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SUPERIORITY 

การรณรงค์เพื่อเสริมความมั่นคง 



ข้อมูลข่าวสาร การตกลงใจ พฤติกรรม 

ถูกต้อง,ทันเวลา,สมบูรณ์, 
ไม่ติดขัด 

ไม่ได้รับ,รับผิด,ไม่ไหลเวียน,
ติดขัด,ไม่ทันเวลา 

ถูกต้อง,เหมาะสม,ทันเวลา 

สับสน,ไม่ตัดสินใจ,ไม่เหมาะสม, 
ไม่ทันเวลา,ตัดสินใจผิด/ในทิศทาง
ที่เราต้องการ 

เหมาะสม,ริเริ่ม,เก้ือกูล, 

ไม่กระท า,ท าผิด,ไม่เหมาะ, 
ตามท่ีเราต้องการ 

บรรลุภารกิจ 

เก้ือกูลต่อฝ่ายเรา 

เป้าหมาย/ขศ. 

ฝ่ายเรา 



ฝ่ายเรา IO ข้าศึก/กลุ่มเป้าหมาย 

ถูกต้อง,ทันเวลา,สมบูรณ์, 
ไม่ติดขัด 

 
ข้อมูลข่าวสาร 

ไม่ได้รับ,รับผิด,ไม่ไหลเวียน
,ติดขัด,  ไม่ทันเวลา 

ถูกต้อง,เหมาะสม, ทันเวลา 
 

 
การตกลงใจ 

สับสน,ไม่ตัดสินใจ,           
ไม่เหมาะสม, ไม่ทันเวลา,
ตัดสินใจผิด/ในทิศทางท่ีเรา

ต้องการ 

เหมาะสม,ริเริ่ม,เกื้อกูล  
พฤติกรรม 

ไม่กระท า,ท าผิด,ไม่เหมาะ,                       
ตามที่เราต้องการ 
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ทบ. 
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

การปบ.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การ รปภ.ทางการยุทธ์ 

การลวง 
การ ปจว. 

การท าลายทางกายภาพ  
หลักประกันด้านข้อมูลข่าวสาร 

การ รปภ.ทางกายภาพ 

การต่อต้านข่าวกรอง 
การต่อต้านการลวง 

การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ 

การประชาสัมพันธ์ 
การกิจการพลเรือน 

 

การยุทธ์ร่วม 
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

การปบ.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การ รปภ.ทางการยุทธ์ 

    การลวง 
    การ ปจว. 

การโจมตทีางกายภาพ 

หลักประกันด้านข้อมูลข่าวสาร 
    การ รปภ.ทางกายภาพ 

    การต่อต้านข่าวกรอง 
 

ภาพถ่ายการรบ 

การประชาสัมพันธ์ 

    การกิจการพลเรือน 

 กลาโหม สน.การทูตภาคประชาชน  

หลัก 

สนับสนุน 

เกี่ยวเนื่อง 



         INFORMATION ENVIRONMENT (IE) 
                 สภาวะแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสาร 

  คือการผสมผสานกันของ บุคลากร, องค์กร, หรือ ระบบ ที่ด าเนิน
กิจกรรมการ รวบรวม, ด าเนินกรรมวิธี หรือ ใช้และกระจายข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้รวมไปถึง ตัวข้อมูลข่าวสารเองด้วย 

• Physical Assets : (INFOSYS) 
• Non Physical Concepts : ข่าวสาร, กระบวนการบนพื้นฐานของการข่าว,กระบวนการ

ตัดสินใจของมนุษย ์

        PHYSICAL           INFORMATIONAL           COGNITIVE 

เปลี่ยนเร็ว, IT, ซับซ้อน 



INFORMATION SUPERIORITY 
ความเหนือกว่าในด้านข้อมูลข่าวสาร 

  “ ความสามารถในการที่จะ รวบรวม, ด าเนินกรรมวิธี, ใช้
และกระจาย ข้อมูลข่าวสารและให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นสามารถ
สามารถไหลไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด และในขณะเดียวกันก็
สามารถช่วงชิงความได้เปรียบและปิดกั้นไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมีขีด
ความสามารถดังกล่าวทัดเทียมกับฝ่ายเราได้ ” 



                INFORMATION  SUPERIORITY 

ได้มาจาก 3 กิจกรรมหลักคือ 

    1. Information Management (IM) 
  2. Intelligence, Surveillance, Reconnaissance  

     (ISR) 
  3. Information Operation (IO) และกิจกรรมที่

      เกี่ยวข้องกับ IO 



ขีดความสามารถหลัก 
CORE CAPABILITIES 



  ELECTRONIC WARFARE 
        สงครามอิเลคทรอนิคส์ 

  กิจกรรมทางทหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
และพลังงานโดยตรง เพื่อควบคุม/โจมตี การใช้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

   * ELECTRONIC ATTACK (EA) 

   * ELECTRONIC PROTECTION (EP) 

   * ELECTRONIC WARFARE SUPPORT (EWS/ES) 



ELECTRONIC ATTACK (EA) 

  การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า/
พลังงานโดยตรง หรือใช้อาวุธ
ต่อต้านการแพร่กระจายคลื่น เพื่อ
โจมตีต่อ บุคคล, อุปกรณ์, สิ่ง
อ านวยความสะดวก เพื่อ ลิดรอน, 
ลดขีดความสามารถ, ท าลายขีด
ความสามารถในการรบของฝ่าย
ตรงข้าม 



ELECTRONIC PROTECTION (EP) 
    

  กิจกรรมทั้งในเชิงรับและ
เชิงรุกเพื่อป้องกัน บุคคล, 
อุปกรณ์, สิ่งอ านวยความ
สะดวก จากผลกระทบต่างๆ 
ทั้งจากฝ่ายเดียวกันและฝ่าย
ตรงข้ามที่จะใช้ EW เพื่อ
ลิดรอน, ลดขีดความสามารถ, 
ท าลายขีดความสามารถในการ
รบของฝ่ายเรา 



ELECTRONIC WARFARE SUPPORT (EWS/ES) 
 

  กิจกรรมซึ่งก าหนดขึ้น
โดย ผบ.หน่วยทางยุทธการ
เพื่อ ค้นหา, สกัดกั้น, ก าหนด, 
ระบุที่ตั้ง ของแหล่ง
แพร่กระจายคลื่นต่างๆ ทั้งที่
ตั้งใจและไม่ตั้งใจเพื่อ ตรวจจับ
กิจกรรมของฝ่ายตรงข้าม, การ
ก าหนดเป้าหมาย และเพื่อการ
วางแผนการปฏิบัติในอนาคต 



     COMPUTER NETWORK OPERATIONS (CNO) 
                     การปบ.การเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

   

* COMPUTER NETWORK  ATTACK (CNA) 
 
* COMPUTER NETWORK  DEFENSE (CND) 
 
* COMPUTER NETWORK  EXPLOITATION (CNE) 



COMPUTER NETWORK  ATTACK (CNA) 
การโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  กิจกรรมต่างๆที่ ขัดขวาง, ปฏิเสธ, ลดขีดความสามารถ, 
ท าลาย ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อยู่ใน คอมพิวเตอร์/เครือข่าย 
ตลอดจน เครื่องคอมพิวเตอร์และตัวเครือข่ายเอง 



COMPUTER NETWORK  DEFENSE (CND) 
การป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  มาตรการต่างๆที่ใช้เพื่อป้องกันข้อมูล, คอมพิวเตอร์, 
การเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ไม่ให้ถูกขัดขวาง, ปฏิเสธ, ถูก
ลดขีดความสามารถ/ท าลาย 



COMPUTER NETWORK  EXPLOITATION (CNE) 
 การขยายผลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการ และการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากเป้าหมาย 
หรือ ระบบเครือข่ายขอ้มูลอัตโนมัติของฝ่ายตรงข้าม 



    OPSEC 
 การรักษาความปลอดภัยทางการยุทธ ์
 กระบวนการ/วิธีการต่างๆที่ผบ.และ 

ฝสธ. ก าหนดขึ้นเพื่อรักษาความลับ
ข้อมูลท่ีส าคัญยิ่งของฝ่ายเราด้วยการ
ระบุข้อมูลส าคัญเหล่านั้น และป้องกัน
มิให้ฝ่ายตรงขา้มเข้าถึงหรือไดไ้ปซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าว 

 
 

            
ผลผลิตของ OPSEC คือ EEFI 

 



MIITARY DECEPTION : การลวง 

  กิจกรรม/ชุดของกิจกรรม ที่กระท าเพื่อให้ผู้ตัดสินใจของ
ฝ่ายตรงข้ามหลงเชื่อ/เข้าใจผิด เกี่ยวกับ ขีดความสามารถ, 
เจตนา, การปฏิบัติของฝ่ายเรา และส่งผลให้ฝ่ายตรงข้าม 
กระท า/ละเว้นการกระท า ซึ่งจะส่งผลเกื้อกูลต่อการส าเร็จ
ภารกิจของฝ่ายเรา 



       PSYOP : การ ปจว.  

  กระบวนการในการส่งผ่าน ข้อมูล/สิ่งบอกเหตุ ที่
ก าหนด ไปยังเป้าหมาย เพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อ อารมณ์, 
แรงจูงใจ, กระบวนการคิดตามเหตุผล อันจะท าให้
กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นมีพฤติกรรมที่จะ กระท า/ละเว้นการ
กระท า ซึ่งจะส่งผลสุดท้ายที่เกื้อกูลต่อการส าเร็จภารกิจ
ของฝ่ายเรา 



ขีดความสามารถสนับสนุน 
SUPPORT CAPABILITIES 



    PHYSICAL  DESTRUCTION 
       การท าลายทางกายภาพ 

  การใช้อ านาจก าลังรบทั้ง      
การยิงเล็งตรง,  

   เล็งจ าลอง, หน่วย รพศ. เพื่อ
ท าลาย, ลดประสิทธิภาพ ของ
ก าลังรบ, แหล่งข้อมูล, ระบบ 
C2 และที่ตั้งของฝ่ายตรงข้าม 

 
 

 

 



                INFORMATION ASSUARANCE 
                     หลักประกันด้านข้อมูลข่าวสาร 

  กิจกรรมที่คุ้มครอง-ป้องกัน 
ข้อมูลข่าวสารและ ระบบข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อประกันความมั่นใจใน
ระบบข้อมูลข่าวสารที่มีเพียงพอ, มี
เสถียรภาพ, ความเป็นปึกแผ่นของ
ระบบ, การเท่าเทียมในการเข้าถึงชั้น
ข้อมูล,การป้องกันการร่ัวไหลของ
ข่าวสาร, ความมั่นใจในการรับส่ง
ข่าวสาร 

 

 

 



                         PHYSICAL  SECURITY 
                             การ รปภ.ทางกายภาพ                         

  การ รปภ. บุคคล, 
เอกสาร, สถานที,่ 
ยุทโธปกรณ์ จากการ ลอบ
สังหาร, การก่อให้เกิดความ
เสียหาย, จารกรรม ตลอดจน
การก่อวินาศกรรม 



  การรวบรวมข่าวสารและการด าเนนิกิจกรรม เพื่อ
ป้องกันฝ่ายเราจาก การก่อวินาศกรรม, กิจกรรมด้านการ
ข่าวอื่นๆ, การจารกรรม, การลอบสังหาร ซึ่งกระท าโดย
ฝ่ายตรงข้ามหรือบุคคลอื่น 

COUNTER INTELLIGENCE 
การต่อต้านข่าวกรอง 



  การปบ.การต่างๆเพื่อ ลิดรอน, ท าลาย, เพิกเฉย ต่อ
ผลกระทบที่เกิดจากการปบ.การลวงของฝ่ายตรงข้าม หรือ
แสวงประโยชน์จากผลกระทบเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความ
ได้เปรียบของฝ่ายเรา ทั้งนี้ยังรวมไปถึงพันธกิจต่างๆที่จะ
ระบุถึงการด าเนินกิจกรรมด้วยการปบ.การลวงของฝ่าย
ตรงข้ามอีกด้วย 

 

                          COUNTER  DECEPTION 
                                 การต่อต้านการลวง 



  กิจกรรมที่มุ่งตอบโต้ต่อการ ฆชช. ของฝ่ายตรงข้าม
ด้วยการ ชี้ให้เห็นถึงเป้าประสงค์ในการ ฆชช.ของฝ่ายตรง
ข้าม และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อฝ่ายเรา เพื่อสร้างความเข้าใจ
และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ปจว.ของฝ่ายตรงข้าม 

COUNTER  PROPAGANDA 
การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ 



                   PUBLIC AFFAIRS (PA/PAO) 
                             การประชาสัมพันธ์ 

  การส่งผ่านข้อมูลที่ ถูกต้อง, ทันเวลา, เป็นกลาง ด้วย
กระบวนการส่งผ่านทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นและ ให้ได้รับการสนับสนุนในการปบ.ภารกิจ 



  กิจกรรมที่ ผบ.หน่วย จัดต้ังขึ้น, ด ารงไว้, เข้าไปมี
อิทธิพล, หรือขยายผลจากความสัมพันธ์กับหน่วยงาน/
องค์กร ต่างๆที่ไม่ใช่ทหาร, ปชช. ในพื้นที่ปบ.การทั้งที่
สนับสนุน, เป็นกลาง, ไม่ให้การสนับสนุนการปบ.การ
ของฝ่ายเรา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลที่เกื้อกูลต่อการส าเร็จ
ภารกิจของฝ่ายเรา 

  CIVIL  AFFAIRS (CA/CMO) 
           การกิจการพลเรือน 



   - การปบ.การ IO เชิงรุก (OFFENSIVE  IO)  
   -  การปบ.การ IO เชิงรับ (DEFENSIVE  IO) 

INFORMATION OPERATIONS 



Operations 

• Effect Based Operation 

  Desired effects        Actions 

 

• Capability Based Operation 

  Destruction of a certain capability 

 



OPERATIONS 

-DECISIVE  OPERATION 
- SHAPING  OPERATION  
- SUSTAINING  OPERATION 

 การปบ.การแตกหัก 

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูล 

การด ารงสภาพ 



SMART POWER 

HARD POWER SOFT POWER 

บรรลุเป้าหมาย 

แนวความคดิในการปฏบิัต ิ



Center of Gravity 

CG 

Morale 

Politics 

Physical 

CC: Critical Capability 

CR : Critical Requirement 

CV : Critical Vulnerability 
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 Operation Environment 

จุดผกผัน 
(1) 14 วันสิ้น---> รัฐบาลใหม ่
(2) ยกเลิกกฎอัยการศึก 
(3) การตอบสนองต่อความคาดหวัง 
 

คปค. -เจตนาบริสุทธิ์ 
- End State 

ทักษิณ 

สนธ ิ

ไม่เข้า ปท. 

เสนอบทบาทตัวเองผ่านสื่อต่อเนื่อง 

ใช้ตัวแทน,ทุน-->ก่อกวน-->วางแผน-->เตรียมการหลังกฎอยัการศึกจบ 
- เมีย 
- ใกล้ตัว (อดีต รมต., ผู้บริหารพรรค) 
- แทรกอยู่ในระบบ 

ใช้องค์การระหว่าง ปท., UN 

- ส่ือ (ช่อง, พิธีกร, สัญลักษณ์) 
- ขรก. 
- หัวคะแนน 
- ระบบทนุ 

เข้า ปท. 

ด าเนินการเอง 
ใช้ตัวแทน 
แสวงประโยชน์ 
ใช้ระบบ 

ความคาดหวัง 

- ล้างระบบทกัษณิ 
- ยึดทรัพย์ 
- ปฏิรูปการเมือง 
- สมานฉันท์ 
- ความเชื่อมั่นของนักลงทุน 
- รากหญ้า, ดีขึ้น 

ด าเนินการเอง 

ใช้ตัวแทน 
สร้างภาพเชิงสัญลักษณ์ขึ้นใหม่ 
ด ารงแนวร่วม 
สร้างแนวร่วมเพิ่ม 

กลุ่มเป็นกลาง 
ขยายรากหญ้าทั่ว ปท. 
ช้ีประเด็นเพื่อดึงกลุ่ม สน.ทักษิณ
เดิม 

ด ารงไว้ซ่ึงการ สน. 
มี ปปช.เปน็สิ่งเดียวที่ปกปอ้งเขาได้ 

พยายามขยายไป ตปท. 

สร้างบทบาท 
กวนกระแส 
รักษาความต่อเนื่อง 

- ASTV ใน ปท. 
- สร้างความแตกแยกใน คปค. EX.ผบ.ตร. 
- สร้างบทบาทใน ตปท. (หาภูมิคุ้มกัน) 
- ช้ีน าสังคม 
- ลดการ สน.คปค. 

 ความสงบ 

มั่นคง สามัคคี ไม่มีต่อต้าน 

(1) ชอบธรรม 
(2) สน. (ใน, นอก) 
(3) ป้องกันเข้าใจผิด 

UN 
Asean 

ประชาคมโลก 
US 
EU 
จีน 

ส่ือ (CNN, APP, รอยเตอร์) 

นอก ปท. 

ปชช. 
นักวิชาการ 
นักธุรกิจ 

ส่ือ 

ใน ปท. 

สน.ทักษิณเดิม กลาง จริง 

พันธมิตร สน. 

คุมได้  ไม่ได้ 
3,5,7,9,11,ITV

 ASTV,Nati
on 

ทบ. ทร. ทอ. ชุมชน 
                        ร่วมมือ 
ICT  ISP ตปท. 
ISP 
WM 

- TV 
- วิทยุ 
- ส่ิงพิมพ์ 
- Internet 



 



ยุทธศาสตร์ 

ยุทธการ 

ยุทธวิธี 



การวางแผน IO 
• กล่าวถึงว่า IO มีส่วนร่วมอย่างไรในการที่จะท าให้บรรลุ
ภารกิจในภาพรวม 

• แบ่งมอบ กิจ IO ให้กับหน่วยต่างที่ก าหนดเพื่อน าไป ปบ. 

• ประสานสอดคล้องการปบ.กิจ IO ทั้งปวง 

• อธิบายว่า ผบ. จะประเมินผลลัพธ์ IO อย่างไร 



ภารกิจ IO 

• แนวทางในการปบ.ของผบ. ? 

• สร้างผลกระทบของ IO เอง 

• สนับสนุนการปบ.การอื่นๆ 

• บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ 

• IO จะช่วยได้อย่างไร? 



ตัวอย่างตารางประสานสอดคล้อง 

วัตถุประสงค ์
Objective 

ความมุ่งหมาย 
Purpose 

กิจที่ต้อง
กระท า 
Task 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

เครื่องมือ เวลา ตัวชี้วัด 

1. สร้างความชอบธรรม A ให้เห็นว่า.... A1 แสดงเชิง
สัญลักษณ์ว่า.... 
A2 ................ 

 
 

B ………….. 

2. ................................ C ………….. C1 ………… 



ปัญหา 

สาเหตุ 

สภาพแวดล้อม 

กระบวนการแกปั้ญหา 

ป้องกัน บรรเทา ฟ้ืนฟู 

ยั่งยืน 

สภาวะ 

กลุม่เป้าหมาย 

ปบ.การ 

IO 

แนวความคดิ 

ROADMAP 

รากเหง้า 

อิทธิพล ตัวแสดง 

ปัจจัยกระตุ้น 



ปัญหา 

CONCEPT ยศ. 

ยก. 
MASTER PLAN 
ROAD MAP 

ปบ.การ IO 

งาน 

งาน 

งาน 

แก้ปัญหาได้ 

END STATE 

ภารกิจ IO ภารกิจ 
วัตถุประสงค์ IO 

กิจ IO 
ภารกิจ 

พันธกิจ 

ตารางประสานสอดคล้อง 

กระบวนการแก้ปัญหา 

ฝ่ายวิเคราะห/์วางแผน ฝ่ายเสนาธิการ 



องค์กร IO/ปจว./ปชส./กร. 

รัฐ 

ทหาร ไม่ใช่ทหาร ใน ปท. นอก ปท. 

NGOs 

สื่อสารมวลชน 

IO OBJs 

PURPOSES 

MESSAGES MESSAGES MESSAGES MESSAGES 

กลุ่มเป้าหมาย 

THEMES 



ภารกิจ IO 

วัตถุประสงค์ IO วัตถุประสงค์ IO วัตถุประสงค์ IO 

กิจ/
งาน 

กิจ/
งาน 

กิจ/
งาน 

กิจ/
งาน 

กิจ/
งาน 

กิจ/
งาน 

กิจ/
งาน 

กิจ/
งาน 

กิจ/
งาน 

ภารกิจหลัก 



นโยบาย -ก ำหนดเจตนำรมณ์/แนวทำง 
- งบประมำณ., กำรสนับสนุน 
- ก ำกับดูแล 

ผู้วางแผน 

ผู้ปบ.การ - ด ำเนินกิจกรรม 
- ริเริ่ม 
- ตอบโต้ 
- ประเมินผล/รำยงำน  

- วิเครำะห์สภำพแวดล้อม        เป้ำหมำย 
- ผลที่ต้องกำร         กิจกรรม 
- ล ำดับขั้น   เครื่องมือ/หน่วย 
- ก ำกับดูแล/แก้ไข   



ภารกิจ IO วัตถุประสงค์ IO แนวเนื้อหา 
(THEME) 

ข้อความ  
(MESSAGE) 

- ท าเพื่ออะไร - ต้องการอะไร - สิ่งที่ปม.ได้รับรู้ 
  - เนื้อความ/ KEY MESSAGE 
  - ประเด็นสนทนา/ 
     TALKING POINT 
  - การกระท า 

-น าเสนอแนวไหน 
     -THEME TO SIRESS 
     -THEME TO AVOID  

ภารกิจหลัก 



IOWG คณะท างาน IO 
• ประกอบด้วย : น.ปจว., น.กร., น.ปชส., น.ขว., จนท.อื่นๆ 

• วางแผนการประสานสอดคล้องงาน IO ทั้งปวง ตามนโยบาย ผบ. 

• ก าหนด Theme ตาม นโยบาย/แนวทางวางแผน ของผบ. 

    วงรอบการท างาน IO 

ฝ่ายติดตาม
ข้อมูล 

ฝ่ายวิเคราะห์/วางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายเผยแพร ่

เครื่องมือที่มีอยู ่



เรา กลุ่มเป้าหมาย 

มิตร 

ก้ ากึ่ง 

ต่อต้าน 

อยากให้
เขารู้อะไร 

อยาก 
 
รู ้
 

อะไร 

พฤตกิรรม 

พฤตกิรรม 

พฤตกิรรม 

TREND 



ปจว.เป็นการปบ.การต่อ “HUMAN TERRAIN” 
- อิทธิพลต่ออารมณ ์

- สภาวะแวดล้อมด้านการติดต่อสื่อสารที่ต้องแข่งขัน 

- ความสามารถในการที่จะมีอิทธิพลต่อ ห้วงมิติการรบด้านจิตวิทยา 
และข้อมูลข่าวสารของฝ่ายตรงข้ามและปชช. 

- ระดับของผลกระทบขึ้นอยู่กับ Messages และ Messengers 
- ถ้อยค า/Words อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง 

 ต้องประสานสอดคล้องกิจกรรม/กิจกรรมทางทหาร อื่นๆด้วย 



IO ในการป้องกันและปราบปราม
การก่อความไม่สงบ 



IO ในการต่อสู้กับ การก่อความไม่สงบ (คมส.) 

  IO มีความส าคัญยิ่งในการต่อสู้กับคมส. เป็นการต่อสู้
ด้วย ถ้อยค า, สัญลักษณ์, แนวความคิด ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ด าเนินการไปอย่างต่อเน่ือง และมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลาตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เช่นเดียวกับการปบ.การรบในรูปแบบอื่นๆ 



บทบาทของ ผบ.หน่วย 

• สิ่งส าคัญยิ่งคือการก าหนด VISION , INTENT 
• ก ากับดูแลให้เกิดผลลัพธ์ในภาพรวมตามที่ต้องการ 
• ให้เสรีกับหน่วยรองแต่ก ากับวิถ,ีนโยบายเพื่อประกัน
ความประสานสอดคล้อง 

• ติดตาม, ปรับแก ้
 



ลักษณะเฉพาะของการปบ.การในสถานการณ์คมส. 

• ความปลอดภัยของประชาชนมีความส าคัญอย่างสูงยิ่ง 
• HUMINT ดีที่สุด 
• ข่าวสารต้องทันเวลา 
• เส้นแบ่งระหว่างปชช. กับผู้ก่อความไม่สงบ (ผกมส.) ไม่ชัดเจน 
• ผกมส. ปบ.การแบบเครือข่าย ต้องเอาชนะด้วยการปบ.แบบเครือข่าย 
• รบแบบไม่เป็นแนว, ตัวแสดงหลากหลาย, ระดับอิทธิพลของผลกระทบ 
• ความหลากหลายของปชช.ใน AO 
• ต้องการองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการตกลงใจ 
• การใช้ก าลังในรูปแบบของ กกล.อิสระขนาดเล็ก 

 



War of the Flea 
“กองโจรจะด ำเนินกำรต่อสู้ในสงครำมหมดัสุนัข ซ่ึงศัตรูทำงทหำร
ของเหล่ำโจรน้ันต้องเผชิญปัญหำจดุอ่อนของสุนัข คอื มีพืน้ทีท่ี่
ต้องให้ควำมคุ้มครองมำกเกนิไป และศัตรูตัวเลก็ ว่องไว กระจดั
กระจำยอยู่ทุกหนทุกแห่ง ยำกต่อกำรจบัให้มั่น  

  ในทำงทฤษฎแีล้ว หำกสงครำมน้ียดืเยือ้นำนพอ สุนัขจะ
เหน่ือยล้ำหมดแรงและเลอืดจะเหือดแห้งโดยจบัศัตรูใดไม่ได้เลย”    
  

     Robert Taber, War of the Flea  



ประเด็นส าคัญ 

• ตัวแสดง(ACTORs)ต่างๆ 
• ช่องทางการรับรู้ 
• อิทธิพลระหว่าง สภาวะแวดล้อม และ ตัวแสดง
ต่างๆ 

• อิทธิพลระหว่าง  ตัวแสดง ด้วยกันอง 
• รูปแบบ-ระบบ-มัชฌิมการสื่อสาร 
• ชุดความคิด/ความเชื่อพื้นฐาน(MIND SET)  
• วัฒนธรรม-ประเพณ ี

 

เข้าใจ 



ต้องมีความชัดเจนในเรื่อง 

• เป้าประสงค์/ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ Endstate    คือ ? 

• สภาพแวดล้อมในการ ปบ.การ(OE) (ทางยุทธการ/ทางการข่าว (IE)) 

• บทบาทของแต่ละ Actor, ความเชื่อมโยง, ระดับของอิทธิพล 

• กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
 

ต้อง      เข้าใจ 







ฝ่ายตรงข้าม 

• OBJ, END STATE 
• หนทางสู่ความส าเร็จ 

- ต้องอาศัยปัจจัย/เงื่อนไขใดบ้าง : ตรง, ออ้ม 

- Effect ต่อแต่ละ TA : ฉับพลัน, สั้น, ยาว 

- แรงจูงใจ 

 



กลุ่มเป้าหมาย 

การศึกษา 

ศาสนา เผ่าพันธุ์ 

ความเชื่อ 
เชื้อชาติ 

รายได้ 
สื่อต่างๆ 

เป้าประสงค์ 

ฐานะทางสังคม 

ปัจจัยอื่นๆ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ใคร, อะไรบ้าง ที่ส่งผลต่อ ทัศนคต,ิ พฤติกรรม 



การก าหนดกลุ่มเปา้หมาย 

-ประชาชนไทยพุทธ   A 
-ประชาชนมุสลิม(+)    B 
-ประชาชนมุสลิมสายกลาง  C 
-ประชาชนมุสลิมฝ่ายต่อต้าน  D 
-กลุ่มวัยรุ่น    E 
-ผู้น าทางศาสนา    F 
-ผู้น าท้องถ่ิน    G 
- ............    … 
-ฯลฯ     … 



เป้าประสงค์หลักของงาน IO 

• การให้ความร่วมมือของกลุ่มปม. (ปชช.)ทั้งในระดับ ยว. และ ยก. 
• ให้ ปชช. ไว้ใจ, เชื่อมั่น (Win Heart and Mind) ได้รับการยอมรับ/เคารพ 

ในบทบาทและหน้าที่ 
 

 
    คุณค่าของเราอยู่ที่ไหน? 

สร้างความปลอดภัยทางกายภาพ 

เสริมสร้างเสถียรภาพในสังคม 

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

เพื่ออนาคตที่สดใส 

          ฯลฯ  



เป้าประสงค์หลักของงาน IO 

• การให้ความร่วมมือของกลุ่มปม. (ปชช.) ในทุกระดับ 
• ให้ กลุ่มเป้าหมาย ไว้ใจ, เชื่อมั่น (Win Heart and Mind) ได้รับการ

ยอมรับ/เคารพ ในบทบาทและหน้าที่ 
 
• คุณค่าของเราอยู่ที่ไหน?             
  - เขาจะได้อะไร ? 
  - เขาจะเสียอะไร? 

• เป้าหมายของเราคืออะไร?             
 - เราอยากได้อะไร ? 

  - เรายอมเสียได้แค่ไหน ? 

ทันท ี ระยะใกล้ ระยะยาว 



กระบวนการสรา้งทศันคติของมนุษย์ 

วัยเด็ก 

พื้นฐาน 

ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต 

การพิจารณา 

ครอบครัว 

กลุ่มสังคม 

การศึกษา 

วัฒนธรรม 

การช้ีน า 

สภาวะแวดล้อม 

การเรียนรู ้

การรับรู้ข่าวสาร 

ใน AO,นอก AO 
ประสบการณ์ 



การปบ.การข้อมูลข่าวสาร (IO) ช่วย
ได้อย่างไร ? 
ปจว., ปชส., กร. 



การด าเนินการ 

• Regional Fusion Center  (องค์กรที่เป็นศูนย์กลางใน
การตกลงใจ) 

• มาตรการ หลัก 3/ เสริม 2 
• การใช้    Hard Power : กองก าลัง 
         Soft Power  : IO, การพัฒนา 

- สันติภาพ PEACE+LIBERTY 

- สันติสุข    PEACE+WELL BEING 



MEANs 

MESSAGE EFFECT TA 

IO OBJs 

END 

WAYs 
R Y G 

THEMEs 

EFFECT TA 

EFFECT TA 

CHANNEL 



เครื่องมือ (MEAN) 

ข้อความ ผลกระทบ TA 

เป้าประสงค์ (END) 

หนทาง (WAY) 
R Y G 

แนวเนื้อหา 

ผลกระทบ TA 

ผลกระทบ TA 

ช่องทาง 

พื้น
ที ่

พื้น
ที่ 

พื้น
ที่ 

วัตถุประสงค์ IO  



ข้อพิจารณาที่ส าคัญ 
- ประเด็นสนทนา : Talking Point 
- การตอบข้อซักถาม 
- แนวเนื้อหาที่ต้องเน้น : Theme to Stress 
- แนวเนื้อหาที่พึงหลีกเลี่ยง : Theme to Avoid 
- เรื่องที่อ่อนไหว : Sensitive Issues 
- ทิศทาง/แนวโน้มของสถานการณ ์: Trend 
- แนวทาง/เจตนารมณ์ของผู้บังคบับัญชา 
- ประเด็นที่ส่งผลกระทบ 
- การตอบข้อซักถาม/การแถลงข่าว 
- ข้อห่วงใย 

ในภาพรวม/แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 



ท าอย่างไรข้อความของเราจะไปถึงยังกลุ่มเป้าหมาย ? 

• ส่งไปยังกลุ่ม เป้าหมาย   - โดยตรง 

                              - ผ่านตัวแทนสื่อกลาง (ทางออ้ม) เช่น 

  อิหม่ามในท้องถิ่น, พระ, นักบวช, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, 
นักวิชาการ-อจ.สถาบันการศึกษา, ผู้น าชุมชน, สื่อในปท.และต่างปท. 

• วิเคราะห์ channel ในการรับรู้ของแต่ละกลุ่ม ปม. 

ต้อง      เข้าถึง 



ประสิทธิภาพสูงสุดของแผนงาน IO ขึ้นอยู่กับ 

 การเลือกใช้เครื่องมือที่เข้าถึงกลุ่มปม. 

 ปม.จะเชื่อในประเด็นที่เราเสนอ ต่อเมื่อมีความเชื่อใจ, เชื่อมั่นต่อฝ่ายเรา อาจ
ต้องอิงกับบุคคลท่ีได้รับการยอมรับนับถือในชุมชน 

 ประเด็นนั้นสมเหตุสมผล มีความจริงใจ/ความแนบเนียนในการน าเสนอ 

 ข้อความที่ส่งออกไปนั้นต้องง่ายและมีจ านวนไม่มากนัก 

 ความถี่บ่อยของการส่งข้อความน้ันๆ 

 ต้องอาศัยความเข้าใจกรอบโครงสร้างแนวคิดที่ตรงกันทั้งระบบ 

 



การก าหนดเป้าหมาย IO 

• DECIDE 

• DETECT 

• DELIVER 

• ASSESSMENT 

 



การประเมินผล 



 

Battle Damage Assessment (BDA):  การประมาณการผลความเสียหายที่เกิดจากการ
ปบ.การทางทหารทั้งจากการใช้การโจมตีด้วย อว.สังหารและอว.ที่ไม่เกิดผลสังหารที่แม่นย า
และทันเวลาโดยน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลที่ตั้งไว้ 

Measures of Effectiveness (MOE): เครื่องมือท่ีใช้วัดผลที่ได้ในภาพรวมของภารกิจและ
การปบ.ที่ได้รับมอบหมาย และยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการปบ.อีกด้วย 

Combat Assessment (CA): การประเมินค่าการรบถึงประสิทธิภาพโดยรวมของหน่วยใน
การปบ.การทางทหาร 

เครื่องช่วยในการประเมินผล 



1.  การวัดประสิทธิภาพ MOE 
 - ต้องก าหนดตัวชี้วัด MOEI 
2.  การวัดขีดความสามารถในการปบ. Measure Of Performance (MOP) 
 - ต้องระดับการวัดระดับความสามารถต่อกิจที่ได้รับ MOPI 
 

พัฒนา 

วัตถุ 

จิตใจ 

แนวความคิด, 
ทัศนคติ 





เข้าใจ 

เข้าถงึ 

พฒันา 

อะไร เพื่อ 

อะไร 

ใครบ้าง 

เงื่อนไข 

ช่องทาง,เคร่ืองมือ,  

วิธีการ, 
ล าดับ 

มองเหน็ภาพ, 

เข้าใจความสัมพันธ์,
คาดการณ์แนวโน้ม 

สร้าง,เสริม,ซ่อม ,ปรับเปล่ียน
พฤตกิรรม 

ท่าท,ีทศันคต,ิสภาวะ, 
ความสัมพันธ์ 

เกือ้กูล 

บรรลุภารกจิ 



การตอบโต้ต่อเหตุการณ ์

• ต้องบอกอะไร? (เบื้องต้น) 
• ใครบอกรายละเอียด? (แค่ไหน) 
• ค าถามที่น่าจะเจอ 
• การตอบโต้ต่อค าถาม 

คิด........ก่อน........พูด 
คิดเอง 

คิดให้ 

ไม่ได้คิด   

HOW LONG? อะไร 

แค่ไหน 

เพื่ออะไร 



วันที…่.....เดือน ..............พ.ศ............  เวลา ................. 

รายละเอยีด หมายเหตุ 

ประเดน็   เหตกุารณ์/ประเดน็ท่ี
เกิดขึน้………………………… 

กจิกรรม รายละเอียดของเหตกุารณ์.. 

……………………………………

…………………………. 

ผลกระทบ/
ความเส่ียง 

วิเคราะห์ถึงผลกระทบ/ 
แนวโน้ม/ความเส่ียง 
................................................. 

เสนอ/สรุป ข้อเสนอในการด าเนินการ/
ข้อสรุป………………………………

… 



กองทัพภาค 

ส่วนก าลังรบ 

ส่วนภูมิภาค 

กอ.รมน.ภาค 

กองทัพบก กอ.
รมน. 

คสช. 

กอ.รมน.ส่วนแยก 

กอ.รมน.จังหวัด 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นขต. 

กรอบงาน IOในปัจจุบัน 



ค าถาม  ? 
 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 


