
 ๔๒

ชุดที่  ของ     ชุด 
หนา  ของ  หนา 

 
ผนวกสงครามขาวสาร ประกอบแผนยุทธการท่ี ๑ 
อางถึง แผนที่ มาตราสวน ... 
 
๑. สถานการณ 
 ก. ฝายตรงขาม  
  ๑) ผนวก ... ( ขาวกรอง )  
  ๒) ขีดความสามารถการปฏิบัติการขาวสารของฝายตรงขาม 
   ก) สงครามอิเล็กทรอนิกส  
    (๑)  การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส 
    (๒) การปองกันทางอิเล็กทรอนิกส  
                                 (๓) การสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส 
   ข) การปฏิบัติการจิตวิทยา 
   ค) การประชาสัมพันธ  
   ง) การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
   จ) การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ  
   ฉ) ระบบการรวบรวมขาวสาร  
    (๑) หนวย 
    (๒) เครื่องมือระบบเฝาตรวจ 
   ช) ระบบควบคุมบังคับบัญชา  
   ซ) ขีดความสามารถการทําลายหรือเขาถึงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 
   ฌ) การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ 

ญ) การตอตานขาวกรอง 
 



 ๔๓

ชุดที่  ของ     ชุด 
หนา  ของ  หนา 

 
ผนวกสงครามขาวสาร ประกอบแผนยุทธการท่ี ๑ 

 
 ข. ฝายเรา     
  ๑)  แผนการปฏิบัติสงครามขาวสารของ ทบ. 
                ๒) แผนการปฏิบัติสงครามขาวสารของ ทภ.๒, ทภ.๓ และ ทภ.๔ 
 ค. หนวยขึ้นสมทบ/หนวยแยก  ( ระบุเวลาที่มีผลบังคับใช) 
                 หนวย ปจว.  
  ส.พัน. ๒๑ ( +  )  
  สถานีวิทยุ  
  ชุดตอตานขาวกรอง  
  ชุด ศทท.  
  รอย.ปสอ.ทบ.  
๒. ภารกิจ 
  ทภ. ๑ ปฏิบัติสงครามขาวสารสนับสนุนแผนยุทธการที่ ๑ ( พิทักษบูรพา ) ตั้งแต             
วัน ว-๓๐ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการรวบรวม การประมวลผล และการปฏิบัติ
ตอขอมูลขาวสารของฝายเรา เพื่อสรางความไดเปรียบในการปฏิบัติการ และขัดขวาง/     
ลดประสิทธิภาพ ขีดความสามารถดานสงครามขาวสารและกระบวนการตกลงใจ  
ของฝายตรงขาม  
๓. การปฏิบัติ  
 ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ  
  ๑) เจตนารมณ ของ มทภ.๑ : เจตนารมณในการปฏิบัติสงคราม             
ขาวสารเพื่อสนับสนุนแผนพิทักษบูรพา โดยครองความเหนือกวาดานสารสนเทศ               
ดวยการบูรณาการการปฏิบัติการจิตวิทยา และการปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร                    
เปนหลักในขั้นที่   ๑   และใชสงครามอิเล็กทรอนิกส เปนหลักในขั้นที่   ๒  ใชการลวง       



 ๔๔

 
ชุดที่  ของ     ชุด 
หนา  ของ  หนา 

 
ผนวกสงครามขาวสาร ประกอบแผนยุทธการท่ี ๑ 
 
และการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการในทุกขั้นตอน โดยผลลัพธ    
ที่ตองการคือการจํากัดเสรีการปฏิบัติสงครามขาวสารของฝายตรงขาม 
  ๒) กลยุทธ 
   ก) ขั้นที่ ๑ ขั้นการเตรียมการ  
    (๑) สงครามอิเล็กทรอนิกส (อนุผนวก ๑ สงครามอิเล็กทรอนิกส) 
เฝาฟงการติดตอส่ือสารฝายตรงขาม เนนย้ํามาตรการรักษาความปลอดภัยการ            
ติดตอส่ือสาร 
    (๒) การลวง (อนุผนวก ๒ การลวง)  ทั้งในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและการลวงดวยการเคลื่อนยายกําลัง  
    (๓) การปฏิบัติการกิจการพลเรือน (อนุผนวก ๓ การปฏิบัติการ
กิจการพลเรือน)  
    (๔) การปฏิบัติการจิตวิทยา ในขั้นนี้มุงตอกําลังทหารฝายตรงขาม
ในพื้นที่ปฏิบัติการ เนนในเรื่องการทําลายขวัญกําลังใจและการกอใหเกิดความแตกแยก 
โดยใหมีความสอดคลองกับการลวงตามแผนการลวง รวมทั้งเตรียมการตอตาน         
การโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขามที่กระทําตอกําลังฝายเราและประชาชนในพื้นที่   
ปฏิบัติการ (อนุผนวก ๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา) 
    (๕) การประชาสัมพันธ ( อนุผนวก ๕  การประชาสัมพันธ )  
    (๖) การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (อนุผนวก ๖       
การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ) 
 
 



 ๔๕

ชุดที่  ของ     ชุด 
หนา  ของ  หนา 

 
ผนวกสงครามขาวสาร ประกอบแผนยุทธการท่ี ๑ 
  
    (๗) การปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร    (อนุผนวก ๗           
การปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร) 

(๘) การรักษาความปลอดภัย          (อนุผนวก ๘  การรักษาความ 
ปลอดภัย) 
   ข) ขั้นที่ ๒  ขั้นการตั้งรับ
    (๑) สงครามอิเล็กทรอนิกส (อนุผนวก ๑ สงครามอิเล็กทรอนิกส) 
ในขั้นนี้ รอย.ปสอ.ทบ. ดําเนินการรบกวนหรือลิดรอนระบบการตรวจจับอากาศยาน
และระบบควบคุมอาวุธตอสูอากาศยานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของ พัน.ฮ.จต. และการ
ขัดขวางการทํางานของระบบการติดตอส่ือสารของอาวุธยิงสนับสนุนของฝายตรงขาม 
รวมทั้งดําเนินการตอบโตการตอตานทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อดํารงระบบควบคุมบังคับ
บัญชา และการยิงสนับสนุนของฝายเรา  
    (๒) การลวง (อนุผนวก ๒ การลวง) วัตถุประสงคการลวง        
คือ การทําใหขาศึกใชการเขาตีหลักในพื้นที่ตั้งรับยานกลางของ    ทภ. ๑ แทนที่จะใช
การโอบปก 
    (๓) การปฏิบัติการกิจการพลเรือน (อนุผนวก ๓ การปฏิบัติการ
กิจการพลเรือน)  
    (๔) การปฏิบัติการจิตวิทยา ในขั้นนี้มุงตอกําลังทหารฝาย       
ตรงขามในพื้นที่ปฏิบัติการ เนนในเรื่องการทําลายขวัญกําลังใจและการสรางความ
แตกแยก  โดยใหมีเนื้อหาสอดคลองกับการลวงตามแผนการลวง รวมทั้งเตรียมการ
ตอตานการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขามที่กระทําตอฝายเรา และประชาชนใน   
พื้นที่ปฏิบัติการ    (อนุผนวก ๔  การปฏิบัติการจิตวิทยา) 
 



 ๔๖

ชุดที่  ของ     ชุด 
หนา  ของ  หนา 

 
ผนวกสงครามขาวสาร ประกอบแผนยุทธการท่ี ๑ 
 
    (๕) การประชาสัมพันธ (อนุผนวก ๕ การประชาสัมพันธ)      
การประชาสัมพันธ เนนการใหขาวสารที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติการของฝายเรา ทั้งนี้
เพื่อใหประชาชนใหการสนับสนุนการปฏิบัติการของกําลังฝายเรา  รวมทั้ง กําหนด    
ทิศทางการนําเสนอผลการปฏิบัติการใหเปนในแนวทางเดียวกัน โดยกําหนด รปจ.  
การปฏิบัติตอส่ือมวลชนของหนวย (ตาม รปจ. การปฏิบัติตอส่ือมวลชน)  โดย ทภ.๑ 
จัดตั้งศูนยประชาสัมพันธของ ทภ. ในพื้นที่สวนหลัง เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ประสานงานกับสื่อมวลชนที่เขามาในพื้นที่ปฏิบัติการ  รวมทั้งใชสถานีวิทยุในพื้นที่
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
    (๖) ในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ผบ.หนวย       
ทุกระดับ     รวมทั้งฝายอํานวยการทุกนาย    จะตองเนนย้ํากําลังพลในเรื่องการตอตาน
ขาวกรอง วินัยในการรักษาความลับพื้นฐาน  และงดการติดตอดวยโทรศัพท  หากมี
การติดตอ จะตองมีการบันทึกการสนทนาทุกครั้ง           หามการพูดคุย ติดตอ เกี่ยวกับ   
แผนการปฏิบัติ ในระบบการสื่อสารที่ไมมีการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร   
(อนุผนวก  ๖  การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ) 
    (๗) ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร ดวยการแตงตั้งผูดูแลระบบ
ของ ทภ. โดยตองเฝาระวังการเขาถึงฐานขอมูลในระบบเครือขายของ ทภ.  ทั้งนี้       
ใหประสานงานกับผูดูแลระบบของ ทบ.อยางใกลชิด 
    (๘) การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญและสถานที่ ในระบบ
ควบคุมบังคับบัญชา ใหใชมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เครงครัด  
 
 
 



 ๔๗

ชุดที่  ของ     ชุด 
หนา  ของ  หนา 

 
ผนวกสงครามขาวสาร ประกอบแผนยุทธการท่ี ๑ 
 
   ค) ขั้นที่ ๓  ขั้นการตีโตตอบและสถาปนาการตั้งรับ
    (๑) สงครามอิเล็กทรอนิกส  (อนุผนวก ๑)  
    (๒) การลวง (อนุผนวก ๒)  
    (๓) การปฏิบัติการกิจการพลเรือน (อนุผนวก ๓)  
    (๔) การปฏิบัติการจิตวิทยา (อนุผนวก ๔) 
    (๕) การประชาสัมพันธ  (อนุผนวก ๕) 
    (๖) การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (อนุผนวก ๖)  
    (๗) การปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร  (อนุผนวก ๗) 
    (๘) การรักษาความปลอดภัย (อนุผนวก ๘) 

๓) หนวย ปจว.     ...  
๔) ส.พัน.๒๑   ...  
๕) สถานีวิทยุ ทภ.๑   ...  
๖) ชุดตอตานขาวกรอง   ...  
๗) ชุด ศทท.    ...  
๘) รอย.ปสอ.ทบ.  ...  
๙) คําแนะนําในการประสาน  ...  

๔. การชวยรบ  ... 
๕. การบังคับบัญชาและการสื่อสาร  ... 
 
 
 

 



 ๔๘

ชุดที่  ของ     ชุด 
หนา  ของ  หนา 

 
ผนวกสงครามขาวสาร ประกอบแผนยุทธการท่ี ๑ 
 
อนุผนวก  :   ๑ สงครามอิเล็กทรอนิกส  
   ๒ การลวง  
   ๓ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน  
   ๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา 
   ๕ การประชาสัมพันธ   
   ๖ การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ  
   ๗ การปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร  
   ๘ การรักษาความปลอดภัย 


