
บทที่ ๔ 
การวางแผนการปฏิบัติการขาวสาร 

 
 ในบทนี้จะกลาวถึงขั้นตอนในการวางแผนการปฏิบัติการขาวสาร ในฐานะที่
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการแสวงขอตกลงใจ  โดยจะกลาวโดยสงัเขปถึงกิจที่ตอง
กระทําในแตละกลุมงาน ๔  กลุมไดแก การวิเคราะหภารกิจ, การพัฒนาหนทางปฏิบตัิ, 
การวิเคราะหหนทางปฏิบัตแิละการตกลงใจและปฏิบัต ิ

ทบ. อยูระหวางการพัฒนาหลักนิยมฉบับถาวร  ที่เกีย่วกับการปฏิบตัิการ    
ขาวสารและสงครามขาวสาร จึงยังไมไดแบงมอบความรับผิดชอบในเรื่องนี้ใหแก
หนวยใดเปนการเฉพาะ    อยางไรก็ตาม ในชั้นตนนี้ จะถือวาการปฏบิัติการขาวสาร 
อยูในความรับผิดชอบทางฝายอํานวยการของสายงานยุทธการ     ดังนั้น บทบาทของ
ฝายอํานวยการ ที่เกี่ยวของกับการวางแผนการปฏิบัติการขาวสารที่จะกลาวตอไปนี ้   
จึงเปนบทบาทของ สธ.๓/ฝอ.๓  หรือ ผูชวย เปนสําคัญ   

การวางแผนการปฏิบัติขาวสาร    ควรตองดําเนินการไปพรอมๆ กับการ       
จัดเตรียมสนามรบดานการขาวและการวางแผนการปฏิบัติการทางทหารอื่นๆ โดยควร
ตระหนกัวาการปฏิบัติการขาวสารที่มีประสิทธิภาพนั้น จะเปรียบเสมือนตัวเพิ่มอํานาจ
กําลังรบของฝายเรา และเปนเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่สามารถนํามาใชไดเพื่อเพิ่ม
โอกาสในความสําเร็จของภารกิจ 

การกลาวถึง ๔ กลุมงานของกระบวนการแสวงขอตกลงใจ นบัวาเปน            
จุดเริ่มตนที่ด ี ในการกําหนดแนวความคิดในการวางแผนการปฏิบัติการขาวสารอยาง
เปนขั้นตอน แตก็อาจสรางความสับสนไดเชนเดยีวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูที่
ไมเขาใจรายละเอียดของขั้นตอนการแสวงขอตกลงใจอยูเปนทุนเดิม       อยางไรก็ตาม 
แผนภาพตอไปนี้ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของการกําหนดแนวความคิดในการ
ปฏิบัติการขาวสาร นาจะชวยใหสามารถทําความเขาใจไดดียิ่งขึ้น     
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ขั้นตอนการกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติการขาวสาร 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจสําคัญยิ่งของ
การปฏิบัติการ

ขาวสาร 

ภารกิจ 
แถลงใหม 

แนวทางในการ
วางแผนของ     
ผูบังคับบัญชา 

เจตนารมณของ 
ผูบังคับบัญชา 

ภารกิจของการปฏิบัติการขาวสาร 

แนวความคิดในการปฏิบัติการขาวสาร 
เพื่อสนับสนุนภารกิจของหนวย 

เปาหมายของการ
ปฏิบัติการขาวสาร 

เปาหมายของการ
ปฏิบัติการขาวสาร 

เปาหมายของการ
ปฏิบัติการขาวสาร 

กิจในการทํา
สงคราม

อิเล็กทรอนิกส 

กิจในการปฏิบัติการ
จิตวิทยา 

กิจขององคประกอบ
หรือกิจกรรมอื่น 

กิจในการ
ลวง 
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จากแผนภาพขางตน จะเห็นวา สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย   จะเปนผูกําหนด
ภารกิจของการปฏิบัติการขาวสารขึ้นในชัน้ตน     ซ่ึงจะพิจารณาจากกิจสําคัญยิ่งของ
การปฏิบัติการขาวสาร, ภารกิจแถลงใหม, เจตนารมณของผูบังคับบัญชาและแนวทาง
ในการวางแผนของผูบังคับบัญชา  โดย  สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย  จะกําหนดภารกิจ
ของการปฏิบัติการขาวสารขั้นสุดทายเมื่อผูบังคับบัญชาไดตกลงใจเลือกหนทางปฏบิัติ
ของฝายเราแลว ทั้งนี้ภารกิจของการปฏิบัติการขาวสารจะตองประกอบไปดวย         
เปาหมายของการปฏิบัติการขาวสาร   ซ่ึงสนับสนุนหนทางปฏิบัติที่ผูบังคับบัญชาได
เลือกไว 

การกําหนดแนวความคดิในการปฏิบัติการขาวสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจ 
ของหนวย     จะตองชดัเจน รัดกุม  และสอดคลองกับเจตนารมณของผูบังคับบัญชา      
รวมทั้งมีการพจิารณาใชเครื่องมือที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด   โดยในระหวางการ
พัฒนาหนทางปฏิบัตินั้น สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย  จะพัฒนาแนวความคิดในการ
ปฏิบัติการขาวสารรองรับแตละหนทางปฏบิัติไปดวย โดยจะกําหนดออกมาใน
ลักษณะของเปาหมายขององคประกอบและกิจกรรมของการปฏิบัติการขาวสาร 
รวมทั้งกําหนดเครื่องมือหรือหนวย ทีเ่กี่ยวของในการปฏิบัติตามองคประกอบหรือ
กิจกรรมเหลานั้น 

เปาหมายของการปฏิบัติการขาวสาร ตองมีความชัดเจนโดยมีลักษณะ
คลายคลึงกับการกําหนดเปาหมายในการวางแผนดําเนินกลยุทธ ซ่ึงอาจจะเปน         
ภูมิประเทศหรือหนวยทหารในพื้นที่ปฏิบตัิการ   ส่ิงที่แตกตางไปบางก็คือ เปาหมาย
ของการปฏิบัติการขาวสาร อาจเกีย่วของกับกิจกรรมหรือองคประกอบของการ
ปฏิบัติการขาวสารมากกวา ๑ อยาง   หรือโดยนัยกลับ กิจในการปฏิบัติการขาวสาร  
ซ่ึงเปนงานที่กาํหนดขึ้นมาเพือ่ทําใหภารกิจของหนวยสําเร็จตามความตองการ    อาจ
จําเปนตองเกี่ยวของกับเปาหมายของการปฏิบัติการขาวสาร มากกวาหนึ่งเปาหมายก็
เปนได  

แผนการปฏิบัติการขาวสาร ตองมีความออนตัว  และพรอมที่จะปรับเปลี่ยน
ใหสอดคลองกับสถานการณที่พัฒนาอยูตลอดเวลา องคประกอบและกิจกรรมของการ
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ปฏิบัติการขาวสารบางอยาง  เชน การปฏิบัติการจิตวิทยา, การรักษาความปลอดภยัใน
การปฏิบัติการ, การลวง, การประชาสัมพันธ ฯลฯ ตองใชเวลาในการวางแผน        
และการเตรยีมการ รวมทั้งตองการการประเมินผลการปฏิบัติโดยตอเนื่อง ดังนั้น       
จึงมีความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับงานดานขาวกรอง, การเฝาตรวจ และการ
ลาดตระเวน เพื่อที่จะไดนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏบิัติการขาวสารใหมี
ประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณตลอดเวลา 
 
๔.๑ กลุมงานการวิเคราะหภารกิจ 
 เมื่อไดรับภารกิจจากหนวยเหนือ ผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการจะ          
ทําการวิเคราะหภารกจิและจดัทําประมาณการขั้นตน    การวิเคราะหภารกิจจะชวยให 
ผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการเขาใจปญหาที่แทจริง, ชวยใหผูบังคับบญัชาหนวยรอง
เขาใจเจตนารมณของผูบังคับบัญชาหนวยเหนืออยางชัดเจน รวมทั้งชวยใหผูบังคับบัญชา
และฝายอํานวยการ มองเหน็ภาพสนามรบที่ชัดเจนและตรงกัน 
 ในชวงนี้ สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย จะรวมในการจดัทําประมาณการขัน้ตน,     
รับทราบแนวทางในการวางแผนขั้นตนของผูบังคับบัญชา, ทบทวนประมาณการ         
การปฏิบัติการขาวสารที่อาจทําไวแลว และเตรียมการที่จะทําแผนการปฏิบัติในอนาคต 
 แนวทางในการวางแผนขั้นตนของผูบังคับบัญชา เร่ิมขึ้นจากการมองเห็น
ภาพสนามรบซึ่งไดมาจากการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน ซ่ึงในขั้นตอนนี ้
สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย  สามารถนําเสนอขอมูลในเรื่องการปฏิบัติการขาวสารแก        
ผูบังคับบัญชา โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวความคิดในการปฏิบัติการขาวสารเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของหนวย 
 โดยปกต ิ ผูบังคับบัญชาจะใหแนวทางในการวางแผนขัน้ตนในการ
ปฏิบัติการขาวสารที่อาจครอบคลุมถึงการปฏิบัติของฝายเราที่ตองการปกปด และ
แนวทาง ในการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการลวง, การรักษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการ,      การปฏิบัติการจิตวิทยา หรือเร่ืองอื่นๆ  ซ่ึงเมื่อผูบังคับบัญชาไดกําหนด
แนวทางในการ  วางแผนขั้นตนแลว  สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย จะประเมินสถานการณ
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ดานการปฏิบตัิการขาวสารขั้นตน รวมทั้งพัฒนาปรบัปรุงขอมูลขาวสารดาน
สารสนเทศใหทันสมัย 
 
 เครื่องมือที่สําคัญของ สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย ในขัน้ตอนนี้คือการจัดทํา
ประมาณการการปฏิบัติการขาวสาร ซ่ึงการประมาณการนี้จะกระทาํอยางตอเนื่อง
ตลอดหวงของการปฏิบัติภารกิจ และสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานในการจัดทําแผน/
คําสั่งในโอกาสตอไป รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติ (ถามี) 
 ผลผลิตที่ไดจากกลุมงานวิเคราะหภารกิจ ไดแก ภารกิจแถลงใหม,         
เจตนารมณของผูบังคับบัญชา, แนวทางในการวางแผนของผูบังคับบัญชา และคําสั่ง
เตือนอยางนอยหนึ่งฉบับ    สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย จะตองแนใจวาผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากกลุมงานนีจ้ะตองมีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการขาวสารดวย 
 ในขั้นการวิเคราะหภารกิจนี ้ มักเริ่มตนดวยการตรวจสอบแผน/คําสั่งของ
หนวยเหนือขึน้ไป ๒ ระดบั ศึกษาการใชเครื่องมือและการปฏิบัติที่เกี่ยวของ รวมถึง
แหลงทรัพยากรของเครื่องมือในการปฏิบตัิการขาวสาร และเครื่องมอืของหนวยเหนือ
ที่สามารถนํามาใชได 

สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย จะตองพจิารณากําหนดความตองการเครื่องมือที่
จะตองนํามาใชในการปฏิบตัิตามกิจเฉพาะ, กิจแฝงและกิจสาํคัญยิ่ง    เครื่องมือในการ
ปฏิบัติการขาวสารอาจเปนหนวยในอัตรา, หนวยบรรจุมอบ หรือหนวยข้ึนสมทบ ซ่ึงมี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการขาวสาร  รวมไปถึงหนวยที่มีความสามารถใน         
การปฏิบัติการขาวสาร แตไมไดรับการบรรจุมอบ หรือ ขึ้นสมทบ  

ในขั้นตอนนี้ อาจมีความจําเปนที่จะตองพจิารณาขอจํากดัของการปฏิบัติการ
ขาวสารดวย เชน กฎหมาย, ศีลธรรม, สภาพสังคมจิตวิทยา, ปจจัยทางการเมือง       
รวมไปถึงการประเมินเกณฑเสี่ยง ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการขาวสารตลอดหวงของ
การปฏิบัติการ 
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๔.๒ กลุมงานการพัฒนาหนทางปฏิบัติ 
 เมื่อผานขั้นตอนการบรรยายสรุปวิเคราะหภารกิจแลว ฝายอํานวยการจะเริ่ม
ดําเนินการพัฒนาหนทางปฏบิัติ ซ่ึงหนทางปฏิบัติจะตองขึ้นอยูกับภารกิจแถลงใหมที่
กําหนดขึ้น, เจตนารมณของผูบังคับบัญชาและแนวทางในการวางแผนของผูบังคับบัญชา    
สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย จะตองพัฒนาแนวความคิดในการปฏิบัติการขาวสาร         
และกําหนดกจิของการปฏิบัติการขาวสารสําหรับแตละหนทางปฏิบัต ิ
 ในขั้นตอนการวิเคราะหอํานาจกําลังรบเปรียบเทียบนัน้ ตองตระหนักดวยวา
การปฏิบัติการขาวสารที่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถเพิ่มอํานาจกําลังรบใหกับฝายเรา
ไดดวย เชน การลวงสามารถสรางอิทธิพลในการใชอํานาจกําลังรบของฝายตรงขามใน
พื้นที/่หวงเวลาที่ฝายเราไดเปรียบ, การตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ สามารถที่จะลด
ความนาเชื่อถือของการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขาม โดยการเปดเผยการบิดเบือน
แลวใหขอมูลที่ถูกตอง หรือ การประชาสัมพันธ สามารถสรางความนาเชื่อถือใหเกิด
กับฝายเรา เปนตน 

ในการวางกําลังขั้นตน  สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย  จะตองแนใจวาหนทาง
ปฏิบัติที่จะพฒันาขึ้นนั้น ไดพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากการใชเครื่องมือใน
การปฏิบัติการขาวสารแลว เพราะตองไมลืมวาการปฏิบัติการขาวสารเปนการเพิ่ม
อํานาจกําลังรบของฝายเราไดทางหนึ่ง จึงอาจชวยในการลดจํานวนการใชหนวย
ดําเนินกลยุทธลงได หรืออาจจะเปนการเพิ่มทางเลือกในการกําหนดหนทางปฏิบัตใิน
ลักษณะอื่น      

ในขั้นตอนการพัฒนาแผนดาํเนินกลยุทธ สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย จะกาํหนด
เปาหมายของการปฏิบัติการขาวสารโดยชดัเจน เปาหมายนี้อยูบนพืน้ฐานของกิจใน
การปฏิบัติการขาวสารที่กําหนดไวในขัน้ตน จากนั้นจะตองพิจารณาการใชเครื่องมือ
และทรัพยากรที่จะทําใหประสบผลสาํเร็จตามเปาหมาย 

โดยสรุปคือ สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย     ควรกําหนดรายละเอียดตอไปนี้ใน
แตละหนทางปฏิบัติ 

- แนวความคิดในการปฏิบัติการขาวสาร       เพื่อสนับสนุนแตละหนทาง



 ๒๙

ปฏิบัติ 
- เปาหมายของการปฏิบัติการขาวสาร 
- กิจที่จะตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
- รายการเครื่องมือที่สําคัญ 
- การประเมินเกณฑเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้นในการปฏิบัติการขาวสาร 
- ความตองการขาวสาร ที่สนับสนุนการปฏิบัติการขาวสาร 

  ตารางประสานสอดคลองของการปฏิบัติการขาวสาร จะเปนเครื่องมือที่
สําคัญในการกําหนดหวงเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินการแตละกิจกรรม หรือแตละ        
องคประกอบของการปฏิบัติการขาวสาร โดยเปนหนาที่ของ สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย 
ที่จะตองสรางความสอดคลองของการปฏิบัติการขาวสารเขากับกิจทางยุทธวิธีอื่นๆ         
ที่เกิดขึ้นในแตละหนทางปฏิบัติ ตารางนี้จะทําใหเห็นวากิจใดบางมีความจําเปนที่        
จะตองปฏิบัติกอนกิจอื่นๆ 
 
๔.๓  กลุมงานการวิเคราะหหนทางปฏิบัติ 
 การวิเคราะหหนทางปฏิบัติกระทําเพื่อหาขอดี/ขอเสีย ของแตละหนทางปฏบิตั ิ
เพื่อนําไปเปรียบเทียบและใหขอเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับผูบังคับบัญชา  
โดยใชกรรมวิธีหลักคือ การวาดภาพการรบ     ความมุงหมายของการวาดภาพการรบ
เพื่อกระตุนความคิดและทําความเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออาจจะไมเกิดขึ้น การวาดภาพ
การรบที่มีประสิทธิภาพ เปนการทําใหฝายอํานวยการ ไดรวมกันพิจารณาในเรื่องของ
จุดออนและจุดแข็งของแตละหนทางปฏิบัติ การวาดภาพการรบชวยให สธ.๓/ฝอ.๓ 
หรือ  ผูชวย  เห็นภาพของความประสานสอดคลองของการปฏิบัติการขาวสารกับ        
การปฏิบัติของหนวยดําเนินกลยุทธ รวมถึงระบบปฏิบัติการในสนามรบทั้งหมด   
 กอนที่จะดําเนนิการวาดภาพการรบ สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย จะกาํหนด
ปจจัยในการเปรียบเทียบทางดานการปฏิบตัิการขาวสาร เพื่อเตรียมนําไปพิจารณา  
เปรียบเทียบในแตละหนทางปฏิบัติ ปจจัยเหลานีจ้ะเปนตัวชวยวินิจฉัยใหเห็นถึงความ
แตกตางของแตละหนทางปฏิบัติ โดยอาจประกอบดวย ระยะเวลาที่ใชในการ           



 ๓๐

ปฏิบัติการขาวสาร, จํานวนหวงเวลาที่ฝายเราครองความเหนือกวาดานสารสนเทศ  ซ่ึงจะ          
นําไปสูความสําเร็จของภารกิจ,   จํานวนจุดตกลงใจที่จําเปนจะตองไดรับการสนับสนุน 
 
ในเรื่องการปฏิบัติการขาวสาร, ความคุมคาในการปฏิบัติการขาวสารและความเสี่ยง
ของหนวยรองในการถูกกระทําจากฝายตรงขาม 
 
๔.๔  กลุมงานการตกลงใจและการปฏิบัติ 
  กลุมงานนี้ ประกอบดวยการเปรียบเทยีบขอดี/ขอเสีย ของแตละหนทาง
ปฏิบัติ  โดยฝายอํานวยการในแตละสายงาน จะพจิารณาขอดี/ขอเสียของแตละหนทาง
ปฏิบัติตามความคิดของตน  ในขณะที่ สธ.๓/ฝอ.๓ หรือ ผูชวย  จะพิจารณาวา  หนทาง
ปฏิบัติใดที่การปฏิบัติการขาวสารสามารถใหการสนับสนนุไดดีที่สุด โดยอยูบนพื้นฐาน 
ที่ไดกําหนดไวแลวในระหวางการวาดภาพการรบ 
  หลังจากที่ฝายอํานวยการ ไดเสนอขอเปรียบเทียบของแตละหนทางปฏิบัติ
ตามปจจัยเปรียบเทียบของแตละสายงาน  ผูบังคับบัญชาก็จะใชขอมูลขาวสารและ
ประสบการณที่มีอยู พิจารณาตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติที่เห็นวาเหมาะสมที่สุด         
เมื่อผูบังคับบัญชาตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติใดแลว  แนวความคิดในการปฏิบัติของ
หนทางปฏิบัตินั้น ก็จะถูกพัฒนาเปนแนวความคิดในการปฏิบัติของแผนหรือคําสั่ง      
ในขณะเดียวกันแนวความคิดในการปฏิบัติการขาวสารเพื่อสนับสนุนหนทางปฏิบัตินั้น 
ก็จะถูกพัฒนาเปนแนวความคิดในการปฏิบัติการขาวสารของแผน/คําสั่ง ตอไป ซึ่งอาจ
ปรากฏอยูใน  ขอ ๓ การปฏิบัติ หรือสามารถกําหนดเปนรายละเอียดในผนวกการ
ปฏิบัติการขาวสารประกอบแผนก็ได 


