
บทที่ ๕ 
การปฏิบัติการขาวสารเพื่อตอบสนอง 

แนวทางการใชกําลังของ ทบ. 
 

การปฏิบัติการขาวสาร   เปนการปฏิบัตทิี่กระทําตลอดหวงเวลาตั้งแตใน  
ยามปกต,ิ ตลอดหวงของความขัดแยงระดับต่ํา ไปจนถึงหวงของการเกิดสงคราม           
โดยสามารถใชเปนเครื่องมืออีกประเภทหนึ่ง เพื่อบรรลุวัตถุประสงคทางยุทธศาสตร, 
ยุทธการ และยทุธวิธี 
 ในยามปกติ การปฏิบัติการขาวสารของ ทบ.    อาจกระทําโดยเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติการขาวสารในกรอบของรัฐบาล, ภายใตกรอบของยุทธศาสตรการ  
ปองกันประเทศ กห.  หรือภายใตแนวทางทีก่ําหนดขึ้นโดย บก.ทหารสูงสุด    แตไมวา
จะกระทาํโดยอยูภายใตกรอบหรือแนวทางใดก็ตาม ก็ถือวาเปนการปฏิบัติเพื่อ           
จัดเตรียมขอมูลและเตรียมความพรอมที่จะนําไปสูการทําสงครามขาวสารในหวงวิกฤติ 
 ในยามปกติ การปฏิบัติการขาวสารของ ทบ.   จะมุงเนนในการปฏิบัติเชิงรับ
เปนสําคัญ  แตเมื่อมีความขดัแยงระดับต่ําเกิดขึ้น    องคประกอบและกิจกรรมของการ
ปฏิบัติการขาวสารของ ทบ. จะมุงไปสูการดําเนินการทีม่ีความเปนเชงิรุกมากขึ้นเปน
ลําดับ    บางองคประกอบหรือกิจกรรมของการปฏิบัติการขาวสารจะมีความเขมขน
มากขึ้น โดยมีการกําหนดเปาหมายและวตัถุประสงคของแตละองคประกอบ/กิจกรรม
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น   ซ่ึงยอมทําใหการทุมเททรัพยากรเพื่อการปฏิบัติการขาวสารในแตละ
องคประกอบ/กิจกรรม จะสามารถกําหนดขึ้นไดโดยสอดคลองกับสภาพแวดลอมใน
ขณะนัน้ ในหวงเวลาดังกลาวนี้ จึงนับวาเปนการปรับเปลี่ยนสถานะของการปฏิบัติการ
ขาวสารในยามปกติไปสู “สงครามขาวสาร” ซ่ึงจะดําเนินตอไปจนกระทั่งเหตกุารณ
กลับเขาสูภาวะปกต ิ
 ทบ. มีแนวทางการใชกําลังที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว     ซ่ึงแตกตาง
จากกองทัพประเทศอื่นในโลกอยางเหน็ไดชัด ไมเพียงตองแบกรับภาระในการปองกนั
ประเทศเชนเดยีวกับ ทบ. ประเทศอื่นเทานั้น  แต ทบ. ยังมีความรับผิดชอบตอความ
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สงบเรียบรอยของสังคมไทย  และบอยครั้ง ที่ไดรับความไววางใจใหจดักําลังไปปฏิบัติ
ภารกิจรักษาสันติภาพในกรอบขององคการสหประชาชาติ และฟนฟูมิตรประเทศที่
ไดรับผลกระทบจากภยัสงคราม  จึงเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับผูบังคับหนวยและฝาย
อํานวยการ  ทกุระดับเปนอยางยิ่งวา  จะสามารถนําหลักการของการปฏิบัติการขาวสาร
มาประยุกตใชเพื่อตอบสนองแนวทางการใชกําลังของ ทบ. ที่มีความหลากหลายนี้
ไดอยางมี   ประสิทธิภาพอยางไร 

 
๕.๑ แนวทางการใชกําลังของ ทบ. 
 ในปจจุบนั ทบ. กําหนดแนวทางการใชกําลังไว ๕ ประการ    ไดแก 
 ๕.๑.๑    การปองกันชายแดน/การปองกันประเทศ 
 ๕.๑.๒   การรกัษาความมัน่คงภายใน 
 ๕.๑.๓   การรกัษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 
 ๕.๑.๔   การชวยพัฒนาประเทศ 
 ๕.๑.๕   การปฏิบัติการทางทหารที่ไมใชสงคราม   (Military   Operations 
 Other Than War – MOOTW) 
 
 การปองกันชายแดน เปนการใชกําลังของ ทบ. ในยามปกติ โดยเนนการ
สนธิกําลังรบหลักกับกําลังประจําถ่ินจัดเปนกําลังปองกันชายแดน   และปฏิบัตติาม
พันธกิจ ๔ ประการ  ของแนวความคิดในการสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดน 
ซ่ึงประกอบดวยการปฏิบัติการพิเศษในพืน้ที่ระวังปองกนั, การเฝาตรวจและปองกนั
ชายแดน, การจัดระเบยีบพื้นที่ชายแดน และการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกบั
ประเทศเพื่อนบาน 
 การใชกําลังของ ทบ. เพื่อปองกันชายแดนในยามปกติ  ไปจนถึงการปฏิบัติ
ตามแผนเผชิญเหตุและแผนปองกันประเทศ มีรายละเอียดตามตารางที่ ๕.๑  ซ่ึงเปน
การใชกําลังตามลักษณะของความขัดแยงทีพ่ัฒนาไปอยางตอเนื่อง 
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ตารางที่ ๕.๑     ขั้นตอนการใชกําลังเพื่อปองกันชายแดน/ปองกันประเทศ 
 

 
ขั้นตอน 

การใชกําลัง 

 
กําลังที่ใช 

 
ขั้นตอนในแผน 
เผชิญเหตุ 

 
ขั้นตอนใน 

แผนปองกันประเทศ 

 
๑ 

 
กําลังปองกันชายแดน 

 
ขั้นที่ ๑ (ขั้นเตรียมการ) 

 
ขั้นที่ ๑ (ขั้นปกติ) 

 ประจําป,  กองรอย   
 เตรียมพรอมของ ทภ.   
๒ หนวยพรอมรบ 

เคลื่อนที่เร็วของ ทบ. 
ขั้นที่ ๒ (ขั้นปฏิบัติการ) ขั้นที่ ๑ (ขั้นปกติ) 

๓ กรม ร.ฉก.ของ ทภ., ขั้นที่ ๒ (ขั้นปฏิบัติการ) ขั้นที่ ๒ (ขั้นเตรียมการ) 
 พล.ร.๙   
๔ กําลังเต็มขนาดของ ทบ. - ขั้นที่ ๓ (ขั้นปฏิบัติการ) 

    
  
 หนวยงานหลักที่รับผิดชอบการรักษาความมั่นคงภายในคือ   กอ.รมน. ซ่ึง
ทําหนาที่เปนศูนยกลางประสานความรวมมือระหวางสวนราชการตาง ๆ     โดยที่ ทบ. 
เปนหนวยงานหลักหนวยหนึง่ที่เปนกลไกสาํคัญของ กอ.รมน.     กําลังของ ทบ. ที่
ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายใน จะดําเนินงาน ๓ ประการ ไดแก งานการพัฒนา        
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข, งานขจัด      
เงื่อนไขตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ  และงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง
เสริมดวยการปฏิบัติงานดานการขาวและการปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ 
 การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ โดยปกติอยูในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงมหาดไทย     ดังนั้น การใชกําลังของ ทบ. เพื่อเขาระงับเหตุการณใด ๆ ที่
มีผลตอความสงบเรียบรอยภายในประเทศ จะกระทําเมื่อมีมติ ครม. ใหดําเนนิการ    
เทานั้น  อยางไรก็ตาม ทบ. ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินการดานการขาว
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เพื่อติดตามสถานการณ และเตรียมการปฏิบัตทิี่จําเปนเพื่อใหมีความพรอมที่จะใช
กําลังเมื่อไดรับคําสั่ง 
 ในดานการชวยพัฒนาประเทศ  หนวยของ ทบ. มีความเกีย่วของใน ๓ 
ลักษณะคือ ในฐานะผูวางแผน อํานวยการ ประสานงาน, ในฐานะที่เปนหนวย            
ปฏิบัติหลัก และในฐานะที่ใหการสนับสนนุสวนราชการอื่น ๆ    โดยปกติ  ในการ     
ชวยพัฒนาประเทศนั้น ทบ. จะมอบหมายให  พล.พัฒนา ๑ – ๔ และ พล.ช. เปน    
หนวยหลักในการดําเนินการ 
 ทบ. ยังมีความรับผิดชอบในการปฏิบัตภิารกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนอืจากที่   
กลาวมาแลว ซ่ึงรวมเรียกวาการปฏิบัตกิารทางทหารที่ไมใชสงคราม เชน การ          
ชวยเหลือผูประสบภัยอันเนือ่งมาจากภยัธรรมชาติ, การชวยฟนฟบููรณะโครงสราง   
พื้นฐานของมติรประเทศที่ไดรับผลกระทบจากภยัสงคราม, การสนับสนนุการรักษา
สันติภาพในกรอบขององคการสหประชาชาติ, การสนับสนุนการปองกันและ      
ปราบปรามยาเสพติด, การจบักุมผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย   เปนตน 
 
๕.๒ การปฏิบัติการขาวสารเพื่อตอบสนองภารกิจของ ทบ.  
 ดวยความหลากหลายของแนวทางการใชกําลังของ ทบ. ตามที่กลาวขางตน 
จึงทําใหการกาํหนดแผนปฏิบัติการขาวสารของ ทบ.  ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนนุ
แนวทางการใชกําลังในแตละดานเปนสิ่งที่ทาทายอยางยิ่ง    ความสําเร็จของการ
ปฏิบัติการขาวสาร จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยและกําลังพลทุก
ระดับของ ทบ. 
 ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติการขาวสาร    ไดกลาวไวแลวในบทที่ ๔ ซ่ึง
แมวา จะเนนที่การวางแผนตามขั้นตอนการแสวงขอตกลงใจของผูบังคับบัญชาและ
ฝายอํานวยการ ที่ดูเหมือนจะเปนประโยชนเฉพาะการสนับสนุนการปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธี แตโดยความเปนจริงแลว แนวทางที่นําเสนอในบทที่ ๔ นั้นสามารถนําไป
ประยุกตใชในทุกโอกาสและทุกระดับของการปฏิบัติการ 
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 ตารางที่ ๕.๒ แสดงใหเหน็ถึงแนวทางในการปฏิบัติการขาวสารที่สอดคลอง
กับแนวทางการใชกําลังของ ทบ.  ทั้งในภาวะปกติและไมปกติ       
 
ตารางที่ ๕.๒ การปฏิบตัิการขาวสารของ ทบ. ในภาวะปกติและไมปกต ิ
 

การปฏิบัติการขาวสาร 
      ของ ทบ. 

หนวย             
รับผิดชอบ 

ทางฝายอํานวยการ 

หนวยท่ีกําหนด 
รายละเอียด 
การปฏิบัติ 

หนวย  
ปฏิบัติหลัก 

 
๑.  ในภาวะปกติ       เปนการ    
ปฏิบัติการขาวสารเชิงรับ       
ที่มุงเนนเรื่อง 
   ๑.๑  การสนับสนุนทาง
อิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๒  การปองกันเครือขาย
คอมพิวเตอร 
  ๑.๓  มาตรการ รปภ. 
  ๑.๔  การประชาสัมพันธ 
 
  ๑.๕  การปฏิบัติการกิจการ     
พลเรือน 
  ๑.๖  การตอตานการโฆษณา
ชวนเชื่อ   
  ๑.๗  การ ปจว. สนับสนุน   
แนวความคิดในการสถาปนา
ความมั่นคงตามแนวชายแดน 

  
       
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
 

ยก.ทบ. 
 

ขว.ทบ. 
กร.ทบ. 

 
กร.ทบ. 

 
กร.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
 
 

สส., ขกท. 
 

ศทท.ทบ. 
 

ขว.ทบ. 
สลก.ทบ. 

 
กร.ทบ. 

 
กร.ทบ.  

 
ศปก.นสศ. 

 
 
 
กําลังปองกัน     
ชายแดน 
ทุกหนวย 

 
ทุกหนวย 
ททบ. และ      

สื่ออื่นของ ทบ. 
ทุกหนวย 

 
แลวแตกรณี 

 
กําลังปองกัน 
ชายแดน 
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ตารางที่ ๕.๒ การปฏิบตัิการขาวสารของ ทบ. ในภาวะปกติและไมปกติ  (ตอ) 
 

การปฏิบัติการขาวสาร 
 ของ ทบ. 

หนวย 
รับผิดชอบ 

ทางฝายอํานวยการ 

หนวยท่ีกําหนด 
รายละเอียด 
การปฏิบัติ 

หนวย 
ปฏิบัติหลัก 

 
๒.  เมื่อเกิดความขัดแยง
ระดับต่ําที่มีการประกาศใช
แผนเผชิญเหตุ        สงคราม
ขาวสารรองรับแผนเผชิญเหตุ 
จะปรากฏใน 
   ๒.๑  เจตนารมณของ ผบ.
ทบ. (ในแนวความคิดในการ
ปฏิบัติ) 
  ๒.๒  ผนวกสงคราม 
ขาวสารประกอบแผนฯ ซึ่ง
ประกอบดวยอนุผนวก : 

- สงคราม 
อิเล็กทรอนิกส 

- การปฏิบัติการ  
  เครือขายคอมพิวเตอร 

- การลวง 
 
- การ ปจว. 
- การรักษาความ 

ปลอดภัยในการปฏิบัติการ 
- การทําลายทาง 

กายภาพ 
- การประชา 

สัมพันธ 

        
 
 
 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
 

ฝกร.ศปก.ทบ. 
ฝขว.ศปก.ทบ. 

 
ฝยก.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สส. 
 

ศทท.ทบ. 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
 

ศปก.นสศ. 
ฝขว.ศปก.ทบ. 

 
ฝยก.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส.๑, ขกท. และ 
รอย.ปสอ.ทบ. 
ทุกหนวย 

 
กําลังตามแผน
เผชิญเหตุ 
แลวแตกรณี 
กําลังตามแผน
เผชิญเหตุ 

กําลังตามแผน
เผชิญเหตุ 
ททบ. และ         

สื่ออื่นของ ทบ. 



  ๓๗

ตารางที่ ๕.๒ การปฏิบตัิการขาวสารของ ทบ. ในภาวะปกติและไมปกติ  (ตอ) 
 

   การปฏิบัติการขาวสาร 
 ของ ทบ. 

หนวย 
รับผิดชอบ 

ทางฝายอํานวยการ 

หนวยท่ีกําหนด 
รายละเอียด 
การปฏิบัติ 

หนวย  
ปฏิบัติหลัก 

 
๓.  ในแผนปองกันประเทศ      
สงครามขาวสารจะปรากฏใน 
   ๓.๑  เจตนารมณของ ผบ.
ทบ. (ในแนวความคิดในการ
ปฏิบัติ) 
  ๓.๒  ผนวกสงครามขาวสาร
ประกอบแผนฯ  ซึ่ง     
ประกอบดวยอนุผนวก : 

- สงคราม 
อิเล็กทรอนิกส 

- การปฏิบัติการ      
เครือขายคอมพิวเตอร 

- การลวง 
- การ ปจว. 
- การรักษาความ   

 ปลอดภัยในการปฏิบัติการ 
- การทําลายทาง 

กายภาพ 
- การประชา 

สัมพันธ 
- อื่นๆ ตามความ 

จําเปน 

  
 

ยก.ทบ. 
 
 

ยก.ทบ. 
 
 

ยก.ทบ. 
 

ยก.ทบ. 
 

ยก.ทบ. 
กร.ทบ. 
ขว.ทบ. 

 
ยก.ทบ. 

 
กร.ทบ. 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

สส. 
 

ศทท.ทบ. 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
ศปก.นสศ. 

ฝขว.ศปก.ทบ. 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
 

ฝกร.ศปก.ทบ. 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
ส.๑., ขกท. และ 
รอย.ปสอ.ทบ. 
ทุกหนวย 

 
กําลังตามแผนฯ 
แลวแตกรณี 

กําลังตามแผนฯ 
 

กําลังตามแผนฯ 
 

ททบ. และ         
สื่ออื่นของ ทบ. 

- 

 
 



  ๓๘

ตารางที่ ๕.๒ การปฏิบตัิการขาวสารของ ทบ. ในภาวะปกติและไมปกติ  (ตอ) 
 

การปฏิบัติการขาวสาร 
 ของ ทบ. 

หนวย 
รับผิดชอบ 

ทางฝายอํานวยการ 

หนวยท่ีกําหนด 
รายละเอียด 
การปฏิบัติ 

หนวย 
ปฏิบัติหลัก 

 
๔.   สงครามขาวสาร   ในการ
สนับสนุนการรักษาความ   
มั่นคงภายใน  ดําเนินการโดย 
   ๔.๑  เสนอแนะแนว      
ความคิดในการทําสงคราม
ขาวสารตอ กอ.รมน. 
   ๔.๒  จัดทําผนวกสงคราม 
ขาวสาร ประกอบแผนการ
รักษาความมั่นคงภายใน ซึ่ง
ประกอบดวยอนุผนวก : 

- สงคราม 
อิเล็กทรอนิกส 

- การปฏิบัติการ      
เครือขายคอมพิวเตอร 

- การลวง 
- การ ปจว. 
- การรกัษาความ    

ปลอดภัยในการปฏิบัติการ 
- การตอตานการ 

โฆษณาชวนเชื่อ 
- การประชา 

สัมพันธ 
- การปฏิบัติการ 

กิจการพลเรือน 

       
 
 

ยก.ทบ./           
ฝยก.ศปก.ทบ. 

 
ฝยก.ศปก.ทบ. 

 
 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
ฝกร.ศปก.ทบ. 
ฝขว.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สส. 
 

ศทท.ทบ. 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
ฝกร.ศปก.ทบ. 
ฝขว.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส.๑, ขกท. และ 
รอย.ปสอ.ทบ.  
ทุกหนวย 

 
กําลังตามแผนฯ 
แลวแตกรณี 

กําลังตามแผนฯ 
 

ทุกหนวย 
 

ททบ. และ 
สื่ออื่นของ ทบ. 
แลวแตกรณี 



  ๓๙

ตารางที่ ๕.๒ การปฏิบตัิการขาวสารของ ทบ. ในภาวะปกติและไมปกติ  (ตอ) 
 

การปฏิบัติการขาวสาร 
ของ ทบ. 

หนวย 
รับผิดชอบ 

ทางฝายอํานวยการ 

หนวยท่ีกําหนด 
รายละเอียด 
การปฏิบัติ 

หนวย  
ปฏิบัติหลัก 

 

๕.   สงครามขาวสาร  ในการ
สนับสนุนการรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ    
ปรากฏเปนผนวกสงคราม 
ขาวสารประกอบแผนการ
รักษาความสงบเรียบรอย   
ภายในประเทศ   ซึ่ง    
ประกอบดวยอนุผนวก : 

- สงคราม 
อิเล็กทรอนิกส 

- การปฏิบัติการ      
เครือขายคอมพิวเตอร 

- การลวง 
- การ ปจว. 
- การรักษาความ    

ปลอดภัยในการปฏิบัติการ 
- การตอตานการ 

โฆษณาชวนเชื่อ 
- การประชา 

สัมพันธ 
- การปฏบิัติการ 

กิจการพลเรือน 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
ฝกร.ศปก.ทบ. 
ฝขว.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

สส. 
 

ศทท.ทบ. 
 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
ฝกร.ศปก.ทบ.  
ฝขว.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส.๑, ขกท. และ
รอย.ปสอ.ทบ. 
ทุกหนวย 

 
กําลังตามแผนฯ 
แลวแตกรณี 

กําลังตามแผนฯ 
 

กําลังตามแผนฯ 
 

ททบ. และ 
สื่ออื่นของ ทบ. 
แลวแตกรณี 

 



  ๔๐

ตารางที่ ๕.๒ การปฏิบตัิการขาวสารของ ทบ. ในภาวะปกติและไมปกติ  (ตอ) 
 

การปฏิบัติการขาวสาร 
ของ ทบ. 

หนวย 
รับผิดชอบ 

ทางฝายอํานวยการ 

หนวยท่ีกําหนด 
รายละเอียด 
การปฏิบัติ 

หนวย 
ปฏิบัติหลัก 

 
๖.   การปฏิบัติการขาวสาร      
ในการชวยพัฒนาประเทศ        
มุงเนนในเรื่อง 

- การ ปจว. 
- การประชา 

สัมพันธ 
- การปฏิบัติการ 

กิจการพลเรือน 

กร.ทบ. 
 
 

กร.ทบ. 
กร.ทบ. 

 
กร.ทบ. 

 
 
 

กร.ทบ. 
สลก.ทบ. 

 
กร.ทบ. 

 
 
 
หนวยปฏิบัติ 
ททบ. และ     

สื่ออื่นของ ทบ. 
แลวแตกรณี 

๗.  การปฏิบัติการขาวสาร       
ในการสนับสนุนการ     
ปฏิบัติการทางทหารที่ไมใช
สงคราม ขึ้นอยูกับลักษณะ
ของการปฏิบัติการ           แต
อยางนอยที่สุดควรครอบคลุม
เรื่องตางๆ ดังนี้ 

- ปจว. 
- การรักษาความ   

ปลอดภัยในการปฏิบัติการ 
- การประชา 

สัมพันธ 
- การปฏิบัติการ 

กิจการพลเรือน 

ฝยก.ศปก.ทบ. 
 
 
 
 
 
 

ฝกร.ศปก.ทบ. 
ฝขว.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ฝกร.ศปก.ทบ. 
ฝขว.ศปก.ทบ. 

 
สลก.ทบ. 

 
ฝกร.ศปก.ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
หนวยปฏิบัติ 
หนวยปฏิบัติ 

 
ททบ. และ     

สื่ออื่นของ ทบ. 
แลวแตกรณี 

 



  ๔๑

 แนวทางการปฏิบัติการขาวสารและสงครามขาวสาร ในแตละกรณีตาม      
ตารางที่ ๕.๒ จะสําเร็จเปนรูปธรรมไดตอเมื่อ นขต.ทบ. และทุกหนวยทีเ่กีย่วของ     
จะตองพจิารณากําหนดแผนรองรับหรือรายละเอียดในการปฏิบัติเพิ่มเติม อีกทั้งตอง   
มีการกับดูแล/ประเมินผลการปฏิบัติโดยตอเนื่อง และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนแผนหรือ
รายละเอียดในการปฏิบัติตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาของสถานการณ 
 ภาคสุดทายของเอกสารฉบับนี้ ไดแสดงตัวอยางของผนวกการปฏิบัติการ
ขาวสาร/ สงครามขาวสาร ที่จัดทําขึ้นรองรับแผนปองกันประเทศ (ในที่นี้ ไดเลือกใช
แผนพิทักษบูรพาของ ทภ.๑ ซ่ึงเปนแผนใชประกอบการศึกษาใน รร.สธ.ทบ.สบส.),    
แผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด ทบ. และแผนนโยบายการแกไขปญหาความมัน่คง
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ทบ. ทั้ง ๓ ผนวกที่แสดงไวนี้ ไมไดผานขั้นตอนของ
กระบวนการแสวงขอตกลงใจตามรายละเอยีดที่กลาวในบทที่ ๔ แตไดจัดทําขึน้เปน
ตัวอยางเพื่อวตัถุประสงคในการศึกษาเปนสําคัญ 
 การปฏิบัติการขาวสารของ ทบ.  ในขณะที่ยังไมมหีลักนิยมถาวรในเรื่องนี้ 
ถือเปนงานในความรับผิดชอบทางฝายอํานวยการของ ยก.ทบ./ฝยก.ศปก.ทบ.  และ 
สธ.๓/ฝอ.๓ หรือผูชวย ของหนวย  แตในบางสถานการณ อาจจําเปนตองจัดตั้งกลุม
ของฝายอํานวยการขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อทําหนาที่ในดานนี้ 
 พึงระลึกเสมอวา การปฏิบัตกิารขาวสารเปนเครื่องมือประเภทหนึ่งทีเ่กีย่วของ
กับการทําสงครามทางความคิดและอารมณ  จึงไมมสูีตรสําเร็จ แตจําเปนที่จะตอง
ไดรับการพัฒนาไปตามเหตกุารณและสภาพแวดลอมแตละขณะ  การปฏิบัติการ
ขาวสารที่มีประสิทธิภาพเปนการเพิ่มอํานาจกําลังรบ และสามารถนําไปสูการเพิ่ม
โอกาสความสําเร็จของภารกิจ อยางไรก็ตาม ในการวางแผนการปฏิบัติการขาวสาร
ที่ดีนั้น           จะตองกระทําอยางสอดคลองกัน และตองอาศัยความริเร่ิม ความ
เปนผูนํา               และจินตนาการ  


