
   ๔.๒.๔  จะต้องมีการสอดส่อง  และตรวจสอบมาตรการที่วางไว้เป็นประจ า 
                                        ๔.๒.๕  มาตรการ และวิธีการรักษาความปลอดภัยที่ดี   จะต้องสอดคล้อง  และ
ไม่เป็น    อุปสรรคต่อการบริหารงาน  ของส่วนราชการ 
   ๔.๒.๖ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ในการรักษาความปลอดภัยอย่างแท้จริง  การ
วางแผนจะต้องประสานมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆเข้าด้วยกัน 
  ๔.๓  ประเภทของการรักษาความปลอดภัย   
   การรักษาความปลอดภัยแบ่งออกเป็น  ๓  ประการ  คือ   
   ๔.๓.๑  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล 
   ๔.๓.๒  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร 
   ๔.๓.๓  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที 
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  ๔.๔  ชั้นความลับของทางราชการ 
   ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็น  ๓  ชั้น  คือ 
   ๔.๔.๑ ลับทีสุ่ด ได้แก่ความลับที่มีความส าคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคลข้อมูล  
ข่าวสาร  วัตถุ  สถานที่ และทรัพย์สินที่มีค่าของแผ่นดิน  ซึ่งถ้าหากความลับดังกล่าวทัง้หมด  หรือเพียง
บางส่วนร่ัวไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ  จะท าให้เกิดความเสียหาย  หรืออันตรายต่อความ 
มั่นคง  ความปลอดภัย  หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ  หรือพันธกิจอย่างร้ายแรงที่สุด  เช่น  
นโยบายหรือแผนที่ส าคัญยิ่งของชาติ  ซึ่งถ้าเปิดเผยก่อนเวลาอันสมควร  จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่าง
ร้ายแรงที่สุดแก่ประเทศชาติ  หรือแผนยุทธศาสตร์รวมทั้งรายละเอียดทางเอกสารทั้งมวลที่เกี่ยวกับการ
ท าสงคราม 
   ๔.๔.๒ ลับมาก ได้แก่ความลับที่มีความส าคัญมากเกี่ยวกับบุคคลเอกสาร  วัตถุ 
สถานที่  และทรัพยส์ินมีค่าของแผ่นดิน  ซึ่งถ้าหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน  ร่ัวไหล
ไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ  จะท าให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นภยันตรายต่อความมั่นคง  ความ
ปลอดภัยของประเทศชาติหรือพันธมิตร  หรือความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักรอย่างร้ายแรง  เช่น  
แผนปราบปรามผู้ก่อการร้าย  การตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องภาษีอากรต่าง ๆ หรือการตรากฎหมายเกี่ยวกับ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ทางราชการ  
   ๔.๔.๓ ลับ  ได้แก่ความลับที่มีความส าคัญเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร  วัตถ ุ 
สถานที่ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน  ซึ่งถ้าหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนร่ัวไหลไป
ถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ  จะท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  หรือต่อเกียรติภูมิของ
ประเทศชาติ เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ หรือพันธมิตรได้เช่น  รายงาน
การปฏิบัติทางยุทธวิธีและการฝึกต่าง ๆ การเคลื่อนย้ายหน่วยทางธุรการ  
                            ๔.๕  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล 
   การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล  คือมาตรการที่ก าหนดขึ้นส าหรับใช้
ปฏิบัติต่อราชการ  หรือผู้ที่จะได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับทางราชการ  หรือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการส าคัญ  เพื่อให้เป็นที่เชื่อแน่ว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ   การ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลก าหนดขึ้นด้วยความมุ่งหมายเพื่อเลือกเฟ้นตรวจสอบให้ได้บุคคลที่ มี
ลักษณะแก่การบรรจุเข้ารับราชการหรือให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อก าหนดระดับความไว้วางใจในการ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความลับ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติดังน้ี  ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล   รับรองความไว้วางใจบุคคลเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่เป็น
ความลับของทางราชการ 
  ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ 
   ๔.๕.๑  จัดให้มีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์  ของข้าราชการทุกคนใน
สังคม  รวมทั้งบุคคลที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ส าคัญ  และสอดส่องดูแลความเปลี่ยนแปลง  หรือ
พฤติการณ์ของบุคคลนั้น 
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   ๔.๕.๒  ถ้าพิจารณาเห็นว่าบุคคลใดจะเป็นภัยต่อทางราชการในด้านการรักษา
ความปลอดภัย    ให้ย้ายไปจากต าแหน่งนั้นโดยเร็วที่สุด    และพิจารณาด าเนินการต่อไปตามแต่จะ
เห็นสมควร 
  ๔.๖  การรักษาความปลอดเกี่ยวกับเอกสาร 
   การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร  คือ  มาตรการที่ก าหนดขึ้นส าหรับ
การปฏิบัติต่อเอกสารลับ  เพื่อป้องกันมิให้ผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่ได้ล่วงรู้  หรือเข้าถึงเอกสารน้ัน  การรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารมีความมุ่งหมายเพื่อก าหนดนโยบาย  และวิธีการในการพิทักษ์รักษา
ความลับของทางราชการ  ซึง่จะต้องปฏิบัติต่อเอกสารต่าง ๆ   ทุกขั้นตอนของการด าเนินกรรมวิธี  ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   ความรับผิดชอบในการก าหนดชั้นความลับ  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของเร่ืองเดิมเท่านั้นที่เป็นผู้ก าหนดความรับผิดชอบในการก าหนดชั้นความลับ
เอกสาร  ตลอดจนปรับและยกเลิกชั้นความลับในภายหลังด้วยส าหรับทางราชการทหารก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้คือ 
   ๔.๖.๑  ผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ  “ ลับที่สุด ”  ได้แก่  ผบ.สูงสุด   ผบ.
ทบ.   ผช.ทูตฝ่ายทหาร   
   ๔.๖.๒  ผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ “ ลับมาก ” ได้แก่  ผบ.กรม ขึ้นไป 
                                         ๔.๖.๓   ผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ  “ ลับ ”  ได้แก่ ผบ.ร้อยขึ้นไป 
  ๔.๗  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
   การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่  คือ  มาตรการที่ก าหนดขึ้น  เพื่อ
พิทักษ์รักษาให้ความปลอดภัยที่สงวน  อาคาร  หรือสถานที่  ของส่วนราชการ  ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณ์  
เจ้าหน้าที่และเอกสารในอาคารสถานที่ดังกล่าวให้พ้นจากการโจรกรรม  การจารกรรมและการกาก่อ
วินาศกรรม  หรือเหตุอันใดอันอาจท าให้เสียสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการได้ 
   ๔.๗.๑  ภยันตรายที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ 
    ๔.๗.๑.๑  ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและอุบัติเหตุ  
เช่น  พายุ  น้ าท่วม  ฟ้าผ่า และเพลิงไหม้  
    ๔.๗.๑.๒  ภยันตรายที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์แบ่งออกเป็น  ๒  
ประเภท  คือ 
     (๑)  การกระท าโดยเปิดเผย  เช่น  การโจรกรรม  การจลาจล  
การก่อความไม่สงบ  และการโจมตีจากข้าศึก 
     (๒)  การกระท าโดยทางกลับ  เกี่ยวกับสถานที่ประกอบด้วย  
การจารกรรม  การก่อวินาศกรรม 
   ๔.๗.๒  มาตรการรักษาความปลอดภัย  เช่น  
    ๔.๗.๒.๑  เคร่ืองกีดขวาง 
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    ๔.๗.๒.๒  การให้แสงสว่าง 
    ๔.๗.๒.๓  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ 
    ๔.๗.๒.๔  การควบคุมบุคคลและยานพาหนะ 
    ๔.๗.๒.๕  พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย  แบ่งออกเป็น ๒ พื้นที่  คือ 
     (๑)  พื้นที่ควบคุม 
     (๒)  พื้นที่หวงห้าม  แบ่งออกเป็น  ๒  พื้นที่ 
      (๒.๑)  เขตหวงห้ามเฉพาะ 
      (๒.๒)  เขตหวงห้ามเด็ดขาด 
    ๔.๗.๒.๖  การป้องกันอัคคีภัย 

ตอนที ่๖  การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ 
  การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ  เป็นการแสดงถึงลักษณะภูมิประเทศ  ซึ่งจะส่งผล
กระทบกระเทือนต่อหนทางปฏิบัติ  ซึ่งฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึกจะได้รับ ( คู่มือข่าวกรองการรบ ระดับกรม
และกองพัน : ศร. ) เพื่อจะให้ผู้บังคับบัญชาก าหนดผลของพื้นที่ปฏิบัติการที่จะมีต่อก าลังของทั้งสองฝ่าย
ที่เผชิญหน้ากัน  ซึ่งจะเน้นให้เห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับข้อมูล  ลมฟ้าอากาศ  และภูมิประเทศ  แง่คิด
ทางทหารของพื้นที่  ผลของพื้นที่ที่จะบังเกิดแก่การสนับสนุนทางการช่วยรบ  และยังรวมเร่ืองราวที่
เกี่ยวกับประชากร (เอกสารบรรยาย สวท.) 
  โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการเป็นการใช้ข่าวกรอง  เพื่อเป็นมูลฐานในการ
พัฒนาหนทางปฏิบัติของฝ่ายเราโดยเฉพาะ  และขีดความสามารถของข้าศึก  ในการประมาณ
สถานการณ์ของผู้บังคับบัญชา   การประมาณการยุทธ   การประมาณการข่าวกรอง   และการประมาณ
การของฝ่ายอ านวยการอ่ืน ๆ   การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการจะต้องท าเสมอส าหรับแต่ละภารกิจ  อาจ
หมายรวมถึงการท าใหม่ทีเดียว   หรือการปรับปรุงวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการที่มีอยู่ให้ทันสมัยและ
เหมาะสม   
  การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ  เป็นการเตรียมท าไว้ก่อนรับภารกิจถ้าหากว่าภารกิจที่จะ
ได้รับนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ทราบแล้ว    การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการที่ขึ้นอยู่กับภารกิจที่คาดว่าจะ
ได้รับนั้นเป็นการทบทวนการประเมินค่าภารกิจที่ได้รับจริง    
๑  การจัดท าวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ 
      ฝอ.๒  เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า  โดยมีนายทหารฝ่ายอ านวยการอ่ืน ๆ ให้การ
ช่วยเหลือ  การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการกระท าขึ้นแต่ละภารกิจ  ซึ่งอาจจะกระท าขึ้นเสียใหม่ทั้งหมด
หรือแก้ไขเพิ่มเติมของเดิมก็ได้  การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการอาจท าก่อนหน้าที่จะท าภารกิจได้  ถ้า
สามารถคาดคะเนสถานการณ์ที่เผชิญอยู่  แต่จะต้องน ามาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้รับภารกิจที่
แน่นอนมาเพิ่มเติมหรือเป็นข่าวสารที่แน่นอนกว่าการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยเหนือ   จะเป็น
แหล่งข่าวสารที่มีค่าในการจัดท าวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการเพื่อใช้ในปัจจุบัน 
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๒  แบบฟอร์มของการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ( คู่มือข่าวกรองการรบ ระดับกรมและกองพัน : ศร. )   
ในหน่วยระดับกรมและกองพันท าเป็นแบบฟอร์มอย่างย่อของการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ  โดยรวมไว้

ในประมาณการข่าวกรอง  (ข้อ ๒ พื้นที่ปฏิบัติการ)  ในกรณีท าเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับ 
หน่วยขนาดใหญ่ตั้งแต่กองพลขึ้นไปแบบฟอร์มการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการจะมีหัวข้อหลัก  ๔  ข้อ  
คือ.- 
     ข้อ ๑ ความมุ่งหมายและข้อพิจารณาซึ่งเป็นเคร่ืองจ ากัด 
     ข้อ ๒ ลักษณะทั่วไป 
     ข้อ ๓ แง่คิดทางทหารเกี่ยวกับพื้นที่ 

    ข้อ ๔ ผลของลักษณะพื้นที่ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ 
 

-------------------------- 
ประเภทเอกสาร 

หน่วย……………… 
                                ที่ตั้ง 

                      วัน  เดือน  ปี 
การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ   ที่…………. 
อ้างถึง    :      แผนที ่
๑. ความมุ่งหมายและข้อพิจารณาจ ากัดอย่างอื่น 

ก. ความมุ่งหมาย 
ข. ภารกิจ 

๒. ลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่ 
ก. สภาพอากาศประจ าถิ่น  หรือสภาพลมฟ้าอากาศ 

๑ )  อากาศประจ าถิ่น 
๒) พยากรณ์ลมฟ้าอากาศ 

ก) ฝน, หิมะ 
ข) หมอก 
ค) อุณหภูมิ 
ง) ลม 
จ) เมฆ 
ฉ) ความกดอากาศ 
ช) ดวงจันทร์ 
ซ) รายงานแสงสว่าง 

ข. ภูมิประเทศ 
๑ )  ความสูงต่ าและระบบทางระบายน้ า 
๒)  พชืพันธุ์ธัญญาหาร 
๓)  ลักษณะดินที่ผิดพื้น 
๔)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง 

-------------------------- 
ประเภทเอกสาร 

 
 



 ๑๐๐ 

-------------------------- 
ประเภทเอกสาร 

ค. ลักษณะอื่นๆ 
ก. การสังคม 
ข. การเศรษฐกิจ 
ค. จิตวิทยา 
ง. การเมือง 

๓. แง่คิดทางทหารของพื้นที่ปฏิบัติการ 
ก. แง่คิดทางยุทธวิธี 

  ๑ )  การตรวจการณ์และการยิง 
ก) สภาพลมฟ้าอากาศ 
ข) เนิน 
ค) พืชพันธุ์ธัญญาหาร 
ง) สิ่งปลูกสร้าง 

  ๒)  การซ่อนเร้นและการก าบัง 
      ก )  สภาพลมฟ้าอากาศ 

ข) เนิน 
ค) พืชพันธุ์ธัญญาหาร 
ง) สิ่งปลูกสร้าง 

  ๓)  เคร่ืองกีดขวาง        
      ก )  สภาพลมฟ้าอากาศ 

ข )  เนิน 
ค )  พืชพันธุ์ธัญญาหาร 

        ง )  สิ่งปลูกสร้าง 
  ๔)  ภูมิประเทศส าคัญยิ่ง 

ก) เนิน 
ข) แนวสันเขา 

               ๕)  แนวทางเคลื่อนที่ 
                     ก)  แนวทางเคลื่อนที่   ซึ่งฝ่ายรุกรานจะเคลื่อนที่เข้ามายังที่มั่นของฝ่ายเรา 
   (๑)  แนวทาง……………….  
         ข)  แนวทางเคลื่อนที่   ซึ่งฝ่ายเราจะเคลื่อนที่เข้าไปยังที่มั่นของข้าศึก 

---------------------- 
ประเภทเอกสาร 

 

 



๑๐๑ 
 

---------------------- 
ประเภทเอกสาร 

ข. แง่คิดในการสนับสนุนทางการช่วยรบ 
    ๑)  ก าลังพล 
    ๒) การส่งก าลังบ ารุงและการส่งกลับ 
    ๓) กิจการพลเรือนลักษณะทางสังคม   เศรษฐกิจ    จิตวิทยา 
๔. ผลของลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการ 

ก. ผลที่จะเกิดแก่หนทางปฏิบัติของข้าศึก 
 ๑)  ผลที่จะเกิดแก่การตั้งรับของข้าศึก 
 ๒) ผลที่จะเกิดแก่การเข้าตีของข้าศึก 
 ๓) ผลที่จะเกิดแก่ก าลังทางอากาศของข้าศึก 
  ๔) ผลที่จะเกิดแก่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ของข้าศึก 
 ๕) ผลที่จะเกิดแก่การใช้สงคราม  นชค.ของข้าศึก 
ข. ผลที่จะเกิดต่อหนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา 

  ๑)  …………………… 
  ๒) …………………… 
  ๓) …………………… 
 

(ลงชื่อ)   พ.ต. ……………………… 
 
หมายเหตุ หากแจกจ่ายให้หน่วยรอง  ผบ.หน่วย  จะเป็นผู้ลงชื่อ   และ  ฝอ.๒  เป็นผู้รับรอง 
    ส าเนาเป็นคู่ฉบับ    หัวเร่ืองให้เขียนว่า    เป็นฉบับที่…….ใน…….ฉบับ  และลง 
    หมายเลขอ้างสาส์นต่อจากกลุ่มเวลา 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
ประเภทเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๒ 

ตอนที่  ๗  ลักษณะของลมฟ้าอากาศ  และภูมิประเทศ 

 ในเร่ืองของลมฟ้าอากาศนั้น  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๘  ประการ  ที่จะต้องน ามาพิจารณา
ด้วยซึ่งได้แก่  ฝน, หมอก, เมฆ, ลม, อุณหภูมิ, ความกดอากาศ, ความชื้นสัมพันธ์  และรายการแสงสวาง  
เพราะองค์ประกอบเหล่านี้สามารถที่จะส่งผลกระทบกระเทือนต่อกระปฏิบัติการทางทหาร  ของฝ่ายตรง
ข้าม และฝ่ายเราได้ 
  ฝน   ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของลักษณะลมฟ้าอากาศนั้น  สามารถแบ่งได้ ( ตาม
ปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมา )  เป็น ๔ ประเภท  คือ  เบาบาง, เล็กน้อย, ปานกลาง, และหนัก  ซึ่งฝนแต่ละ
ประเภทจะมีผลกระทบกระเทือนต่อทัศนวิสัยแตกต่างกันออกไป   ผลของฝนที่มีต่อทัศนวิสัยนั้นขึ้นอยู่
กับปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งก็เกี่ยวกันกับการแบ่งประเภทของฝนด้วย 
 ฝนตกเบาบาง   จะไม่มีผลกระทบต่อทัศนวิสัย 
 ฝนตกเล็กน้อย  มีผลต่อทัศนวิสัยมองเห็นได้ประมาณ  ๑  กม.  หรือไกลกว่านั้น 
 ฝนตกปานกลาง   มีผลต่อทัศนวิสัยมากขึ้นคือ  มองเห็นได้ประมาณ  ๕๐๐  ม. ถึง  ๑  กม. 
 ฝนตกหนัก   มีผลต่อทัศนวิสัยเพิ่มมากไปอีกคือ  จะสามารถมองเห็นได้ประมาณ  ๕๐๐  ม. 
หรือใกล้กว่า 
 นอกจากฝนจะมีผลกระทบกระเทือนต่อทัศนวิสัยแล้ว  ยังอาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อ
การเคลื่อนที่ของยานพาหนะนอกเส้นทาง, การปฏิบัติการของตัวทหารและอาจสร้างความเสียหายให้กับ  
อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ  ได้อีกด้วย 
 ลม   มีผลกระทบกระเทือนต่อทัศนวิสัย  และนอกจากนั้น  ลม ยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ประการหนึ่งในการวางแผนการยุทธส่งทางอากาศและการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศเพราะความปลอดภัย
ของอากาศยานและพลร่ม  จะขี้นอยู่กับความเร็ว  และทิศทางของลม  และลมยังมีผลต่อความแม่นย าของ
การยิงของระบบยิงสนับสนุนอีกด้วย 
 รายการแสงสว่าง   ในตอนเช้าขณะที่ดวงอาทิตย์อยู่ต่ ากว่าขอบฟ้า ประมาณ  ๑๒ องศา  ซึ่ง
ทางทหารเราเรียกว่าเวลาเร่ิมแสงเงิน  ( BMNT )  จะเป็นเวลาที่จะมีแสงสว่างเพียงพอที่ทหารราบจะ
ประสานการปฏิบัติระหว่างบุคคลโดยใกล้ชิดอย่างได้ผลภายใต้สภาพอากาศปกติ  ซึ่งช่วงนี้ทัศนวิสัยจะ
จ ากัดมาก   สามารถมองเห็นได้ประมาณ  ๔๐๐  กลา   เมื่อดวงอาทิตย์โคจรขึ้นมาจนกระทั่งอยู่ต่ ากว่า
ขอบฟ้าประมาณ  ๖  องศา  ในช่วงนี้จะเรียกว่า เวลาเร่ิมแสงทอง  ( BMCT )  ซึ่งจะมีแสงสว่างเพียง
พอที่จะมองเห็นได้เช่นเดียวกับในเวลากลางวัน  เวลาตอนกลางระหว่างเร่ิมแสงเงิน  ( BMNT )  และเร่ิม
แสดงทอง ( BMCT )  จะมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อปรับการยิงที่มีการตรวจการณ์  และการสนับสนุนทาง
อากาศใกล้ชิดได้ 
 
 

 



๑๐๓ 
 

 ในเร่ืองของลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบกระเทือนต่อการ
ปฏิบัติการทางทหารโดยตรงนั้น  เราพิจารณาลักษณะที่แตกต่างกันออกไป  ๔  ปะการด้วยกันคือ  ที่สูง
ต่ า  และระบบทางน้ าไหลลักษณะพืชพันธุ์ไม้  ลักษณะพื้นดิน  และลักษณะสิ่งปลูกสร้าง 
 ท่ีสูงกว่าและระบบทางน้ าไหล   จะพิจารณารายละเอียดในเร่ืองที่เกี่ยวกับอาการลาดสัณฐาน
ของพื้นดินระดับความสูงของพื้นดิน ส่วนระบบทางน้ าไหลหรือเร่ืองของแม่น้ าล าธารนั้นเราจะพิจารณา
ในเร่ืองของความลึก  ความกว้างของสภาพของตลิ่ง  และสันท้องน้ า  ระดับน้ าขึ้นน้ าลง  ตลอดจน
ความเร็วของกระแสน้ า 
 ลักษณะพืชพันธ์ไม้   เราแบ่งออกเป็น  ๔  ประเภทใหญ่ ๆ  คือ  ป่า, ป่าละเมาะ, ทุ่งหญ้า  
และพื้นที่เพาะปลูก  ป่าคือบริเวณที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ที่มีขนาดสูงตั้งแต่  ๓  เมตรหรือ  ๑๐  ฟุต ขึ้น
ไปเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง 
   ลักษณะพื้นดิน     แบ่งออกเป็น  ๕  ชนิดด้วยกัน  ตามมวลสารที่เห็นส่วนประกอบ  คือ  
กรวด, ทราย, ดินตะกอน, ดินเหนียว  และอินทรยี์สาร   ลักษณะพื้นดินมีผลต่อการจราจรดังนี้ 
 กรวด – บดอัดแน่น  ยานสายพานเคลื่อนที่ได้ 
 ทราย – เปียกชื้นอัดแน่น  ยานสายพานและยานล้อเคลื่อนที่ได้ 
 ดินตะกอน – แห้ง   ใช้จราจรได้แต่มีฝุ่นมาก 
 ดินเหนียว – แห้ง  ใช้จราจรได้ดี  ฝุ่นน้อยกว่าดินตะกอน 
 อินทรีย์สาร   ใช้จราจรได้ยากล าบาก 
 เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศ  แบ่งออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ  กลายองค์ประกอบซึ่งแต่
ละองค์ประกอบก็มีรายละเอียด ปลีกย่อยออกไปอีก เป็นจ านวนมาก  เพื่อให้ง่ายแก่การอ้างถึง หรือน ามา
พิจารณา  การบันทึก  ข้อมูลต่างๆ     จะต้องกระท าให้สะดวกต่อการน ามาใช้งานในขั้นจัดท าเป็น     
“แผ่นบริวาร” 
 จากข้อมูลของลักษณะลมฟ้าอากาศ  ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพต่าง ๆ  ที่เป็นอยู่ใน
พื้นที่ปฏิบัติการเราจะน ามาวิเคราะห์เพื่อหาผลกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติทางยุทธวิธี   และการ
ปฏิบัติทางการช่วยรบ  ทางยุทธวิธีนั้นเราพิจารณาในเร่ือง  การตรวจการณ์  และการยิง  การก าบังและ
การซ่อนพรางเคร่ืองกีดขวาง  ภูมิประเทศส าคัญ  แลแนวทางการเคลื่อนที่ 

ตอนที ่๘  แง่คิดทางทหารเกี่ยวกับพื้นที่ทางยทุธวิธ ี 
  แง่คิดทางทหารเกี่ยวกับพื้นที่  เป็นการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามที่กล่าวมาแล้วในการ
วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ข้อ ๑    ความมุ่งหมายและข้อพิจารณา  ซึ่งเป็นเคร่ืองจ ากัด   และข้อ  ๒  
ลักษณะทั่วไป  ทั้งนี้  เพื่อพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อกิจกรรมทาง
ยุทธวิธีและการช่วยรบ  ซึ่งจะพิจารณาต่อไปในการก าหนด หนทางปฏิบัติโดยเฉพาะขึ้น  ความ
กว้างขวางของการวิเคราะห์จะขึ้นอยู่กับ ภารกิจ เคร่ืองมือ ที่มีอยู่ที่จะให้บรรลุภารกิจ และเคร่ืองมือของ
ข้าศึก  ซึ่งอาจสามารถใช้ป้องกันการบรรลุภารกิจของฝ่ายเรา 



 ๑๐๔ 

แง่คิดทางทหารเกี่ยวกบัพื้นที่ทางยทุธวิธ ีมีข้อพิจารณา   ๕  ประการ  ดังนี ้
๑  การตรวจการณ์และการยิง 
      ก. การตรวจการณ์  ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศจะเกื้อกูลให้ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง  และเห็นข้าศึกได้ด้วยสายตา  หรือโดยใช้เคร่ืองเฝ้าตรวจภูมิประเทศที่มีความสูงที่สุดใน
พื้นที่ย่อมจะอ านวยให้ตรวจการณ์ได้ดีที่สุด   ขีดความสามารถในการใช้เคร่ืองมือติดต้ังด้วยอากาศยาน
จะสามารถลดความต้องการภูมิประเทศเช่นนั้นลงได้  ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดหรือขัดขวางต่อการ
ตรวจการณ์รวมถึงควัน  หมอก  ฝน  ความมือ  และพืชสูง ๆ  
      ข. การยิง  ที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการจะรวมถึงพื้นยิงของอาวุธ  และลักษณะ
ของระบบการยิงของอาวุธเหล่านั้นที่มีผลกระทบกระเทือน   อันเน่ืองมาจากลมฟ้าอากาศ    เช่น  ลมผิว
พื้นซึ่งพัดแรงจัด  ภูมิประเทศที่สูง  ที่มีอยู่ซับซ้อนทั่วไปหรือขาดที่ก าบังปิด  จะเกิดข้อจ ากัดในการยิง
ของอาวุธนั้น ๆ พื้นยิง  ได้แก่  พื้นที่ซึ่งอาวุธต่าง ๆ สามารถท าการยิงจากที่ตั้งยิงหนึ่ง ๆ ไปถึงได้อย่าง
ได้ผลแม้ว่าการตรวจการณ์ที่ดีที่สุดนั้นก็มิใช่จะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประกันว่ามีพื้นที่ดีที่สุดเสมอไป  
ฉะนั้น  พื้นยิงที่พึงประสงค์ส าหรับอาวุธกระสุนวิถีราบ  ก็คือ  พื้นที่โล่งแจ้งแห่งหนึ่งซึ่งสามารถจะ
ตรวจการณ์เห็นข้าศึกได้โดยที่ข้าศึกไม่สามารถป้องกันการยิงของอาวุธนั้น ๆ ได้ 

๒  การซ่อนพรางและการก าบัง 
      ก. การซ่อนพราง  คือ  การป้องกันการตรวจการณ์ของข้าศึก  และอาจจะมีได้จากการ
อาศัยป่าไม้  พงไม้  ป่าหญ้าสูง  หิมะที่ถูพัดพาไป  ไร่สวน  ความมืด  ควัน  ฝุ่นละออง  ฟ้าสลัว ฝน 
      ข. การก าบัง  คือ  การป้องกันจากผลของการยิงเล็งตรงและเล็งจ าลอง  อาจอาศัยได้จาก  
คู  เหมือง  ถ้ า  ตลิ่ง  หลุมบ่อต่าง ๆ ในพื้นที่นั้น  หลุมระเบิดของกระสุนปืนใหญ่  อาคารบ้านเรือน  
ก าแพง  คันดินทางรถไฟ  ถนนที่สร้างต่ ากว่าพื้นดิน  และทางหลวงที่ยกสูงขึ้น  เป็นต้น 
      ค. การซ่อนพรางและการก าบัง  เป็นสิ่งจ าเป็นในการเข้าตีและตั้งรับ  ถ้าหน่วยทหาร
สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ภายใต้การซ่อนพรางของป่าไม้  หมอก  หรือในเวลากลางคืนที่มีแสง
จันทร์โอกาสที่จะเกิดการจู่โจมจะมีมากขึ้น  ถ้าหน่วยทหารสามารถเคลื่อนที่ในความก าบังจากคันคู  คัน 
ดิน  หรือก าแพง  ก าลังฝ่ายเราย่อมแสวงหาพื้นที่ที่ท าการตั้งรับ  โดยอ านวยให้ทั้งการซ่อนพรางและการ
ก าบัง  แต่ต้องไม่มีแนวทางเคลื่อนที่ของข้าศึกที่มีการก าบังอย่างดี 

๓. เครื่องกีดขวาง   
     ก.  เคร่ืองกีดขวาง  คือ  ลักษณะภูมิประเทศใด ๆ  ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่สร้างขึ้น 

เพื่อหยุด ขัดขวาง  หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของทหาร    เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาติ      ได้แก่ 
แม่น้ า  ล าห้วย  คลอง  ทะเลสาบ  บึง  หน้าผาลาดชัน  ป่าทึบ  ป่าดงดิบ  ทะเลสาบ  ภูเขา เมือง  เคร่ืองกีด
ขวางที่สร้างขึ้น  ได้แก่  งานก่อสร้างทั้งมวล  และการท าลายที่จัดวางไว้เพื่อหยุดหรือขัดขวางการ
เคลื่อนที่ทางทหาร  ได้แก่  สนามทุ่นระเบิด  หลุมระเบิด  คูดักรถถัง  สนามเพลาะ  ไม้ล้ม  เคร่ืองปิด
ถนน  การท าน้ าท่วม  การท าให้พื้นที่อาบพิษด้วยสารเคมีและชีวะ  กองอิฐ,หิน,ไฟไหม้ป่า 



๑๐๕ 
 

     ข.  เคร่ืองกีดขวางจะบังเกิดอย่างเต็มที่  เมื่อได้มีการตรวจการณ์และการยิงคุ้มครองด้วย 
เคร่ืองกีดขวางที่อยู่ทิศทางตั้งฉากกับทิศทางเข้าตีย่อมเกื้อกูลแก่ฝ่ายตั้งรับส่วนเคร่ืองกีดขวางขนานกับ
ทิศทางเข้าตีอาจจะขัดขวางต่อการเคลื่อนที่ทางข้าง และการประสานการปฏิบัติฝ่ายข้างเคียง  เคร่ืองกรีด
ขวางตามธรรมชาติที่ยานยนต์/ยานเกราะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้  เช่น ป่าที่มีต้นไม้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖” – ๘ “ และมีระยะห่างน้อยกว่า  ๒๐”  ลาดชันเกิน  ๔๕ %  พื้นที่ที่มีความสูง
แตกต่างกัน  ๒๐๐ – ๔๐๐ เมตร  ใน ๑ กม.  ล าน้ าที่มีตลิ่งสูงชันเกินกว่า  ๔  ฟุต  และลึกมากกว่า  ๔  ฟุต 

๔. ภูมิประเทศส าคัญ   
     ก.  ภูมิประเทศส าคัญ  คือ  ต าบลหรือพื้นที่ใด  ที่หากยึดหรือควบคุมได้แล้ว  ย่อมก่อให้ 

เกิดความได้เปรียบอย่างเด่นชัดต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ลักษณะภูมิประเทศส าคัญจะก าหนดขึ้นเพื่อว่าพื้นที่และ
ต าบลนั้นจะต้องมีการยึดหรือควบคุมในการก าหนดและเลือกหนทางปฏิบัติ  การเลือกภูมิประเทศส าคัญ
อาศัยภารกิจของหน่วยเป็นมูลฐาน  ข้อยกเว้นอีกประการหนึ่ง  คือ  เคร่ืองกีดขวางเช่น  สิ่งปลูกสร้างถ้า
ได้มอบเป็นที่หมายของหน่วยใดหน่วยหนึ่งแล้ว  เคร่ืองกีดขวางจะกลายเป็นภูมิประเทศส าคัญไปซึ่ง
หน่วยนัน้จะต้องเข้ายึดรักษา 

     ข.  ภูมิประเทศส าคัญ  นอกจากจะมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในภารกิจแล้ว  ยังเป็นส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาการใช้อ านาจก าลังรบ  เพื่อที่จะท าการควบคุมด้วย  การด าเนินกลยุทธการ
เฝ้าตรวจ  การระวังป้องกัน  และการใช้การยิงหรือจะใช้วิธีการยึดและครอบครอง 

     ค.  ในการรบด้วยวิธีรุก  ตามธรรมดาแล้วภูมิประเทศส าคัญย่อมจะอยู่ข้างหน้าแนว 
การวางก าลังของฝ่ายเรา  และมักจะก าหนดเป็นที่หมาย  อย่างไรก็ดีลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ในเขต
ปฏิบัติการข้างเคียงก็อาจจะเป็นภูมิประเทศส าคัญได้  ถ้ามีความจ าเป็นต้องควบคุมเพื่อความต่อเนื่องใน
การโจมตี 

     ง.  ในการรบด้วยวิธีรับ  โดยปกติแล้วภูมิประเทศส าคัญจะอยู่ภายในเขตปฏิบัติการที่ 
ได้รับมอบ  และภายในหรือข้างหลังพื้นที่ตั้งรับที่ก าหนดขึ้น 

๕. แนวทางเคลื่อนที่ 
ก. แนวทางเคลื่อนที่  คือ  เส้นทางที่หน่วยทหารขนาดใดขนาดหน่ึงโดยเฉพาะ  

 สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่หมายหรือภูมิประเทศส าคัญได้ 
 ในการพิจารณาแนวทางเคลื่อนที่  จะต้องพิจารณาเลือกเส้นทางที่ง่ายต่อการเคลื่อนที่  และ
กว้างขวางพอที่จะกระจายก าลังด าเนินกลยุทธ์ของหน่วยหนึ่งขนาดของหน่วยนั้นจะต้องมีผล อย่าง
ส าคัญในการปฏิบัติการคร้ังนั้น  กรมจะพิจารณาแนวทางในการเคลื่อนที่  ของหน่วยกองพัน  กองพันจะ
พิจารณาแนวทางเคลื่อนที่ของหน่วยขนาดกองร้อย  แนวทางเคลื่อนที่ที่ดีที่สุด  คือ  แนวทางเคลื่อนที่ให้
การตรวจการณ์ดีที่สุดสามารถเคลื่อนที่ได้ในภูมิประเทศได้  มีข่ายเส้นทางดี  พื้นยิงดี  การซ่อนพราง
และการก าบังดี  และการกระจายก าลังกระท าได้อย่างดี 
 

 

 



 ๑๐๖ 

     ข.  แนวทางเคลื่อนที่ตามหุบเขา  ส่วนมากแนวทางเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดอาจไปตามไหล่ 
ลาดเนิน  ซึ่งต่ ากว่ายอดเนินทางทหารมากกว่าจะเคลื่อนที่ตามพื้นหุบเขา 
      ค.  การใช้แนวทางเคลื่อนที่ตามสันเนิน  แนวทางเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดจะอยู่ต่ ากว่าแนว
ยอดเนินทางภูมิศาสตร์เล็กน้อย  โดยจัดก าลังบางส่วนไว้บนยอดเนินเพื่อควบคุมยอดเนินเอาไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๗ 
 

บทที่ ๔ 
ฝ่ายยุทธการและการฝึก 

ตอนที่ ๑  หน้าที่และการด าเนินงานของนายทหารยุทธการและการฝึก  
(ฝอ.๓, สธ.๓) 

๑. กล่าวทั่วไป 
 ในหน่วยระดับกองพันขึ้นไปจะต้องมีการจัดฝ่ายอ านวยการต่าง ๆ ขึ้น เพื่อท าหน้าที่
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการวางแผน ประสานงาน และก ากับดูแลให้หน่วยบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบ  
นายทหารยุทธการและการฝึกเป็นฝ่ายอ านวยการคนส าคัญของผู้บังคับบัญชา มีความ        รับผิดชอบ
หลักในเร่ืองการจัด การฝึก และการยุทธ์  รวมทั้งเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและให้ความ ช่วยเหลือนายทหาร
ฝ่ายอ านวยการอ่ืน ๆ ในด้านยุทธการ 
 นายทหารยุทธการและการฝึกจะต้องมีข้อพิจารณาพื้นฐานในการด าเนินการให้     ภารกิจ
ของหน่วยบรรลุผลส าเร็จได้ภายในเวลาอันรวดเร็วที่สุด และใช้ก าลังน้อยที่สุด เท่าที่      วัตถุประสงค์
ของภารกิจและข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดไว้จะอ านวยให้กระท าได้      ในการอ านวยการ
ปฏิบัติทางยุทธวิธี จะต้องตัดทอนเวลาในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอ านวยการของหน่วยให้
เหลือน้อยที่สุด 

๒. หน้าที่ตามสายงาน 
 ๑. การจัด  ได้แก่ การปรับปรุงและด ารงรักษาบัญชีหน่วยทหาร การจัดหน่วย และการจัด
ยุทธภัณฑ์ให้หน่วย  จัดล าดับความเร่งด่วนในการทดแทนก าลังพลและยุทธภัณฑ์ การบรรจุมอบ  การ
สมทบ  การแยกหน่วย  และการรับหน่วย รวมทั้งพิจารณาก าหนดความต้องการการพัฒนาอ านาจก าลัง
รบ 
 ๒. การฝึก ได้แก่ การจัดท าและด าเนินการตามก าหนดการฝึก การวางแผน และอ านวยการ
ฝึก  การพิจารณาเคร่ืองช่วยฝึกและสถานที่ฝึก  การจัดตั้งและด าเนินงานโรงเรียนของหน่วย  การจัดท า
ตารางก าหนดการฝึก  การตรวจสอบการฝึก  การรายงานผลการฝึก 
                        ๒.๑  ความมุ่งหมายของการฝึก การฝึกจะท าให้ทหารมีความรู้ ความช านาญ ในหน้าที่
ของตน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความมีวินัย พลานามัยความรักหมู่คณะ ความเป็นผู้น าและ
ขวัญ กองทัพที่ได้รับการฝึกเป็นอย่างดีย่อมพร้อมเสมอที่จะรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ ให้ด ารงอยู่ 
การฝึกยังมีส่วนที่จะเพิ่มอ านาจก าลังรบให้สูงขึ้น เพราะว่าอ านาจก าลังรบนั้น นอกจากจะเกิดจากอาวุธที่
มีสมรรถภาพสูง และก าลังพลที่มีประสิทธิภาพแล้ว มวลพลังที่ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นอ านาจก าลังรบที่
ส าคัญมากก็คือ ขวัญของทหาร และขวัญของทหารจะดีได้นั้น ทหารจะต้องได้รับการฝึกเป็นอย่างดี และ
ได้รับบริการทางด้านสวัสดิการที่ดี 

 



 ๑๐๘ 

                        ๒.๒  แนวความคิดเบื้องต้นในการฝึก  ในระหว่างการฝึกจะต้องไม่เหยียดหยามเกียรติ
ของทหาร การฝึกและการเป็นผู้น าที่เหมาะสมสามารถที่จะฝึกให้คนเป็นทหารที่ดีได้ ระบบการฝึกที่ดี
ที่สุดเป็นสิ่งจ าเป็นจะต้องน ามาใช้ในการฝึกทหาร ต้องฝึกจากง่ายไปหายาก ฝึกเป็นบุคคลไปยังการฝึก
เป็นหน่วย ความช านาญจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการปฏิบัติที่มีการก ากับดูแล หลักการและเทคนิค จะต้องเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดชอบการฝึกของหน่วยของตน 
                        ๒.๓  นโยบายการฝึก 
                              ๒.๓.๑  กรมยุทธการทหารบก  จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า นโยบายการฝึกของ 
ทบ. เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องด าเนินการในรายละเอียดต่อไป 
                              ๒.๓.๒ กรมยุทธศึกษาทหารบก  จะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกค าสั่งเกี่ยวกับ
รายละเอียดในการฝึกให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้การฝึกด าเนินไปอย่างได้ผล 
                              ๒.๓.๓ ผู้บังคับหน่วย  จะเป็นผู้รับผิดชอบภาระฝึกหน่วยของตน เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ตามการจัดหน่วย และภารกิจอื่นที่ได้รับมอบ 
                        ๒.๔  การฝึกตามวงรอบประจ าปี เป็นการฝึกตามค าสั่งของกองทัพบก  โดยจะท าการฝึก
ทั้งที่เป็นบุคคล และเป็นหน่วย (เบื้องต้น และ เบื้องสูง ) ตามที่ได้ก าหนดไว้ในรอบปีนั้นๆการฝึกตาม
วงรอบประจ าปีจะประกอบไปด้วย  การฝึกทหารใหม่  การฝึกตามหน้าที่  การฝึกเป็นหน่วยตั้งแต่ระดับ 
หมู่ ตอน หมวด กองร้อย ถึงกองพัน  การฝึกปัญหาที่บังคับการ  กรม และกองพล  การฝึกชุดท าลาย
รถถัง  การฝึกยิงปืนประจ าปี  การฝึกครูทหารใหม่ และ ส.ต. กองประจ าการ  และการฝึกทบทวน
ตรวจสอบซ้ า 
                              ๒.๔.๑     การฝึกเป็นบุคคล  ประกอบด้วย   
                                      ๒.๔.๑.๑  การฝึกทหารใหม่ และการฝึกครูทหารใหม่ 
                                      ๒.๔.๑.๒  การฝึกทหารปีที่ ๒ ทบทวนหน้าที่เป็นรายบุคคล และให้เน้นการฝึก
ในเร่ืองบุคคลท าการรบ 
                                      ๒.๔.๑.๓  การฝึกเจ้าหน้าที่พิเศษ ตาม ชกท. เป็นรายบุคคล 
                                      ๒.๔.๑.๔  การฝึกตามหน้าที่ ในเร่ืองยุทธวิธีของหน่วยทหารขนาดเล็ก 
                                      ๒.๔.๑.๕  การฝึกผู้บังคับบัญชา และ ฝอ. ทุกระดับ 
                                      ๒.๔.๑.๖   การฝึกพลทหาร เพื่อเลื่อนฐานะเป็น ส.ต. กองประจ าการ 
                                      ๒.๔.๑.๗  การฝึกป้องกัน นชค. เป็นบุคคล 
                              ๒.๔.๒    การฝึกเป็นหน่วย ได้แก่ การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น และการฝึกเป็นหน่วย
เบื้องสูง 
                                      ๒.๔.๒.๑  การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น เป็นการฝึกหน่วยขนาด หมู่ ตอน หมวด 
กองร้อย โดยให้มีขีดความสามารถในการรบตามแบบ และการรบนอกแบบ 
                                      ๒.๔.๒.๒ การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง จะเป็นการฝึกหน่วยขนาด กองพัน กรม 
และกองพล 
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                              ๒.๔.๓    ก าหนดการฝึก  คือค าสั่งชี้แจงของผู้บังคับบัญชาซึ่งกล่าวถึงการก าหนดวิธี
ที่จะท าให้หน่วยส าเร็จภารกิจการฝึก หรือบรรลุความมุ่งหมาย ภายในเวลาที่ก าหนด ก าหนดการฝึกของ
หน่วยจะแสดงถึงแผนโดยทั่วไปที่จะด าเนินการฝึก หน่วยทั้งหน่วยในห้วงเวลา เฉพาะ ก าหนดการฝึกที่
ออกโดยหน่วยระดับกองพัน หรือสูงกว่า จะอยู่ในรูปของค าสั่งที่เรียกว่า ค าสั่งการฝึก ส่วนก าหนดการ
ฝึกของหน่วยระดับ กองร้อย มักอยู่ในรูปแบบของ ตารางก าหนดการฝึก 
 ๓. การยุทธ์ 

๓.๑  การจัดท าประมาณการยุทธ์ 
  ๓.๒ จัดท าข้อเสนอ  ทั้งในระหว่างการวางแผนและการยุทธ์ เกี่ยวกับการจัดเฉพาะกิจ  
การด าเนินกลยุทธ์  การทดแทนก าลังพลเป็นหน่วย 
  ๓.๓  การก ากับดูแล การท าแผนเกี่ยวกับการป้องกันภัยทางอากาศ การยิงสนับสนุน   
การบิน ทบ.  การก าบัง และการลวงทางยุทธวิธี  การสงครามนอกแบบ  การลาดตระเวน  การสนับสนุน
การรบของหน่วย และทหารสื่อสาร  การระวังป้องกันพื้นที่ส่วนหลัง และการพราง 
                                ๓.๔ การก ากับดูแลการรักษาความปลอดภัยของหน่วยเป็นส่วนรวม 
  ๓.๕ การก ากับดูแลและการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี และการท าค าสั่งการเดิน 

๓.๖ ก าหนดพื้นที่ส าหรับการพักแรมในสนามและพื้นที่พักพล 
  ๓.๗ ให้ข้อเสนอถึงที่ตั้งโดยทั่ว ๆ ไปของที่บังคับการหลัก และส ารอง 
  ๓.๘ ก าหนดเส้นเขต 
  ๓.๙ การจัดท าแผนและค าสั่งยุทธการ 
  ๓.๑๐ การก ากับดูแล และการประสานการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี (ศปย.) 
 ๔. การวางแผน  ได้แก่ การประมาณสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง การจัดท าและประสานแผน
ในอนาคต และแผนเผชิญเหตุ การพิจารณาก าหนดโครงของก าลังรบ การให้ข้อเสนอถึงล าดับความ
เร่งด่วนในการแบ่งสรรก าลังพลและยุทธภัณฑ์ที่ขาดแคลน 

 
๓. การจัดแผนกยุทธการและการฝึก 
 
ล าดับ ต าแหน่ง ชกท. ยศ จ านวน หมายเหตุ 
๑ นายทหารยุทธการและการฝึก ๒๑๖๒  พ.ต. ๑  
๒ ผช.นายทหารยุทธการและการฝึก ๒๑๖๒  ร.อ. ๑  
๓ นายสิบยุทธการ ๑๕๓  จ.(พ.) ๑  
๔ ผช.นายสิบยุทธการ ๑๕๓ ส.อ. ๒  
๕ เสมียนยุทธการ ๗๑๐  ส.อ. ๑  
๖ ช่างเขียน ๘๑๐  ส.อ. ๑  
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๔. หน้าที่ตามต าแหน่งของแผนกยุทธการและการฝึก 
 ๑. นายทหารยุทธการและการฝึก, ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก 
  ๑.๑ หน้าท่ีท่ัวไป   ท าหน้าที่อ านวยการ ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ของฝ่าย
อ านวยการเกี่ยวกับเร่ืองการจัด การฝึก และการปฏิบัติการรบ 
  ๑.๒ หน้าท่ีเฉพาะ   

๑.๒.๑     เป็นเจ้าหน้าที่ในแผนกยุทธการและการฝึกของหน่วยต่าง ๆ 
   ๑.๒.๒    ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในเร่ืองที่เกี่ยวกับยุทธการและการฝึกในหน่วย 
ระดับต่าง ๆ 
   ๑.๒.๓ อ านวยการและควบคุมในเร่ืองที่เกี่ยวกับการค้นคว้าให้งานในหน้าที่มีประ 
สิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๑.๒.๔  วางแผนการเคลื่อนย้ายหน่วยเพื่อการฝึกทางยุทธวิธี 
   ๑.๒.๕ อ านวยการเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการระดมพล การจัดตั้งหน่วย และ
การฝึกหน่วย 
   ๑.๒.๖   รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงโครงการต่าง ๆ , การเปลี่ยนแปลง  
ค าสั่งและค าชี้แจงในเร่ืองที่เกี่ยวกับการฝึก 
   ๑.๒.๗ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับล าดับความเร่งด่วนของการบรรจุเจ้าหน้าที่และ
ยุทธภัณฑ์ให้แก่หน่วย 
   ๑.๒.๘   ท าประมาณการทางยุทธวิธีอย่างต่อเน่ือง 
   ๑.๒.๙ อ านวยการในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยให้แก่ที่ตั้งทางการทหารและ
ระบบการสื่อสาร 
 ๒. ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก (อากาศ)  ในหน่วยระดับกองพัน ผช.ฝอ.๓ ท า
หน้าที่เป็น ผช.ฝอ.๓ อากาศด้วย 
  ๒.๑ หน้าท่ีท่ัวไป  วางแผนการประสานการยิงสนับสนุนหน่วยทางพื้นดิน และหน่วย
ก าลังทางอากาศยุทธวิธี 
  ๒.๒ หน้าท่ีเฉพาะ 
  ๒.๒.๑  เป็นผู้แทน ฝอ.๓ ในการประสานค าขอการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด 
   ๒.๒.๒ท าค าขอภารกิจสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดตามแผนไปยังหน่วย
เหนือ และด าเนินกรรมวิธีค าขอตามภารกิจ 
   ๒.๒.๓ ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเร่ืองการยิงอาวุธป้องกันภัยทาง
อากาศระยะต่ า  การชี้เป้าหมาย  หรือแผนจ ากัดการยิง 
   ๒.๒.๔ รับผิดชอบการกระจายข่าวสารการยุทธที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการรบ
ร่วมอากาศ-พื้นดิน 
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   ๒.๒.๕  แจ้งให้นายทหารยุทธการและการฝึก (อ) ของหน่วยเหนือทราบการวาง
ก าลังของหน่วย มาตรการในการควบคุม และรายละเอียดของภารกิจการสนับสนุนทางอากาศที่ขอไป 
   ๒.๒.๖  ประสานกับนายทหารอากาศติดต่อในเร่ือง จ านวนผู้ควบคุมอากาศยาน
หน้าแผนระวังป้องกันสถานที่ตั้งก าลังทางอากาศเพื่อให้มีความมั่นใจและเหมาะสม 
 ๓. นายสิบยุทธการ 

๓.๑ เป็นผู้ช่วยเหลือ ฝอ.3 ในเร่ืองเกี่ยวกับการจัด การฝึก และการยุทธ 
๓.๒ ด าเนินงานด้านธุรการและเอกสารภายในแผนก 

  ๓.๓ จัดรวบรวมแฟ้ม แผนที่สังเขป และบันทึกอ่ืน ๆ ในเร่ืองก าลัง ที่ตั้ง และ   การจัด
ก าลังของฝ่ายเรา 
  ๓.๔ จัดท าแผนที่สถานการณ์ทางยุทธวิธี 
  ๓.๕ บันทึกการปฏิบัติงานทางยุทธวิธีของหน่วยในบันทึกประจ าวัน 
                                ๓.๖  ช่วยในการท าแผน ค าสั่งยุทธการ ตลอดจนระเบียบ ค าสั่ง หรือ รปจ.อ่ืน ๆ ใน
สายยุทธการ 
  ๓.๗ ท ารายงานทางยุทธการของหน่วย 
  ๓.๘ จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย ทก. 
 ๔. ผู้ช่วยนายสิบยุทธการ 

๔.๑ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนายสิบยุทธการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔.๒ เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสายงานยุทธการและการฝึกของหน่วย 
๔.๓ บันทึกและลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือในแผนยุทธการและการฝึกของหน่วย 

  ๔.๔ท าหน้าที่แทนนายสิบยุทธการ เมื่อนายสิบยุทธการไม่อยู่  หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได ้
 ๕. ช่างเขียน 

๕.๑ จัดแผนผังและวาดภาพจากข้อแนะน าด้วยวาจา ข้อเขียน หรือจากภาพร่าง 
๕.๒ เขียนภาพให้ถูกต้องตามมาตราส่วน 
๕.๓ ช่วยเก็บรักษาแผนที่สถานการณ์ 
๕.๔ ช่วยเหลือในการจัดท าค าสั่ง  รายงาน และแผ่นบริวาร 

 ๖. เสมียน 
  ๖.๑ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการ  และเอกสารอ่ืน ๆ 
  ๖.๒ จ่ายเอกสารที่รับเข้าให้เจ้าหน้าที่แผนกที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.๓ เดินหนังสือและช่วยในการเตรียมหลักฐานการส่งหนังสือ 
  ๖.๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๗. เสมียนพิมพ์ดีด 

๗.๑ ท าหน้าที่พิมพ์ดีด 
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  ๗.๒ จัดพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์มของทางราชการตามที่ได้รับมอบ 
  ๗.๓ เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เช่น ระเบียบข้อบังคับและอื่น ๆ 
  ๗.๔ ตรวจทานเอกสารที่พิมพ์แล้ว และแก้ไข 
  ๗.๕ บ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา และเคร่ืองถ่ายเอกสารในส านักงาน 

๕. คุณวุฒิของนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก 
 นายทหารยุทธการและการฝึกจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์      มีความคิด
ริเร่ิม และมีความกระตือรือร้น มีความสนใจในการปฏิบัติเป็นอย่างดี จึงจะท าให้การปฏิบัติงานในหน้าที่
และความรับผิดชอบลุล่วงไปด้วยดี  คุณวุฒิของ ฝอ.๓ ของหน่วยโดยทั่ว ๆ ไป จะต้อง 
                   ๑. รู้การจัด คุณลักษณะ ขีดความสามารถ ขีดจ ากัดของส่วนก าลังรบ ส่วนสนับสนุนการรบ  
ส่วนสนับสนุนการช่วยรบ  ตลอดจนการประสานการใช้ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นอย่างดีและให้
ได้ประโยชน์มากที่สุด 
 ๒. รู้สถานการณ์ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้สามารถเสนอแนะการใช้หน่วย เข้าปฏิบัติการรบ
อย่างได้ผลสูงสุด และสามารถให้ข้อเสนอที่เป็นจริง ถูกต้อง แก่ผู้บังคับบัญชาได้ทันเวลาตามต้องการ 
 ๓. มีความสามารถในการบริหาร เพื่อให้เกิดการประสานงานได้เป็นอย่างดี ท าให้ มั่นใจว่า 
แผน/ค าสั่งต่าง ๆ จะต้องทันเวลา ได้รับการปรับปรุง และมีการก ากับดูแล 
 ๔. เป็นคนทันสมัย เก็บรวบรวมข้อมูลและข่าวสารของ ฝอ.ต่าง ๆ ไว้ใช้ประโยชน์  ในการ
วางแผนยุทธการของหน่วย 

๖. ข้อมูลของนายทหารยุทธการและการฝึก 
 ฝอ.๓ ปฏิบัติงานโดยอาศัยข่าวสารที่ได้จากค าสั่ง นโยบายของหน่วยเหนือ คู่มือทางเทคนิค 
คู่มือราชการสนาม ข้อมูลต่าง ๆ และประสบการณ์ในการยุทธ์  ข่าวสารดังกล่าวนี้มักจะมีลักษณะเป็น
ข้อมูลที่ตายตัว  ดังนั้น เพื่อให้การท างานง่ายขึ้น  ฝอ .๓ จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ไว้ให้พร้อมที่จะน ามาใช้ 
คือ 

๑.  อจย. 
๒. คุณลักษณะของอาวุธ และระบบเคร่ืองส่ง (ระยะยิง) 
๓. คุณลักษณะของยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในการข้ามล าน้ าของทหารช่าง 
๔. อัตรากระสุนมูลฐาน และอัตราพิกัด (ของอาวุธแต่ละชนิด) 
๕. คุณลักษณะของยานพาหนะ โดยเฉพาะอัตราบรรทุก (ความจุ) 
๖.  ชนิดยานพาหนะของหน่วย 
๗. ความต้องการเกี่ยวกับความยาวเป็นระยะทางของขบวนเคลื่อนย้าย 
๘. ปัจจัยเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง 
๙. ความต้องการเคร่ืองบินในการขนส่งทางอากาศ 

 



๑๑๓ 
 

๑๐. รายการอุปกรณ์หลักที่มีความส าคัญต่อการยุทธ 
๑๑. ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึก 

๗. เอกสารและรายงานของ ฝอ.๓ 
 ฝอ.๓ จะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการแสวงข้อตกลง
ใจหรือประเมินค่าผลของการปฏิบัติ ซึ่งส่วนมากได้จากรายงานของหน่วยรอง เอกสารและรายงานของ 
ฝอ.๓ ที่เป็นหลัก ได้แก่ 

๑. รปจ. 
๒. แฟ้มนโยบาย 
๓. บันทึกประจ าวัน 
๔. เอกสารแยกเร่ือง 
๕. แผนทีส่ถานการณ์ 
๖. บัญชีหน่วยทหาร 
๗. รายงานสถานการณ์ 
๘. รายงานของหน่วย 
๙. รายงานสถานภาพการฝึก 

๘. ความสัมพันธ์ระหว่าง ฝอ.๓ กับ ผบ.หน่วย และ ฝอ. อื่น ๆ 
 ๑. ความสัมพันธ์ระหว่าง ฝอ.๓ กับ ผบ.หน่วย 

๑.๑ ช่วยเหลือ ผบ.หน่วย ตามหน้าที่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบทาง ฝอ. ของตน 
  ๑.๒ เสนอความเห็นในหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมา และออกความคิดเห็น เพื่อให้
บังเกิดผลต่อการปฏิบัติเป็นส่วนรวมได้ดี 
  ๑.๓ ปฏิบัติตามข้อตกลงใจของ ผบ.หน่วย แม้ว่าจะขัดกับข้อเสนอหรือความ    คิดเห็น
ของตนก็ตาม 
  ๑.๔ ต้องทราบนโยบายของ ผบ.หน่วย 
  ๑.๕ เมื่อ ผบ.หน่วยไม่อยู่และ ฝอ.๓ จ าเป็นต้องออกค าสั่งให้แก่หน่วยรองแล้ว การออก
ค าสั่งนั้นต้องเป็นไปตามนโยบายของ ผบ.หน่วยที่ได้วางไว้ และต้องรีบแจ้งให้ ผบ.หน่วยทราบทันทีใน
โอกาสแรก 
 ๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ฝอ.๓ กับ ฝอ.อื่น ๆ  ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ฝอ.๓ การ
ประสานงานกับ ฝอ.อ่ืน ๆ เป็นความส าคัญยิ่ง  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร, ประสานการปฏิบัติ
, ร่วมวางแผน/ค าสั่งและเอกสารอ่ืน ๆ  ตลอดจนก ากับดูแลงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น ฝอ.๓ จึงมี
ความสัมพันธ์กับ ฝอ.อ่ืน ๆ ตามงานในหน้าที่  ดังนี้ 
 
 



 ๑๑๔ 

  ๒.๑ การจัด 
   ๒.๑.๑ ประสาน ฝอ.๒ในเร่ืองความต้องการหน่วยข่าวกรอง, ล าดับความ  เร่งด่วน 
และการแบ่งมอบหน่วยข่าวกรอง, เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง ตลอดจนยุทธภัณฑ์ทางการ     ข่าวกรอง   การรบ 
   ๒.๑.๒ ประสานกับ ฝอ.๑,๒,๓ ในเร่ืองความต้องการหน่วยช่วยรบเพื่อสนับสนุน
ตลอดจนล าดับความเร่งด่วน และการแบ่งมอบ การบรรจุหน่วยและก าลังพล ตลอดจนการจ่ายยุทธภัณฑ์
ให้แก่หน่วยช่วยรบ 
  ๒.๒ การฝึก 
   ๒.๒.๑ ประสานกับ  ฝอ.๒   ในเร่ืองการฝึกการข่าวกรอง    และการต่อต้านการข่าว
กรอง 
   ๒.๒.๒ ประสานกับ ฝอ.๑,๔,๕ ในเร่ืองการก ากับดูแลการฝึกของหน่วยใน   แต่
ละสายงานของตน ความต้องการในการฝึก เคร่ืองช่วยฝึก และพื้นที่การฝึก 
  ๒.๓ การยุทธ์ 
   ๒.๓.๑  การประมาณการยุทธ์ 

  ๒.๓.๑.๑ ประสาน ฝอ.๒ ในเร่ืองการประมาณการข่าวกรองและ การ 
วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ 
     ๒.๓.๑.๒ ประสาน ฝอ.๑,๔,๕ ในเร่ืองขีดความสามารถในการสนับสนุน
ภารกิจและข้อจ ากัดที่มีอยู่ทางด้านก าลังพล  ด้านการช่วยรบ และด้านกิจการพลเรือน  ตลอดจนข้อเสนอ
หนทางปฏิบัติที่เกื้อกูลในทัศนะของแต่ละฝ่ายอ านวยการ 
   ๒.๓.๒ การเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี 
    ๒.๓.๒.๑ ประสาน ฝอ .๒ ในเร่ืองการต่อต้านข่าวกรองและข่าวสาร  
เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ  ภูมิประเทศ  และขีดความสามารถของข้าศึก 
    ๒.๓.๒.๒ ประสาน ฝอ.๑ ในเร่ืองจัดล าดับความเร่งด่วนในการเคลื่อนย้าย
หน่วยและสถานที่ตั้งทางการก าลังพล 
    ๒.๓.๒.๓ ประสาน ฝอ.๔ ในเร่ืองความต้องการเคร่ืองมือขนส่ง ก าหนด
ล าดับเร่งด่วนในการเคลื่อนย้ายของหน่วยช่วยรบ  การจัดให้มีการสนับสนุนทางส่งก าลังบ ารุง  การระวัง
ป้องกันตามความจ าเป็นระหว่างการเคลื่อนย้าย  การจัดระเบียบจราจรและการควบคุมจราจร 
    ๒.๓.๒.๔ ประสานกับ ฝอ.๕ ในเร่ืองล าดับความเร่งด่วนในการเคลื่อนย้าย
หน่วยกิจการพลเรือน  รวมทั้งผลกระทบกระเทือนต่อแผนการเคลื่อนย้ายอันเกิดจากผู้ลี้ภัยและพลเรือน
ที่ไม่ยอมอพยพ 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

  ๒.๔ ท่ีตั้งท่ัวไปของ ทก.หลัก 
๒.๔.๑ ประสาน ฝอ.๒  ค าแนะน าในด้านการข่าวกรอง 
๒.๔.๒ ประสาน ฝอ.๑  การก ากับดูแล การจัดภายในพื้นที่ 
๒.๔.๓ ประสาน ฝอ.๔,๕  แจ้งให้ทราบถึงที่ตั้งทั่วไปของ ทก.หลัก 

๙.  การแก้ปัญหาทางทหาร   
                        ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการ มักจะประสบปัญหาที่จะต้องแก้อยู่อย่างต่อเนื่อง บาง
ปัญหาอาจจะเกี่ยวข้องกับเร่ืองราวที่แน่นอนหรือบางปัญหา อาจจะเกี่ยวข้องกับเร่ืองราวที่ไม่แน่นอน
หรือมีข้อมูลไม่สมบูรณ์และมีหนทางปฏิบัติหลายหนทางด้วยกัน ผบ. และ ฝอ. จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การตกลงใจแก้ปัญหาของ ผบ. ในแต่ละคร้ังเป็นไปอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล
ในปัจจุบันมีปัจจัยต่างๆเป็นจ านวนมากที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการทางทหาร ดังนั้น เพื่อให้เป็นที่
มั่นใจว่าปัจจัยต่างๆเหล่านั้น ได้รับการหยิบยกมาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบสมเหตุสมผล 
กองทัพบกจึงก าหนดวิธีแก้ปัญหาอย่างมีระเบียบไว้หลายวิธีด้วยกัน วิธีที่ใช้อยู่เสมอได้แก่ 

๑) การประชุมตกลงใจ 
๒) การจัดท าข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ (STAFF STUDY) 
๓) การปฏิบัติตามล าดับการปฏิบัติงานของ  ผบ. - ฝอ.  (การแสวงข้อตกลงใจ) 

การประชุมตกลงใจ   จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้อยู่เป็นประจ าในกรณีที่ปัญหาเหล่านั้นไม่ยุ่งยาก
สลับซับซ้อน ผู้บังคับบัญชาสามารถประชุมสั่งการว่า  จะให้ใคร?  ท าอะไร?  เมื่อไร?  ที่ไหน?  อย่างไร?  
และ ท าไม?  กล่าวได้ว่าการประชุมก็คือการที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไปมาร่วมปรึกษาหารือเพื่อร่วมกัน
คิด อย่างมีวัตถุประสงค์  มีระเบียบวิธี ตามสถานที่ และเวลาที่ก าหนดไว้ การประชุมมักจะถูกใช้เป็น
วิธีการด ารงรักษา การประสานงานแทนการเยี่ยมเยียน และการโต้ตอบทางหนังสือ เพราะท าได้ทันเวลา 
และได้ผลดีกว่า เมื่อมีเวลาน้อย นอกจากนี้ยังได้ผลส าเร็จมากกว่า เพราะข้อเท็จจริงทั้งหมด และ
ผู้เชี่ยวชาญในการตีความข้อเท็จจริงนั้นได้มาอยู่ร่วมกัน ณ เวลาเดียวกัน การประชุมเป็นวิธีการที่
แน่นอนที่สุด ภายในเวลาที่มีอยู่ที่จะได้ด าเนินการอันจะท าให้เกิดการประสานงานอย่างสมบูรณ์ 
ระหว่างผลประโยชน์ที่ต่างกัน 
การจัดท าข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ   จะถูกน ามาใช้ในการท างานในเวลาปกติ กรณีที่ปัญหาที่
เกิดขึ้นมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีปัจจัยต่างๆหลายด้านด้วยกัน ที่จะต้องน ามาพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ฝ่ายอ านวยการจึงมีหน้าที่จะต้องแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในคร้ังนั้นโดยการน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท า เป็น “ ข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ ” เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เป็นการช่วย
ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตกลงใจได้อย่างถูกต้อง และทันต่อเวลา ข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ จะเป็น
เอกสารอย่างเป็นทางการซึ่งแต่ละฝ่ายอ านวยการจะต้องจัดท าข้อพิจารณาในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
สายงานของตนเองเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตกลงใจในการแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างสมเหตุสมผล 
 



 ๑๑๖ 

การแสวงข้อตกลงใจทางทหาร   คือวิธีการแก้ปัญหาในสนามในลักษณะปฏิบัติตามล าดับขั้นการ
ปฏิบัติงานระหว่าง ผบ.กับ ฝอ. อย่างเป็นระบบ  (ศึกษารายละเอียดจากหัวข้อ “การแสวงข้อตกลงใจทาง
ทหาร”) 

ตอนที่ ๒  การประมาณการยุทธ์ 
 การประมาณสถานการณ์เป็นกรรมวิธีแก้ปัญหาในการหาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อให้
บรรลุภารกิจของหน่วย  ผู้ที่ท าประมาณสถานการณ์จะต้องพิจารณาเหตุการณ์ทั้งปวงที่กระทบกระเทือน
ต่อสถานการณ์ โดยจะต้องน ามาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระเบียบ และประเมินค่าหนทางปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่น่าจะเป็นไปได้  ในข้อยุติจะบ่งถึงหนทางปฏิบัติ ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จ  หรือบรรลุภารกิจได้
ดีที่สุด  ในการท าประมาณสถานการณ์นี้ท าให้ผู้บังคับบัญชามีแนวทางส าหรับแสวงข้อตกลงใจ และ
พิจารณาว่าจะใช้หน่วยอย่างไร หลักพื้นฐานซึ่งใช้ในการประมาณสถานการณ์ย่อมน าไปใช้ได้ในทุก
สถานการณ์ ทุกระดับหน่วย บุคคลแต่ละคนอาจใช้กรรมวิธีนี้เพื่อให้บรรลุซึ่งข้อตกลงใจใด ๆ ก็ได้  การ
ประมาณสถานการณ์ย่อมท าเท่าที่เวลาและเหตุการณ์จะอ านวยให้ รายละเอียดของการประมาณ
สถานการณ์ย่อมแตกต่างกันไปตามระดับหน่วยและแบบของหน่วย    ตามธรรมดาการประมาณการของ
ฝ่ายอ านวยการในระดับกรมลงมาจะกระท าในใจ    ยกเว้นในสถานการณ์พิเศษ จึงจะกระท าเป็นแบบ
ข้อเขียน ส าหรับการประมาณการของ  ฝอ.๓ นั้น   จะเรียกว่า การประมาณการยุทธ์  ซึ่งมีลกัษณะ
เช่นเดียวกับการประมาณสถานการณ์ของผู้บังคับบัญชา และโดยทั่ว ๆ ไปมีเน้ือเร่ืองท านองเดียวกัน 
ยกเว้นในข้อ ๕ ของประมาณการยุทธ์ของ ฝอ.๓ จะให้ข้อเสนอ  ส่วนการประมาณสถานการณ์ของ
ผู้บังคับบัญชาจะเป็นข้อตกลงใจ 
 ๑. การประมาณการยุทธ์  คือ การวิเคราะห์บรรดาปัจจัยทั้งปวง ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อ
หนทางปฏิบัติที่สมเหตุสมผล และสามารถน าไปปฏิบัติได้  ซึ่งถ้าปฏิบัติส าเร็จ      แล้วจะบรรลุภารกิจได้ 
 การประมาณการยุทธ์ของ ฝอ.๓ นี้ สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ ๒  ประการ คือ ประการแรก 
เป็นการศึกษาพิจารณาผลกระทบกระเทือนของการยุทธ์ที่มีต่อกองก าลังของฝ่ายเรา เพื่อพิจารณาหา
หนทางปฏิบัติที่จะเสนอเพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วย อีกประการหนึ่ง คือ ประมาณการของ ฝอ.๓ จะ
เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาหนทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาของงานทางด้านยุทธการโดยเฉพาะก็ได้ 
 ๒. แบบฟอร์มของการประมาณการยุทธ์  แบบฟอร์มของการประมาณการยุทธของ ฝอ.๓ 
เป็นแบบที่สมเหตุสมผล และใช้ประโยชน์ได้แบบหนึ่ง แต่ไม่เป็นแบบตายตัว ผู้ท าประมาณการไม่
จ าเป็นต้องท าข้อใดข้อหนึ่งให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะท าข้อต่อไป อาจท าการวิเคราะห์หรือประมาณการย่อย 
ๆ หลายคร้ังต่อหลายคร้ังในการท าประมาณการเป็นส่วนรวม และมักอ้างอิง  เร่ืองราวต่างๆ ตามที่ได้
พิจารณามาก่อนแล้ว  ท าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเร่ืองราวตามความจ าเป็น  แบบฟอร์มจะช่วยผู้ประมาณ 
การในการใช้ความละเอียดลออพิจารณาข้อมูลตามล าดับชั้น จะท าให้การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลง่ายขึ้น
และได้ข้อยุติที่ดีง่ายขึ้น  แบบฟอร์มยังมีค่าส าหรับการ     ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการพิจารณา



๑๑๗ 
 

เร่ืองราวที่ส าคัญ ๆ แล้ว จะใช้เป็นหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง  ส าหรับการท าประมาณการให้ทันสมัย
ต่อไป  แบบฟอร์มประมาณการยุทธ์จะประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๕ ข้อ ดังนี้ 

 
  ๑) ภารกิจ  เป็นภารกิจแถลงใหม่ ซึ่ง ผบ. ได้ให้ไว้เป็นแนวทางในการวางแผนแก่ฝ่าย
อ านวยการแล้ว 
  ๒) สถานการณ์และหนทางปฏิบัติ 

ก) ข้อพิจารณาที่อาจกระทบกระเทือนหนทางปฏิบัติ 
๑.๑ ) ลักษณะของพื้นที่ปฏิบัติการ 

(๑) ลมฟ้าอากาศ 
(๒) ภูมิประเทศ 
(๓) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

๑.๒) สถานการณ์ฝ่ายข้าศึก 
(๑)  การวางก าลัง 
(๒) การประกอบก าลัง 
(๓) ก าลัง 

(๓.๑) ก าลังเผชิญหน้า 
(๓.๒) ก าลังเพิ่มเติม 
(๓.๓) ก าลังทางอากาศ 
(๓.๔) ข้อพิจารณาอื่น ๆ 

(๔) พฤติการณ์ที่ส าคัญก่อนหน้านั้นและที่ก าลังเป็นอยู่ 
(๕) ลักษณะพิเศษและจุดอ่อน 

๑.๓) สถานการณ์ของฝ่ายเรา 
๑.๔) อ านาจก าลังรบเปรียบเทียบ 

      ๑.๕) ขีดความสามารถของข้าศึก 
๑.๖) หนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา 

 ๓)  การวเิคราะห์หนทางปฏิบัติของท้ังสองฝ่าย 
๓.๑)   การาวิเคราะห์ขั้นต้น 

   ๓.๒) การวิเคราะห์แต่ละหนทางปฏิบัติที่น่าเป็นไปได้ของฝ่ายเราต่อแต่ละขีด
ความสามารถของข้าศึกที่ได้เลือกไว้ เพื่อพิจารณาหาผลลัพธ์ที่บังเกิดขึ้น 



 ๑๑๘ 

  ๔)  การเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา  การเปรียบเทียบนี้กระท าได้ ๒ วิธี วิธี
แรก คือ เขียนแต่ละหนทางปฏิบัติและแสดงข้อดีและข้อเสีย  อีกวิธีหนึ่ง ใช้การพิจารณาเร่ืองที่ส าคัญ
แยกจากกัน เช่น ภูมิประเทศ เวลา และการวางก าลังของฝ่ายเรา และบรรดาหนทางปฏิบัติทั้งปวงที่น าไป
พิจารณาประกอบในแต่ละเร่ืองเหล่านั้น  พร้อมกับท าข้อยุติย่อยส าหรับแต่ละเร่ืองที่ส าคัญน้ัน 
 ในข้อย่อยสุดท้าย จะกล่าวถึงข้อยุติส่วนรวมว่าหนทางปฏิบัติอันไหนที่จะให้ความส าเร็จ
มากที่สุด 
  ๕) ข้อเสนอ (ข้อตกลงใจของ ผบ.)  แปลหนทางปฏิบัติที่เลือกไว้ (ในข้อ ๔) ข้อย่อย
สุดท้าย)  โดยระบุว่าก าลังทั้งหน่วยท าอะไร และมีข้อความเกี่ยวกับใคร ท าอะไร เมื่อใด ที่ไหน อย่างไร 
และท าไม  ตามความเหมาะสม  เพื่อเสนอให้ ผบ. ตกลงใจ 

ตอนที ่๓  การแสวงข้อตกลงใจทางทหาร 
 การแสวงข้อตกลงใจทางทหาร  คือล าดับขั้นของการปฏิบัติงานที่จ าเป็น  จะต้องปฏิบัติ
ก่อนถึงขั้นการใช้หน่วยเข้าปฏิบัติการทางยุทธวิธีรายละเอียดส่วนใหญ่  จะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับผู้
บังคับหน่วย     และฝ่ายอ านวยการเป็นส่วนใหญ่    เป็นล าดับขั้นของการแก้ปัญหาทางทหารอย่าง
สมเหตุสมผลหนทางหนึ่งตามที่กองทัพบกก าหนดไว้  หลายวิธีด้วยกัน  เช่น  การประชุมตกลงใจ  การ
จัดท าข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ   และการปฏิบัติตามล าดับขั้นการปฏิบัติงานของ  ผบ. – ฝอ. (การ
แสวงข้อตกลงใจทางทหาร)  การแสวงข้อตกลงใจจะเกี่ยวข้องกับการตกลงใจของ  ผบ. หน่วย  และ
บทบาทของ  ฝอ. ในการให้ข้อเสนอแนะ  และก ากับดูแลให้เป็นไปตามข้อตกลงใจ  เป็นกระบวนการที่
กระท าอย่างต่อเนื่อง   เพือ่ตกลงใจในสถานการณ์สู้รบที่ก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน  ขณะเดียวกันก็
วางแผนสู้รบในอนาคตไปด้วย  ภารกิจและหนทางปฏิบัติของฝ่ายเราจะพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์  ของ   ผบ.หน่วยเหนือ  และมุ่งต่อความล่อแหลมและหนทางปฏิบัติที่เป็นไปได้  ของข้าศึก
จากนั้นจึงวิเคราะห์หนทางปฏิบัติของฝ่ายเราในปัจจัยต่าง ๆ  คือ  เวลา, พื้นที่, และทรัพยากรเพื่อให้
บรรลุภารกิจ  ตามเจตนารมณ์ของ  ผบ.หน่วย  ผลที่ได้จากกรรมวิธีในการแสวงข้อตกลงใจทางทหารจะ
ช่วยเหลือ  ผบ.หน่วย  ในการตกลงใจ  ช่วยเหลือ  ฝอ.  ในการจัดท าแผน/ค าสั่ง  และช่วยเหลือ  ผบ.
หน่วย  รอง  ในการปฏิบัติตามแผน/ค าสั่งนั้น 
 การแสวงข้อตกลงใจในปัจจุบันได้พัฒนามาจาก  นส. ๑๐๑ – ๕  เดิม  โดยปรับปรุงเพิ่มเติม
ตามแนวสอน  ๑๐๐ – ๙  ตามหลักนิยมการรบอากาศ – พื้นดิน  โดยยังคงพื้นฐานของ “การประมาณการ/
การประมาณสถานการณ์”  ๙  ขั้นตอนเดิมใน  นส.๑๐๑ – ๕  แต่ขยายรายละเอียดหลักนิยมการรบอากาศ 
– พื้นดิน และการจัดระเบียบปัจจัยต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาหนทางปฏิบัติอย่างมีเหตุผล  เน้นการคาดการณ์
สภาพสนามรบ  ณ  บางจุดของเวลาในอนาคตเพื่อวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าช่วย  ผบ. สามารถตก
ลงใจได้รวดเร็วกว่าข้าศึก    เน้นการระดมความคิดและการตรวจสอบผลงานโดยการบรรยายสรุปในทุก
ขั้นตอน    เพื่อเอาผลลัพธ์ไปเป็นวัตถุดิบในกลุ่มงาน  ตามที่ได้พัฒนาจากกระบวนการแสวง 



๑๑๙ 
 

ข้อตกลงใจ  ๙  ขั้นตอนที่ได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเป็น  ๔  กลุ่มงานหลักที่สัมพันธ์ต่อเน่ืองกันสอดคล้อง
กับหัวข้อการประมาณการ  ( ๕ ข้อ )  โดยมีการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว  (IPB)  เป็นระบบ
สนับสนุนที่ส าคัญ  กล่าวได้ว่าการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว  (IPB)  เป็นงานส าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง
ของกระบวนการแสวงข้อตกลงใจทางทหาร  “เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงร่างกาย  IPB   ไม่
สามารถจะแบ่งแยกจากกระบวนการแสวงข้อตกลงใจได้ IPB ก็คือการประมาณการข่าวกรองในลักษณะ
ของแผ่นภาพต่าง ๆ  (Templates)  และพัฒนาให้ทันสมัยถูกต้องมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปผลผลิตหลัก ๆ  
ของ  IPB    ได้แก่  แผ่นภาพสถานการณ์,  แผ่นภาพเหตุการณ์, แผนรวบรวมข่าวสาร และตารางช่วยตก
ลงใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลหลักในการท างานของ  ฝอ. ทุกขั้นตอนของกระบวนการแสวงข้อตกลงใจ 
 การจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว  (IPB)  ประกอบด้วย  ๔  ขั้นตอนคือ 
  ขั้นที่  ๑.   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสนามรบ 
  ขั้นที่  ๒.  การก าหนดผลกระทบของสภาพแวดล้อม 
  ขั้นที่  ๓.  การประเมินค่าภัยคุมคาม 
  ขั้นที่  ๔.  ก าหนดหนทางปฏิบัติของภัยคุกคาม 
 การพัฒนาของกระบวนการแสวงงานหาข้อตกลงใจต่อการปฏิบัติของ   ผบ. และ ฝอ. ใน
การเสนอและตกลงใจในการปฏิบัติที่ดีที่สุดประกอบด้วยการปฏิบัติ  ๔  กลุ่มงานได้แก่ 
 กลุ่มงานที่  ๑   การวิเคราะห์ภารกิจ   (Mission  Analysis) 
 กลุ่มงานที่  ๒  การพัฒนาหนทางปฏิบัติ  (Course  of  Action  Coa  Development) 
 กลุ่มงานที่  ๓  การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ  (วาดภาพการรบ)  Coa  Analysis 
 กลุ่มงานที่  ๔  การตกลงใจและการปฏิบัติ   (Coa  Approualand  Eecution) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IPB    สนับสนุนกระบวนการแสวงข้อตกลงใจ  ทั้ง   ๔    กลุ่มงาน 

 

กลุ่มงานที่ ๑ 
การวิเคราะห์ภารกิจ
(Mission  Analysis) 

 

กลุ่มงานที่  ๒ 
การพัฒนาหนทางปฏิบัติ  (Course  

of  Action  Coa  Development) 
 

กลุ่มงานที่  ๔ 
การตกลงใจและการปฏิบัติ   

(Coa  Approval and  Eecution) 
 

กลุ่มงานที่  ๓   
การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ  

  Coa  Analysis 

การจัดเตรียมสนามรบ
ด้านการข่าว  IPB 



 ๑๒๐ 

กระบวนการแสวงข้อตกลงใจทางทหาร  ๔  กลุ่มงาน 

กลุ่มงานท่ี  ๑    การวิเคราะห์ภารกิจ  (Misstion  Analysis) 
 ความมุ่งหมายของการวิเคราะห์ภารกิจก็เพื่อช่วยให้  ผบ.หน่วย และ  ฝอ. เข้าใจถึงปัญหา
ทางยุทธวิธีช่วย  ผบ.หน่วยรองในทุกระดับเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของ  ผบ.หน่วยเหนืออย่างกระจ่างชัด  
(สูงขึ้นไป  ๒  ระดับ)  ช่วยให้  ผบ. และ  ฝอ. มองภาพสนามรบชัดเจน  และเหมือนกันในขั้นของการ 
วิเคราะห์ภารกิจเป็นการปฏิบัติเพื่อให้ได้ภารกิจแถลงใหม่  เจตนารมณ์ของ  ผบ. และ  IPB  ในขั้นต้นขั้น
การวิเคราะห์ภารกิจจะประกอบด้วยงาน  ๑๔  ขั้นตอนย่อย  ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี  ๑  การรับมอบภารกิจ  เมื่อได้รับมอบภารกิจมาแล้วจะต้องประมาณการคร่าว ๆ  
ในเร่ืองของเวลาที่มีอยู่ตั้งแต่รับมอบภารกิจจนเร่ิมปฏิบัติภารกิจ  พิจารณาถึงเวลาในการวางแผน  การ
เตรียมการและระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจ  IPB  ที่ท าแล้วหรือที่ต้องการประมาณการในเร่ืองอ่ืน ๆ  
เร่ืองของแสงสว่างที่กระทบต่อการวางแผนการซักซ้อม  การเคลื่อนย้ายต้องค านึงถึงประสบการณ์  เวลา
พักผ่อน และความตึงเครียด ของ  ฝอ. 
 ขั้นตอนท่ี  ๒  วิเคราะห์แผนหรือค าสั่งของหน่วยเหนือในขั้นตอนนี้  จะเป็นการพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์  ระหว่างภารกิจและเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาทั้งในทางดิ่งและทางระดับ 
 ขั้นตอนท่ี  ๓  ในขั้นนี้จะเป็นการจัดท า  IPB  ในขั้นต้นฝ่ายการข่าวจะต้องพิสูจน์ทราบจุด
ศูนย์ดุลย์  (Center  of  Gravity ) และจุดแตกหัก ( Decisive  Point)   
 ขั้นตอนท่ี  ๔  การก าหนดงานที่จะต้องท าเช่นกิจเฉพาะ  ได้แก่  ภารกิจที่หน่วยเหนือมอบ
ให้  ค าแนะน าในการประสาน, การช่วยรบและผนวก  กิจแฝงซึ่งเป็นกิจที่หน่วยเหนือไม่ได้มอบให้เป็น
กิจที่เกิดขึ้นจากการอนุมาของ  ผบ.หน่วยเอง  กิจส าคัญยิ่งหาจากกิจเฉพาะและกิจแฝงที่มีความส าคัญยิ่ง
น ามาเขียนรวมกันเข้ากับความมุ่งหมาย  เป็นภารกิจแถลงใหม่  เพื่อตอบค าถามว่าหน่วยจะท าอะไร ทาง
ยุทธวิธ ี
 ขั้นตอนท่ี  ๕  พิจารณาและทบทวนเคร่ืองมือ / หน่วยที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ประเด็นที่จะน ามา
พิจารณาได้แก่  อะไรคือจุดศูนย์ดุลย์ของก าลังฝ่ายเรา  หน่วยด าเนินกลยุทธ์และขีดความสามารถ  หน่วย
สนับสนุน  หน่วยสนับสนุนการช่วยรบ  ขวัญก าลังใจ  ปัญหาข้อขัดข้อง  อุปสรรคและการแก้ปัญหา 
 ขั้นตอนท่ี  ๖  พิจารณาข้อจ ากัด  ได้แก่ข้อบังคับที่ให้กระท าข้อห้ามที่ไม่ให้ท า 
 ขั้นตอนท่ี  ๗  ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสมมุติฐาน  การตรวจสอบข้อเท็จจริง  ก็คือการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ทราบแล้วเกี่ยวกับสถานการณ์ฝ่ายเราและข้าศึก  การวางก าลังประกอบก าลังฝ่ายเรา  
ความพร้อมรบ  ภารกิจและเจตนารมณ์ของหน่วยเหนือ  ๒  ระดับ  ส าหรับสมมุติฐานจะถูกก าหนดขึ้น
เพื่อทดแทนข้อเท็จจริงที่ไม่มีหรือขาดหายไปอาจเกี่ยวกับการปฏิบัติของหน่วยทางปีก, ข้าศึก, ฝ่ายเรา 
และปัจจัยอื่น ๆ 



๑๒๑ 
 

 ขั้นตอนท่ี  ๘  ประเมินค่าเกณฑ์เสี่ยง  ในขั้นตอนนี้  ผบ.หน่วย จะต้องก าหนดระดับเกณฑ์
เสี่ยงที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับความส าเร็จของภารกิจ  เร่ืองของเกณฑ์เสี่ยงอาจเกิดจากฝ่ายข้าศึกหรือฝ่าย
เราก็ได้ 
 ขั้นตอนท่ี  ๙  ก าหนดความต้องการข่าวสารส าคัญยิ่ง  เป็นขั้นตอนที่  ผบ.ต้องการทราบการ
ปฏิบัติของข้าศึก  การปฏิบัติของฝ่ายเราที่ต้องการปกปิด  และการปฏิบัติของฝ่ายเราที่ต้องการทราบ 
 ขั้นตอนท่ี  ๑๐  การวิเคราะห์และการวางแผนในการใช้เวลา  เป็นขั้นตอนก าหนดห้วงเวลา
วิกฤตแล้ววางแผนย้อนหลัง ก าหนดสัดส่วนเวลาตามหลักเกณฑ์และ รปจ.  (ไม่รวมเวลาที่ให้หน่วยรอง)   
 ขั้นตอนท่ี  ๑๑  เขียนภารกิจแถลงใหม่  ในขั้นตอนนี้ปกติแล้ว  เสธ. รอง.ผบ.หน่วย  หรือ 
นายทหารฝ่ายยุทธการ     จะเป็นผู้เตรียม   (ร่าง)  ภารกิจ แถลงใหม่  ของหน่วยตามองค์ประกอบของ
ภารกิจ   คือ  ใคร  ท าอะไร   เมื่อใด   ที่ไหน   ท าไม 
 ขั้นตอนท่ี  ๑๒  การบรรยายสรุปวิเคราะห์ภารกิจในขั้นตอนนี้มี  ความมุ่งหมายเพื่อให้ทุก
คนเข้าใจตรงกัน เร่ิมต้นอันเดียวกัน ผบ. และ ฝอ. มองภาพสนามรบร่วมกันและเห็นความต้องการต่าง ๆ  
ที่จ าเป็น 
 ขั้นตอนท่ี  ๑๓  ร่างเจตนารมณ์ขั้นต้นของ  ผบ.หน่วย  คือการวาดภาพการรบตาม
องค์ประกอบของเจตนารมณ์  ๓  ประการ  คือ  ความมุ่งหมาย, กิจส าคัญ และผลรับที่ต้องการเพื่อให้
หน่วยรองมีความคิดริเร่ิมสามารถพัฒนาหนทางปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง  ตามเจตนารมณ์ในการบรรลุ
ภาพกิจ 
 ขั้นตอนท่ี  ๑๔  ผบ.หน่วย ให้แนวทางวางแผน  ในขั้นตอนนี้อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
จุดแตกหัก  หนทางปฏิบัติของฝ่ายข้าศึกที่ต้องการให้พัฒนาขึ้นการยืนยันภารกิจแถลงใหม่  ยืนยัน
เจตนารมณ์ของตน ( ของ ผบ.หน่วย) แนวความคิดในการปฏิบัติ  เกณฑ์เสี่ยงที่ยอมรับได้  แนวความคิด
ในการลวง  ล าดับความเร่งด่วนในการสนับสนุน  ตารางเวลาวิกฤตที่ต้องกล่าวถึงเช่น  เวลาเร่ิมปฏิบัติ  
การวางก าลังในที่มั่น  เวลาพร้อมต้านทานการซักซ้อมประเภทของแผน/ค าสั่ง ที่จะแจกจ่าย  ตลอดจน
รูปแบบของการซักซ้อมในการปฏิบัติ เป็นต้น 
กลุ่มงานท่ี  ๒   การพัฒนาหนทางปฏิบัติ  (Course  of  Action  Coa  Development) 
 ความมุ่งหมายหลักของขั้นตอนนี้คือ  พัฒนาหนทางปฏิบัติที่ยอมรับได้  และแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนหลาย ๆ  หนทางเพื่อเป็นทางเลือกส าหรับ  ผบ.หน่วยในการตอบสนองเจตนารมณ์ของ  ผบ.
หน่วยเหนือทั้งนี้  การพัฒนาหนทางปฏิบัติจะเน้นที่การประเมินค่าเกณฑ์เสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียที่จะ
เกิดขึ้น  จ านวนหนทางปฏิบัติ  ที่พัฒนาขึ้นต้องมีจ านวนที่เหมาะสมความต้องการสูงสุดคือพัฒนา
หนทางปฏิบัติ  จ านวนมากที่สุดต่อแต่ละ หนทางปฏิบัติ ของข้าศึกที่  นายทหารฝ่ายการข่าวพัฒนาขึ้น
ระหว่างการจัดท า  IPB  หากมีเวลาจ ากัด  ผบ.หน่วยหรือนายทหารฝ่ายยุทธการ   จะต้องพิจารณาจ ากัด
ค านวนหนทางปฏิบัติที่จะพัฒนาขึ้นรวมทั้งเลือกหนทางปฏิบัติของข้าศึกด้วย    โดยพิจารณาจากความ
เป็นไปได้มากที่สุด   และเป็นหนทางปฏิบัติที่อันตรายที่สุดอย่างไรก็ดี  หนทางปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นทุก 



 ๑๒๒ 

หนทางปฏิบัติ  จะต้องถูกตรวจสอบอย่างน้อยในเร่ือง  ความเหมาะสมความเป็นไปได้ยอมรับได้  และมี
ความแตกต่างกัน  แนวทางในการพัฒนา  หนทางปฏิบัติประกอบด้วย  ๖  ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นตอนท่ี  ๑  วิเคราะห์อ านาจก าลังรบเปรียบเทียบ 
  เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทั้งมวลของก าลังรบฝ่ายเราเปรียบเทียบกับฝ่ายข้าศึก  
รวมทั้งความแข็งแกร่งและจุดอ่อนที่เด่นชัดของหนทางปฏิบัติข้าศึก  แต่ละหนทางปฏิบัติด้วย  ผลที่ได้
จากการเปรียบเทียบจะให้ข้อสรุปว่ามีการปฏิบัติแบบใดบ้างที่ฝ่าย   เราและฝ่ายข้าศึกอาจกระท าได้โดย
พิจารณาจากข้อมูล / สถิติที่บันทึกไว้ในอดีตผลที่ได้จากการวิเคราะห์  และเปรียบเทียบนี้เป็นเพียงการ
ประมาณการเท่านั้น  ไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการพัฒนาหนทางปฏิบัติอย่างตายตัว  ในการวิเคราะห์ 
อ านาจก าลังรบเปรียบเทียบนี้มีวิธีในการด าเนินการ    ๓  วิธี  คือ  วิธีการก าหนดค่าเปรียบเทียบ  วธิี
ค านวณ  ค่าและวิธีการประเมินค่าผลลัพธ์ 
 ขั้นตอนท่ี  ๒  การก าหนดหนทางปฏิบัติ  ที่เป็นไปได้ในขึ้นตอนนี้  ฝอ. ต่าง ๆ  จะระดม
ความคิดร่วมกันเพื่อให้ได้หนทางปฏิบัติหลาย ๆ  หนทางต่อหนทางปฏิบัติของข้าศึก  ฝอ.จะต้องวางตัว
เป็นกลางและเปิดใจกว้างต่อการพัฒนา หนทางปฏิบัติ  ที่ได้ก าหนดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบ การระดม
ความคิดร่วมกันของ  ฝอ. เพื่อให้ได้หนทางปฏิบัติจะต้องค านึงถึงจุดแตกหักซึ่งน าไปสู่ส่วนปฏิบัติการ
หลักส่วนปฏิบัติการสนับสนุนตามโครงร่างสนามรบ  ๕  ส่วน  คือ  พื้นที่ทางลึก  พื้นที่ระวังป้องกัน  
พื้นที่การรบหลัก  พื้นที่กองหนุน  และพื้นที่ส่วนหลัง  อีกทั้งยังต้องค านึงถึงความมุ่งหมายของส่วน
ปฏิบัติการหลัก  และสนับสนุนตลอดจนการปฏิบัติทางยุทธวิธี  จะต้องสอดคล้องกับความมุ่งหมาย  จาก
การพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้ง  การเลือกใช้หลักนิยมการรบอย่างกว้าง  ผสมผสานแนวคิดที่
ได้เข้าด้วยกันทั้งทางตรง  และทางอ้อมจนเป็นกลุ่ม        ของหนทางปฏิบัติที่เป็นมูลฐานเพื่อพัฒนา
หนทางปฏิบัต ิ ขั้นต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี  ๓    การวางก าลังขั้นต้นในขั้นนี้มีความมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงก าลังทั้งสิ้นที่
จ าเป็นต่อการบรรลุภารกิจ  และเป็นพื้นฐานส าหรับแผนด าเนินกลยุทธ์  (การรบระยะใกล้)  เป็นการ
ก าหนดอัตราก าลังรบที่แท้จริงตามภารกิจของแต่ละหน่วยต่อ   หนทางปฏิบัติของข้าศึกผู้วางแผน (ฝอ.) 
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงภารกิจ  และแนวทางในการวางแผนของ  ผบ.หน่วย แนวทางการเคลื่อนที่ทั้งของ
ฝายเรา และฝ่ายข้าศึก  รวมทั้งพิจารณาถึงหนทางปฏิบัติของข้าศึกที่เป็นไปได้ทุก ๆ  หนทางเท่าที่เวลาจะ
อ านวยให้ในการวางก าลังขั้นต้นอาจจะปฏิบัติได้โดยการก าหนดอัตราส่วนก าลังฝ่ายเราที่ต้องการตาม
ประสบการณ์จากฐานข้อมูลที่จดบันทึกไว้อัตราส่วนน้ีจะใช้ส าหรับ    การพัฒนาหนทางปฏิบัติเท่านั้น
ไม่ใช่ส าหรับการรบจริง   ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนต่ าสุด   ส าหรับการวางแผนประการต่อมาอาจใช้การ
ก าหนดขนาดของหน่วยที่จะใช้ในการวางแผนขั้นต้น    ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามระดับหน่วยและขนาด
ของแนวทางเคลื่อนที่   อีกประการหนึ่งก็คือ  การก าหนดขอบหน้าพื้นที่การรบซึ่งมักจะได้รับมอบโดย  
บก.หน่วยเหนืออันเป็นการแสดงถึงจุดเร่ิมต้นในการปะทะและเป็นแนวแรกสุด   ที่จะเร่ิมวางก าลังฝ่าย
เราตามที่ได้รับการวิเคราะห์ภูมิประเทศและตรวจสอบความเหมาะสมแล้ว 



๑๒๓ 
 

 ขั้นตอนท่ี  ๔    การพัฒนาแผนด าเนินกลยุทธ์     กล่าวได้ว่าแผนด าเนินกลยุทธ์ก็คือการ
ปฏิบัติการรบระยะใกล้ของหน่วยต่าง ๆ   ที่ถูกก าหนดไว้ต้ังแต่ขั้นที่  ๓  (การวางก าลังขั้นต้น)  แผน
ด าเนินกลยุทธ์จะกล่าวถึง  วธิีการเอาชนะข้าศึกหรือการด าเนินกลยุทธ  เพื่อให้บรรลุภารกิจโดยการใช้
เคร่ืองมือทั้งสิ้นที่มีอยู่     ผู้วางแผนควรพัฒนาแผนการด าเนินกลยุทธหลาย ๆ     แผนต่อแต่ละหนทาง
ปฏิบัติที่อาจเป็นไปได้ของข้าศึกเท่าที่เวลาอ านวยให้โอกาส  ที่จะใช้ส าหรับในการพัฒนาแผนด าเนินกล
ยุทธ์ได้แก่  การเคลื่อนย้ายหน่วยต่าง ๆ  ที่หมายที่จะต้องยึดหรือควบคุมในการรบระยะใกล้  การก าหนด
จุดแตกหัก  การปฏิบัติหลักและการสนับสนุน  ตลอดจนการวางก าลังที่มีอยู่ทั้งหมดในพื้นที่การรบ  ทั้ง  
๕  ส่วน  คือการปฏิบัติในทางลึก, การรบระยะใกล้, กองหนุน, การระวังป้องกัน  และการปฏิบัติในพื้นที่
ส่วนหลัง 
 ขั้นตอนท่ี  ๕  การก าหนดการควบคุมและบังคับบัญชา   ในขั้นนี้จะประกอบด้วยมาตรการ 
๓ ประการ คือ  มาตรการควบคุมและบังคับบัญชาหน่วยด าเนินกลยุทธ์มาตรการประสานการยิง
สนับสนุน   และมาตรการควบคุมการด าเนินกลยุทธ์มาตรการ  การควบคุมและบังคับบัญชาหน่วย
ด าเนินกลยุทธ์    กระท าได้โดยการก าหนด  บก.หน่วยรองหลักเพื่อควบคุมหน่วยก าลังให้อยู่ในช่วงการ
บังคับบัญชาที่เหมาะสม  (ปกติ  ๒ – ๕ หน่วย)  มาตรการควบคุมการควบคุมการด าเนินกลยุทธ์เป็นการ
จ ากัดเสรีในการปฏิบัติของ  ผบ.หน่วยรอง  เพื่อผสมผสานอ านาจก าลังรบ  ณ  ต าบล ที่หวังผลแตกหัก  
และลดอันตรายที่จะเกิดกับหน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน  เน่ืองจากเป็นมาตรการที่จ ากัดเสรีในการปฏิบัติของ  
ผบ.หน่วยรอง  ดังนั้น  ผบ.หน่วย  จึงควรก าหนดมาตรการควบคุมเท่าที่จ าเป็น  ถ้าก าหนดมาตรการ
ควบคุมมากเกินไป  จะแทรกแซงกระบวนการตัดสินใจ,  สร้างความสับสนหน่วยรอง  จะขาดความริเร่ิม
อาจจะน าไปสู่ความล้มเหลวของภารกิจได้   มาตรการประสานการยิงสนับสนุน  มาตรการนี้ควร
ก าหนดให้น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็นเพื่อประสานการยิงสนับสนุน  ให้สอดคล้องกับการด าเนินกลยุทธ์  และ
ลดอันตรายที่จะเกิดกับหน่วยทหารฝ่ายเรา 
 ขั้นตอนท่ี  ๖  เตรียมข้อความและภาพสังเขปของหนทางปฏิบัติ   ในขั้นตอนนี้จะเป็นการ
เตรียมข้อความและภาพสังเขปของแต่ละหนทางปฏิบัติที่ได้พัฒนาขึ้น  “ข้อความหนทางปฏิบัติ”  จะ
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติที่เป็นการตอบค าถามว่าจะปฏิบัติ  “อย่างไร”  ส่วน  “ภาพสังเขป”  จะแสดง
ให้เห็นถึงภาพการปฏิบัติที่ได้ระบุไว้ในส่วนข้อความ  ทั้งส่วนข้อความและภาพสังเขป  จะแสดงออกถึง  
ความมุ่งหมายของการปฏิบัติการ  การปฏิบัติหลัก  และแผนด าเนินกลยุทธ์รวมทั้ง  กลไก  และเกณฑ์ที่
เสี่ยงที่บ่งบอกถึงการเอาชนะข้าศึกอย่างชัดเจน  ในโครงร่างสนามรบทั้ง  ๕  ส่วน  โดยระบุถึงความ
พยายามหลัก  และส่วนสนับสนุนทั้งปวง  คลอบคลุมองค์ประกอบ  คือ  “อะไร, เมือใด, ที่ไหน, อย่างไร  
และ  ท าไม” 
 
 
 
 



 ๑๒๔ 

กลุ่มงานท่ี  ๓   การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ   (วาดภาพการรบ)   COA  Analysis 
 การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติมีความมุ่งหมายเพื่อหา  ข้อดี – ข้อเสีย  ของแต่ละหนทางปฏิบัติ  
แล้วน ามาเปรียบเทียบกันเพื่อเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแก่  ผบ.หน่วย  ซึ่งเป็นหนทางที่มีโอกาส 
บรรลุภารกิจโดยมีการสูญเสียน้อยที่สุด  และสามารถวางก าลังให้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติในอนาคตด้วยการ
วิเคราะห์หนทางปฏิบัติกรรมวิธีหลักที่ใช้คือ  “การวาดภาพการรบ”  (War  Game)  หมายถึง   
กรรมวิธีที่มีระเบียบ  และขั้นตอนต่าง ๆ  เพื่อให้มองเห็นถึงการด าเนินไปของการสู้รบที่จะเกิดขึ้นในแต่
ละหนทางปฏิบัติโดยพิจารณาถึงการวางก าลัง   ของฝ่ายเรารวมทั้งความแข็งแกร่งและข้อจ ากัดต่าง ๆ  
เคร่ืองมือและหนทางปฏิบัติต่าง ๆ  ที่อาจเป็นไปได้ของข้าศึก  ตอลดจนลักษณะของพื้นที่ปฏิบัติการ
แม้ว่าในการสู้รบจริง  ข้าศึก  และหน่วยรองอาจไม่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามที่ได้วาดภาพการรบ  หรือการ
จ าลองยุทธ์ไว้ทุกประการแต่ก็ช่วยลดโอกาสที่จะถูกจู่โจม  อย่างไม่คาดคิดจากข้าศึก  และช่วยให้หน่วย
รองมีเสรีในการปฏิบัติกิจที่ได้รับมากยิ่งขึ้น  ในการวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ  นายทหารฝ่ายยุทธการ  จะ
บรรยายสรุปแต่ละหนทางปฏิบัติให้แก่  ฝอ. และ ผบ.หน่วยในช่วงนี้  ฝอ.คนอ่ืน ๆ  จะประมาณการแต่
ละหนทางปฏิบัติ  ในขั้นต้นอย่างรวดเร็วเพื่อทดสอบว่าหนทางปฏิบัตินั้น  เป็นไปได้หรือไม่  มีข้อเสนอ 
เพิ่มเติมอะไรบ้าง  ที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไขหรืออาจต้องตัดหนทางปฏิบัติ  นั้นทิ้งไปเพื่อป้องกันไม่ให้
เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์กับการวาดภาพการรบในหนทางปฏิบัติ  ที่เป็นไปไม่ได้ในระหว่างการวาด
ภาพการรบ  สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือต้องไม่ล าเอียง  ควรเปิดใจให้กว้างอย่าคล้อยตามไปกับหนทางปฏิบัติ  
เพราะ  “เอาใจ”  ผบ.หน่วย  หรือ ฝอ.คนใดคนหนึ่ง  คอยบันทึกข้อดี  ข้อเสีย  ที่ปรากฏระหว่างการวาด
ภาพการรบ  ต้องประเมินค่าความเป็นไปได้ตอลดเวลา  หากพบว่าหนทางปฏิบัติใดเป็นไปไม่ได้ต้อง
หยุดวาดภาพการรบแล้วตัดหนทางปฏิบัตินั้นทิ้งไป   ไม่ต้องท าการวิเคราะห์อีกต่อไป  หลีกเลี่ยงการ
ด่วนสรุป  และต้องหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ  มาสนับสนุนข้อสรุปนั้น  อย่าน าหนทางปฏิบัติ  หนึ่งกับหนทาง
ปฏิบัติอ่ืน ๆ  มาเปรียบเทียบกัน  ในระหว่างการวาดภาพการรบเนื่องจากการเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ
จะกระท าในกลุ่มงานขั้นต่อไป 
ล าดับงานในการวาดภาพการรบ  :   แบ่งเป็น  ๘  ขั้นตอน  จัดแบ่งกลุ่มงานได้  ๔  กลุ่มงาน ดังนี้ 

กลุ่มงานท่ี  ๑  :   การรวบรวมข้อมูลส าคัญย่ิง  ในกลุ่มงานท่ี  ๑  ของ การวาดภาพการรบสามารถแบ่งได้
เป็น  ๕  ขั้นตอนคือ 

 ขั้นที่  ๑   การรวบรวมเคร่ืองมือ 
 ขั้นที่  ๒  การท าบัญชีหน่วยทหารฝ่ายเรา 
 ขั้นที่  ๓  ก าหนดรายการสมมุติฐาน 
 ขั้นที่  ๔  ล าดับเหตุการณ์ส าคัญที่ทราบแล้ว  และจุดตกลงใจ 
 ขั้นที่  ๕  ก าหนดปัจจัยประเมินค่าหนทางปฏิบัติ 



๑๒๕ 
 

 ขั้นท่ี  ๑    รวบรวมเคร่ืองมือ    ในขั้นนี้เสนาธิการ หรือ  รอง ผบ.หน่วย  จะอ านวยการให้  
ฝอ.ต่าง ๆ  รวบรวมเคร่ืองมือและข้อมูลต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้หน่วยอาจวาดภาพการรบบนแผนที่,  โต๊ะ
ทราย  หรือวัสดุอ่ืน ๆ  ที่ช่วยให้มองเห็นพื้นที่ปฏิบัติการได้ชัดเจน  ฝอ.จะติดภาพสังเขปและข้อความ  
หนทางปฏิบัติฝ่ายเราที่จะวาดภาพการรบคู่กับแผนที่  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่สนใจ  
ข้อมูลอื่น ๆ  ที่จ าเป็น ได้แก่  หนทางปฏิบัติของข้าศึกประมาณการฉบับล่าสุดของ  ฝอ.  แผ่นภาพ 
เหตุการณ์ของข้าศึกการวงก าลังของหน่วยทหารฝ่ายเรา  (รวมทั้งหน่วย ลว. และเฝ้าตรวจ)  เคร่ืองมือช่วย
ที่จะติดสัญลักษณ์หน่วยข้าศึกและฝ่ายเราบนแผนที่  
 ขั้นท่ี  ๒  ท าบัญชีหน่วยทหารของฝ่ายเรา   ในขั้นนี้เป็นการท าบัญชีหน่วยทหารฝ่ายเราโดย  
ผบ.หน่วย และ  ฝอ. จะพิจารณาหน่วยก าลังรบ, สสก., สสช.  ทั้งสิ้นที่มีอยู่และใช้ได้ในปัจจุบัน  โดย
ค านึงถึงความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชา  และความสัมพันธ์ทางการสนับสนุนข้อจ ากัดต่าง ๆ  รวมทั้ง
หน่วย หรือเคร่ืองมือที่เป็นตัวคูณปัจจัยอ านาจก าลังรบ  ตลอดจนพิจารณาถึงล าดับความเร่งด่วนในการ
สนับสนุนที่จะได้รับ  จากหน่วยเหนือบัญชีหน่วยทหารเหล่านี้  จะใช้เหมือน ๆ  กันหนทางปฏิบัติของ
ฝ่ายเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดการวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ  การรู้ถึงก าลังและเครื่องมือต่าง ๆ  เหล่านี้
ช่วยให้ผู้วาดภาพการรบประมาณการ  แบ่งมอบทรัพยากรมอบภารกิจให้หน่วย  สสก., สสช.  รวมทั้ง
ระบุถึงความขาดแคลนได้ชัดเจน 
 ขัน้ท่ี  ๓  ก าหนดรายการสมมุติฐาน   ในขั้นนี้สมมุติฐานต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่  กลุ่ม
งานที่ ๑ ของกระบวนการแสวงข้อตกลงใจในขั้นการวิเคราะห์ภารกิจ จะถูกน ามาทบทวนเพื่อตรวจสอบ
ความจ าเป็นและความถูกต้องหากพบว่าข้อใด  ไม่จ าเป็นก็จะตัดทิ้งไป   สมมุติฐานส่วนใหญ่มักจะ
นอกเหนือจากการควบคุมของหน่วย  อย่าตั้งสมมุติฐานว่าไม่มีปัญหา  (ทั้ง ๆ  ที่มี)  หรือตั้งสมมุติฐานใน
แง่ร้ายจนไม่น่าจะเป็นไปได้  และอย่าสมมุติว่าข้าศึกไม่มีหนทางเลือกอื่น 
 ขั้นท่ี  ๔  ล าดับเหตุการณ์ส าคัญที่ทราบแล้ว  และจุดตัดสินใจ   ในขั้นนี้เหตุการณ์ส าคัญก็
คือ  กิจส าคัญยิ่งซึ่งต้องปฏิบัติให้บรรลุภารกิจรวมถึงเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติที่ส าคัญ  หรือ
การตกลงใจเหตุการณ์ส าคัญนี้รวมถึงการปฏิบัติที่ส าคัญของหน่วยจากที่ตั้งปัจจุบัน  จนกระทั่งบรรลุ
ภารกิจจุดตกลงใจคือเหตุการณ์หรือต าบลใดในสนามรบที่จะต้องตกลงใจอย่างหนึ่งอย่างใด ทางยุทธวิธี
ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติและประสานสอดคล้องการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ  ณ 
ต าบล และเวลาที่เหมาะสมเกิดผลสูงสุดต่อ หนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา  ดังนั้นเหตุการณ์ส าคัญ และจุดตก
ลงใจถึงถูกก าหนดไว้ในแต่ละหนทางปฏิบัติ ของข้าศึกที่จะวาดภาพการรบ  โดยพิจารณาถึงจ านวน
เหตุการณ์ส าคัญ  และจุดตกลงใจให้เหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่หากมีเวลาจ ากัด  อาจเลือกเฉพาะเหตุการณ์
ส าคัญและจุดตกลงใจหลัก ๆ  เท่านั้น 
 ขั้นท่ี  ๕  ก าหนดปัจจัยประเมินค่าหนทางปฏิบัติ   ในขั้นนี้เป็นการตรวจสอบ  ข้อดี – 
ข้อเสีย  ของแต่ละ หนทางปฏิบัติในกลุ่มงานการแสวงข้อตกลงใจ  ในขั้นต่อไปด้วยการก าหนดปัจจัย
ต่าง ๆ  ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบในการประเมินค่า หนทางปฏิบัติปัจจัยส าคัญ ๆ  ที่น ามาใช้อาจแบ่งได้เป็น  
๒  ประการคือ 



 ๑๒๖ 

 พิจารณาจากเจตนารมณ์และแนวทางการวางแผนของ  ผบ.หน่วย  เจตนารมณ์ของ  ผบ.
หน่วยเหนือ, ข้อห้าม, ข้อบังคับ ที่จ ากัดเสรีในการปฏิบัติของหน่วยและอีกประเภท คือ 
 พิจารณาจากหลักนิยมพื้นฐาน  เช่น  หลักการสงคราม, การสนับสนุน, ความปลอดภัย ฯลฯ 
อย่างไรก็ตามปัจจัยต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นอาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อหนทางปฏิบัติใด ๆ  ได้ 
ทั้งหมด  อย่างไรก็ตามปัจจัยต่าง ๆ  เหล่านี้  อาจเป็นเคร่ืองมือช่วยตรวจสอบ  จุดอ่อน - จุดแข็งของแต่
ละหนทางปฏิบัติเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติในกลุ่มงานขั้นต่อไป 
กลุ่มงานท่ี  ๒  เลือกวิธีวาดภาพการรบ 

 ขั้นท่ี  ๖  การเลือกวิธีการวาดภาพการรบ ในขั้นนี้  ผบ. และ  ฝอ.  ที่ท าการวิเคราะห์หนทาง
ปฏิบัติมีวิธีการที่สามารถ  น ามาใช้เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ที่จะท าการวิเคราะห์ได้  ๓  วิธี  คือ 
 ๑)  เทคนิคตามแนวทางเคลื่อนที่  (Avenue – in – depth  Technigue)  วิธีนี้จะเพ่งเล็งการ
วาดภาพการรบไปทีละแนวทางเคลื่อนที่   โดยเร่ิมที่ความพยายามหลักก่อนการใช้เทคนิคนี้เหมาะ
ส าหรับวิเคราะห์หนทางปฏิบัติในการเข้าตี  หรือในการตั้งรับในภูมิประเทศที่เป็นช่องทางบังคับ / จ ากัด
การด าเนินกลยุทธ์ของข้าศึก  แต่ก็มีข้อจ ากัดคือไม่ได้พิจารณาการปฏิบัติต่าง ๆ  ทางปีกจึงอาจเป็นการ
มองภาพสนามรบแคบเกินไป 
 ๒)  เทคนิคตามแนวกว้างของพื้นที่ปฏิบัติการ  (Belt  technigue)  เป็นวิธีที่แบ่งพื้นที่การรบ
เป็นพื้นที่ตามแนวกว้างของพื้นที่ปฏิบัติการ    รูปร่างของแนวที่ถูกแบ่งจะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์พื้นที่
ปฏิบัติการ    วิธีนี้เหมาะสมอย่างยิ่งในกรณีพื้นที่ปฏิบัติการรบถูกแบ่งออกเป็นห้องภูมิประเทศทางกว้าง
อย่างชัดเจน  รวมทั้งในการปฏิบัติที่แบ่งเป็นขั้นๆ  หรือในกรณีที่ข้าศึกวางก าลังเป็นแนว / ระลอกอย่าง
ชัดเจนแต่ละแนวอาจวางเคียงกัน  หรือเหลื่อมล้ ากันเทคนิคตามแนวกว้างนี้จะมีพื้นฐานอยู่บนการ
วิเคราะห์เหตุการณ์  ที่จะเกิดขึ้นตามล าดับในแต่ละแนว  (Belts)  เทคนิคน้ีนับว่าเหมาะสมเนื่องจาก  ได้
พิจารณาก าลังทั้งสิ้นที่จะกระทบต่อเหตุการณ์เฉพาะหนึ่ง ๆ  พร้อมกันแต่ละแนวอาจมีเหตุการณ์ส าคัญ
มากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ก็ได้เมื่อมีเวลาจ ากัด  ผบ.หน่วย สามารถใช้เทคนิควาดภาพการรบตามแนวกว้าง
แบบดัดแปลงโดยแบ่งพื้นที่ออกไม่เกิน  ๓  แนวตามล าดับซึ่งแต่ละแนว  ไม่จ าเป็นต้องเหลื่อมล้ าหรือ
วางต่อกันแต่จะเพ่งเล็งเฉพาะเหตุการณ์ส าคัญ ๆ  ตลอดความลึกของพื้นที่การรบถ้าเป็นภารกิจเข้าตีก็จะ
เพ่งเล็งในขั้นการเข้าตีการเจาะแนว  การขยายผล  และการไล่ติดตามหากเป็นการตั้งรับมักจะพิจารณา
ตามล าดับเหตุการณ์  คือ  การสู้รบในพื้นที่ส่วนก าบังพื้นที่การรบหลัก  และพื้นที่ส่วนหลัง  เป็นต้น 
 ๓)  เทคนิคตามพื้นที่ส าคัญ  (Box  Tcehnigue)  เป็นการวิเคราะห์อย่างละเอียด  เฉพาะ
พื้นที่ส าคัญแห่งใดแห่งหน่ึงตามหนทางปฏิบัติ  นั้น  เป็นวิธีที่นับว่ามีประโยชน์มากในสถานการณ์ที่มี
เวลาจ ากัดรวมทั้งในขณะที่  ผบ.หน่วยใช้การแสวงข้อตกลงใจแบบเร่งด่วน  (Quick  Method)  โดยแยก
พื้นที่ส าคัญน้ัน  ออกมาเพ่งเล็งเฉพาะเหตุการณ์วิกฤตในพื้นที่นั้น  ฝอ.จะก าหนดสมมุติฐานในขั้นต้นว่า
หน่วยของฝ่ายเราสามารถรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่การรบได้เกือบทั้งหมด   จึงสามารถเพ่งเล็งความ
สนใจต่อกิจส าคัญยิ่งเท่านั้นเทคนิคนี้นับว่ามีประโยชน์มากที่สุด  เมื่อมีกิจส าคัญปรากฏเด่นชัด 



๑๒๗ 
 

กลุ่มงานท่ี  ๓  เลือกวิธีบันทึก  และแสดงผลวาดภาพการรบ 

 ขั้นท่ี  ๗  เลือกวิธีบันทึกและแสดงผลวาดภาพการรบ     การบันทึกผลการวาดภาพการรบ  
เป็นเคร่ืองช่วยให้  ฝอ.ในการจัดก าลังเข้าท าการรบ  ประสานสอดคล้องการปฏิบัติต่าง ๆ  พัฒนาแผ่น
ภาพตกลงใจยืนยันและปรับปรุง  แผ่นภาพเหตุการณ์ข้าศึก  และเตรียมจัดท า  แผน / ค าสั่งยุทธการ  ส่วน
ข้อความของหนทางปฏิบัติจะเป็นพื้นฐานข้อย่อยของ ข้อ  ๓  ก  ๑  “กลยุทธ์”  ในแผนค าสั่งยุทธการ
ส่วนภาพสังเขปจะเป็นพื้นฐานส าหรับการจัดท าแผ่นบริวารยุทธการตลอดจนช่วย  ฝอ. ในการวิเคราะห์
หนทางปฏิบัติวิธีการบันทึกผลการวาดภาพการรบคือแบบบรรยายและแบบสังเขป  รายละเอียด  วิธีการ
และผลลัพธ์ในการบันทึกจะก าหนดไว้ใน  รปจ. ของหน่วยถ้าเป็นการบันทึกแบบบรรยายจะเป็นร้อย
แก้วได้รายละเอียดมาก  ใช้พื้นที่มากยุ่งยากในการแปลข้อมูลไปใช้งานภายหลัง  การบันทึกแบบสังเขป
จะใช้แบบฟอร์มบันทึกได้  ๒  แบบ คือ  แผ่นบันทึกการจ าลองยุทธ์  และตารางประสานสอดคล้อง 
กลุ่มงานที่  ๔  วาดภาพการรบ และประเมินผล 
 ขั้นท่ี  ๘  วาดภาพการรบและประเมินผล  การวาดภาพการรบหรือการจ าลองยุทธ์จะด าเนิน
ไปตามวงรอบ  “การปฏิบัติ – การตอบโต้ – การต่อต้าน”  จนกว่าจะปฏิบัติเหตุการณ์ส าคัญน้ันได้อย่าง 
เสร็จสมบูรณ์  หรือจนกระทั่ง  ผบ.หน่วยเห็นว่าต้องใช้วิธีการ / เคร่ืองมืออ่ืน ๆ  ในการปฏิบัติการคร้ัง
นั้นการปฏิบัติโดยการใช้วงรอบจะมีลักษณะ ดังนี้ 
 การปฏิบัติ  คือ  เหตุการณ์ย่อยต่าง ๆ  ที่ บก.หน่วยรองต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเหตุการณ์
ส าคัญ  ของ  ผบ.หน่วยที่ก าลังวาดภาพการรบอยู่นั้นมักเป็นการปฏิบัติที่ริเร่ิมขึ้นก่อนโดย  ฝ่ายที่เป็นผู้
ครองความริเร่ิม  (ปกติเป็นฝ่ายรุก)  ต้องใช้เคร่ืองมืออย่างไรจะคาดการณ์  “การปฏิบัติ”  ของข้าศึกด้วย
ข้อมูล  “การปฏิบัติ”  ที่บันทึกไว้ยังเป็นประโยชน์กับ  ฝอ. ในการพิจารณาส่วนต่าง ๆ  ของโครงสร้าง
สนามรบ   วิเคราะห์ถึงความต้องการในการสนับสนุนการปฏิบัติตั้งแต่ก่อนการปฏิบัติ  ระหว่างปฏิบัติ 
และหลังการปฏิบัติพิจารณาถึงความต้องการเคร่ืองมือที่ต้องการใช้แต่ละเหตุการณ์  ตลอดการปฏิบัติ
ทั้งหมดเมื่อ  ฝอ.  สามารถระบุ  “การปฏิบัติ”  และเคร่ืองมือที่จ าเป็นได้แล้วก็จะพิจารณาว่า  ถ้าฝ่ายเราท า
เช่นน้ีฝ่ายข้าศึกจะตอบโต้อย่างไร  ซึ่งจะน าไปสู่ตอนต่อไปของการวาดภาพการรบ 
 การตอบโต้   นายทหารฝ่ายการข่าวจะระบุการตอบโต้ต่าง ๆ  ที่ก าลังข้าศึกอาจกระท าได้
ต่อการปฏิบัติของฝ่ายเรารวมถึงหน่วยข้าศึกตามแผ่นภาพเหตุการณ์ซึ่งวางก าลังอยู่นอกพื้นที่ปฏิบัติการ  
แต่อาจมีอิทธิพลต่อการรบได้นายทหารฝ่ายการข่าวจะระบุเคร่ืองมือต่าง ๆ  ที่ ผบ.หน่วยข้าศึกจ าเป็นต้อง
ใช้ในการตอบโต้  (เป้าหมายคุ้มค่า)  ทั้งเคร่ืองมือ  และการปฏิบัติต่าง ๆ  ของข้าศึกนี้จะบันทึกในแผ่น
บันทึกการจ าลองยุทธ  หรือตารางประสานสอดคล้อง 
 การต่อต้าน  นายทหารฝ่ายยุทธการจะพิจารณา  การต่อต้านของฝ่ายเราเพื่อเอาชนะการ
ตอบโต้ของข้าศึกพร้อมกับพิจารณาเคร่ืองมือที่จ าเป็นต้องใช้ในการต่อต้านนั้น   จากนั้นก็จะบันทึกทั้ง 
เคร่ืองมือ และการต่อต้านของฝ่ายเราในแผ่นบันทึกการจ าลองยุทธหรือตารางประสานสอดคล้อง  ใน 



 ๑๒๘ 

ระหว่างการวาดภาพการรบ  “การปฏิบัติ – การตอบโต้ – การต่อต้าน”  ผบ.หน่วย และ ฝอ.จะระบุถึง
เคร่ืองมือต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละ  “การปฏิบัติ”  และ  “การต่อต้าน”  ฝ่ายกิจการพิเศษจะให้
ข้อมูลทางเทคนิคแก่นายทหารฝ่ายยุทธการ  และให้ข้อเสนอแนะในการแบ่งมอบการสนับสนุนการรบ  
และการสนับสนุนการช่วยรบ  ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ  ผบ.หน่วย  แนวทางการวางแผน  
และความพยายามหลักในแต่ละหนทางปฏิบัติด้วย  หากความต้องการเคร่ืองมือ  สสก.  และ  สสช. มี
มากกว่าเคร่ืองมือที่มีอยู่  ผบ.หน่วย  ต้องก าหนดความเร่งด่วนในการสนับสนุนหรืออาจต้องพิจารณา
การแบ่งมอบก าลังซ้ าอีกครั้งในทางกลับกันก าลังที่แบ่งมอบอาจมีมากเกินพอ  ผบ.หน่วยจะควบคุม
เคร่ืองมือ / หน่วย จ านวนหนึ่งไว้เพื่อความอ่อนตัว  และเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนอกจากนี้
แล้ว  ฝอ.จะต้องพิจารณาใช้   ตัวคูณปัจจัยอ านาจก าลังรบทั้งปวง  เพื่อเพิ่มอ านาจก าลังรบเปรียบเทียบ 
ผลท่ีได้จากการวาดภาพการรบ 
 - รู้  “เงือ่นไข”  และเคร่ืองมือที่จ าเป็น 
 - มอบกิจและความเร่งด่วนให้หน่วยรอง 
 - คาดห้วงเวลาสู้รบแต่ละเหตุการณ์ย่อยและเหตุการณ์ทั้งหมด 
 - รู้ความต้องการ สสก., สสช. เพิ่มเติม 
 - รู้ความต้องการในการบังคับบัญชา และการควบคุม  ที่อยู่ของ  ผบ. และ ทก.ของหน่วย 

 
 - ปรับปรุงหนทางปฏิบัติไปสู่แผนส ารอง, เผชิญเหตุ 
 - ปรับปรุงมาตรการควบคุม  การด าเนินกลยุทธ์, การยิง. จัดการเกณฑ์เสี่ยง 
 - ก าหนดเวลาออกตี, ปฏิบัติการทางลึก, การใช้กองหนุน และเงื่อนไขตีโต้ตอบ 
 - ปรับปรุงแผ่นภาพเหตุการณ์ของข้าศึก 
 - รู้เป้าหมายคุ้มค่าแต่ละเหตุการณ์ส าคัญ 
 -  ประมาณการสูญเสียทั้งฝ่ายเราและข้าศึก 
 - ประมาณระยะทาง  ที่สูญเสียไปหรือได้มาในระหว่างการรบ 
กลุ่มงานท่ี  ๔   การตกลงใจและการปฏิบัติ 
 ขั้นตกลงใจและปฏิบัติประกอบด้วยการเปรียบเทียบ  ข้อดี – ข้อเสีย  ของแต่ละหนทาง
ปฏิบัติ  ผบ.หน่วยจะตัดสินใจว่าจะใช้หนทางปฏิบัติใด  เพื่อน าไปพัฒนาเป็นแผน / ค าสั่งต่อไปหลัง
จากนั้น   ฝอ.ก็จะแจกจ่ายแผน / ค าสั่ง ที่ได้พัฒนาแล้วนั้นให้กับหน่วยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเตรียมการปฏิบัติ  
และปฏิบัติต่อไป  ระหว่างการปฏิบัติตามแผน / ค าสั่งนั้น  ทั้ง  ผบ. และ ฝอ. จะเฝ้าติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติพร้อมกับทบทวนสภาพการณ์อยู่ตลอดเวลา  ผบ.หน่วย  และ  ฝอ.  จะใช้การแสวงข้อตกลง
ใจในสถานการณ์สู้รบ  เพื่อปรับแผนที่ก าลังปฏิบัติอยู่  หรืออาจต้องพัฒนาแผนใหม่  หากสถานการณ์
เปลี่ยนไปส่วนการตกใจอย่างเร่งด่วนจะน ามาใช้เมื่อ  ผบ.หน่วยจ าเป็นต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในสนามรบอย่างฉับพลัน  ฝอ.จะบรรยายสรุปเพื่อให้  ผบ.หน่วยตกลงใจ  ล าดับขั้นของการตกลงใจและ
การปฏิบัติมีดังนี้ 



๑๒๙ 
 

 ๑)  การเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติความมุ่งหมายก็เพื่อระบุว่าหนทางปฏิบัติใดมีโอกาสบรรลุ
ภารกิจมากที่สุด  เพื่อเปรียบเทียบกับหนทางปฏิบัติของข้าศึกที่  ผบ.หน่วยได้เลือกไว้  ฝอ. จะวิเคราะห์ว่า
หนทางปฏิบัติใดเป็นหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  ส่วนหนทางปฏิบัติอ่ืนที่ไม่ได้เลือกจะน าไปเป็นมูลฐานของ
แผนเผชิญเหตุ  ซึ่งอาจใช้ส าหรับการปฏิบัติแยกย่อย  และแผนปฏิบัติตามล าดับขั้น  และอาจปรับเปลี่ยน
เป็นแผนหลักได้เมื่อต้องการการเปรียบเทียบ  หนทางปฏิบัติในขั้นแรก ฝอ. แต่ละสายงานจะเปรียบเทียบ
หนทางปฏิบัติในความรับผิดชอบตามสายงานของตน  จากนั้นในขั้นต่อไป  ฝอ.ทุกสายงานจะมาประชุม
ร่วมกันอีกคร้ัง  เพื่อเสนอผลงานของตนเองเสนาธิการจะสรุปรวมผลการเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติของ
ทุกสายงาน  เมื่อทุกสายฝ่ายอ านวยการได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติในสายงานตามความ
รับผิดชอบของตนแล้วก็จะระบุหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  ในทัศนะของตน  และเตรียมให้ข้อเสนอ  กรณีที่  
ฝอ.ต่าง ๆ  ไม่สามารถหาข้อยุติได้ว่าหนทางปฏิบัติใดเป็นหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  เสนาธิการ  หรือ  (รอง   
ผบ.หน่วย)  จะเป็นผู้ชี้ขาดเพื่อเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดน าเสนอให้  ผบ.หน่วยตกลงใจ 
 ๒)   การตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติ   หลังจากที่  ผบ.หน่วยได้รับฟังข้อเสนอจากทุกสาย
ฝ่ายอ านวยการแล้วก็ต้องตัดสินใจเลือกหนทางปฏิบัติโดยพิจารณาจากทางเลือกในหลาย ๆ  ทางเลือก
ด้วยกันมาเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาเพื่อตกลงใจ  ผบ.หน่วย อาจตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติตามที่  
ฝอ. เสนอที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ และแนวทางในการวางแผนที่ได้ให้ไว้  หรืออาจจะไม่เลือกตามที่  ฝอ.
เสนอมาก็ได้อย่างไรก็ตามในการตกลงใจของ  ผบ.หน่วยว่าจะตัดสินใจให้หน่วยมีหนทางปฏิบัติอย่างไร 
ผบ.หน่วย  จะต้องค านึงถึงเหตุการณ์ส าคัญโอกาสหรืออุปสรรคที่พิสูจน์ทราบ  ระหว่างการวาดภาพการ
รบมาพัฒนาเป็นแผนเผชิญเหตุ  หรือแผนปฏิบัติตามล าดับขั้น  ผบ.หน่วย อาจให้  ฝอ.เร่ิมปฏิบัติขั้นตอน
ของการแสวงข้อตกลงใจขั้นหนึ่งขั้นใดใหม่และอาจให้พัฒนาหนทางปฏิบัติใหม่  หรือดัดแปลงหนทาง
ปฏิบัติหากหนทางปฏิบัติที่น ามาเสนอนั้นยังไม่ตรงเจตนารมณ์  ของตนเองหรือ  ผบ.หน่วยอาจให้  ฝอ.
พัฒนาหนทางปฏิบัติใหม่ตามเจตนารมณ์หรือประมาณสถานการณ์ของ  ผบ.หน่วยเอง 
 ๓)  การจัดท าแผน / ค าสั่ง  และการแจกจ่าย  เมื่อ ผบ.หน่วยประกาศข้อตกลงใจเลือกหนทาง
ปฏิบัติที่จะน ามาพัฒนาเพื่อจัดท าแผน/ ค าสั่งแล้วสิ่งที่จะต้องด าเนินการหลังจากนั้นก็คือ  การออกค าสั่ง
เตือนพร้อมทั้งข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อให้หน่วยรองปรับปรุงแผนของตนปรับปรุงเจตนารมณ์และแนวความคิด
ในการปฏิบัติของตน โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากหนทางปฏิบัติที่ได้เลือกไว้แล้วนั้น  นอกจากนั้นอาจ
เพิ่มเติมแนวความคิด  เร่ืองความเร่งด่วนในการ  สสก., สสช.  ความต้องการข่าวสารส าคัญยิ่ง  การ
ซักซ้อมการปฏิบัติ    และการเตรียมการในเร่ืองต่าง  ๆ    ในขั้นตอนนี้  ฝอ. จะร่วมกันท าแผ่นภาพตกลงใจ   
และตารางประสานสอนคล้องให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์  ฝอ.จะต้องจัดท าแผน/ค าสั่งให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
ของ  ผบ.หน่วย และเมื่อ  ฝอ.จัดท าแผน / ค าสั่งเสร็จแล้ว  ผบ.หน่วย จะทบทวนความถูกต้องอีกคร้ัง
ก่อนที่จะให้  ฝอ. จัดท าส าเนา  แผน / ค าสั่ง แจกจ่ายให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องเมื่อหน่วยที่เกี่ยวข้อง  ได้รับ  
การแจกจ่ายแผน / ค าสั่งแล้ว  ก็จะท าการซักซ้อมการปฏิบัติตามที่  ผบ.หน่วยก าหนดไว้ใน แนวทางการ
วางแผนหากพบข้อบกพร่องระหว่างการซักซ้อม  ผบ.หน่วย อาจให้มีการแก้ไข  โดยใช้ค าสั่งเป็นส่วน ๆ  
การแก้ไข  แผน / ค าสั่งนี้  เป็นการแก้ไขเล็ก ๆ  น้อย ๆ  จาก  แผน / ค าสั่งเดิมเท่านั้น 



 ๑๓๐ 

 ๔)  การปฏิบัติตามแผน / ค าสั่ง    แผนและค าสั่งจะถูกน าไปปฏิบัติตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์  ผบ.หน่วย  และ  ฝอ.  จะด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารล่าสุด  และพิจารณาผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับการปฏิบัติตาม แผน / ค าสั่ง  (ที่ไหน, อย่างไร)  ผบ.หน่วยอาจตกลงใจริเ ร่ิมการปฏิบัติใด ๆ  ตาม
ความจ าเป็นจากนั้น  ฝอ. จะส่งค าสั่งไปยังหน่วยรอง  การริเร่ิมปฏิบัติและการส่งค าสั่งในลักษณะนี้  จะ
กระท าทุกระดับการบังคับบัญชา  และทุก ๆ  ทก.  ในความรับผิดชอบ  ผบ.หน่วย และ  ฝอ. จะมุ่งเน้นที่
การครองความริเร่ิม และด ารงความริเร่ิมนั้นไว้ตลอดเวลา   ส าหรับการศึกษาในรายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนของแต่ละกลุ่มงานของกระบวนการแสวงข้อตกลงใจ   นนร.จะได้รับการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปใน
หลักสูตรต่าง ๆ  ที่สูงขึ้นต่อไป 

ตอนที ่๔  ค าสั่งยุทธการ (OPORD – OPERATION ORDER) 

๑. ความมุ่งหมาย 
 ความมุ่งหมายของค าสั่งยุทธการ คือ การให้ผู้บังคับหน่วยรองทราบ สิ่งส าคัญเพื่อด าเนิน
กลยุทธ์  สิ่งส าคัญเหล่านี้ ได้แก่ สถานการณ์ ภารกิจ การมอบกิจเฉพาะให้แก่กองก าลัง /หน่วย และการ
จัดให้มีการสนับสนุนและการช่วยเหลือต่าง ๆ เมื่อการยุทธ์นั้นต้องกระท าโดยทันที  ค าสั่งสมบูรณ์ หรือ
ค าสั่งเป็นส่วน ๆ ย่อมจัดท าขึ้นโดยอาศัยข้อตกลงใจ และแนวความคิดในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาที่
ได้ประกาศไว้ เมื่อการยุทธ์อันหนึ่งจะต้องท าในห้วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต ค าสั่งยุทธการอาจได้แก่
แผนยุทธการ  ซึ่งจะปฏิบัติในเมื่อมีค าสั่งให้ใช้ได้ โดยมีค าชี้แจงเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น 
 “ให้ใช้แผนยุทธการที่ ๑๖ เป็นค าสั่งยุทธการที่ ๘ วัน ว. เวลา น. คือ ๑๕๑๗๐๐ ก.ค.๓๖…” 

๒. ข้อความในค าสั่งยุทธการ 
 ค าสั่งยุทธการควรก าหนดรายละเอียดเฉพาะเท่าที่จ าเป็นส าหรับผู้บังคับกองก าลัง /หน่วย
รองส าหรับจัดท าค าสั่งของหน่วยนั้น ๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการประสานงานกัน        รายละเอียด
ของวิธีการที่หน่วยสนับสนุนและหน่วยพิเศษต่าง ๆ ซึ่งจะใช้แบบฟอร์มเช่นเดียวกันกับค าสั่งยุทธการ 
เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

๓. การจัดท าค าส่ัง 
 กิจกรรมของฝ่ายอ านวยการในการท าค าสั่งยุทธการ ฝ่ายยุทธการ (สธ.๓) มีงานในหน้าที่
หลักทางฝ่ายเสนาธิการในการจัดท า การจัดพิมพ์ และการแจกจ่ายค าสั่งยุทธการของหน่วยบัญชาการ 
นายทหารฝ่ายเสนาธิการคนอ่ืน ๆ ช่วยในการจัดท าบางส่วนของค าสั่งยุทธการที่   เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
ทางฝ่ายอ านวยการของตน  ความช่วยเหลือดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ประโยคเดียวจนถึงท าผนวก
ที่สมบูรณ์ทั้งฉบับ  ทั้งนี้ แล้วแต่ความต้องการของฝ่ายเสนาธิการที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 



๑๓๑ 
 

ค าอธิบายแบบฟอร์มค าสั่งยุทธการ 
 
     (ประเภทเอกสาร)      
 (ข้อความ “ไม่เปลี่ยนแปลงจากค าสั่งด้วยวาจา” หรือ “ไม่เปลี่ยนแปลงจากค าสั่งด้วยวาจา 
เว้นข้อ…..”  ให้ลงไว้ที่นี้ถ้าได้มีการสั่งการด้วยวาจาเกี่ยวกับการยุทธในคร้ังนี้  ถ้าไม่มีค าสั่งด้วยวาจาให้
ปล่อยว่างไว้ 
   ชุดที่  ของ  ชุด 
   หน้า ๑ ของ     ๖ หน้า 
            หน่วยออกค าสั่ง 
                  ต าบลออกค าสั่ง  (อาจใช้รหัส) 

กลุ่มตัวเลขแสดงวันเวลาที่ลงนามในค าสั่ง 
 (ค าสั่งมีผลบังคับตามเวลานี้ เว้นแต่จะได้ก าหนดเป็นอย่างอื่นในข้อ ๓) 
          หมายเลขอ้างสาสน์   

ค าสั่งยุทธการท่ี…..   
(บอกชนิดและที่ของค าสั่ง (หมายเหตุ 1) 

อ้างถึง : (ลงรายการของแผนที่, แผนผัง หรือเอกสารอ่ืนใดที่ช่วยให้เข้าใจค าสั่ง การอ้างแผนที่
จะต้องระบุประเทศ หรือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และ/หรือ หมายเลขก ากับแผนที่ มาตราส่วน และชื่อ หรือ
หมายเลขระวาง) 

เขตเวลา : (เขตเวลาที่ใช้ในการยุทธ์คร้ังนี้ ถ้าไม่จ าเป็นต้องระบุให้ชัดเจนก็เว้นเสียได้) 

การจัดเฉพาะกิจ : 
 ถ้าการจัดก าลังเข้าท าการรบของหน่วยยืดยาวหรือสลับซับซ้อน ให้ลงหน่วยรบหรือ
ส่วนประกอบ ทางยุทธวิธีเพื่อปฏิบัติกิจเฉพาะที่มาร่วมเป็นหน่วยบังคับบัญชาเดียวกันขึ้นนั้นลงยศและ
ชื่อของผู้บังคับบัญชาของส่วนปฏิบัติการนี้ด้วย ถ้าเห็นสมควร ลงชื่อของหน่วยนอกอัตราโดยสมบูรณ์ 
ชื่อย่อต่างๆ  อาจน าไปใช้ส าหรับหน่วยในอัตราได้ 
 การเขียนลงนี้ให้ลงหน่วยขึ้นสมทบด้วย ยกเว้นหน่วยนั้นจะมีค าว่า “สต.” “ชร.” “พย.” 
“ชต.” หรือ “ควบคุมทางยุทธการ” ระบุไว้  ซึ่งแสดงว่ามีบทบาทสนับสนุนต่อหน่วยที่ออกค าสั่งเท่านั้น 
 เวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวในการขึ้นสมทบ การแยกหน่วย หรือการสนับสนุนที่มีผล
บังคับใช้อาจน าลงในที่นี้ด้วย แทนที่จะน าลงในข้อ ๑ ค. ถ้าสามารถท าได้ 
     (ประเภทเอกสาร)      
 
 
 



 ๑๓๒ 

 

     (ประเภทเอกสาร)      
 

        ชุดที่  ของ  ชุด 
         หน้า  ๒        ของ    ๖          หน้า 
(ข้อความย่อแสดงที่มาของเอกสาร) 
 ล าดับของหน่วยที่เคลื่อนที่ตามเส้นหลักการรุก ในการยุทธ์ด้วยวิธีรุกนั้น อาจน าลงในที่นี้ก็
ได้  อย่างไรก็ดี หากมีการใช้เทคนิคนี้แล้ว ควรจะมีหมายเหตุเพื่ออธิบายประกอบตามความเหมาะสม
ด้วยการจัดเฉพาะกิจจะน าไปลงในข้อ๓ หรือท าเป็นผนวกประกอบค าสั่งได้ ถ้าไม่ได้น าลงไว้ในที่นี้แล้ว 

๑. สถานการณ ์
 ข่าวสารของสถานการณ์ทั้งปวงที่ส าคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์ ที่ก าลังด าเนิน
อยู่ ข้อน้ีแบ่งเป็น 3 ข้อย่อย  ข้อน้ีจะมีข้อย่อย ก., ข. และ ค. ดังกล่าวไว้ข้างล่าง 
 ก. ฝ่ายข้าศึก   ได้แก่ ข่าวสารที่เป็นจริงเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม ส่วนมากเป็นการอ้างเอกสาร, 
แผ่นบริวาร หรือผนวกข่าวกรองที่จัดท าขึ้น ซึ่งเป็นการเพียงพอแล้ว (หมายเหตุ 2) 
 ข. ฝ่ายเรา   ข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยเหนือ (อย่างน้อยต้องกล่าวถึงภารกิจของหน่วยเหนือ) 
หน่วยข้างเคียง (ซ้าย, ขวา, หน้า และ หลัง), หน่วยสนับสนุน หรือ หน่วยเพิ่มเติมก าลัง ควรระบุข่าวสาร
นี้ในขอบเขตจ ากัดเพียงเท่าที่จ าเป็นให้ผู้บังคับหน่วยรองรู้เพื่อปฏิบัติภารกิจของตนให้เป็นผลส าเร็จ 
 ค. หน่วยสมทบและหน่วยแยก   แจ้งรายการหน่วยที่มาขึ้นสมทบ และหน่วยที่แยกไปจาก
กองบัญชา การที่ออกค าสั่งพร้อมด้วยเวลาที่มีผลบังคับใช้ในการปฏิบัติด้วย ถ้าหน่วยเหล่านี้ได้น าลงไว้
ในข้อการจัดเฉพาะกิจแล้วให้อ้างการจัดเฉพาะกิจหรือผนวกไว้ในที่นี้ด้วย ส าหรับหน่วยที่ขึ้นสมทบอยู่
แล้ว ในขณะนั้นอาจใช้ค าว่า “ยังคงขึ้นสมทบ” ได้ 

๒. ภารกิจ 
 ต้องกล่าวให้ชัดเจนและรัดกุมถึงกิจส าคัญที่หน่วยจะต้องปฏิบัติให้ส าเร็จ พร้อมด้วยความ
มุ่งหมายตามธรรมดาแล้ว การกล่าวถึงภารกิจนี้มักประกอบด้วยค าว่า ใคร, อะไร, เมื่อใด, ท าไม และท่ี
ไหน  ซึ่งมาจากค าสั่งของกองบัญชาการหน่วยเหนือ หรือจากการคิดขึ้นของผู้บังคับบัญชาเอง  ส่วนค าว่า 
“อย่างไร” (หน่วยเดียวหรือหลายหน่วยที่ท าการเข้าตีหลักและข้อความขยายอ่ืน ๆ) นั้นเหมาะที่จะอยู่ใน
ข้อย่อย 3 ก. “แนวความคิดในการปฏิบัต”ิ มากกว่า การกล่าวถึงภารกิจให้ท าอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะกล่าว
ในแผ่นบริวารยุทธการก็ตาม ในข้อ 2. นี้ไม่มีข้อย่อย 
     (ประเภทเอกสาร)      
 
 
 

 



๑๓๓ 
 

     (ประเภทเอกสาร)      
 
        ชุดที่  ของ  ชุด 
         หน้า     ๓         ของ      ๖          หน้า 
(ข้อความย่อแสดงที่มาของเอกสาร) 

๓. การปฏิบัติ 
 ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ  เป็นการกล่าวถึงแผนทางยุทธวิธีของผู้บังคับบัญชา รวมทั้ง
เจตนารมณ์  การด าเนินกลยุทธ์ และแผนการยิงสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา แม้จะกล่าว สั้น ๆ แต่ต้องมี
รายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรองสามารถปฏิบัติการได้  เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา
จะได้มาจากการพิจารณาเจตนารมณ์ของ ผบ .หน่วยเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ เป็นการกล่าวถึงกลไกในการ
เอาชนะข้าศึกอย่างกว้างๆ และผลลัพธ์ที่ต้องการจะให้ได้มาจากการปฏิบัติในหัวข้อการด าเนินกลยุทธ์  
จะครอบคลุมถึงการใช้หน่วยด าเนินกลยุทธ์หลัก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วได้มาจากข้อตกลงใจของ
ผู้บังคับบัญชา  ส่วนแผนการยิงสนับสนุนนั้นได้มาจาก    ข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชา และจากการ
วางแผนของฝ่ายอ านวยการ แผนนี้รวมถึงเวลาในการเตรียม และการกล่าวถึงล าดับเร่งด่วนในการยิง 
ห้วงเวลายิง และเวลาเร่ิมยิงด้วย 
  ๑) แนวความคิดในการปฏิบัติ  อาจเขียนเป็นข้อเดียวหรืออาจแบ่งเป็นหลาย      ข้อย่อย 
เช่น เมื่อกล่าวถึงการด าเนินกลยุทธ์ เขียนว่า “กลยุทธ์” และเมื่อกล่าวถึงแผนการยิงสนับสนุน เขียนค าว่า 
“การยิง” ฯลฯ 
  ๒) ในกรณีที่การยุทธ์นั้นเกี่ยวข้องกับขั้นการปฏิบัติหลายขั้น แนวความคิดใน  การ
ปฏิบัติ หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องอาจจะเขียนเป็นข้อย่อยเพื่ออธิบายถึงแต่ละขั้นการปฏิบัติ ในแต่ละขั้นการ
ปฏิบัติจะต้องก าหนดชื่อไว้เสมอ เช่น ขั้น ๑, ขั้น ๒ 
  ๓) แนวความคิดในการปฏิบัติที่ยาวมาก ๆ อาจท าเป็นผนวกประกอบค าสั่ง 
 ข. ในข้อย่อยซึ่งก ากับด้วยตัวอักษรนับแต่ข้อน้ีไป กล่าวถึงกิจเฉพาะ ซึ่งมอบหมายให้ก าลัง
แต่ละส่วนของหน่วยที่ได้รับภารกิจทางยุทธวิธี ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ ภารกิจ หรือกิจ
เฉพาะของหน่วยรอง ซึ่งมีกล่าวไว้เพียงพอแล้วบนแผ่นบริวารยุทธการ ไม่มีความจ าเป็นต้องน ามากล่าว
ซ้ าอีกในข้อย่อยเหล่านี้  เมื่อมีค าชี้แจงเป็นจ านวนมาก ก็ให้เขียนลงเป็นเร่ือง ๆ ถ้ามีล าดับเร่งด่วนหรือ
ล าดับในการบรรลุความส าเร็จแล้ว ก็ให้กล่าวไว้ด้วย หน่วยต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็น กองหนุน ให้เรียงตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 
 
     (ประเภทเอกสาร)      
 
 



 ๑๓๔ 

     (ประเภทเอกสาร)      
        ชุดที่  ของ  ชุด 
          หน้า     ๔         ของ        ๖         หน้า 
(ข้อความย่อแสดงที่มาของเอกสาร) 
  ๑) หน่วยบัญชาการผสมเหล่า  ให้ลงล าดับแรกหากท าได้ หมายถึง กองบัญชาการของ
หน่วยบัญชาการที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นหน่วยรองของหน่วยที่ออกค าสั่ง เช่น หน่วยรบเฉพาะกิจ เป็นต้น  
หน่วยบัญชาการผสมเหล่าให้เรียงตามล าดับตัวอักษร หรือตามล าดับหมายเลข ตามความเหมาะสม 
  ๒) หน่วยก าลังรบที่ไม่อยู่ในประเภทตามข้อ 1) ข้างบนนี้ให้เรียงตามล าดับ 
             ๒.๑ ) ทหารราบ 

๒.๒ ) ทหารราบยานเกราะ 
๒.๓ ) ทหารราบเคลื่อนที่ทางอากาศ 
๒.๔ ) ทหารราบส่งทางอากาศ 
๒.๕ )หน่วยยานเกราะ ให้ลงหน่วยรถถังเป็นล าดับแรก และตามด้วยหน่วย 

เฮลิคอปเตอร์ หน่วยทหารม้า (กองพันทหารม้ายานเกราะของกองพล , กรมทหารม้ายานเกราะของ
กองทัพน้อย) และหน่วยทหารม้าอากาศ 

๒.๖) หน่วยก าลังรบอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น หน่วยทหารช่างที่ท าภารกิจการรบโดยตรง  
เป็นต้น 

๒.๗)ทหารปืนใหญ่ ข้อทหารปืนใหญ่น้ีแบ่งในข้อย่อยลงไปอีก ข้อแรกเป็นเร่ือง 
ของปืนใหญ่สนาม ข้อที่สองเป็นเร่ืองของปืนใหญ่ป้องกันภัยทางอากาศ และในข้อที่สามเป็น   การอ้าง
ถึงผนวกการยิงสนับสนุน  ในการเขียนปืนใหญ่สนามนั้น ให้เขียนหน่วยในอัตราและหน่วยขึ้นสมทบ
เรียงตามล าดับหมายเลข (หมายเลขของกรม) เร่ิมต้นด้วยหน่วยที่มีหมายเลขน้อยที่สุด ในข้อย่อยปืนใหญ่
นี้ให้กล่าวถึงการจัดปืนใหญ่เพื่อท าการรบ และการอ้างถึงผนวกการยิงสนับสนุน 
 ๓) หน่วยอ่ืน ๆ ที่ให้การสนับสนุนการรบ หน่วยเหล่านี้ให้เขียนเรียงตามล าดับตัวอักษรที่
แสดงเหล่า  ภารกิจสนับสนุนทางการช่วยรบตามปกติไม่เขียนลงในนี้ ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องเขียนหน่วย
ต่าง ๆ ทั้งสิ้นในหน่วยบัญชาการ เว้นไว้แต่เมื่อต้องการให้ค าแนะน าในการใช้หน่วยใดหน่วยหนึ่งทาง
ยุทธวิธีโดยเฉพาะทั้งหน่วย ตัวอย่างเช่น ค าแนะน าแก่หน่วยทหารช่างหน่วยหนึ่ง ย่อมเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการรบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของหน่วยเท่านั้น 
 
 
     (ประเภทเอกสาร)      
 
 

 



๑๓๕ 
 

     (ประเภทเอกสาร)      

   ชุดที่  ของ  ชุด 
   หน้า 5 ของ 6 หน้า 
(ข้อความย่อแสดงที่มาของเอกสาร) 
 ๔) กองหนุน  การประกอบก าลังและค าแนะน าที่จะให้เขียนในข้อย่อยก่อนข้อย่อยสุดท้าย
ของข้อ ๓. และเขียนค าว่า “กองหนุน) 
 ในกรณีที่หน่วยหนึ่ง ๆ เป็นกองหนุนทั้งสิ้นในเวลาที่ค าสั่งมีผลบังคับใช้ หน่วย ดังกล่าวจะ
เขียนลงในข้อย่อยนี้เท่านั้น (แม้ว่าหน่วยรองของหน่วยในกองหนุนไปขึ้นสมทบหรือไปสนับสนุน
หน่วยอื่นซึ่งได้รับมอบภารกิจตามที่กล่าวมาในข้อข้างบนนี้)  หน่วยที่ไม่เป็นกองหนุนตามเวลาที่ค าสั่งมี
ผลบังคับใช้ แต่ได้ก าหนดให้เป็นกองหนุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตให้เขียนลงไว้ในข้อย่อยก่อน
ข้อน้ีตามความเหมาะสม  และให้เขียนในข้อย่อยนี้ด้วย พร้อมกับ ข้อความว่าเมื่อใดหรือภายใต้ภาวการณ์
ใดที่จะให้หน่วยนั้นเป็นกองหนุนไว้ด้วย การเขียนหน่วย ตั้งแต่สองหน่วยหรือมากกว่าในข้อย่อยนี้มิได้
หมายความว่าเป็นการขึ้นสมทบเท่านั้น 
 ๕) ข้อย่อยสุดท้ายของข้อ ๓. มีหัวข้อว่า“ค าแนะน าในการประสาน” จะบรรจุ   รายละเอียด
ของการประสานงานและการควบคุมที่น ามาใช้กับหน่วยต่าง ๆ ของหน่วยบัญชาการ ตั้งแต่สองหน่วย
ขึ้นไป ล าดับความเร่งด่วนและระเบียบการประสานงานส าหรับการใช้ห้วงอากาศเหนือสนามรบก็เขียน
ลงที่นี้ด้วย 

๔. การช่วยรบ 
 กล่าวถึงค าชี้แจงทางการช่วยรบที่เกี่ยวข้องและหนทางซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะจัดท า
ขึ้นส าหรับการยุทธ์นั้น รวมทั้งอัตรากระสุนที่ใช้ได้ อัตรากระสุนพิเศษ และการแบ่งมอบ   สิ่งอุปกรณ์ 
รายการที่ขาดแคลนยิ่ง ถ้าค าสั่งการช่วยรบยังมีผลบังคับใช้ หรือจ่ายแยกต่างหาก หรือถ้ามีการแจกจ่าย
ผนวกการช่วยรบ ก็ให้อ้างถึงเร่ืองเหล่านั้น ข้อ ๔. นี้มีย่อยอย่างไรก็ได้ตามต้องการ และถือตามล าดับ
และตามหัวเร่ืองของข้อต่าง ๆ ตามค าสั่งการช่วยรบ 
 

๕. การบังคับบัญชาและการสื่อสาร 
 ค าแนะน าเกี่ยวกับการบังคับบัญชาและการปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ข้อนี้อาจมีข้อย่อยมาก
เท่าใดก็ได้ตามความต้องการ ตามธรรมดาแล้วมีข้อย่อยสองเร่ือง คือ “การบังคับบัญชา” และ “การ
สื่อสาร”  ค าแนะน าทางการบังคับบัญชา   ได้แก่    ที่ตั้งของที่บังคับการ (ทก.) ของหน่วย 
 
     (ประเภทเอกสาร)      

 
 



 ๑๓๖ 

     (ประเภทเอกสาร)      

   ชุดที่  ของ  ชุด 
   หน้า 6 ของ   6 หน้า 
(ข้อความย่อแสดงที่มาของเอกสาร) 
รองและของหน่วยเหนือ         ในข้อนี้ต้องเขียนการก าหนดที่บังคับการส ารองและการสืบต าแหน่งการ
บังคับบัญชาไว้ด้วย ถ้ามิได้ก าหนดเร่ืองนี้ไว้ใน รปจ. ค าแนะน าในการสื่อสารอาจอ้างถึงผนวกก็ได้ แต่
อย่างน้อยที่สุด ควรจะเขียนตัวเร่ืองและจ่ายหมายเลขก ากับของค าแนะน าการปฏิบัติการ สื่อสาร (นปส.) 
ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไว้ด้วย 
 

การตอบรับ : 
 ข้อน้ีเป็นส่วนหน่ึงของท้ายค าสั่งซึ่งระบุไว้ในที่นี้ เป็นการแสดงว่าผู้รับจะต้องตอบว่าได้รับ 
และเข้าใจในค าสั่งแล้ว โดยใช้หมายเลขอ้างสาสน์ที่ก าหนดไว้ในหัวข้อค าสั่ง หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนที่
ก าหนดขึ้นมาก็ได้ 

  ลายเซ็นของผู้บังคับบัญชา 
    (หมายเหตุ ๔) 
 

ผนวก : เรียงตามล าดับตัวอักษรด้วยหัวข้อเร่ือง ถ้าผนวกจะจ่ายให้ภายหลัง ให้เขียน   “(จ่ายแยก)”  
ต่อท้ายชื่อผนวกนั้น ส าหรับการเขียนว่า “(เว้น)” ใช้เฉพาะในการฝึกที่ไม่ต้องการจัดท าเอกสารที่ไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการฝึกนั้น ๆ 
 

การแจกจ่าย : แสดงให้เห็นว่าค าสั่ง หรือแผนนี้จะจ่ายแจกให้กับใคร มักนิยมใช้เป็นรหัสในการ
แจกจ่าย เช่น แบบ ก, แบบ ค ซึ่งได้ก าหนดรายละเอียดของการแจกจ่ายให้กับหน่วยใดบ้างไว้ใน รปจ . 
ของหน่วย หรืออาจใช้วิธีการผสมระหว่าง รหัสการแจกจ่าย กับรายชื่อหน่วย /เจ้าหน้าที่ที่   ไม่มีอยู่ใน
รายการการแจกจ่ายของหน่วยก็ได้ เมื่อแจกจ่ายค าสั่งให้กับหน่วยของชาติพันธมิตร โดยปกติแล้วจะลง
หน่วยในรายการแจกจ่ายทั้งหมด ไม่ใช้รหัสในการแจกจ่าย 

การรับรองส าเนา :  (หมายเหตุ 4) 
 
 
     (ประเภทเอกสาร)      

 
 



๑๓๗ 
 

หมายเหต ุ
 ๑. ชนิดของค าสั่งยุทธการ (เช่น ทบ., ทร., ทอ. หรือร่วม) ตามปกติแล้วมักจะเขียนในเวลา
ปฏิบัติการยุทธ์ผสม หรือการยุทธ์ร่วม ถ้าเป็นค าสั่งภายในเหล่าทัพเดียวแล้วก็ไม่ต้องบอกชนิดของค าสั่ง
ยุทธการ  ถ้าจ าเป็นอาจใช้นามรหัสของการยุทธ์นั้นก็ได้  ค าสั่งยุทธการของหน่วยบัญชาการหนึ่ง ๆ นั้น
ให้เรียงหมายเลขตามล าดับจนครบรอบปีปฏิทิน 
 ๒. การอ้างผนวก อาจท าได้ทุกโอกาสที่ต้องการ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจผนวกนั้น ๆ 
ทั้งนี้ ให้อ้างเพียงครั้งเดียวก็พอแล้ว 
 ๓. เมื่อเขียนหน่วยซึ่งมีทั้งหมายเลขล าดับของหน่วยต้นสังกัด และชื่อตามตัวอักษรท้ังสอง
อย่าง  ให้เขียนเรียงตามหมายเลขตามล าดับและหน่วยต้นสังกัดและเขียนเรียงตามล าดับตัวอักษรของ
หน่วยในหน่วยต้นสังกัดนั้น ถ้าหากมีมากกว่าหนึ่งหน่วยในหน่วยต้นสังกัดเดียวกัน 
 ๔. ชื่อและยศของผู้บังคับบัญชาจะปรากฏอยู่ในส าเนาค าสั่งทุกฉบับ ต้นฉบับของ   ค าสั่ง 
(หมายเลข ๑)  ต้องลงลายมือชื่อโดยผู้บังคับบัญชา หรือโดยผู้แทนผู้มีอ านาจโดยเฉพาะคนใดคนหนึ่ง 
ต้นฉบับนี้เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเก็บรวมไว้ในแฟ้มของกองบัญชาการ ถ้า  ผู้บังคับบัญชา 
รอง หรือเสนาธิการลงนามในฉบับแรก ซึ่งเมื่อส าเนาออกเป็นค าสั่งที่มีลายเซ็นเหมือนกันเช่นนั้นได้ทุก
ฉบับโดยเคร่ืองอัดส าเนาอัตโนมัติแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องมีการรับรองส าเนาอีก แต่ถ้ามิได้ลงนามไว้ใน
ค าสั่งเช่นนั้น ส าเนาค าสั่งต่อไปทุกฉบับจะต้องมีการรับรองส าเนาอีก แต่ถ้ามิได้ลงนามไว้ในค าสั่ง
เช่นนั้น ส าเนาค าสั่งต่อไปทุกฉบับจะต้องมีการรับรองส าเนาโดย   นายทหารฝ่ายเสนาธิการ หรือ
นายทหารฝ่ายอ านวยการของหน่วยผู้ที่รับผิดชอบในการท าค าสั่งนั้น 
 ๕. ค าว่า “ไม่เปลี่ยนแปลง” “ให้ดูแผ่นบริวาร” “ผนวก…” “สรุปข่าวกรองท่ี…”    “ไม่มี” 
ยอมให้เขียนลงได้ และตามข้อเท็จจริงแล้วอาจน ามาใช้ได้ตามความจ าเป็นและตามที่เห็นสมควรเพื่อท า
ให้ค าสั่งสั้นลง ข้อย่อย ๑ ก., ๑ ข., ๑ ค., ๒., ๓., ๕., พร้อมกับหัวเร่ืองแต่ละข้อควรจะมีอยู่ในค าสั่ง
ยุทธการเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 ๑๓๘ 

บทที่ ๕ 
ฝ่ายการส่งก าลังบ ารุง 

ตอนที ่๑  หน้าที่และความรับผิดชอบของ  ฝอ.๔  ( ชกท.๕๐๑๐) 
๑.  ความรับผิดชอบของ  ฝอ.๔ 

  นายทหารฝ่ายการส่งก าลังบ ารุง  (ฝอ.๔)  เป็นฝ่ายอ านวยการที่มีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้บังคับบัญชา  ในเร่ืองราวที่เกี่ยวกับการจัดให้มีการส่งก าลัง   การซ่อมบ ารุง   การขนส่ง   การบริการ
ทางการแพทย์   การบริการอ่ืนๆ  และเบ็ดเตล็ด   ตลอดจนการด าเนินการติดต่อประสานงานโดยใกล้ชิด
กับหน่วยที่ให้การสนับสนุน  ให้ค าแนะน า   ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการอ่ืนๆ  ในเร่ืองที่
เกี่ยวกับงานทางการส่งก าลังบ ารุง 
 ๒.  หน้าที่ของ  ฝอ.๔ 
  ก )  หน้าที่ทั่วไป     วางแผน   อ านวยการ    ประสานงาน      ก ากับดูแล       และ
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในเร่ืองงานทางการส่งก าลังบ ารุงทั้งปวงที่รับผิดชอบ 

  ข )  หน้าที่เฉพาะ 
   ๑)  ให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับบัญชา  ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการสนับสนุนในด้านการส่งก าลัง
บ ารุงที่ต้องการและที่จะได้รับ   ตามความมุ่งหมายทางยุทธวิธี 
   ๒)  อ านวยการ   ออกค าสั่งการส่งก าลังบ ารุง   และก ากับดูแล 
   ๓)  วางแผนและอ านวยการเกี่ยวกับการรับจ่าย   การซ่อมบ ารุงสิ่งอุปกรณ์  ที่ตั้งของ
หน่วยส่งก าลังบ ารุง   การส่งกลับ   และการซ่อมบ ารุง 
   ๔)  รับผิดชอบให้มีการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับถนน  และสถานที่ตั้งการส่งก าลัง 
   ๕)  รับผิดชอบให้มีการอ านวยความสะดวกอย่างสูงสุดในเร่ืองเกี่ยวกับ  การขนส่ง  
การวางแผนการเคลื่อนย้ายกฎจราจร  และการควบคุม 
   ๖)  อ านวยการปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บสิ่งอุปกรณ์เก็บซ่อม การป้องกันเส้นทางส่งก าลัง
บ ารุงและการควบคุมความเสียหายเป็นพื้นที่ 
   ๗)  อ านวยการปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บสิ่งอุปกรณ์เก็บซ่อม  การป้องกันเส้นทางส่งก าลัง
บ ารุง และการควบคุมความเสียหายเป็นพื้นที่ 
   ๘) รับผิดชอบในการวางแผน  และก ากับดูแลการฝึกในหน้าที่การส่งก าลังบ ารุงโดย 
ประสานกับ  ฝอ.๓ 
   ๙)  ติดต่อกับหน่วยเหนือ  หน่วยรอง  หรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งก าลังบ ารุง 

 

 

 



๑๓๙ 
 

 ๓. หน้าท่ีตามสายงาน 
  หน้าที่ตามสายงาน ของ  ฝอ.๔   ก าหนดในขอบเขตของงานหลักในการส่งก าลังบ ารุง  ๕  
ประการ  คือ 
  ๑)  การส่งก าลัง  ( SUPPLY ) 

ก) การพิจารณาก าหนดความต้องการในการส่งก าลังบ ารุง 
ข) การควบคุม – การเบิก – การจัดหา – การเก็บรักษา   การแจกจ่าย  สป.  และยุทธ 

ภัณฑ์  และการจ าหน่ายตลอดจนการเก็บรักษาบันทึกยุทโธปกรณ์  รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยใน
การเก็บรักษา 
   ค)  ก ากับดูแล  การรวบรวม   และด าเนินการต่อไปเกี่ยวกับ  สป.  เกินอัตรา – เหลือใช้ 
เก็บซ่อมและที่ยึดได้จากข้าศึก 
   ง)  ก ากับดูแลการแจกจ่ายอาวุธ – กระสุน - ยุทธภัณฑ์ที่ขาดแคลนตามล าดับความ
เร่งด่วนที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด 
   จ)  ก ากับดูแล   การส่งก าลัง   เบ็ดเตล็ด  ซึ่งได้แก่  สป.สายสารบรรณ  ยุทโธปกรณ์ที่
ยึดได้  สป.สายกิจการพลเรือน  สป.ส าหรับสงครามจิตวิทยา   สป.สายการสัตว์   เคร่ืองศาสนภัณฑ์  สป.
บ ารุงความสุขและร้านค้า   สป.ส าหรับการประชาสัมพันธ์     สป.เกินความต้องการและเหลือใช้   สป.
เก็บซ่อม  แผนที่    ประปา 
   ฉ ) ประสานกับ  สธ.๒  เกี่ยวกับ  สป. ที่ยึดได้เพื่อจัดท าข่าวกรองทางเทคนิค 
  ๒)  การซ่อม 

ควบคุม – วิเคราะห์สถานภาพการ  ซบร. และก าหนดความต้องการ  ซบร. 
เสนอแนะล าดับความเร่งด่วนการ  ซบร. ต่อ  ผบ.หน่วย  ตลอดจนเสนอนโยบายการส่ง

ก าลังและการซ่อมยุทโธปกรณ์ 
ก ากับดูแลซ่อมบ ารุงให้เสร็จทันเวลา 
เบิก – เก็บรักษา – แจกจ่ายชิ้นส่วนซ่อม  และการเตรียม  สป.  ไว้เพื่อความพร้อมรบ 

       จ)   ก ากับดูแลการส่งกลับ  สป. ช ารุด 
ฉ)   การท าก าหนดตารางเวลาตรวจการซ่อมบ ารุง 

        ช)   บันทึกสถานภาพ   การซ่อมบ ารุ 
         ซ )ให้ข้อเสนอแนะและค าแนะน าแก่  ฝอ.๓  เกี่ยวกับการฝึกท าการซ่อมบ ารุงภายใน
หน่วย   (ถ้ามี)  
 
 
 
 



 ๑๔๐ 

 ๓)  การขนส่ง   ( TRANSPORTATION ) 
            ก)  การพิจารณาก าหนดความต้องการในการขนส่งของหน่วยทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตในการเคลื่อนย้ายก าลังและยุทโธปกรณ์ 
         ข)   วางแผน   ประสานการขนส่ง   และการเคลื่อนย้ายทางธุรการ 
   ค)   เสนอแนะกรรมวิธีควบคุมการขนส่งการใช้เส้นทางการจราจร   ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติการจัดระเบียบการจราจร   รวมทั้งการเลือกเส้นทางการควบคุมการจราจรและจัดท าค าชี้แจงกฎ
จราจรของบ้านเมือง 
   ง)   ประสานการใช้การขนส่งทุกประเภท   การแบ่งมอบและการก าหนดล าดับความ
เร่งด่วนให้หน่วยรองตามต้องการ 
  ๔)   การบริการทางการแพทย์    ( MEDICAL ) 

ก) การรักษาพยาบาล 
ข) การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ 
ค) การเวชกรรมป้องกัน 
ง) พยาธิวิทยา 
จ) การส่งก าลัง  และ  ซบร.  สป.สายแพทย ์
ฉ) สัตว์รักษ์ 
ช) การบริการแพทย์อ่ืน ๆ 

- ทันตบริการ 
- จักษุบริการ 
- ซักรีดเสื้อผ้าคนไข้ 
- เฝือก  แขนขาเทียม 
- ชุดข่าวกรองทางการแพทย์ 

  ๕)  การบริการอื่นๆ  ( SERVICES ) 
  ก)  วางแผน   ประสานงาน   การก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งอ านวยความสะดวกต่อที่ตั้ง 
   ข)  แรงงาน 
   ค)  จัดหา – แบ่งมอบ - จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ 
   ง)  ควบคุมทรัพย์สิน 
   จ)  บริการอาหาร 
   ฉ)  ป้องกันอัคคีภัย 
   ช)  บริการส่วนตัว   อาบน้ า   ซักผ้า   ล้างพิษเสื้อผ้า 
   ซ)  การบริการในหน้าที่ด้านเบ็ดเตล็ด   ได้แก่ 

- ก าหนด  เสนอแนะการใช้หน่วยส่งก าลังบ ารุง 
- ก าหนด  เสนอแนะความต้องการใช้แรงงานพลเรือนและเชลยศึก 



๑๔๑ 
 

- เสนอแนะที่ตั้งทั่วไปและการเคลื่อนย้ายหน่วยส่งก าลังบ ารุง 
- จัดท าประมาณการ   แผน   รายงาน   ค าสั่งที่เกี่ยวกับการส่งก าลังบ ารุง 
- บริการทางเคมี  ชีวะ  รังสี   โดยก ากับดูแลการลดอันตรายจากสาเหตุของ คชร. 
- อุปกรณ์การพราง 
- การดับเพลิง 
- อสังหาริมทรัพย์ 
- การสาธารณูปโภค 

ตอนที่  ๒   การสง่ก าลังบ ารุง 
  ๑.   การส่งก าลังบ ารุง 
   คือ   การด าเนินการทั้งปวงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์  หรือจัดให้มีการบริการต่างๆ  อย่าง
เพียงพอให้กับส่วนก าลังรบตามที่ต้องการและทันเวลา  เป็นงานสาขาหนึ่งของการช่วยรบ  ซึ่งเกี่ยวกับ 
   ก.  การออกแบบและพัฒนา     การจัดหาให้ได้มา   การเก็บรักษา    การเคลื่อนย้าย    การ
แจกจ่าย   การซ่อมบ ารุง    การส่งกลับ  และการจ าหน่ายยุทโธปกรณ์ 
   ข.  การเคลื่อนย้าย    ส่งกลับการรักษาพยาบาลก าลังพล 
   ค.  การจัดหาให้ได้มา   หรือท าการก่อสร้าง   การซ่อมแซม   การด าเนินงาน   และการ
จัดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
   ง.  การจัดหาให้ได้มา    หรือจัดให้มีการบริการต่างๆ 
  ๒.  ขอบเขตของการส่งก าลังบ ารุง 
   งานทางส่งก าลังบ ารุง   แบ่งออกเป็น  ๕  งาน  ดังนี้.- 

ก. การส่งก าลัง 
ข. การซ่อมบ ารุง 
ค. การขนส่ง 
ง. การบริการทางการแพทย์ 
จ.   ริการอ่ืนๆ 

  ๓.  ปัจจัยในการส่งก าลังบ ารุง 
   ปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้การส่งก าลังบ ารุงเป็นไปได้ด้วยดี  คือ 
   ๑.  คน 
   ๒. เงิน 
   ๓.  สิ่งอุปกรณ์ 
   ๔.  ระบบหน่วยที่เหมาะสม 
 
 



 ๑๔๒ 

  ๔.  หลักการส่งก าลังบ ารุง 
   ๑)  การรวมการสนับสนุน   หมายถึง   การรวมขีดความสามารถในการสนับสนุนทางการ
ส่งก าลังบ ารุงของหน่วยสนับสนุนทั้งปวง   ไปสนับสนุนหน่วยทางยุทธวิธีให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่
ได้รับมอบ 
   ๒)  การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า    หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงที่อยู่
ในเขตหลัง  หรือใกล้กับฐานการส่งก าลังบ ารุงจะต้องให้การสนับสนุนแก่หน่วยที่อยู่ใกล้พื้นที่การรบ
ตามล าดับรวมทั้งหมายถึงการสนับสนุนจะกระท าจากหน่วยเหนือไปยังหน่วยรองด้วย   เพื่อเป็นการปลด
เปลื้องภาระงานด้านการส่งก าลังบ ารุงของหน่วยรองให้ได้มากที่สุด 
   ๓)  ความเชื่อถือได ้  หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงจะต้องมีขีดความสามารถ   ซึ่ง
ท าให้หน่วยรับการสนับสนุนมีความมั่นใจได้ว่าจะได้รับการได้ตามเวลาและสถานที่ที่ได้วางแผนไว้ในการ
นี้  จ าเป็นต้องมีแหล่งสนับสนุนส ารอง   และแผนส ารองไว้   ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะต้องป้องกัน
แหล่งสนับสนุนของตนจากการสูญหายจากสาเหตุต่างๆ  ตลอดจนการใช้อย่างประหยัด 
   ๔)  ความง่าย    ความยุ่งยากสลับซับซ้อนเกี่ยวกับระบบการส่งก าลังบ ารุงจะต้องมีน้อย
ที่สุด  ระบบการส่งก าลังบ ารุงที่ดีควรหลีกเลี่ยงแบบพิมพ์ที่ต้องกรอกข้อความต่างๆ  โดยที่ไม่ได้น าข่าวสาร
ที่กรอกนั้นมาใช้ประโยชน์   ต้องไม่ผ่านสายงานและเจ้าหน้ามาก   ตลอดจนต้องไม่มีการขออนุมัติกัน
หลายล าดับขั้น  ความง่ายนี้หมายรวมถึงการใช้สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้หลายๆ รายการ   สามารถใช้ใน
งานถอดประกอบและซ่อมบ ารุงได้โดยง่ายอีกด้วย 
   ๕)  การทันเวลา   การส่งก าลังบ ารุงจะต้องมีและใช้ได้ในปริมาณที่ต้องการ   ณ   เวลาและ
สถานที่ที่ก าหนด   เฉพาะเร่ืองเวลานั้นต้องให้มีความพอดีโดยไม่ล่าช้า   แต่ไม่ควรก่อนเวลามากนัก 
   ๖)  การได้ส่วนสัมพันธ์    การจัดหน่วยส่งก าลังบ ารุงต้องให้เหมาะสมกับความต้องการใน
การสนับสนุน ไม่น้อยเกินไป จนท าให้ส่วนด าเนินกลยุทธต้องเสียภารกิจทางยุทธการเพราะขาดการ
สนับสนุนที่เพียงพอ  การจัดงานของหน่วยส่งก าลังบ ารุงเองต้องได้ส่วนสัมพันธ์กันด้วย  เช่น  ต้องมี
เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงให้สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ส่งก าลัง  หรือต้องมีหน่วยส่งกลับทางการแพทย์ให้สัมพันธ์กับ
หน่วยรักษาพยาบาล  เป็นต้น 
   ๗)  อ านาจหน้าท่ี    ถึงแม้ความรับผิดชอบทางการส่งก าลังบ ารุงจะเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้บังคับบัญชาแต่เพียงผู้เดียวก็ตาม  แต่สมควรมอบอ านาจหน้าที่ให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก าลังบ ารุงให้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผลส าเร็จ  และมีความอ่อนตัวพอสมควรโดยไม่
ถูกแทรกแซงจากบุคคลอ่ืนๆ ด้วย 
   ๘)  ความปลอดภัย   การสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงต้องไม่ถูกขัดขวางอย่างรุนแรง  
ด้วยการกระท าของข้าศึก  และด้วยข้อห้ามมาตรการรักษาความปลอดภัยของฝ่ายเดียวกัน 
   ๙)  การประหยัด    หมายถึง  การใช้ก าลังพล   สิ่งอุปกรณ์  การบริการ  และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการส่งก าลังบ ารุงเท่าที่จ าเป็นให้คุ้มค่ามากที่สุด   โดยค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของ 
 



๑๔๓ 
 

ประเทศเป็นส าคัญ  จะต้องเพ่งเล็งในเร่ืองการปรนนิบัติบ ารุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ  ให้สามารถใช้สิ่ง
อุปกรณ์นั้นๆ  ให้คงสภาพได้นานที่สุด 
 ๕.  หลักการจัดต้ังระบบส่งก าลังบ ารุงในยุทธบริเวณ 
  ๑.  ก าหนดระดับสะสม  สป. ไว้ให้น้อยที่สุด 
  ๒. ใช้การขนย้ายทางอากาศให้น้อยที่สุด 
  ๓.  จัดให้มีการส ารวจอย่างกวดขันที่สุด 
  ๔.  ยกขนเคลื่อนย้าย  สป.  ให้น้อยคร้ังที่สุด 
  ๕.  ให้มีที่ตั้งทางการส่งก าลังบ ารุงน้อยที่สุด 
  ๖.  กระจายที่ตั้งและหน่วยส่งก าลังบ ารุงออกไปให้มากที่สุดเท่าที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ควบคุมและการระวังป้องกัน 
  ๗.  ใช้สิ่งอ านวยความสะดวก  สิ่งอุปกรณ์  และสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติตลอดจน
ยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้  ก าลังพลเรือนและเชลยศึกให้มากที่สุด 
  ๘.  ประหยัดทรัพยากรให้มากที่สุด 
  ๙.  ใช้เส้นทางส ารองต่างๆ  ให้มากที่สุด 
  ๑๐. ใช้ชุดซ่อมบ ารุงเคลื่อนที่ให้มากที่สุด 

ตอนที ่ ๓   การส่งก าลัง  ( SUPPLY ) 
    การส่งก าลัง    หมายถึง   การปฏิบัติการเกี่ยวกับการก าหนดความต้องการ   การควบคุม   
การจัดหา   การรักษา   การแจกจ่าย   การซ่อมบ ารุง   และการเก็บซ่อมสิ่งอุปกรณ์ 
  ๑.  ประเภทของสิ่งอุปกรณ์ 
   “ สิ่งอุปกรณ์”   หมายถึง   สิ่งของทั้งมวลซึ่งจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติของหน่วยทหาร  
การประกอบยุทธภัณฑ์และการซ่อมบ ารุง  เช่น   อาหาร   เวชภัณฑ์   เคร่ืองแต่งกาย   อาวุธ  น้ ามัน   อาหาร
สัตว์  และเครื่องจักรกลทุกชนิด  เป็นต้น   ทั้งนี้มิได้หมายถึงอาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  และที่ดิน 
   “ สิ่งอุปกรณ์ในการโครงการ”  หมายถึง  สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ
จากต่างประเทศ 
   “ สิ่งอุปกรณ์นอกโครงการ”  หมายถึง   สิ่งอุปกรณ์ที่กองทัพไทยจัดหานอกเหนือไปจาก
สิ่งอุปกรณ์ในโครงการ  แบ่งออกเป็น  ๕  ประเภท คือ 
    ก.  สิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๑    ได้แก่  เสบียงคนและสัตว์ 
    ข.  สิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๒    ได้แก่  สิ่งอุปกรณ์ตามอัตราซึ่งอนุมัติให้หน่วยงานมีไว้
ในครอบครอง  โดยระบุเป็นอัตราของหน่วย หรือบุคคล  เช่น  เคร่ืองแต่งกาย   อาวุธ   เคร่ืองมือซ่อม  และ
เคร่ืองอะไหล่  เป็นต้น 
    ค.  สิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๓   ได้แก่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และน้ ามันอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้
กับเคร่ืองจักรกลทุกชนิด 



 ๑๔๔ 

    ง.  สิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๔  ได้แก่   สิ่งอุปกรณ์นอกอัตราซึ่งมิได้ระบุไว้ในอัตรา
ของหน่วยหรือมิได้จัดไว้เป็นสิ่งอุปกรณ์ตามประเภทอ่ืนๆ  แต่อาจอนุมัติให้หน่วยมีไว้ครอบครองตาม
ความจ าเป็น  เช่น  ลวดหนาม   ไม้กระดาน   วัสดุในการก่อสร้าง  วัสดุป้อมสนาม  เคร่ืองพราง  เป็นต้น 
    จ.  สิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๕   ได้แก่   กระสุน และวัตถุระเบิด  ตลอดจนอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับกระสุน  และวัตถุระเบิด   สิ่งอุปกรณ์ทั้ง  ๕  ประเภทนี้  มีสายยุทธบริการที่รับผิดชอบตาม
ประเภท  เพื่อให้หน่วยทหารต่างๆ  ใน  ทบ.ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี.- 
 

สิ่งอุปกรณ์ สายยุทธบริการที่รับผิดชอบ 
สป.๑ 
สป.๒ 
สป.๓   
สป.๔ 
สป.๕ 

อาหารคน – พลาธิการ ,  เสบียงสัตว์ – การ 
ข) ทุกสาย 

พลาธิการ 
ทุกสาย 
สรรพาวุธ   วิทยาศาสตร์ 

 
  ๒.  วงรอบการปฏิบัติงานส่งก าลัง 

ก. ความต้องการ 
ข. การจัดหา 
ค. การควบคุม  หรือการจัดงานส่งก าลัง 
ง. การเก็บรักษา 
จ. การแจกจ่าย 
ฉ. การจ าหน่าย 

  ๓.  ความต้องการและการเสนอความต้องการในระดับหน่วยใช้ 
   ความต้องการ   หมายถึง  ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยต้องการมีไว้เพื่อปฏิบัติภารกิจ   แบ่ง
ออกเป็น  ๔  ประเภท 

ก. ความต้องการขั้นต้น 
ข. ความต้องการทดแทน 
ค. ความต้องการส ารอง 
ง. ความต้องการตามโครงการ 

   ๑)  ความต้องการชั้นต้น   หมายถึง  ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ซึ่งหน่วยหรือที่ตั้งทางการส่งก าลัง
ต้องการมีไว้เพื่อการปฏิบัติภารกิจของตนและปริมาณสิ่งอุปกรณ์นั้นๆ  ยังไม่เคยได้รับมาก่อน  ทั้งนี้ให้
หมายรวมถึงความต้องการอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติภารกิจในกรณีต่อไปนี้.- 
 



๑๔๕ 
 

- การรับทหารเข้าประจ าการใหม่ 
- การจัดตั้งหน่วยใหม่ 
- การก าหนดมาตรฐานของสิ่งอุปกรณ์ขึ้นใหม่ 
- การเพิ่มจ านวนและรายการตามอัตราที่ได้แก้ไข 
- การอนุมัติจ่ายคร้ังแรกแก่หน่วยซึ่งยังมิได้รับตามอัตราปกติ 

  ทบ.  จะก าหนดอัตราส าหรับสิ่งอุปกรณ์  ซึ่งหน่วยต่างๆ  จะต้องมีไว้เพื่อปฏิบัติภารกิจ  หน่วย
ใช้จึงไม่จ าเป็นที่ต้องเสนอความต้องการขึ้นไป 
   ๒)  ความต้องการทดแทน   หมายถึง   ความต้องการเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่เคยได้รับ
มาแล้ว   ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงความต้องการสิ่งอุปกรณ์ในกรณีต่อไปนี้.- 

- เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่หมดเปลืองไปหรือช ารุดเน่ืองจากการใช้ราชการ  และ 
     รวมทั้งทดแทนชิ้นส่วนที่ช ารุดของส่วนช ารุดของส่วนประกอบครบชุดด้วย 

- เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่ถูกละทิ้ง    ท าลาย   ข้าศึกท าให้เสียหายโจรกรรมหรือ 
     เสียโดยเหตุอ่ืนๆ   
   ๓)  ความต้องการส ารอง    หมายถึง    ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ส ารองไว้เพื่อให้การส่ง
ก าลังและการซ่อมบ ารุงเป็นไปโดยสม่ าเสมอ   ส าหรับไว้เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินที่มิได้คาดคิดไว้    ความ
ต้องการเหล่านี้ให้พิจารณาก าหนดจากแผนปฏิบัติการทางยุทธวิธีในชั้นต้น   หน่วยใช้ถือว่าไม่มีการส ารอง  
สป.   ไว้ที่หน่วย 
   ๔)  ความต้องการตามโครงการ    หมายถึง    ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ที่มิได้ระบุไว้ใน
อัตราด้วยการเตรียม  สป.   ไว้ตามที่หนว่ยมีความจ าเป็นต้องน ามาใช้เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยด้วยดี   ทั้งนี้  ให้หมายรวมถึงความต้องการสิ่งอุปกรณ์ในกรณีต่อไปนี้ 
    - สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่  ๔   เสนอผ่านสายการบังคับบัญชาและสายส่งก าลังจนถึง   
     ทบ. ล่วงหน้าก่อนปฏิบัติงานอย่างน้อย   ๙๐   วัน 
    - สิ่งอุปกรณ์   ด ารงสภาพ   เสนอความต้องการไปยังหน่วยสนับสนุนใดๆ  ที่ 
     ก าหนดให้ 
    - สิ่งอุปกรณ์บริการประจ า   เสนอความต้องการต่อคลังที่สนับสนุน 
  ๔.  การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ 
   การควบคุมสิ่งอุปกรณ์  หมายรวมถึงการควบคุมทางบัญชี  และการควบคุมทางการส่ง
ก าลัง 

ก. ค าจ ากัดความ 
๑)  วันส่งก าลัง    หมายถึง   จ านวนสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประมาณว่าต้องใช้สิ้นเปลืองใน  ๑  วัน   

โดยอาศัยสถานการณ์   การปฏิบัติ   และก าลังเป็นมูลฐาน 
 
 



 ๑๔๖ 

  ๒)  ระดับสิ่งอุปกรณ์   หมายถึง   ปริมาณสิ่งอุปกรณ์   ณ   ที่ตั้งการส่งก าลังต่างๆ  ที่ได้รับ
อนุมัติให้สะสมไว้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ   การส่งก าลังให้สมบูรณ์และต่อเน่ืองกัน   โดยปกติจะก าหนด
เป็นวันส่งก าลัง 
  ๓)  ยอดคงคลัง   หมายถึง   จ านวนสิ่งอุปกรณ์ใช้ราชการได้ที่มีอยู่ในครอบครองของหน่วย
ตามบัญชีคุมในขณะนั้น 
  ๔)  ค้างรับ   หมายถึง   จ านวนสิ่งอุปกรณ์หน่วยเบิกไว้แล้ว  แต่ยังไม่ได้รับ 
  ๕)  ค้างจ่าย   หมายถึง    จ านวนสิ่งอุปกรณ์   ซึ่งต้องแจกจ่ายไม่สามารถจ่ายให้หน่วยเบิกครบ
ตามที่ขอเบิกมาแล้ว 
  ข.  การควบคุมทางบัญชี    หมายถึง   วิธีด าเนินการควบคุมซึ่งสิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมการแจกจ่ายเพิ่มเติม   การรวบรวมบันทึกรายงานและจัดท ามาตรฐานถาวรต่างๆ   การส ารวจตาม
ระยะเวลา   วิธีรายงานสภาพสิ่งอุปกรณ์   การควบคุมการจ่าย   โดยนับตั้งแต่สิ่งอุปกรณ์ได้เร่ิมเข้าสู่ระบบ
การส่งก าลังและต่อเนื่องไปจนกระทั่งหน่วยได้ใช้หมดสิ้นไป   และได้รับอนุมัติให้จ าหน่ายจากบัญชีคุม  
ของ  ทบ.แล้ว    การควบคุมทางบัญชีกระท าขึ้นเพื่อให้คลังและต าบลส่งก าลังจัดระบบควบคุมทางบัญชีขึ้น
เพื่อให้ทราบสถานภาพของสิ่งอุปกรณ์แต่ละชนิด   จุดประสงค์เพื่อให้การควบคุมการแจกจ่ายได้ผลดียิ่งขึ้น  
และให้ใช้  สป.  ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ทุกระดับหน่วย 
  ค.  การควบคุมการส่งก าลัง   หมายถึง    วิธีด าเนินการให้การควบคุม   การส่งก าลังที่เกี่ยวกับ
ระบบ   การรายงาน   การคิดค านวณ   การประเมินค่าในการรวบรวม   ข้อมูลทั้งสิ้นของแต่ละรายการสิ่ง
อุปกรณ์   และการด าเนินการ   เพื่อให้สิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการทั้งสิ้น   ได้ส่วนสัมพันธ์กับทรัพย์สินที่
มีอยู่อันจะเกิดผลในทางประมาณการ   การจัดหาและการจ าหน่ายหรือการอนุมัติแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์หน่วย
ในสายการส่งก าลังระดับต่ ากว่าต้องอยู่ในความควบคุมของหน่วยระดับเหนือกว่าในสายการส่งก าลัง
เดียวกัน 
  ๕.  การจัดหา 
   หมายถึง   วธิีการทั้งมวลซึ่งจะให้ได้ซึ่งสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์   โดยปกติหน่วยใช้ไม่
มีสิทธิในการจัดหา  สป.   เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก   ทบ.  หรือสายงานฝ่ายยุทธบริการ  หรือฝ่ายกิจการพิเศษ
ที่รับผิดชอบ  สป.นั้น   และต้องเป็น   สป.ที่ใช้งบประมาณค่าใช้สอย 
  หนทางได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์ 
  โดยทั่วไปหน่วยหรหือคลังต่างๆ  ซึ่งมีการสะสมสิ่งอุปกรณ์   หรือเพื่อปฏิบัติการย่อมได้รับ
อุปกรณ์จากลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังนี้.- 

ก. การจัดซื้อและการจ้าง 
ข. การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
ค. การซ่อมบ ารุง 
ง. การรับบริจาค 
จ. การยืม 



๑๔๗ 
 

ฉ. การโอน 
ช. การฟื้นฟูสิ่งอุปกรณ์ 
ซ. การเบิก 
ฌ. การผลิต 
ญ. การเกณฑ์  และการยึด 

  ๖.  การเก็บรักษา 
ก. สถานท่ีเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ 
 ๑)  ต าบลจ่าย  (ตจ.)  คือ   ต าบลจ่ายที่กองพล   หรือหน่วยอ่ืนๆ  รับ  สป. จากหน่วย 

ให้การสนับสนุนแล้วน าจ่ายให้หน่วยรอง 
    ๒)  ต าบลส่งก าลัง  (ตส.)  คือ  ต าบลที่ก าหนดจ่าย  สป.ในระดับกองทัพภาค 
    ๓)  คลัง  คือ  สถานที่ที่มีความพร้อม   และสะดวกในการรับแบ่งประเภท  จ่าย  ซ่อม  
จัดหา ฯลฯ  เช่น  คลังของสายยุทธบริการ  ๕  สาย 
    ๔)  ที่กอง   คือ  พื้นที่เก็บรักษาชั่วคราว   โดยปกติเป็นที่โล่งแจ้งส าหรับเก็บลูก
ระเบิด  เคร่ืองยิงลูกกระสุน  วัตถุระเบิด  ยุทธภัณฑ์หรือ  สป. 

ข. หลักการเก็บรักษา    จะต้องเก็บ  สป.  ให้เต็มที่ว่าง   ทั้งทางดิ่งและทางระดับ   เพื่อ 
ประหยัดแรงงานและเวลา   ค้นหาง่าย   เคลื่อนที่สะดวกและปลอดภัย 
   ค.  การส ารวจ   ในระดับหน่วยใช้  ผบ.หน่วยเป็นผู้ส ารวจ   โดยปกติจะสั่งไว้เป็นการ
ประจ า  (ปีละ  ๒  คร้ัง)  ยกเว้นในกรณีพิเศษ  เช่น  เมื่อมีความต้องการให้ส ารวจ  หรือในกรณีที่เกิด
อันตรายแก่  สป. 
  ๗.  การแจกจ่าย 
   การแจกจ่ายหมายรวมถึงการเบิก   การจ่าย   และการรับสิ่งอุปกรณ์ 
   ก.  วิธีการแจกจ่าย  มี   ๒  ชนิด 
    ๑)  การแจกจ่าย   ณ   ที่ตั้งหน่วย  คือ  การส่งสิ่งอุปกรณ์จากต าบลส่งก าลังไปยัง
หน่วยรับโดยใช้พาหนะของหน่วยจ่าย 
    ๒)  การแจกจ่าย   ณ   ต าบลส่งก าลัง  คือ  หน่วยมารับสิ่งอุปกรณ์เอง   ณ   ต าบลส่ง
ก าลังโดยใช้พาหนะของหน่วยรับ 
   ข.  การเบิก   คือ   การเสนอความต้องการสิ่งอุปกรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ส่งก าลัง   หน่วยระดับ
กองพัน  หรือเทียบเท่าถือเป็นหน่วยในการเบิก   ผบ.หน่วย  จะต้องรับผิดชอบในการขอเบิกสิ่งอุปกรณ์
เพื่อให้หน่วยอยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติ 
   ค.  การช่วย   คือ  การออกค าสั่งจ่าย   การเตรียมรับจ่ายเพื่อให้เกิดการสมดุลย์กับภารกิจ
ของแต่ละหน่วยในการสนับสนุน 

 
   ง.  การส่ง - รับสิ่งอุปกรณ์ 



 ๑๔๘ 

    ๑)  เมื่อหน่วยเบิกมารับ  สป.  จากหน่วยจ่าย  ผู้รับ  สป.  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
การรับ  สป.  ตามที่หน่วยจ่ายได้วางไว้เป็นการปฏิบัติภายใน   และจะต้องตรวจสอบ  สป.  ให้ถูกต้องตาม
รายการจ านวนในใบเบิกและตรวจสอบด้วยว่า    สป. อยู่ในสภาพใช้การได้หรือไม่  พร้อมทั้งลงบันทึก 
หลักฐานในใบเบิกให้เรียบร้อย   เมื่อกลับถึงหน่วยให้น าใบเบิกเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ  และ  ผบ.หน่วย  
จะต้องแต่งต้ังกรรมการขึ้น  ๓  นาย   ท าการตรวจรับ  สป.นั้น 
    ๒)  เมื่อหน่วยจ่าย  สป.   ผ่านหน่วยทหารขนส่ง   หน่วยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องต่างๆ  
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ทบ.  ว่าด้วยการส่งและรับ  สป.  พ.ศ.๒๕๐๐  ทุกประการ 
  ๘.  การจ าหน่าย 
   การจ าหน่าย   หมายถึง   การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกไปจากความรับผิดชอบของ  ทบ.  
เน่ืองจากช ารุด   เสียหาย   ใชร้าชการไม่ได้   สูญหาย   เสื่อมสภาพตามอายุขัย   ล้าสมัย   หมดความจ าเป็นที่
จะต้องใช้ไม่สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า   รวมทั้งการโอน   การบริจาค   การแลกเปลี่ยน   การขาย  
การน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนและการท าลาย 

ก. การรายงานขออนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณ์จากบัญชีคุม   เพื่อการจ าหน่ายของหน่วยใช้ 
    ๑)  การจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์   ปัจจุบัน  ทบ.  ได้มีวิธีด าเนินการโดยออกเป็นระเบียบ  
ทบ.  ว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์  พ.ศ. ๒๕๒๔    ลง   ๓๐  ก.ย.๒๔   และค าสั่ง   กอ.ปค.ที่  ๖๘ / ๙๐   
ลง  ๕  เม.ย. ๐๙   เร่ือง   การจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยปฏิบัติงานปราบปราม  ผกค. 
    ๒)  หน่วยขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่า   เป็นหน่วยเร่ิมรายงานไปตามสายการบังคับ
บัญชารายงานทันทีเมื่อทราบว่าสิ่งอุปกรณ์น้ันอยู่ในสภาพที่ต้องการตัดยอดออกจากบัญชีคุม   เพื่อการ
จ าหน่ายเว้นแต่การรายงานขออนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณ์   เน่ืองจากการปฏิบัติราชการสนาม   ถ้าจ าเป็นให้
รายงานเป็นคราวๆ ไป   การรายงานแต่ละคราวนั้นให้รายงานเมื่อจบการปฏิบัติเร่ืองหนึ่งๆ  แต่ไม่เกิน   ๓   
เดือน 
    ๓)  สิ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้   ให้ตัดยอดออกจากบัญชีคุมโดยไม่ต้องรายงานขออนุมัติ 
     ก)  สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง   ซึ่งหมดสิ้นไปตามสภาพการใช้งานส าหรับ  สป.๕  
ให้รายงานขออนุมัติจ าหน่ายแต่ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน 
     ข)  สิ่งอุปกรณ์ถาวรก าหนดอายุที่ได้จ่ายประจ าตัวทหารและใช้งานครบอายุแล้ว 
     ค)  ชิ้นส่วนซ่อมใช้ในการซ่อมบ ารุง 
     ง)  เคร่ืองแต่งกายทหาร   ซึ่งจ่ายประจ าตัวทหาร   เมื่อช ารุดเสียหาย   เสื่อมสภาพ
เน่ืองจากการปฏิบัติราชการสนาม   หรือการฝึกพิเศษนอกวงรอบการฝึกประจ าปีให้หน่วยใช้น าส่งคืน  หรือ
ส่งซ่อมเพื่อน ามาแจกจ่ายใหม่หรือเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง   แล้วให้หน่วยใช้ตัดยอกออกจากบัญชี
คุม 
 
 

 



๑๔๙ 
 

    ๔)  ส าหรับสิ่งอุปกรณ์ที่เกิดการสูญหาย   ช ารุดใช้การไม่ได้   เสื่อมสภาพตามอายุขัย  
ล้าสมัยหรือหมดความจ าเป็นต้องใช้   ให้หน่วยรายงานขออนุมัติจ าหน่าย   หน่วยบังคับขนาดกองพันหรือ
เทียบเท่า   เมื่อได้รับรายงานแล้วให้ปฏิบัติดังน้ี.- 

ก) ตั้งคณะกรรมกรรมการสอบสวน 
ข) รายงานขออนุมัติจ าหน่วย 

(๑)  ใช้แบบรายงานตามแบบ  ทบ.๔๐๐–๐๖๕   และแนบหลักฐานต่างๆ 
พร้อมรายงาน  คือ 
- ค าสั่งหรือส าเนาค าสั่ง  แต่งตั้งกรรมการสอบสวน 
- รายงานผลการสอบสวน   เว้นกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนต้องการหา 

ผู้รับผิดชอบทางคดีแพ่ง   ต้องรายงานตามสายการบังคับบัญชาตามล าดับชั้นไปยัง  ทบ.โดยด่วน 
      (๒)  ส่งรายงานไปตามสายการส่งก าลัง 
      (๓)  ส าเนารายงานให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ 
      (๔)  หน่วยปฏิบัติราชการสนาม   รายงานไปยังกองบังคับการควบคุม   เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกความเห็นก่อน   จึงส่งรายงานไปตามสายการส่งก าลัง 
  ๙.  การยืมสิ่งอุปกรณ์ 
   ก.  วิธียืม   ให้เสนอรายงานและใบยืมตามสายการบังคับบัญชา  จนถึงผู้สั่งจ่ายเมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว   จะต้องแจ้งให้หน่วยยืมทราบเพื่อมารับสิ่งอุปกรณ์ต่อไป 
   ข.  การท าหลักฐาน   การยืมจะใช้ใบเบิกเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย   และด าเนินกรรมวิธ ี 
เช่นเดียวกับการเบิก   แต่แยกหลักฐานการยืมออกจากหลักฐานการเบิกจ่ายตามปกติ 
  ๑๐.  การส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ 
      การน าส่งคืนจะต้องตรวจสภาพหรือด าเนินการซ่อม   ให้ใช้การได้หากช ารุดซ่อมไม่ได้   
หน่วยซ่อมของหน่วยสนับสนุนโดยตรง   ต้องตรวจสอบสภาพและท าหมายเหนุรับรองไว้ด้วยก่อนน า  สป.
ส่งคืน   จะต้องมีป้ายชื่อ   หมายเลข   สป.จ านวน    ตลอดจนบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อยการคืน  สป.   ผ่าน
หน่วยทหารขนส่ง  (สขส.)  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ   ทบ.ว่าด้วยการส่งและรับ  สป. พ.ศ. ๒๕๐๐ 
   ๑๑.  การประหยัดทางการส่งก าลัง 
    หมายถึง   การใช้สิ่งอุปกรณ์เท่าที่จ าเป็น   โดยการใช้อย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด   และ
จะต้องเพ่งเล็งในการปรนนิบัติบ ารุงและซ่อมบ ารุง  สป.  เป็นพิเศษเพื่อให้สามารถใช้  สป. นั้นให้คง
สภาพได้นานที่สุดซึ่งได้แก่  

ก. การถนอมรักษา 
ข. การใช้งานอย่างถูกต้อง 
ค. การซ่อมบ ารุง 
ง. การปรนนิบัติ 
จ. การซ่อมคืนสภาพ 



 ๑๕๐ 

ระบบการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆ 
 
 

       

 
       
  
 
     
 

   

            

            

            

                              การเสนนอความต้องการ 
    ส่ง  สป. ด้วยการขนส่งของ  ขส.ทบ., จทบ., มทบ. หรือหน่วยด าเนินการเอง  
 

ตอนที ่ ๔   การปฏิบตัิงานส่งก าลัง 

           การปฏิบัติงานส่งก าลัง    เป็นการปฏิบัติตามวงรอบของการด าเนินกรรมวิธีเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งอุปกรณ์  เร่ิมตั้งแต่การร้องของสิ่งอุปกรณ์รายการหนึ่งจนสิ้นสดลงเมื่อได้แจกอุปกรณ์รายการนั้น
ให้แก่ผู้ใช้ 
 ๑.  การส่งก าลังอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ในที่ตั้งปกติ 

ก. สิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๑ 
๑)  ทางทหารแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ  ตามลักษณะการใช้  มี  ๔  ประเภทดังนี้.- 
 ก)  เสบียง  ก    หมายถึง   อาหารและอาหารแห้ง   ซึ่งใช้บริโภคประจ าวันครบตาม 

รายงาน    อาหารก่อนรับประทานจะต้องท าการหุงต้มเสียก่อนทั้งนี้   หมายรวมทั้งข้าวสารและ
เคร่ืองปรุงตามส่วนสัมพันธ์ด้วย   
   ข)  เสบียง  ข   หมายถึง   อาหารที่บรรจุกระป๋องหรือภาชนะอื่นใดในท านอง
เดียวกันด้วย   ซึ่งสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานในอุณหภูมิปกติ   ก่อนรับประทานจะต้องประกอบหรือ
ปรุงบ้างเล็กน้อย 
   ค)  เสบียง  ค   หมายถึง   อาหารส าเร็จรูปบรรจุภาชนะใช้รับประทานได้ทันที 
   ง)  เสบียง  ง    หมายถึง   อาหารที่ย่อยง่าย   ใช้เป็นอาหารชูก าลังและบ ารุงร่างกาย
ส าหรับผู้ป่วย  เช่น  ขนม   และผลไม้  ฯลฯ 

 

หน่วยใช้ หน่วยใช้ หน่วยใช้ 

มทบ. บชร. จทบ. 

คลังส่วนกลาง หน่วยใช้ส่วนกลาง หน่วยใช้ที่ใกล้คลงัส่วนกลาง 



๑๕๑ 
 

 นอกจากนี้ยังมีสิ่งเสริมเสบียงหรือเสบียงเสริมเบ็ดเตล็ด     ซึ่งเปน็สิ่งของที่จ าเป็นต่อ
ความสะดวกสบายที่จ่ายให้กบัทหารในสนาม  เช่น  บุหร่ี   ยาสีฟัน   สบู ่  และขนมหวานต่างๆ  เป็นต้น  
จะจ่ายให้พร้อมเสบียง  ข 

๒)  ระเบียบปฏิบัติการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๑  ปฏิบัติตามระเบียบ  ทบ.ว่า 
ด้วยการเลี้ยงดูทหาร  พ.ศ. ๒๕๑๓ 
  ๓)  ระบบการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๑ 

ก) เสบียง  ก  หน่วยประกอบเลี้ยงด าเนินการจัดหาตามท้องถิ่น 
ข) เสบียง  ข   และ  ค 

(๑)  หน่วยใช้ส่วนกลางเบิกรับจากคลัง  เกียกกาย  พธ.ทบ. 
(๒) หน่วยใช้ส่วนภูมิภาค  เบิกรับจากคลังที่สนับสนุน (บชร., มทบ. หรือ   

จทบ.) 
    (๓)  เสบียง  ง   เบิกเป็นรายการและจ านวนตามความจ าเป็น   โดย
สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติให้เบิกเสบียง  ง   ได้  ท าการเบิกจากคลังสนับสนุน 

ข. การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๒ - ๔ 
๑ )  ระเบียบปฏิบัติการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๒ - ๔  ปฏิบัติตามระเบียบ   

ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒  และ  ๔  พ.ศ.๒๕๐๒ 
    ๒)  ระบบการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ - ๔ 

ก) หน่วยใช้ส่วนกลางเบิกตรงต่อคลังสายยุทธบริการต่างๆ 
ข) หน่วยใช้ส่วนภูมิภาค  เบิกตรงต่อคลังที่สนับสนุน (บชร., มทบ. หรือ 

จทบ.) 
ค) หน่วยใช้ส่วนภูมิภาคที่มีที่ตั้งอยู่ใกล้  คลังสายยุทธบริการเบิกตรงต่อ

คลังสายยุทธบริการ 
ค. การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ท่ี ๓ 

๑ )  สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๓    สาย  พธ.  หมายถึง  น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามัน 
อุปกรณ์ซึ่งใช้เกี่ยวกับยานยนต์   เคร่ืองจักรกล    เคร่ืองให้แสงสว่างและเครื่องให้ความร้อน 
      ๑.๑   น้ ามันเชื้อเพลิง   หมายถึง  น้ ามันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้   ให้ก าลัง
งาน  เช่น  น้ ามันก๊าซโซลีน, น้ ามันเตา,  น้ ามันกาด, น้ ามันเชื้อเพลิงไอพ่น  เป็นต้น 
   ๑.๒ น้ ามันอุปกรณ์  หมายถึง   น้ ามันที่ใช้ในการหล่อลื่นและปรนนิบัติบ ารุง
ยานยนต์   เคร่ืองจักรกล  (เว้นน้ ามันเชื้อเพลิง)  เช่น  น้ ามันหล่อลื่น, ไขข้น, น้ ามันห้ามล้อ   น้ ามันไฮโด
ริกและน้ ามันเบ็ดเตล็ดต่างๆ เป็นต้น 
 ส าหรับน้ ามันเคร่ืองฉีดไฟไปเป็น  สป.๓  สายวิทยาศาสตร์  ( เป็นการผสมของน้ ามันแก็ส
โซลีนกับเคมีภัณฑ์ )  
 



 ๑๕๒ 

   ๒)  ประเภทน้ ามัน  น้ ามัน  ทบ.  แบ่งออกเป็น  ๓  ประเภทตามลักษณะของการ
ก าหนดมูลฐานและวัตถุประสงค์ในการเบิกจ่าย 
    ก)  น้ ามันประเภทท่ี ๑  (อัตรา)  ประจ าเดือน  ได้แก่  น้ ามันที่กองทัพบก
ก าหนดให้หน่วยต่างๆ  ท าการเบิกจ่ายเพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานประจ าในรูปอัตราน้ ามัน  เช่น  อัตรา
จ่ายน้ ามันประจ าเดือนส าหรับใช้ในงานธุรการ  เป็นต้น 
    ข)  น้ ามันประเภทท่ี ๒  (เครดิต)  น้ ามันที่กองทัพบกก าหนดให้หน่วยต่างๆ  ท า
การเบิกจ่ายเพื่อใช้ส าหรับงานพิเศษเฉพาะคร้ังคราว  ในรูปของ  “เครดิต”  หรือ  “วงเงินงบประมาณ”  
เฉพาะงานหรือในรูปของเครดิตรวมเป็นส่วนกลางส าหรับงานที่คาดไม่ถึง  เช่น  เครดิตน้ ามันฝึก   น้ ามัน
ลองเคร่ือง  น้ ามันงบงานผลิตสิ่งอุปกรณ์  และเครดิตน้ ามันประเภท  ๒  เป็นต้น 
    ค)  น้ ามันประเภทท่ี ๓  (ตามอัตราพิกัด)  ได้แก่น้ ามันที่กองทัพบกให้หน่วยต่างๆ 
ท าการเบิกจ่ายเพื่อการสะสม   เก็บรักษาไว้ส าหรับการรองจ่ายใช้งาน  หรือส าหรับเป็นน้ ามันส ารอง  เช่น  
น้ ามันตามเกณฑ์สะสม  น้ ามันนอกเกณฑ์สะสม   น้ ามันตามอัตราพิกัด  เป็นต้น 
    อัตราน้ ามัน  หมายถึง   จ านวนน้ ามันที่  ทบ.ก าหนดไว้เป็นอัตราประจ าให้หน่วย
เบิกจ่ายได้เป็นเป็นการแน่นอน 
    เครดิตน้ ามัน  หมายถึง   จ านวนน้ ามันที่  ทบ.  หรือหน่วยบังคับบัญชาที่ได้รับ
มอบหมายขาก  ทบ.   ก าหนดให้หน่วยใช้งานเป็นคร้ังคราว  ให้หน่วยเบิกจ่ายได้ตามความจ าเป็น  แต่ไม่
เกินจ านวนที่ก าหนด 
    น้ ามันตามอัตราพิกัด   หมายถึง   จ านวนน้ ามันที่ก าหนดให้หน่วยมีไว้ส าหรับ
เติมให้เต็มถังเชื้อเพลิง   ของยานพาหนะทุกคันที่มีอยู่ในหน่วย   รวมทั้งน้ ามันเติมเต็มถังอะไหล่  ตามอัตรา
ของยานพาหนะนั้นๆ  เพื่อพร้อมที่จะออกใช้งานได้ 

๓)  ระเบียบการปฏิบัติการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๓  ปฏิบัติตามระเบียบ   
ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๓  สาน  พธ.  พ.ศ. ๒๕๒๔ 
   ๔)  ระบบการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๓ 
    ก)  หน่วยใช้ส่วนกลาง   เบิกไปยังกองเชื้อเพลิง  พธ.ทบ. 
    ข)  หน่วยใช้ส่วนภูมิภาค  เบิกไปยังคลังสนับสนุน  (บชร., มทบ., จทบ.) 
  ง.  การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๕ 
   ๑)  อัตรากระสุนมูลฐาน   หมายถึง   จ านวนกระสุนซึ่งอนุมัติให้มีไว้ที่หน่วยใช้
เพื่อเผชิญกับสถานการณ์  และสามารถน าไปได้ด้วยก าลังพลและยานพาหนะของหน่วย  รวมทั้ง  สป.๕  
ซึ่งอนุมัติไว้ใน  อจย., อสอ.  หรืออัตราอ่ืนๆ  ที่  ทบ.ก าหนด 
   ๒) ระเบียบปฏิบัติการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๕  ปฏิบัติตามระเบียบ  ทบ. 
ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๐๗ 
   ๓)  ระบบการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๕ 

ก) หน่วยใช้ส่วนกลาง  เบิกไปยังคลัง  สพ.ทบ. 



๑๕๓ 
 

ข) หน่วยใช้ส่วนภูมิภาค  เบิกไปยังคลังสนับสนุน  (บชร.) 
 ๒)  การปฏิบัติงานส่งก าลังในสนาม 
   เมื่อหน่วยทหารออกปฏิบัติการในสนาม   การปฏิบัติงานส่งก าลังบ ารุงก็จะต้องติดตาม
หน่วยรบของตนไปด้วย  โดยจะน าเอาสิ่งอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นจาก
ที่ตั้งปกติบรรทุกใส่ยานพาหนะเคลื่อนย้ายไปพร้อมๆ กับส่วนก าลังรบ ซึ่งจะเรียกว่า “ขบวนสัมภาระ” 
เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองและคล่องตัวในการส่งก าลังบ ารุง  ขบวนสัมภาระจะแบ่งออกเป็น  ๓  ประเภท  
คือ 
  ๑)  ขบวนสัมภาระของหน่วย   ประกอบด้วย  ส่วนสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงที่
อยู่ในอัตราของหน่วย  และหน่วยสมทบต่างๆ  เหล่านี้   จะอยู่ในความควบคุมของผู้บังคับบัญชาหน่วย
นั้นๆ โดยตรงซึ่งขบวนสัมภาระของหน่วยจะต้องอยู่กับหน่วยก็ในโอกาสที่เห็นว่าไม่ได้รับการสูญเสีย  
หรือถูกท าลายลงได้   หรือในเมื่อผู้บังคับบัญชายินดีเสี่ยงต่อการสูญเสีย   เพื่อให้หน่วยสามารถบรรลุ
ภารกิจได้ยิ่งขึ้น 
  ๒)  ขบวนสัมภาระรบ   ประกอบด้วย   ยานพาหนะในการส่งก าลัง   การบริการทาง
การทหาร   การซ่อมบ ารุง   ตลอดจนเจ้าหน้าที่และยุทธภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนโดยฉับพลันแก่
หน่วย 
  ๓)  ขบวนสัมภาระพัก   ประกอบด้วย   ยานพาหนะทางยุทธการ  การส่งก าลังบริการ
ทางทหาร  และการซ่อมบ ารุง  ตลอดจนเจ้าหน้าที่และยุทธภัณฑ์ซึ่งไม่อยู่ในขบวนสัมภาระ  และยังไม่
ต้องการสนับสนุนโดยฉับพลันแก่หน่วยรบ 
ในการแจกจ่ายสิง่อุปกรณ์ในสนามนั้น  มีวิธีปฏิบัติอยู่  ๒  วิธี  คือ.- 
  ๑)  การแจกจ่าย    ณ  ท่ีตั้งหน่วย  คือ   การแจกจ่าย   ที่หน่วยจ่ายน า  สป. ไปถึงหน่วย
รับและใช้ยานพาหนะของหน่วยเอง 
  ๒)  การแจกจ่าย  ณ  ต าบลส่งก าลัง   คือ  การแจกจ่ายที่หน่วยรบมารับ  สป.  ณ  
ต าบลส่งด้วยยานพาหนะของหน่วยเอง 

ก. การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๑ 
๑ )  การเบิก   หน่วยใช้อาศัยยอดก าลังพลประจ าวันเป็นมูลฐานในการเบิกการ 

เสนอความต้องการดังกล่าวนี้   อาจท าเป็นแบบฟอร์มหรือเอกสาร   จะใช้วิทยุ   โทรศัพท์ หรือเคร่ืองมือ
สื่อสารอ่ืนใดก็ได้   ข่าวที่ส่งไปนั้นให้มีรายละเอียดเฉพาะที่จ าเป็น  เช่น  นามหน่วย  ชนิด   และจ านวน
เสบียงที่ต้องการเท่านั้น  ค าขอดังกล่าวจะผ่านไปยังส านักงานส่งก าลังของกองพล   ส านักงานส่งก าลัง
ของกองพลจะจัดท าใบเบิกเสบียงของกองพลขึ้น 
    ๒)  การแจกจ่าย  คส.สป.๑  ของ  ทบ.   ได้แก่   คลัง  บชร., ทภ., ตส. ส่วน
แยก  บชร. หรือ  คส.  ซึ่งแปรสภาพมาจาก  มทบ. ,จทบ.  จัดส่ง  สป.๑   ของกองพลจะแยก  สป.๑  
ออกเป็นหน่วยๆ  หน่วยใช้น ายานพาหนะมารับ  และน าไปยังขบวนสัมภาระของหน่วย   ในบาง
สถานการณ์  ตจ.สป.๑  กองพลอาจจัดส่ง  สป.๑  ไปให้   ณ   ที่ตั้งหน่วยก็ได้ 



 ๑๕๔ 

ข. การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๒ 
ตามปกติหน่วยใช้จะใช้สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๒  ที่ได้รับจ่ายแล้วจากขั้นต้น หรือประจ าหน่วยตามอัตรา
เมื่อสิ่งอุปกรณ์บางรายได้รับความเสียหายถูกท าลาย  หรือช ารุดใช้การไม่ได้  หน่วยจะต้องเบิกทดแทน   
โดยธรรมดาแล้วกองพลจะไม่จัดต้ัง  ตจ.สป.๒  ส าหรับ  สป.๒  สาย  พธ., วศ., ขส. และ  กส.  หน่วยจะ
รับ  สป.๒  ได้จาก  ตจ.สป.๑  ของกองพล  สป.สาย  ยย. จะได้รับจาก  พัน.ช.  ของกองพล  สป.สาย
แทพย์  สพ., ช. และ  สส.  จะได้รับจาก  พัน.สร.  กอง  สพบ., พัน.ช.  และ  พัน.ส.  ตามล าดับ 
  โดยธรรมดา  สป.๒  จะแบ่งออกตามความมุ่งหมายของการควบคุมเป็น  ๒  ประเภท  
คือ  ประเภทที่ควบคุม   และประเภทที่ไม่ควบคุม 
  ๑)  การเบิก 
   ก)  การเบิก  สป.๒  ประเภทที่ควบคุม   ซึ่งกองทัพได้ประกาศการสิ่งอุปกรณ์ที่
ต้องการควบคุมไว้โดยแน่ชัด  หน่วยใช้จะต้องน าในเบิก (ตามแบบหนังสือราชการ  หรือการเปลี่ยน
ยุทธภัณฑ์ที่ใช้การไม่ได้  โดยแยก  สป. แต่ละสายยุทธบริการแล้ว   เสนอผ่านสายการบังคับบัญชา  
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ) 
   ข)  การเบิก  สป.  ประเภทไม่ควบคุม   หน่วยใช้เสนอใบเบิกไปยังส านักงานสาย
ยุทธบริการที่รับผิดชอบ 
  ๒)  การแจกจ่าย 
   ก)  สป.๒  สาย  พธ., วศ., ขส.  และ  กส.  จะท าการแจกจ่าย   ณ   ตจ.  สป.๑  ของ
กองพล 
   ข)  สป. สาย  ช., ยย.  จะท าการแจกจ่าย   ณ   ที่ตั้งของ  พัน.ช. 
   ค)  สป.  สาย  สพ., สส. และ  พบ.   จะท าการแจกจ่าย   ณ  ที่ตั้งกองบังคับการของ
หน่วยสนับสนุน 
  หมายเหตุ    หากเป็นรายการที่ควบคุมต้องรายงานขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา 

  ค. การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๓  
   ๑)  การเบิก  หน่วยระดับหน่วยใช้มี  วิธีการแลกถังน้ ามัน  ๒๐  ลิตร  เปล่ากับถัง
น้ ามันเต็ม  และ  / หรือเติมน้ ามันให้เต็มถังน้ ามันเชื้อเพลิงประจ ารถ 
   ๒)  การแจกจ่าย 
    ก)  ร้อยสนับสนุนการช่วยรบ  จัดส่งรถยนต์ไปตามกองร้อยต่างๆ  เพื่อรับถัง
น้ ามัน  ๒๐  ลิตรเปล่า  และมอบถังน้ ามันเต็มให้ทดแทน  หรือกองร้อยต่างๆ  น าถังน้ ามันเปล่า  ไปแลก
ถังน้ ามันเต็มที่  ตจ.สป.๓  ของกองพล 
    ข)  หน่วยของกองพลที่ใช้น้ ามันเป็นจ านวนมาก  เช่น  พัน.ถ.  อาจได้รับน้ ามัน
โดยตรงจาก  คส.สป.๓  ของกองพล 
 



๑๕๕ 
 

   ง.  การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๔ 
๑ )  การเบิก   การด าเนินกรรมวิธีเช่นเดียวกับการเบิกสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๒   

แต่มีข้อแตกต่างกันอยู่   ๓  ประการ  คือ.- 
ก) การเบิก  สป.๔  จะต้องผ่านสายการบังคับบัญชาทุกระดับ 
ข) การเบิก  สป.๔  เป็นรายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในอัตราของหน่วย 
ค) จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  (ลวดสนามวัสดุป้องสนาม)  หน่วย 

ใช้ต่างๆ จะจัดยานพาหนะไปขน  สป.เอง 
  จ.  การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๕ 
   ๑)  การแบก   กองร้อยต่างๆ  จะเสนอความต้องการกระสุนโดยไม่ต้องใช้
แบบฟอร์ม (ส่งข่าวโทรศัพท์  วิทยุ  หรือเป็นลายลักษณ์อักษร)  ไปยังกองพัน  เจ้าหน้าที่กระสุนของกอง
พันจะรวบรวมและบันทึกค าขอต่างๆ  กองพันจะท าใบเบิกกระสุน  (ค าสั่งการขน)  จะน าไปพร้อมด้วย
ยานพาหนะที่จะไปบรรทุกกระสุนของหน่วย เดินทางไปยังส านักงานกระสุนของกองพล  นายทหาร
กระสุนของกองพลจะตรวจสอบค าสั่งการของหน่วย   ว่าขัดกับอัตรากระสุนที่ใช้ได้ของกองหรือไม่  ถ้า
ไม่ขัดก็จะลงนามรับรองในค าสั่งการขน   หน่วยต่าง ๆก็จะน ารถไปรับกระสุนจาก  คศ. กระสุนของ
กองทัพ 
   ๒)  การแจกจ่าย   เมื่อหน่วยรับกระสุน   คส. กระสุนของกองทัพ  โดยเจ้าหน้าที่
ของกองทัพจะจัดการบรรทุกให้รถที่บรรทุกกระสุนเสร็จก็เดินทางกลับไปยังหน่วยของตน   ถ้ามีการ
ขาดแคลนกระสุนอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้น   ต้องรายงานให้นายทหารกระสุนของกองพลทราบในตอน
ขากลับจากพื้นที่สัมภาระพักของกองพันจะใช้วิธีแจกจ่าย   ณ   ที่ตั้งหน่วย  หรือ  จ่าย   ณ  ต าบลก าลังให้
ขบวนสัมภาระรบของกองพันก็ได้  กองร้อยต่างๆ ก็จะได้รับแจกจ่ายด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดดังกล่าวแล้วก็ได้ 
   ๓)  สิ่งอุปกรณ์สายสารบรรณ       หน่วยใช้เสนอความต้องการไปยังนายทหาร
สารบรรณของกองพลจะจัดยานพาหนะไปขนสิ่งพิมพ์ของกองทัพและท าการแจกจ่าย   ณ   ตจ.สป.๑  
ของ กองพล 
  ฉ.  การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 
   ๑)  น้ า   ตามปกติ  พัน.ช.  ของกองพลจะจัดตั้งต าบลจ่ายน้ าในพื้นที่ของ  กรม  ร. 
ในแนวหน้า  หน่วยละ  ๑  ต าบล   และในพื้นที่ส่วนหลังของกองพลอีกหนึ่งแห่ง   หน่วยต่างๆ ใช้การ
ขนส่งของตนมารับน้ าจากต าบลที่สะดวกและใกล้ที่สุด 
   ๒)  แผนที่   พัน.ช.  ของกองพลจะรับแผนที่มาจากกองร้อย ช.  ต าบลส่งก าลังของ 
กองทัพ      จะท าการจ่ายให้หน่วยต่างๆ    ตามที่เสนอความต้องการ        การแจกจ่ายแผนที่ถือตามล าดับ 
ความเร่งดว่นของการแบ่งมอบ  ของ  สธ.๒  กองพลจัดท า 

 



 ๑๕๖ 

ตอนที่  ๕  บันทึกและการรายงานการส่งก าลังบ ารุง 

 การบันทึกและรายงานต่างๆ  ทางการส่งก าลังบ ารุงขึ้นในส านักงานของฝ่ายส่งก าลงั
บ ารุงก็เพื่อใช้เป็นเคร่ืองช่วยในการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ  ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  
ทันต่อเหตุการณ์   เป็นประโยชน์ต่อการจัดท ารายงานทางการส่งก าลังบ ารุงของหน่วย   หน่วยเหนือ,  
หน่วยรอง  และหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนตามหน้าที่ของตนต่อไป  
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะในส่วนที่ส าคัญเท่านั้น  ส่วนที่เหลือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากต าราและ
เอกสารทางการส่งก าลังบ ารุงบันทึกรายงานของฝ่ายส่งก าลังบ ารุงที่ส าคัญๆ ได้แก่ 
 ๑.  บันทึกประจ าวัน  (บปว.) 
  คือการบันทึกข่าวสารตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   บันทึกไว้เรียงล าดับตามเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน  มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่มีอยู่และประเภทการรบที่ด าเนินอยู่   การบันทึก
ต้องสั้นกระทัดรัด  ชัดเจน  ครอบคลุม  ๒๔  ชม.  ตามความส าคัญและความจ าเป็นของข่าวที่ได้รับ    
 ๒.  เอกสารแยกเร่ือง 
  คือ  การบันทึกข่าวสารทางการส่งก าลังบ ารุงของหน่วย   แยกรายการโดยแยกเร่ืองบันทึก
ออกเป็นเร่ืองๆ  เช่น  การส่งก าลัง,  การขนส่ง,  การซ่อมบ ารุง , การส่งกลับสายแพทย ์และการ 
รักษาพยาบาล, เบ็ดเตล็ด  เอกสารแยกเร่ืองไม่มีแบบฟอร์มตายตัว   เป็นเอกสารประเภทชั่วคราว  จัดท า
ขึ้นตามภารกิจหรืองานตามความเหมาะสม 
 การบันทึกให้บันทึกเร่ืองราวข่าวสารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง   กับแผนกฝ่ายส่งก าลังบ ารงุ
โดยตรง   โดยแยกรายละเอียดแต่ละเร่ืองให้ถูกต้องเพื่อใช้เป็นบันทึกช่วยความจ าและเป็นพื้นฐานในการ
ท าประมาณการ   แผนและค าสั่ง  รวมทั้งใช้ตรวจสอบในการปฏิบัติงานและประกันในความต่อเน่ือง
ของงานที่ต้องท าทั้งปัจจุบันหรืออนาคต  ข้อความแต่ละรายการที่บันทึกไว้ถ้าหมดความจ าเป็นหรือ
ปฏิบัติไปแล้วก็ให้ขีดฆ่าข้อความนั้นเสีย  เพื่อเป็นการชี้ชัดว่าได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   หากเร่ือง
ใดหรือทุกเร่ืองหมดความจ าเป็นก็ให้ท าลายได้ 
 ๓.  แผนท่ีสถานการณ์  คือ  สิ่งที่แผนกฝ่ายส่งก าลังบ ารุงจัดท าขึ้นเพื่อใช้ส าหรับบันทกึ
เหตุการณ์ต่างๆ  ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น   แผนที่สถานการณ์ของฝ่ายส่งก าลังบ ารุง   จะบันทึกเร่ืองราว
ทางการส่งก าลังบ ารุงที่ส าคัญๆ  โดยเฉพาะ  เว้นเสียแต่เมื่อ  ผบ.หน่วยก าหนดให้ท าเป็นแผนที่
สถานการณ์ช่วยรบ  ก็จะต้องบันทึกร่วมกับฝ่ายธุรการและก าลังพล   และฝ่ายกิจการพลเรือน   แต่ฝ่ายส่ง
ก าลังบ ารุงจะต้องเป็นผู้ดูแลรักษาและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ   แผนที่สถานการณ์จัดเป็นเอกสาร
ประเภทชั่วคราว   เมื่อหมดความจ าเป็นก็ให้ลบออกได้ 
 ๔.   รายงานการส่งก าลังบ ารุง   คือ   ข่าวสารทางการส่งก าลังบ ารุงที่ได้จัดท าขึ้นเป็น
รายงานเพื่อให้เกิดผลดีในการอ านวยการ   ก ากับดูแลและการควบคุมการยุทธให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชา   ชนิดและแบบรายงาน   ขอบเขต  และระยะเวลาในการรายงานขึ้นอยู่
กับ   ภารกิจหรือความต้องการของหน่วย   เป็นหลักฐานส าคัญที่จ าเป็นแก่การบริหารหรือวางแผนการ
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ปฏิบัติตามภารกิจโดยธรรมดาแล้ววิธีการรายงาน   และระบบการควบคุมรายงานจะถูกระบุไว้ใน
ระเบียบปฏิบัติประจ าวันของหน่วยเหนือ  ลักษณะของการรายงานอาจเป็นแบบข้อเขียน หรือแบบข่าย
เรขาหรือในรูปของตารางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  หรือเฉพาะกรณี 
 ประเภทของการรายงาน   โดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น   ๓  ประเภท  คือ      
 -  รายงานตามระยะเวลา  หมายถึง   การรายงานข่าวสารที่ส าคัญๆ ตามระบบการรายงาน  
หรืออย่างมีระเบียบในห้วงวันเวลาที่หน่วยเหนือก าหนดไว้   เช่น  รายงานประจ าวัน,  ประจ าสัปดาห์,  
ประจ าเดือน  และประจ าปี  เป็นต้น 
  - รายงานตามความจ าเป็น   หมายถึง   การท ารายงานที่นอกเหนือไปจากรายงาน
ตามระยะเวลา  ซึ่งผู้บังคับบัญชา   ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของรายงานไว้เป็นการประจ า   ให้รายงาน
ทันทีเมื่อได้มีเหตุการณ์ส าคัญๆ  เกิดขึ้นต่อหน่วย  หรือบุคคล  หรือยุทโธปกรณ์   ตามลักษณะที่ได้ระบุ
ไว้แล้ว  เช่น   เมื่อเกิดอุบัติเหตุ,  ถูกรอบโจมตีจากข้าศึก,  ข้าศึกยิงกระสุน  ป.  หรือ  ค.   มาตกในพื้นที่  
และอ่ืนๆ  ที่อยู่ในลักษณะคล้ายคลึงกัน 
  - รายงานเฉพาะกรณี   หมายถึง    การรายงานในกรณีพิเศษ   เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่ง
ให้จัดท าขึ้นตามความประสงค์เพียงครั้งเดียว   ซึ่งตามธรรมดาจะให้ท าการรายงานเมื่อสั่งในเร่ืองของ
การรายงาน   การตรวจสอบรายงานนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นแก่หน่วย   ก่อให้เกิดผลแก่  ผบ.หน่วย  และ  ฝอ.  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ควรยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองทุกระดับหน่วย   จะต้องมีบัญชีตรวจสอบ
เอกสาร  เข้า – ออก   ไว้ประจ าส านักงาน   ต้องจัดท าค าแนะน า   แก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดท ารายงาน   จัดท า
แบบฟอร์มรายงานขึ้น   เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว  และลดงานทางธุรการ  ตลอดจนมีการก าหนดการ
ตรวจสอบรายงาน ตามระยะเวลา   เพื่อผลของการยกเลิกรายงานที่ล้าสมัยแล้ว 

ตอนที่ ๖   การวางแผนการส่งก าลังบ ารุง 
 การวางแผนอย่างเพียงพอและใช้ปฏิบัติได้เป็นส่วนส าคัญ  ที่น าไปสู่ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติการทางทหาร   การวางแผนที่เหมาะสมย่อมอ านวยให้สามารถตรวจสอบปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติการที่ก าหนดไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน   และปฏิบัติตามที่ได้วางไว้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
รายงานของตน   และต้องตรวจสอบผลกระทบกระเทือนของเร่ืองราวเหล่านั้น   ว่าจะมีผลต่อแผนของ
ฝ่ายอ านวยการอ่ืนๆ   และต่อการปฏิบัติของหน่วยด้วย   โดยใช้หลักการประมาณการเข้าพิจารณาเพื่อหา
หนทางที่ดีที่สุด   ส าหรับ  ฝอ.๔   นั้น   จะจัดการวางแผนส่งก าลังบ ารุงที่เกี่ยวกับสายงานในหน้าที่ซึ่ง
ตนรับผิดชอบทางฝ่ายอ านวยการ 

 ๑.  ล าดับใสการวางแผน 

   ล าดับในการวางแผน  คือ   การเรียงล าดับขั้นต่างๆ  ของการท างานของหน่วย   และ
ของฝ่ายอ านวยการ   ซึ่งด าเนินไปด้วยดีและสมเหตุผลอันจ าเป็นส าหรับการพัฒนาแผน   และพยายาม
กระท าเพื่อเหตุการณ์ทั้งสิ้นที่คาดว่าน่าจะบังเกิดขึ้น 
 



 ๑๕๘ 

  ล าดับในการวางแผนมี   ๘   ขั้น  คือ 
  ก.  การคาดคะเนเพื่อก าหนดการปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ 
  ข. ตรวจสอบการปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้   และก าหนดล าดับความเร่งด่วนเพื่อจัดท า 
   แผนต่อไป 
  ค. ก าหนดภารกิจสมมติ 
  ง. วิเคราะห์ภารกิจเพื่อก าหนดงานต่าง ๆ  
  จ. ก าหนดแนวทางส าหรับงานของภารกิจ 
  ฉ. ท าข้อพิจารณาในการวางแผน   หรือข้อพิจารณาในการปฏิบัติ 
  ช. เลือกหนทางปฏิบัติ ( หนึ่งหรือหลายหนทาง ) 
  ซ. ท าแผนให้สมบูรณ์ 

 ๒. แผนการส่งก าลังบ ารุง 

   แผนการส่งก าลังบ ารุง  คือ  ก าหนดการปฏิบัติกิจกรรมทางการส่งก าลังบ ารุงที่
ต้องการเพื่อการบรรลุภารกิจในระดับกรม และ กองพัน   ฝอ.๔  ท าการวางแผนไว้ในใจ   แต่อย่างไรก็
ตามต้องอาศัยการบันทึกย่อของการปฏิบัติต่างๆ  ไว้ในโอกาสที่หน่วยต้องก าหนดเป็นแผนการช่วยรบ  
ฝอ.๔  จะต้องเป็นผู้รวบรวมเอาแผนการก าลังพล  และแผนกิจการพลเรือนจาก  ฝอ.๑ และ ฝอ.๕  มาท า
เป็นแผนการช่วยรบของหน่วย   หลักฐานส าหรับใช้ในการวางแผน  ได้แก่  ข้อมูลการส่งก าลังบ ารุง  
ของ  ทบ. และ  รปจ.  ของหน่วยเป็นต้น   โดยธรรมดาแล้ว  ฝอ.๕  ก าลังท าการตรวจภูมิประเทศจริง  
เพื่อประมาณการส่งก าลังบ ารุง   ฝอ.๔  จะท าการวางแผนการส่งก าลังบ ารุงไปพร้อมๆ กันด้วย   ซึ่ง
แผนการส่งก าลังบ ารุงจะเสร็จสมบูรณ์ได้น้ัน ย่อมต้องอาศัยผลจากประมาณการส่งก าลังบ ารุงเป็น
พื้นฐาน   กล่าวได้ว่า “แผนการส่งก าบ ารุง”  เกิดขึ้นภายหลังการประมาณการส่งก าลังบ ารุงเสร็จสิ้นแล้ว
นั่นเอง   แผนการส่งก าลังบ ารุงที่ได้จัดท าขึ้นโดยทั่วไปแล้ว   จะประกอบด้วยเร่ืองราวที่ส าคัญข้อใหญ่ๆ  
อยู่  ๓  ประการ  คือ  ยุทโธปกรณ์ และบริการ    การส่งกลับสายแพทย์และบริการ   และเบ็ดเตล็ด   ใน
เร่ืองยุทโธปกรณ์และบริการ  ยังแยกเป็นเร่ืองย่อยๆ  ได้อีก  ๓  เร่ือง  ได้แก่    การส่งก าลัง    การขนส่ง   
การบริการ   ทั้งหมดที่กล่าวมา   ฝอ.๔  จะต้องพิจารณาถึงที่ตั้ง   การควบคุม   การร้องขอ   ข้อห้ามต่างๆ  
และการระวังป้องกันไว้ด้วยเสมอ   แผนการส่งก าลังบ ารุงจะเกิดประโยชน์หรือมีค่าเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ
การที่ได้น าแผนนั้นมาใช้ การแจกจ่ายแผนอย่างทั่วถึง   การก ากับดูแลและการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 การในหน้าที่ของนายทหารฝ่ายส่งก าลังบ ารุงก็คือ   รับผิดชอบต่อผุ้บังคับบัญชาและ
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้ส าเร็จภารกิจได้ด้วย  “การวางแผนส่งก าลังบ ารุง”  เกี่ยวกับ   การท าประมาณ
การ  แผนและค าสั่งทางการส่งก าลังบ ารุงเพื่อสนับสนุนภารกิจที่ได้รับมอบ   ความส าเร็จในการวางแผน   
ของ  ฝอ.๔  จะส่งผลเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์   ความเจนจัด   ความเชี่ยวชาญหรือความ
ช านาญงาน  ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจและความรู้ที่มีอยู่เป็นประการศึกษา   อุปสรรคที่  ฝอ.๔   ต้อง
เผชิญต่อการวางแผนก็คือ    การกระท าของข้าศึก    สภาพภูมิอากาศ   ลมฟ้าอากาศ   และข้อจ ากัดของ
ฝ่ายเรา   เพื่อให้ได้หนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด   ฝอ.๔  จะต้องใช้หลักการประมาณการเข้าพิจารณาอย่างมี



๑๕๙ 
 

ระบบ   และก าหนดเป็นแผนการส่งก าลังบ ารุงขึ้น โดยเสนอแผนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และอนุมัติ
ตามที่เสนอ   แล้วด าเนินการแจกจ่ายแผนไปยังหน่วย   หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ   เพื่อปฏิบัติตาม
แผนที่ก าหนดต่อไป 
หัวข้อแบบฟอร์มของประมาณการส่งก าลังบ ารุง   ๕  ข้อ   คือ 
 ๑. ภารกิจ 
 ๒. สถานการณ์และข้อพิจารณา 
 ๓. วิเคราะห์ 
 ๔. เปรียบเทียบ 
 ๕. ข้อสรุป  (ข้อเสนอแนะ) 
 แบบฟอร์มแผนการส่งก าลังบ ารุง แบบฟอร์มของแผนการส่งก าลังบ ารุง  แผนการก าลงั
พลและแผนกิจการพลเรือน    มีหัวข้องเหมือนกัน    คงแตกต่างเฉพาะงานในหน้าที่  ข้อ ๔   ของแต่ละ
งานเท่านั้น   ซึ่งจะประกอบด้วยหัวข้อหลัก  ๕  ข้อ  ดังนี้.- 
 ๑. สถานการณ์ 
 ๒. ภารกิจ 
 ๓. กล่าวทั่วไป 
 ๔. งานในหน้าที่ 
 ๕. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 
 เมื่อจัดท าแผนหรือค าสั่งเรียบร้อยแล้ววิธีการที่จะแจ้งให้หน่วยและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
แผนและค าสั่ง  และเตรียมการปฏิบัติตามแผนการ   ท าได้หลายวิธี  เช่น 
  (๑)  แผนยุทธการ  (ข้อ ๔) 
  (๒) แผนการช่วยรบ 
  (๓) ระเบียบปฏิบัติประจ า 
  (๔) ค าสั่งเป็นส่วน ๆ 
  (๕) การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 
ส าหรับแผนการช่วยรบ   เป็นแบบฟอร์มเช่นเดียวกับค าสั่งการช่วยรบนั่นเอง   แต่มีข่าวสารเกี่ยวกับ 
“สมมุติฐาน”  และให้บ่งเวลาหรือสภาวการณ์   ซึ่งแผนนั้นจะมีผลบังคับใช้   ซึ่งมีหัวข้อหลัก  ๙   ข้อ  
ดังนี้.- 
 ๑. สถานการณ์ 
 ๒. ภารกิจ 
 ๓. กล่าวทั่วไป 
 ๔. ยุทโธปกรณ์และบริการ 
 ๕. การส่งกลับสายแพทย์และการรักษาพยาบาล 
 ๖. การก าลังพล 



 ๑๖๐ 

 ๗. กิจการพลเรือน 
 ๘. เบ็ดเตล็ด 
 ๙. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 
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แบบฟอร์มแผนการส่งก าลังบ ารุง 
                                                                                             หน่วย 

สถานที่ 
              วัน  เวลา 

แผนการส่งก าลังบุรง 
ตามแผนยุทธการ………………………………… 
๑. สถานการณ์ 

ก. ก าลังฝ่ายข้าศึก 
ข. ก าลังฝ่ายเรา 
ค. สมมุติฐาน 

๒. ภารกิจ  สนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงเป็นส่วนรวม 
๓. กล่าวทั่วไป 
๔. งานในหน้าที่ 

ก. ยุทโธปกรณ์และบริการ 
 ๑)  การส่งก าลัง 

ก) สป.๑ 
ข) สป.๒ – ๔ 
ค) สป.๓ 
ง) สป.๕ 

ข. การส่งกลับสายแพทย์และการรักษาพยาบาล 
 ๑)  การส่งก าลัง 
 ๒) การรักษาพยาบาล 
ค. เบ็ดเตล็ด  กล่าวถึงค าแนะน าพิเศษที่ไม่ได้กล่าวถึงในข้อต่างๆ  ข้างบนนี้ 

๕. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 
ก. การติดต่อสื่อสาร 
ข. การบังคับบัญชา 

(ลงนาม)……………………………… 
                                        (ต าแหน่ง)……………………………. 
ผนวก   ก 
การแจกจ่าย 
 
 



 ๑๖๒ 

ตัวอย่างแผนการส่งก าลังบ ารุง 
(เฉพาะข้อ ๔  งานในหน้าท่ี) 
๔. งานในหน้าท่ี 

ก. ยุทโธปกรณ์และบริการ 
๑ )  การส่งก าลัง 

ก. สป. 
๑ )  เสบียงสด   พยายามจัดหาในท้องถิ่นให้มากที่สุด 
๒)  เสบียง  ก  ตามพิกัดของหน่วย   ๑   อัตรา 
๓)  ตจ. สป.๑  ของกองพล   ตั้งที่พิกัด 
๔)  ตส. สป.๑  ของกองพล  ตั้งที่พิกัด 

ข. สป.๒  และ  ๔ 
๑ )  ตจ. สป.๒  และ  ๔  ของกองพล   ตั้งที่พิกัด 
๒)  วัสดุป้อมสนามเบิกรับที่  พัน.ช. พล   พิกัด 

ค. สป.๓ 
 ๑ )  ตจ. สป.๓  ของกองพล   ตั้งที่พิกัด 
ง.  สป. ๕ 
 ๑ )  สกน.  ของกองพล 
 ๒)  ตส. สป.๕  ของกองพล    ที่ตั้ง 
 ๓)  อัตรากระสุนใช้ได้ 
  (ก)  ค.๔๒   นิ้ว   ๔๕  นัด / กระบอก / วัน 
  (ข)  ค.๘๑  มม.   ๖๐   นัด / กระบอก / วัน 
  (ค)  ปรส.  ๑๐๖  มม.  ๓๐  นัด / กระบอก / วัน 
จ. น้ า 
 ๑ )  น้ าในท้องถิ่นห้ามใช้   นอกจากจะได้ต้มแล้ว 
 ๒)  ยาเม็ดท าความสะอาดน้ าจะจ่ายพร้อมกับ  สป.๑ 

   ๒.  การขนส่ง 
    ก)  ห้าม  รยบ.  ๑ ๑/๒   ตัน   ขึ้นไปข้างหน้าเกินพื้นที่กองหนุนของ  กรม 
    ข)  ความเร็วกลางวันไม่เกิน   ๓๐  กม./ชม.     กลางคืน   ๑๕  กม./ชม. 
    ค)  ค าขอให้ส่งก าลังทาง  ฮ.   ต้องเสนอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า   ๖   ชม. 
 
 

 



๑๖๓ 
 

   ๓. การซ่อมบ ารุง 
    ก)  ล าดับความเร่งด่วนในการซ่อมบ ารุง   รยบ.  ๒ ๑/๒  ตัน    และเคร่ืองมือ
สื่อสาร 
    ข)  ต าบล  กช.  ตั้งที่ 
   ๔. การบริการ 

ก) ไม่ก่อสร้างสิ่งถาวรเป็นอันขาด 
ข) การซักรีดเสื้อผ้าของทหาร  ใช้การจ้างเหมาะในท้องถิ่น 

  ข. การส่งกลับสายแพทย์และการรักษาพยาบาล 
   ๑)  การส่งกลับ 
    ก)  พัน.สร.พล   เป็นผู้ท าการส่งกลับ 
    ข)  การส่งกลับโดย  ฮ.  เฉพาะคนไข้ที่มีความเร่งด่วนสูง 
   ๒)  การรักษาพยาบาล 
    ก)  ที่พยาบาลของ  กรม     ตั้งที่ 
    ข)  ที่พยาบาลกองพล         ตั้งที่ 
    ค)  ชุดศัลยกรรมเคลื่อนที่ของกองพล   อยู่ร่วมกับที่พยาบาลกองพล 
   ๓) เบ็ดเตล็ด 
    ๑)  ขบวนสัมภาระของกรม    ตั้งที่ 
    ๒)  ส านักงานส่งก าลังของกองพล 
    ๓)  ขบวนสัมกภาระพักของกองพัน   ตั้ง   ณ   ที่เดียวกับขบวนสัมภาระของกรม 
 

*************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๔ 

บทที่  ๖ 

ฝ่ายกิจการพลเรอืน  ( ฝอ.๕ ) 
 
  กิจการพลเรือน  “ ( Civil  affaire )  ”   หมายถึง   เร่ืองที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ก าลังทหารที่ต้ังอยู่ในประเทศหรือพื้นที่ฝ่ายเดียวกันแห่นงหนึ่งกับเจ้าหน้าที่พลเรือน    และประชาชน
ของประเทศรวมทั้งกิจกรรมที่ก าลังทหารเข้าไปปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารงาน   ซึ่งตามปกติเป็นหน้าที่
และงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พลเรือนในท้องถิ่นนั้น   ความสัมพันธ์ดังกล่าว   อาจเกิดขึ้น  
ก่อน  ในระหว่าง  หรือตามหลังการปฏิบัติการทางทหาร   ในเวลาหรือกรณีฉุกเฉินความสัมพันธ์เหล่านี้
ย่อมอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายสนธิสัญญาหรือข้อตกลงอื่นๆ   ที่มีอยู่ต่อกันจะโดยตรงหรือโดยปริยาย
ก็ตาม   เป็นการด าเนินงานที่เกี่ยวการเมือง   เศรษฐกิจ   สังคมจิตวิทยา   เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน
และประชาชนให้การสนับสนุนกิจการทหารและสามารถเผชิญต่อภาวะสงคราม   หรือสถานการณ์ที่ไม่ 
ปกติอ่ืนๆ  ได้ทันท่วงที   และมีประสิทธิภาพ 

ตอนที่  ๑    ประวัตคิวามเป็นมาของกิจการพลเรือนของไทย 
  ประวัติกิจการพลเรือนของไทยนั้น   มีควบคู่มากับประวัติศาสตร์ชาติไทย   ตั้งแต่ในรัช
สมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ( พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๒๐๓๑ )  กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา   ได้ด าเนิน
นโยบายด้านกิจการพลเรือนและการปกครองโดยฝ่ายทหารหลายประการ   ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างและต้น
ก าเนิดของ  “กิจการพลเรือน”  ของไทย  ในสมัยนี้ได้มีการปรับปรุงงานด้านทหารขึ้นใหม่โดยริเร่ิมให้มี
การสัสดีขึ้นเป็นนคร้ังแรกเรียกว่ากรมพระสรัสวดี    ท าหน้าที่ควบคุมบัญชีทหาร    การเรียกระดมคนมา
เป็นทหารซึ่งต่อมากรมพระสุรัสวดีก็คือ   กรมสัสดีในปัจจุบัน   จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่สัสดีเป็นเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทหารคนแรกที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่พลเรือนและสัมผัสกับประชาชน 

งานกิจการพลเรือนของกองทัพบก  ตั้งแต่อดีตท่ีผ่านมาสามารถแบ่งได้เป็น  ๔  ยุคสมัย  คือ 
  ๑. ยุคกรมพระสุรัสวดี  (กรมสัสด)ี   เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
  ๒. ยุคกรมยุทธการทหารบก  ก่อน  พ.ศ. ๒๕๑๓ 
  ๓. ยุคการก าลังพลส ารองทหารบก   ตั้งแต่  ๒๕๑๓ 
  ๔. ยุคกองกิจการพลเรือนทหารบก  เกิดขึ้นในปี  พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  งานกิจการพลเรือนในยุคกรมพระสุรัสวดี  (กรมสัสด)ี  ในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่จะเป็นงาน
ที่เกี่ยวกับการเกณฑ์ประชาชนและทรัพยากรมาสนับสนุนในการท าการรบ   ยุคกรมยุทธการทหารบก 
ก่อน  พ.ศ.๒๕๑๓  งานด้านกิจการพลเรือนที่ด าเนินการได้แก่  การปฏิบัติการจิตวิทยา   และการช่วย 
เหลือประชาชนในปี พ.ศ. ๒๕๑๓   กองทัพบกได้จัดตั้งกรมการก าลังพลส ารองขึ้น   และมอบหมายให้  
 

 



๑๖๕ 
 

รับผิดชอบงานกิจการพลเรือนให้ปฏิบัติ  ได้แก่  งานการช่วยเหลือประชาชน  และการปลูกฝังอุดมการณ์
ทางการเมือง   ส่วนการปฏิบัติการจิตวิทยายังคงให้กรมยุทธการทหารบกรับผิดชอบตามเดิม   จนกระทั่ง  
พ.ศ.๒๕๒๕  กองทัพบกจึงได้จัดตั้งกรมกิจการพลเรือนทหารบกขึ้นมา   รับผิดชอบงานกิจการพลเรือน  
ในเร่ือง  การปฏิบัติการกิจการพลเรือน   การปฏิบัติการจิตวิทยา    การประชาสัมพันธ์   และการปลูกฝัง
อุดมการณ์ทางการเมืองจนถึงปัจจุบัน 

การจัดหน่วยและเจ้าหน้าท่ีสายกิจการพลเรือนในระดบัต่างๆ 
  ๑.  ระดับ  ทบ. 

  ๒. ระดับหน่วยทหาร  และส่วนภูมิภาค 
  ๓.  ระดับ  นขต.ทบ. อ่ืนๆ 
  ๑. ในสระดับ  ทบ.  มีกองกิจการพลเรือนรับผิดชอบทางฝ่ายอ านวยการและสายวิทยาการ
ทั้งปวงที่เกี่ยวกับงานด้านกิจการพลเรือน   มีกรมยุทธศึกษาทหารบก   รับผิดชอบเป็นหน่วยงานควบคุม
ด้านงบประมาณการฝึกและศึกษา    มีส านักเลขานุการกองทัพบก   เป็นหน่วยรับผิดชอบงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก 
  ๒.  ในระดับหน่วยทหาร  และส่วนภูมิภาค 
   ๒.๑ กองทัพภาค    มีกองกิจการพลเรือนกองทัพภาค   ท าหน้าที่ด้านกิจการพลเรือน
โดยมี  ผู้อ านวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาครับผิดชอบทางฝ่ายอ านวยการ 
   ๒.๒ กองพล     มีฝ่ายกิจการพลเรือนของกองพล   ท าหน้าที่ด้านกิจการพลเรือน  โดย
มี  หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือนของกองพลรับผิดชอบทางฝ่ายอ านวยการ 
   ๒.๓ กรม, กองพัน     ยังไม่มีการบรรจุหน่วยท าหน้าที่กิจการพลเรือน   แต่ให้  
นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก  รับผิดชอบงานทางด้านฝ่ายอ านวยการ 
   ๒.๔ กอง, กองร้อย     ผบ.กอง, ผบ.ร้อย   แต่งต้ัง  น., ส.  ปฏิบัติงานด้านกิจการพล
เรือน  และผู้ช่วยตามความเหมาะสม 
   ๒.๕ ทมบ.     มีกองกิจการพลเรือน  ของ  มทบ.ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน  โดยมี  
ผู้อ านวยการกองกิจการพลเรือน ของ  มทบ.  รับผิดชอบทางฝ่ายอ านวยการ 
   ๒.๖ จทบ.     มีฝ่ายกิจการพลเรือน ของ  จทบ.  รับผิดชอบงานด้านกิจการพลเรือน  
โดยมีฝ่ายกิจการพลเรือน  ของ จทบ.รับผิดชอบทางฝ่ายอ านวยการ 
  ๓. นขต.ทบ.   อ่ืนๆ  และหน่วยเทียบเท่ากองพล,  กรม หรือส่วนการศึกษาของ  ทบ.  ถ้ามี
อัตรากองกิจการพลเรือนก็ให้หัวหน้ากองกิจการพลเรือน   รับผิดชอบทางฝ่ายอ านวยการ   ถ้าไม่มีอัตรา
กองกิจการพลเรือน   ก็ให้หัวหน้ากองยุทธการและการฝึก  รับผิดชอบ 
 
 
 



 ๑๖๖ 

ตอนที่  ๒   หน้าที่และความรับผิดชอบของ  ฝอ.๕ (ชกท.๘๑๐๔)  
  ๑. ความรับผิดชอบของ  ฝอ.๕ 
   นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน  (ฝอ.๕  ชกท.๘๑๐๔)  เป็นฝ่ายอ านวยการที่ท าหน้าที่
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา   ในการด าเนินกิจกรรมทั้งปวง  หรือการปฏิบัติใดๆ  ทางทหารที่ผู้บังคับบัญชา
ได้กระท าเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับเจ้าหน้าที่พลเรือน   และประชาชนพลเมืองในพื้นที่
ซึ่งหน่วยตั้งอยู่หรือเข้าปฏิบัติการ 

  ๒. หน้าท่ีของ  ฝอ.๕ 
   ก.  หน้าท่ีท่ัวไป     อ านวยการประสานงานเกี่ยวกับการเศรษฐกิจสังคม   และการ
บริหารงานของกิจการพลเรือน   และรัฐบาลทหารในดินแดนของฝ่ายเดียวกัน  และในดินแดนยึดครอง 
   ข.  หน้าท่ีเฉพาะ 
    ๑)  ให้ค าแนะน าแก้ผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่เกี่ยวกับการวางหลักการปกครองของ
กิจการพลเรือน  และรัฐบาลทหาร 
    ๒)   อ านวยการและประสานงานในด้านพลเรือน 
    ๓)   การตั้งศาล  วางกฎหมาย   การคลัง   การป้องกันฝ่ายพลเรือน   การสาธารณสุข 
และการสุขาภิบาล   โครงการศึกษา    การประชาสัมพันธ์   การครอบครอง  และการปกครองทรัพย์สิน
ทางการเงินและการธนาคาร    การพาณิชย์    การค้า    การผลิตอาหาร   และการจ าหน่าย    การปันส่วน   
การขนส่งและการคมนาคม 
    ๔)  การสนับสนุน   ช่วยเหลือโครงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับพลเรือนและการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน 
   ค.  หน้าท่ีตามสายงาน 
    ๑)  การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
    ๒) การปฏิบัติการจิตวิทยา 
    ๓) การประชาสัมพันธ์ 
    ๔) การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง 

ตอนที ่ ๓  การด าเนนิงานกิจการพลเรือน 
  กิจการพลเรือน    หมายถึง  การด าเนินงานของทหารในปัจจัยที่เกี่ยวกับการเมือง   การ
เศรษฐกิจ   การสังคมจิตวิทยา   มุ่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน   ประชาชนให้การสนับสนุนกิจการทหาร   
เพื่อให้สามารถเผชิญต่อสภาวะสงคราม   หรือเหตุการณ์ในภาวะไม่ปกติ   อันเน่ืองมาจากวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 



๑๖๗ 
 

  งานด้านกิจการพลเรือนถือว่าเป็นงานหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่ง    ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
ภารกิจของกองทัพบกในการเสริมความมั่นคงของชาติ   นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนจะต้องปฏิบัติงาน
ตามหลักนิยมกิจการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๒๕   ซึ่งก าหนดขอบเขตการด าเนินกิจการพลเรือนของทหาร
ประกอบด้วยหลักใหญ่ๆ  ๔  ประการ  คือ.- 
  ๑. การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
  ๒. การปฏิบัติการจิตวิทยา 
  ๓. การประชาสัมพันธ์ 
  ๔. การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง 
  ๑. การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
   หมายถึง   การด าเนินการทั้งปวงของหน่วยทหารที่เกี่ยวข้อง หรือกระททบกระเทือนต่อ
ส่วนราชการพลเรือน   ประชาชน   และทรัพยากรในพื้นที่รับผิดชอบ   ทั้งในยามปกติและในยามสงคราม  
เพื่อบรรลุภารกิจของหน่วยตามความต้องการ 
   ก) วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุภารกิจของหน่วย   โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือ.- 
    ๑)  การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนราชการพลเรือนเพื่อประกัน 
ความต่อเน่ืองในการบริหารราชการแผ่นดิน 
    ๒) การด าเนินการต่อประชาชนและทรัพยากรในพื้นที่  เพื่อลดการกีด 
    ๓) การด าเนินการเพื่อประกันว่า   การปฏิบัติการของหน่วยสอดคล้องกับนโยบาย
ทางการเมืองของประเทศ   และเป็นไปตามพันธะข้อผูกพันต่างๆ  ทั้งตามกฎหมายภายในประเทศและ
กฎหมายระหว่างประเทศ 
   ข) ขอบเขตการด าเนินการ   การปฏิบัติการกิจการพลเรือนครอบคลุมถึงการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องงกับการปกครอง    การเศรษฐกิจ    และการสังคมจิตวิทยา  พื้นที่รับผิดชอบสรุปได้ดังนี้.- 
    ๑)  การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
    ๒) การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนราชการพลเรือน 
    ๓) การสนับสนุนการปฏิบัติทางการทหาร   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการลดการ
กีดขวางการรบ   และบรรเทาความสูญเสียอันอาจเกิดจากการสสู่รบ 
    ๔)  การสนับสนุนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
    ๕)  การพัฒนาพลังประชาชน 
    ๖)  การควบคุมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น 
    ๗)  การปกครองดินแดนที่ได้จากการยึดครอง 
 
 



 ๑๖๘ 

    ๒. การปฏิบัติการจิตวิทยา 
   หมายถึง    การเผยแพร่ข่าวสาร   ความคิดเห็นลัทธินิยม   หรือการจูงใจต่างๆ  รวมทั้ง
มาตรการอ่ืนๆ   ตามแผนที่ได้วางไว้   จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม   เพื่อให้มีอิทธิพลเหนือจิตใจกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งที่ต้องการในวิถีทางที่จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ 
 ก.      วัตถุประสงค์    การปฏิบัติการจิตวิทยามีวัตถุประสงค์เพื่อจะก่อให้เกิดอิทธิพลเหนือ
จิตใจกลุ่มเป้าหมาย   มีพฤติกรรมตามความต้องการให้เกิดความร่วมมือกับฝ่ายเรา  โดยอาศัยพื้นฐาน
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเหนือกว่าผลประโยชน์ของตนเองเป็นเคร่ืองจูงใจ   เป้าหมายสุดท้ายที่ส าคัญ  
คือ.- 

    ๑)  การเสริมสร้างขวัญ   ก าลังใจ   และความสามัคคีของฝ่ายเรา 
    ๒) การท าลายขวัญ   ก าลังใจ   และความเป็นปึกแผ่นของฝ่ายเรา 
    ๓) การขัดขวาง  บั่นทอนการปฏิบัติการจิตวิทยาของฝ่ายตรงข้าม 
    ๔) การต่อต้านและตอบโต้การปฏิบัติการจิตวิทยาของฝ่ายตรงข้าม 
   ข. ขอบเขตด าเนินการ  ขอบเขตการด าเนินงานส าคัญๆ  ในทัศนะของการทหาร คือ 
    ๑)  การโฆษณาชวนเชื่อ 
    ๒) การแสดงก าลัง   หรือการแสดงการคุกคามที่จะใช้ก าลัง 
    ๓) การปฏิบัติการทางยุทธวิธี  ที่มุ่งกระท าเพื่อผลทางจิตวิทยาโดยเฉพาะ  เช่น  การ
ปกปิด  และการลวงทางยุทธวิธี 
  ๓. การประชาสัมพันธ์ 
   ก.   การประชาสัมพันธ์ หมายถึง    การด าเนินการอย่างต่อเน่ือง   เพื่อก่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดีของบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน   หน่วยงานต่อหน่วยงาน    ตลอดจนรัฐบาลกับประชาชน
ในชาติเพื่อให้เกิดความสามัคคี   ความเข้าใจ   และความเห็นสอดคล้องในอันที่จะท าให้ประชาชนในชาติ
ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล  เพื่อสนองวัตถุประสงค์ของชาติ 
   ข.   การประชาสัมพันธ์ทหาร   หมายถึง   การด าเนินการอย่างสุขุมรอบคอบต่อเนื่อง  และ
มีแผนการที่จะต้องด ารงความพยายามในอันที่จะสร้าง            และรักษาไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีต่อกันภายใน 
สถาบันทหารกับสถาบันอื่นๆ  รวมทั้งสถาบันทหารกับกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
    ๑)  วัตถุประสงค์    การประชาสัมพันธ์ทหาร   เพื่อรวมพลังทหารกับสถาบันอื่นๆ  
และประชาชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงของชาติทางหนึ่งด้วย 
    ๒)  การด าเนินการ   การประชาสัมพันธ์ทหาร   แบ่งลักษณะการด าเนินการแยก
เป็น  ๓  ประเภท  คือ.- 
     ก.   ประชาสนเทศ   คือ  ความเกี่ยวข้องกันระหว่างทหารกับประชาชน  เป็นหน
น้าที่ของทหารที่จะต้องเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนทราบ  และมีความมุ่งหมาย คือ 
 



๑๖๙ 
 

      (๑)  เพื่อให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริง   ในกิจการทหารให้มากที่สุดเท่า 
ที่จะท าได้  โดยไม่เป็นการเปิดเผยความลับของทางราชการ 
      (๒)  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนช่วยเหลือสนับสนุนกิจการทหาร 
เท่าที่สามารถท าได้ 
      (๓)   เพื่อทราบความต้องการของประชาชน   ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการ 
ปรับปรุงกิจการทหารได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
     ข.  เสนาสนเทศ    คือ   ความผูกพันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
ตั้งแต่ระดับสูงกับระดับต่ าสุด  ให้มีความเข้าใจอันเดียวกัน  โดยมีวัตถุประสงค์  คือ 
      (๑)  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้ทหารทุกคน 
      (๒) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความคิดให้แก่ทหาร 
      (๓)  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจ   ระหว่างทหารด้วยกัน 
      (๔)  เพื่อด าเนินการตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายตรงข้าม 
      (๕)  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชน  ในบทบาททางทหาร 
     ค.  ชุมชนสัมพันธ์   คือ  ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหาร  กับชุมชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับหน่วยทหาร 
  การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียงถือเป็นภารกิจ
อย่างหนึ่งของทหารทุกคน  การด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์กระท าได้ด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา 

- ผู้แทนฝ่ายทหาร  (ในพื้นที่) 
- ผู้แทนทหารกองหนุน 
- ผู้แทนชุมชน 
- ผู้แทนกรมรักษาดินแดน 
- ผู้แทนฝ่ายอื่นๆ ตามสมควร 
- นายทหารประชาสัมพันธ์ของหน่วยเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ๓.  สื่อการโฆษณาในการประชาสัมพันธ์  มีดังนี้.- 
   ก)  จัดให้มีการประชุม  การบรรยาย   การสอน  การพบปะ ฯลฯ 
   ข)  จัดให้มีสิ่งพิมพ์ประจ าหน่วย  ประกาศ  แจ้งความ ฯลฯ 
   ค)  ใช้วิทยุกระจายเสียง 
   ง)  การปฏิบัติ  ได้แก่   การสวนสนาม  เป็นต้น 
  ๔.  การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง 
   หมายถึง   การปลูกฝังความเชื่อในระบอบการปกครองของสังคมหนึ่งกับระบอบการ 
ปกครองของอีกสังคมหนึ่ง  ว่าของใครจะเหมาะสมกว่ากัน 
   ก.  หลักในการด าเนินการ  คือ  พยายามปลูกฝังความเชื่อที่มีคุณค่ายิ่งให้ทหารแต่ละคน
ตลอดจนประชาชนทั้งชาติให้เป็นสังคมที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม  มีระเบียบ   วินัย  ขยันอดทน  



 ๑๗๐ 

ประหยัด  เสียสละ   มีความเข้าใจและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  มุ่งเสริมสร้างก าลังใจกระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครอง  และสถาบันอันเป็นที่
เคารพเททิดทูนของเขาโดยไม่ย่อท้อและไม่หวั่นเกรงต่ออันตรายทั้งปวง 
   ข.   วัตถุประสงค์ในการปลูกฝังอุดมการณ์ในหน่วยทหาร 
                ๑)    เพื่อยึดเหนี่ยวความคิดความเชื่อของก าลังภายในหน่วยให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันโดยมีความหมายซึ้งในคุณค่าและความส าคัญของชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย์   และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
            ๒) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง   และก าลงัใจในการต่อสู้ของก าลังพลและ
เสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วย 
              ๓)    เพื่อเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
              ๔)    เพื่อด าเนินการตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายตรงข้าม 
              ๕)    เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชน  ในบทบาททางทหาร  
   ค.  ปัจจัยส าคัญในการปลูกฝังอุดมการณ์ 
    ๑)     การเสริมสร้างคุณธรรมแห่งจิตใจ 
    ๒)    การเสริมสร้างความมีวินัย 
    ๓)    การเสริมสร้างความเข้าใจในระบอบ  และลัทธิการปกครองต่างๆ   
และชี้แจงให้เห็นถึงข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับการปกครองของเรา 

          ๔)    การเสริมสร้างศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
เป็นประมุข 
 

 
 
 
 
 
 

พันเอก  อ านาจ      ไกรสงคราม   อาจารย์หัวหน้าส่วนวิชาทหาร 

กองวิชาฝ่ายอ านวยการและความรู้ทั่วไป    ส่วนวิชาทหาร  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 


