๒-๑

บทที่ ๒
งานในหน้ าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนยามปกติ
ตอนที่ ๑ งานในหน้ าที่ของฝ่ ายกิจการพลเรื อน
๑. สธ.๕ คือใคร
สธ.๕ คื อ ฝ่ ายเสนาธิ ก ารที่รั บ ผิด ชอบทางฝ่ ายอ านวยการในงานกิจ การพลเรื อ นของหน่ วย ซึ่ง
ประกอบด้ วยการปฏิ บัติ ก ารกิจ การพลเรื อ น การปฏิ บัติ ก ารจิ ต วิท ยา การประชาสั ม พัน ธ์ และการปลูก ฝั ง
อุดมการณ์ทางการเมือง.
๒. ฐานะของ สธ.๕
ในฐานะที่ สธ.๕ เป็ นฝ่ ายอานวยการคนหนึง่ ของผู้บงั คับบัญชานั ้น สามารถกาหนดฐานะของ สธ.๕
ได้ ว่าเป็ นฝ่ ายอานวยการประเภท ฝ่ ายอานวยการประสานงานคนหนึง่ ของหน่วย.
๓. บทบาทของ สธ.๕ ในฐานะฝ่ ายอานวยการ มี ๔ ประการ
ก. บทบาทในฐานะที่ปรึกษา
ข. บทบาทในฐานะผู้วางแผน
ค. บทบาทในฐานะผู้ประสานงาน
ง. บทบาทในฐานะผู้กากับดูแล
บทบาทของ สธ.๕ ในฐานะที่ปรึกษา

สามารถให้

ข่าวสาร
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อยุติ

ผู้บงั คับบัญชา
งาน กร.
หน่วยรอง

บทบาทของ สธ.๕ ในฐานะผู้วางแผน

วางแผนงาน กร.
ยามปกติ

ยามสงคราม

ส่งเสริ มสนับสนุน

ภาวะไม่ปกติ

๒-๒
บรรลุภารกิจทางทหารตามนโยบาย
บทบาทของ สธ.๕ ในฐานะผู้ประสานงาน
๑. ประสานงานกับ ฝอ. อื่นๆ
๒. ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่พลเรื อน เช่น การอพยพ , การใช้ ทรัพยากรพลเรื อน
บทบาทของ สธ.๕ ในฐานะผู้กากับดูแล/กากับดูแลงาน
งานที่มอบให้ หน่วยรองปฏิบตั ิตามแผน / นโยบาย

กากับดูแลงานที่มอบให้ หน่วยรองปฏิบตั ิตามแผน/นโยบาย
เพื่อมัน่ ใจว่า
เข้ าใจ

นาไปปฏิบตั ิถกู ต้ อง
กระทาโดย

การวิเคราะห์รายงาน

การเยี่ยมเยือน

การตรวจของฝ่ ายอานวยการ

๔. สธ.๕ เป็ นเสนาธิ ก าร (ฝ่ ายอ านวยการประสานงาน) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ ร่ ว ม
๕ ประการ
ก. การจัดหาและให้ ข่าวสาร
ข. การทาประมาณการ
ค. การทาข้ อเสนอ
ง. การทาแผนและคาสัง่
จ. การกากับดูแล
๕. กิจการพลเรือน
ก. กิจการพลเรื อน หมายถึง การดาเนินงานของทหารในปั จจัยที่เกี่ยวกับ การเมือง การเศรษฐกิจ
สังคมจิตวิทยา มุ่งเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพลเรื อน, ประชาชนให้ การสนับสนุนกิจการทหาร เพื่อให้ สามารถเผชิญต่อ
ภาวะสงคามหรื อเหตุการณ์ในภาวะไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภัยคุกคามจากการกระทาของคอมมิวนิสต์ จากการ
คุกคามของสาธารณภัย ภัยคุกคามจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ได้ ทนั ท่วงทีและมีประสิทธิภาพ.
ข. วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานกิจการพลเรื อน คือ การดาเนินงานที่ม่งุ ส่งเสริ มสนับสนุนการ
บรรลุภารกิจของหน่วย (ภารกิจทางยุทธวิธี).

๒-๓
ค. ขอบเขตการดาเนินงาน การดาเนินงานกิจการพลเรื อนของทหาร จะประกอบด้ วยหลักการใหญ่
๔ ประการ คือ
๑) การปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อน
๒) การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
๓) การประชาสัมพันธ์
๔) การปลูกฝั งอุดมการณ์ทางการเมือง
๖. การปฏิบัตกิ ารกิจการพลเรือน
ก. การปฏิ บัติ การกิจการพลเรื อ น หมายถึง การดาเนิ นงานทัง้ ปวงของหน่วยที่เกี่ ยวข้ อ งหรื อ
กระทบกระเทือนต่อส่วนราชการพลเรื อน ประชาชน และทรั พยากรในพื ้นที่รับผิดชอบ ทัง้ ในยามปกติและยาม
สงคราม เพื่อบรรลุภารกิจของหน่วยตามต้ องการ (หลักนิยม กร. ๒๕๒๕)
ข. วัตถุประสงค์การปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อน คือ เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการบรรลุภารกิจของ
หน่วย โดยเน้ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ด้วยการ
๑) ส่งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิของส่วนราชการพลเรื อน
๒) การดาเนินการต่อประชาชนและทรัพยากรในพื ้นที่
๓) การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อตกลงต่างๆ
ค. ขอบเขตการด าเนิ น งานการปฏิ บัติก ารกิจ การพลเรื อ น ครอบคลุม งานที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ในพื ้นที่รับผิดชอบ พอสรุปได้ ดงั นี ้
๑) การสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน
๒) การส่งเสริ มสนับสนุนการปฏิบตั ิของส่วนราชการพลเรื อน
๓) การสนับสนุนการปฏิบตั ิการทาสงทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการลดการกีดขวาง
การรบ และบรรเทาความสูญเสียอันอาจเกิดจากการสู้รบ
๔) การสนับสนุนการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
๕) การพัฒนาพลังประชาชน
๖) การควบคุมและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรในท้ องถิ่น
๗) การปกครองดินแดนที่ได้ จากการยึดครอง
๗. การปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา
ก. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา หมายถึง การเผยแพร่ ข่าวสารความคิดเห็น ลัทธินิยม หรื อการจูงใจ
ต่างๆ รวมทั ้งมาตรการอื่นๆ ตามแผนที่ได้ วางไว้ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมก็ตาม เพื่อให้ มีอิทธิพลเหนือจิตใจ
กลุม่ ชนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ที่ต้องการในวิถีทางที่จะช่วยสนับสนุนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด
ข. วัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิการจิตวิทยา เพื่อก่อให้ เกิดอิทธิพลเหนือจิตใจกลุ่มเป้าหมายด้ วย
การเปลี่ยนความคิดและการปฏิบตั ิของกลุ่มเป้าหมาย ให้ เป็ นไปตามที่ฝ่ายเราต้ องการ โดยมีเป้าหมายสุดท้ าย
สาคัญได้ แก่
๑) เสริ มสร้ างขวัญและกาลังใจและความสามัคคีของฝ่ ายเรา
๒) ทาลายขวัญกาลังใจและความเป็ นปึ กแผ่นของฝ่ ายตรงข้ าม

๒-๔
๓) ขัดขวางบัน่ ทอนการปฏิบตั ิของฝ่ ายตรงข้ าม
๔) ต่อต้ าน / ตอบโต้ การปฏิบตั ิการจิตวิทยาของฝ่ ายตรงข้ าม
ค. ขอบเขตการดาเนินงานการปฏิบตั ิการจิตวิทยา ประกอบด้ วย การดาเนินงานอย่างเปิ ดเผยและการ
ดาเนินงานอย่างปกปิ ด ซึง่ ขอบเขตการดาเนินงานทางทหารนั ้น ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย
๑) การโฆษณาชวนเชื่อ
๒) การแสดงกาลังหรื อการแสดงการคุกคามที่ใช้ กาลัง
๓) การปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีที่หวังผลทางการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
๔) การต่อต้ านและตอบโต้ การโฆษณาชวนเชื่อ
๘. การประชาสัมพันธ์
ก. การประชาสัม พันธ์ หมายถึง การดาเนินการอย่างสุขุม รอบคอบ ต่อเนื่อ ง และมีแผนการที่
ดารงความพยายามในอันที่จะสร้ างและรั กษาไว้ ซึ่งความเข้ าใจอันดีต่ อ กันภายในสถาบันทหารและระหว่าง
สถาบันทหารกับสถาบันอื่นๆ รวมทั ้งกลุม่ ชนที่เกี่ยวข้ อง.
ข. วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ทหาร เพื่อรวมพลังทหารกับสถาบันอื่นและประชาชนให้
เป็ นอันหึง่ อันเดียวกัน ซึง่ จะเป็ นการเสริ มความมัน่ คงของชาติทางหนึง่ .
ค. ขอบเขตการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์ ทางทหาร ประกอบด้ วยขอบเขตการดาเนินงานที่
สาคัญ พอสรุปได้ คือ
๑) การประชาสนเทศ
๒) การเสนาสนเทศ
๓) การชุมนุมสัมพันธ์
๙. การปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมือง
ก. การปลูกฝั งอุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึง การปลูกฝั งทางความเชื่อในระบอบการปกครอง
ของสังคมหนึง่ กับอีกสังคมหนึง่ ว่าใครจะเหมาะสมกว่ากัน.
ข. ความมุ่งหมาย
๑) เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ตลอดจนจริ ยธรรมของกาลังพลแต่ละคนให้ ร้ ูเท่าทันกล
อุบาย/ลัทธิการปกครองที่เป็ นภัย กวดขันกาลังข้ าราชการทุกระดับชั ้นมิให้ สร้ างเงื่อนไข
๒) ให้ ฝ่ายเราเข้ าใจลัทธิการปกครองของเราเปรี ยบเทียบได้ ดีกว่าลัทธิ อื่น
๓) ส่งเสริ มกาลังใจในการต่อสู้
๔) เพื่อถ่ายทอดความรู้ สึกยึดมั่นในอุดมการณ์ และขวัญ กาลังใจ ไปสู่ชายไทยทั ้งมวล โดย
อาศัยทหารเป็ นสือ่ นาเข้ าหามวลชน
ค. วัตถุประสงค์ต่อหน่วยทหาร
๑) เพื่อยึดเหนี่ยวความคิดความเชื่อของกาลังพลภายในหน่วยให้ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
๒) เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ ง และกาลังใจในการต่อสู้ของกาลังพล ความสามัคคีภายใน
หน่วย
๓) เพื่อเสริ มสร้ างและรักษาไว้ ซงึ่ ระเบียบวินยั

๒-๕
๔) เพื่อดาเนินการตอบโต้ การโฆษณาชวนเชื่อ
๕) เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจอันดีแก่ประชาชนในบทบาทของทหาร
ง. ขอบเขตการดาเนินงานการปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมืองของกองทัพบก ประกอบด้ วย การ
ดาเนินงานที่สาคัญ พอสรุปได้ ดงั นี ้ คือ
๑) การให้ การศึกษาอบรม
๒) การกวดขันความประพฤติและการปฏิบตั ิตนของกาลังพลทุกคน ทุกระดับชั ้น
๓) การปรับปรุงการสวัสดิการของหน่วยในทุกๆ ด้ าน
๔) การปรับปรุงการปฏิบตั ิของผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชั ้น
๑๐. การดาเนินงานสาย สธ.๕ ในยามปกติ
ในยามปกติ หรื อ ณ ที่ตั ้งปกติ การดาเนินงานในสาย สธ.๕ ส่วนใหญ่ม่งุ ไปสู่ความสัมพันธ์ อนั ดีกับ
ชุมชน และการสนับสนุนการปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการพลเรื อน เช่น
ก. การเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน
ข. การช่วยเหลือประชาชนโดยหน่วยทหาร
ค. การสนับสนุนการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และการป้องกันภัยอันเกิดจากการก่อวินาศกรรม
ง. การสนับสนุนส่วนราชการพลเรื อนตามที่ได้ รับการร้ องขอ
จ. การเตรี ยมการด้ านการปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อน และการปฏิบตั ิการจิตวิทยา เพื่อสนับสนุน
ภารกิจทางยุทธวิธีของหน่วย
๑๑. การดาเนินงานสาย สธ.๕ ในยามสงคราม
ในยามสงคราม หรื อ ในยุทธบริ เวณ การดาเนินงานในสาย สธ.๕ จะมุ่งไปสู่การสนับสนุนการรบ
โดยตรง เช่น
ก. การป้องกันหรื อลดการกีดขวางการยุทธ์
ข. การสนับสนุนการพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง
ค. การสนับสนุนการป้องกันฝ่ ายพลเรื อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและบรรเทาภัยจากการ
โจมตีทางอากาศ และการอพยพประชากรกับส่วนราชการ
ง. การดาเนินการต่อทรัพยากรพลเรื อน ทั ้งเพื่อการใช้ ประโยชน์โดยพลเรื อนและโดยฝ่ ายทหาร
จ. การปกครองดินแดน หรื อการสนับสนุนส่วนราชการพลเรื อนในการบริ หารราชการแผ่นดินยาม
ฉุกเฉินหรื อในยามสงคราม
๑๒. การดาเนินงานสาย สธ.๕ ในการป้องกันและปราบปรามการก่ อความไม่ สงบ
ในการป้องกันและปราบปรามการก่อ ความไม่สงบ หรื อ ในการต่อ สู้เพื่อ เอาชนะคอมมิวนิสต์ นัน้
ฝ่ ายรั ฐบาลจะพยายามดาเนินการในทุกวิถีทางเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความร่ วมมือสนับสนุนจากาประชาชน ดังนั ้นใน
สถานการณ์เช่นนี ้ การดาเนินงานในสาย สธ.๕ จึงนับว่ามีความสาคัญมากและพอสรุปการดาเนินงานที่สาคัญ ได้
ดังนี ้
ก. การสนับสนุนการพิทกั ษ์ ประชาชนและทรัพยากร
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การสนับสนุนการพัฒนาท้ องถิ่น
การพัฒนาพลังประชาชน
การสนับสนุนการปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการพลเรื อน
การสนับสนุนการปฏิบตั ิการปราบปรามกองกาลังตติดอาวุธที่ไม่ยอมกลับใจเข้ ามอบตัว
๑๓. ความสัมพันธ์ ทางฝ่ ายอานวยการ
ก. ผู้บงั คับบัญ ชา คือ ผู้รับผิดชอบในกิจการทั ้งปวง รวมทั ้งงานกิจการพลเรื อนของหน่วย โดยมี
เสนาธิการเป็ นผู้อานวยการประสานงาน และกากับดูแลเป็ นส่วนรวม โดยมี สธ.๕ หรื อผู้ที่ผ้ บู งั คับบัญชากาหนด
เป็ นผู้รับผิดชอบทางฝ่ ายอานวยการโดยเฉพาะ
ข. เพื่อให้ การปฏิบตั ิภารกิจของหน่วยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ ฝ่ายอานวยการทุกสาย
ย่อมมีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายกิจการพลเรื อนด้ วย เช่น
๑) ประสานกับ สธ.๑ เรื่ อง
ก) การบรรจุเจ้ าหน้ าที่ในสายกิจการพลเรื อน
ข) การจัดการกาลังพลต่อพลเรื อนในท้ องถิ่น
ค การใช้ ทรัพยากรพลเรื อน
ง) การเสริ มสร้ างขวัญของกาลังพล
จ)
การปฏิบตั ิของทหารในที่ชมุ ชน
๒) ประสานกับ สธ.๒ เรื่ อง
ก ข้ อมูลการวิเคราะห์พื ้นที่ปฏิบตั ิการและการประมาณการข่าวกรอง
ข) การกาหนดความต้ องการข่าวกรอง
ค) การใช้ ทรัพยากรพลเรื อนเพื่องานข่าวกรอง
ง) การรักษาความปลอดภัยในที่ชมุ ชน
จ) การฝึ กด้ านการข่าวกรองให้ กบั ประชาชนและส่วนราชการพลเรื อน
๓) ประสานกับ สธ.๓ เรื่ อง
ก) การจัดกาลังทาการรบ (การจัดเฉพาะกิจ)
ข) ผลกระทบของการยุทธ์ต่อประชาชนฝ่ ายเรา
ค) การใช้ ทรัพยากรพลเรื อนเพื่อการฝึ กและการยุทธ์
ง) การใช้ ประชาชนและส่วนราชการพลเรื อนเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิทางยุทธวิธี
๔) ประสานกับ สธ.๔ เรื่ อง
ก) การใช้ เส้ นหลักการส่งกาลัง
ข) ความต้ องการทรัพยากรพลเรื อนเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิทางทหาร
ค) การสนับสนุนทางด้ านการส่งกาลังบารุงให้ กบั พลเรื อน
ง) การใช้ หน่วยสนับสนุนทางด้ านการช่วยรบ เพื่อการดาเนินงานในสายกิจการ
พลเรื อน
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ตอนที่ ๒ การปฏิบัตกิ ารกิจการพลเรื อน
๑. กล่ าวทั่วไป
ก. การปฏิบัติการกิจการพลเรื อ น เป็ นแขนงงานหลักที่สาคัญ ประการหนึ่ง ในการที่จ ะทาให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานกิจการพลเรื อนของหน่วยตามที่ต้องการ ทั ้งนี ้ เนื่องจากความเกี่ยวข้ องหรื อความสัมพันธ์กับ
เจ้ าหน้ าที่ส่วนราชการพลเรื อน ประชาชน และทรั พยากรในพื ้นที่รับผิดชอบนั ้น จะมีผลกระทบกระเทือนต่อการ
ปฏิบตั ิการทางทหารเช่นเดียวกัน ทั ้งนีข้ ึ ้นอยู่กับประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติการกิจการพลเรื อนของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ปฏิบตั ิ
ข. ในยามสงคราม หรื อ ในยุทธบริ เวณที่มีการรบเกิดขึน้ ประชาชนในพืน้ ที่การรบจะเป็ นปั ญ หาที่มี
ความสาคัญยิ่ง โดยที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทหารจะต้ องคานึงถึงการอพยพประชาชนเป็ นจานวนมากภายในพื ้นที่การรบ
ซึ่งจะก่อให้ เกิดปั ญ หาและกระทบต่อการปฏิบัติการทางยุทธวิธี รวมทัง้ ในการเคลื่อนย้ ายหน่วยในการส่งกาลัง
บารุ งให้ กับหน่วยในพืน้ ที่การรบ ฯลฯ การปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทื่ฝ่ายพลเรื อ นที่ขาดประสิทธิ ภาพในภาวะ
สงครามจะก่อให้ เกิดสภาพปั ญ หาในด้ านการควบคุมความสงบเรี ยบร้ อย และความเป็ นระเบียบของประชาชน
ภายในพื ้นที่ ทั ้งในด้ านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิการทางทหาร
เป็ นอย่างมาก การปฏิ บัติ ก ารกิจการพลเรื อ นของฝ่ ายทหารที่ มีป ระสิทธิ ภาพ เหมาะสม และสอดคล้ อ งกับ
สถานการณ์จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บงั คับบัญชาต่อปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นได้
ค. ในการปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อนของฝ่ ายทหารนั ้น รู ปแบบ และลักษณะของการปฏิบตั ิการจะต้ อง
คานึงและพิจารณาถึง คาสัง่ /นโยบายจากหน่วยเหนือ เช่น สอดคล้ องกับนโยบายด้ านเมือง และการต่างประเทศ
ของรั ฐ บาลของประเทศที่ ให้ พ ยายามเป็ นมิ ตรกับ ประเทศเพื่ อ นบ้ าน เพื่ อ มุ่งสู่วัต ถุประสงค์ ของชาติ ในด้ า น
เศรษฐกิจ อานาจหน้ าที่ตามกฎหมายที่ได้ รับมอบ เช่น พ.ร.บ.จัดระเบียบข้ าราชการกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ ๓
พ.ศ.๒๕๑๙ ระบุให้ กาลังทหารทาการช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศ ช่วยเหลือในการปราบปรามการจลาจล
ฯลฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติตามที่กฎหมายกาหนด สถานการณ์ทางทหารในขณะนั ้น มีความผันแปรมาก
น้ อ ยเพียงใดและจะถูกกระทบกระเทือ นจากสภาวะแวดล้ อ มของประชาชน และทรั พยากรในพืน้ ที่การรบนัน้
หรื อ ไม่เพียงใด นอกจากนี ้ลักษณะพื ้นที่ปฏิบตั ิการทางด้ านกิจการพลเรื อนที่เป็ นอยู่ ก็จะเป็ นปั จจัยที่สาคัญอีก
ประการหนึ่งที่ผ้ ปู ฏิบตั ิจะต้ อ งพิจารณาคานึงถึง ปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้จะเป็ นตัวกาหนดลาดับความเร่ งด่วน และ
ลักษณะของการปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อนว่าจะกระทาในลักษณะใด เข็มงวดกวดขันมากน้ อยเพียงใด จะกระทา
อะไรก่อนหลัง
๒. ความหมายของการปฏิบัตกิ ารกิจการพลเรือน
ก. การปฏิบตั ิการกิจการพลเรือน หมายถึง การดาเนินการทั ้งปวงของหน่วยทหารที่เกี่ยวข้ องหรื อ
กระทบกระเทือนต่อส่วนราชการพลเรือน ประชาชน และทรัพยากรในพื ้นที่รับผิดชอบ ทัง้ ในยามปกติและในยาม
สงคราม เพื่อให้ บรรลุภารกิจของหน่วยตามต้ องการ
ข. ความเกี่ยวข้ องกับส่วนราชการพลเรื อ น จะเกี่ยวข้ อ งในหลายลักษณะด้ วยกัน เช่น เกี่ยวข้ อ งใน
ลักษณะของการติด ต่อ ประสานงาน เกี่ ยวข้ อ งในลักษณะของการช่วยเหลือ สนับ สนุนการปฏิ บัติห น้ าที่ ของ
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เจ้ าหน้ าที่ส่วนราชการพลเรื อนในพื ้นที่รับผิดชอบ เกี่ยวข้ องในลักษณะของการเข้ าไปทาหน้ าที่แทนในบางส่วน
หรื อทั ้งหมด ตามความจาเป็ น โดยพิจารณาจากสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ในขณะนั ้นว่าเป็ นอย่างไร
ค. ความเกี่ ยวข้ อ งกับ ประชาชน และทรั พ ยากรในพื น้ ที่ รับ ผิดชอบ มุ่งกระทาเพื่ อ ใช้ ประโยชน์ จ าก
ประชาชน และทรั พยากรในพื ้นที่รับผิดชอบ ให้ เป็ นประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทหาร ทั ้งทางตรง
และทางอ้ อม
๓. วัตถุประสงค์ ของการปฏิบัตกิ ารกิจการพลเรือน กระทาเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานกิจการพลเรื อน
ของหน่ ว ย คื อ การส่งเสริ ม และสนั บ สนุน การบรรลุภ ารกิ จ ทางยุ ท ธวิ ธีข องหน่ ว ยด้ วยการปฏิ บัติ งานหลัก ๆ
ดังต่อไปนี ้
ก. การส่งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิของส่วนราชการพลเรื อน กระทาเพื่อประกันความต่อเนื่องใน
การบริ หารราชการแผ่นดิ น เพื่ อ ให้ เกิด ความมั่นคงขึน้ ในพื น้ ที่รั บ ผิดชอบตาม พ .ร.บ. จัดระเบียบข้ าราชการ
กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๑๙ ซึ่งระบุให้ กาลังทหาร ทาการช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศ ช่วยเหลือ
ในการปราบปรามการจลาจล และอื่นๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติตามที่กฎหมายกาหนด
ข. การดาเนินการต่อประชาชนและทรัพยากรในพื ้นที่
ค. เพื่อลดการกีดขวางการปฏิบตั ิการทางยุทธการ และเพื่อบรรเทาความสูญเสีย หรื อความเสียหายอัน
อาจเกิดจากการสู้รบ
ค. การดาเนินการเพื่อ ประกันว่า การปฏิบัติการของหน่วยสอดคล้ อ งกับนโยบายทางการเมือ งของ
ประเทศ และเป็ นไปตามพันธะทางกฎหมาย/ข้ อตกลงต่างๆ เช่น อนุสญ
ั ญาเจนีวา กาหนดการปฏิบตั ิต่อพลเรื อน
ในพื ้นที่การรบ ห้ ามไม่ให้ มีการทารุ ณ ประชาชนพลเรื อนในพื ้นที่การรบ อนุสญ
ั ญาเกี่ยวกับการคุ้มครองสถานที่
สาคัญทางวัฒนธรรม และทางศาสนา ไม่ให้ ถกู ทาลายจากการสู้รบ
๔. การจัดกลุ่ม/พวกของงานในการปฏิบัตกิ ารกิจการพลเรือน
ก. การปฏิบัติการกิจการพลเรื อน เป็ นการปฏิบตั ิของหน่วยทหารที่เกี่ยวข้ องกับส่วนราชการพลเรื อ น
ประชาชน และทรั พ ยากรในพื น้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั ง้ ในยามปกติ แ ละยามสงคราม โดยมี ค วามมุ่ ง หมายหรื อ
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานกิจการพลเรื อ นของหน่วยให้ ลลุ ่วงตามแผนที่วางไว้ ในยามปกติจะมุ่งเน้ นการ
ปฏิบตั ิในการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อันดีกับประชาชน เพื่อให้ ประชาชนเกิดความรั กใคร่ ศรั ทธา และให้ ความ
ร่ วมมือกับฝ่ ายทหาร ในยามสงครามจะมุ่งเน้ นการควบคุมประชาชน เพื่อมิให้ กีดขวางการปฏิบตั ิการทางทหาร
การสนับสนุนในการปกครองดินแดนที่เข้ ายึดครอง
ข. ในการปฏิบัติการกิ จการพลเรื อ น เพื่อ ความสะดวกในการกาหนดนโยบายและการควบคุม การ
ปฏิบตั ิ ตลอดจนจัดทาบันทึกทางเอกสาร กองทัพบกจึงได้ กาหนดกลุม่ หรื อพวกของงานการปฏิบตั ิการกิจการพล
เรื อนออกเป็ น ๓ กลุม่ /พวก คือ งานทางด้ านการปกครอง งานทางเศรษฐกิจ และงานทางด้ านสังคมจิตวิทยา ซึ่ง
ป ก ติ ง า น ต่ า ง ๆ เห ล่ า นี ้ เ ป็ น ง า น ใน ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง เจ้ า ห น้ า ที่ ส่ ว น ร า ช ก า ร พ ล เรื อ น
นัน่ เอง ความเกี่ยวข้ องของฝ่ ายทหารที่เข้ าไปเกี่ยวข้ องจะกระทาตามความจาเป็ นของสถานการณ์ที่เป็ นอยู่
๕. การปกครอง
ก. การปกครอง หมายถึง กิ จกรรมหรื อ ขบวนการควบคุม ผู้อื่น บังคับ ให้ ผ้ ูอื่น กระท าตามวิถี ท างที่
กาหนดให้ งานที่เกี่ยวข้ องกับการปกครองอาจแบ่งเป็ น ๓ งานหลักๆ ได้ แก่ การรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย การ

๒-๙
รั ก ษาความยุติ ธรรม และการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อ น ซึ่งกระท าเพื่ อ จุดมุ่งหมายให้ ผ้ ูถูก ปกครองได้ มี ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ตามสิทธิมนุษยชนที่พงึ มีพงึ ได้
ข. การรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย เป็ นการดาเนินการทั ้งปวงในการควบคุมความสงบเรี ยบร้ อยในพื ้นที่
เช่น การปราบปรามโจรผู้ร้าย อาชญากรรมต่างๆ การป้องกันและปราบปรามการแทรกซึมบ่อนทาลายของฝ่ าย
ตรงข้ าม การควบคุมผู้อพยพ ผู้ลี ้ภัย และชนกลุ่มน้ อยภายในประเทศ ตามปกติการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยเป็ น
ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้ าหน้ าที่ตารวจซึง่ ประจาอยู่ในพื ้นที่
ค. การรักษาความยุติธรรม เป็ นการดาเนินการด้ านการศาล ทั ้งศาลพลเรื อนและ/หรื อศาลทหาร ซึ่งจัด
ให้ มีขึ ้นเพื่อทาหน้ าที่พิจารณาคดีที่เกิดขึ ้นภายในพืน้ ที่ ตลอดจนกระบวนการสืบสวนสอบสวน การจับกุม การ
พิจารณาคดี จนถึงการควบคุมการลงโทษ ทั ้งนี ้ การกระทาความผิดอาจเป็ นคู่คดีกันระหว่างพลเรื อนกับพลเรื อน
พลเรื อนกับทหาร และทหารกับทหาร
ง. การป้องกัน ภัยฝ่ ายพลเรื อ น เป็ นการดาเนิน การเพื่ อ ป้องกันและบรรเทาอัน ตราย หรื อ ลดความ
เสียหายอันเกิดจากภัยสาธารณ การโจมตีทางอากาศ การก่อวินาศกรรม และหมายรวมถึงการ
อพยพประชาชน และส่วนราชการพลเรื อ นให้ พ้นจากภัยพิบตั ิดังกล่าว การป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนมีกฎหมาย
กาหนดไว้ อย่างแน่ชดั เกี่ยวกับ การจัดหน่วย เช่น กองป้องกันฝ่ ายพลเรื อน และกองอานวยการป้องกันภัยฝ่ ายพล
เรื อน และเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ เช่น ผู้อานวยการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนจังหวัด/อาเภอ
จ. ความเกี่ยวข้ อ ง/บทบาทของฝ่ ายทหารที่ควรปฏิบัติ เกี่ยวกับงานทางด้ านการปกครองนั ้น น่าจะ
พิ จารณ าพื ้น ที่ ปฏิ บั ติ การออก เป็ น ๒ พื น้ ที่ คื อ พื ้น ที่ ภ ายใน ประเทศ และพื น้ ที่ ที่ ฝ่ าย ทห ารเข้ า
ยึดครอง
๑) ตามปกติในพื ้นที่ประเทศของเรา ฝ่ ายทหารจะไม่เข้ าไปยุ่งเกี่ยวกับงานด้ านการปกครอง
เนื่องจากมีเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองของส่วนราชการพลเรื อนเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ ว บทบาทของฝ่ ายทหาร
จะเป็ นเพียงการประสานงาน และการให้ การช่วยเหลือสนับสนุนฝ่ ายพลเรื อนตามที่ได้ รับการร้ องขอ สาหรับใน
กรณีจาเป็ นที่ฝ่ายทหารต้ องการหวังผลในการรบ หรื อการปราบปรามขั ้นเด็ดขาดซึง่ เกินขีดความสามารถของฝ่ าย
พลเรื อนที่จะป้องกันรักษาความสงบเรี ยบร้ อยภายในพื ้นที่นั ้นไว้ ได้ ฝ่ ายทหารจึงจะเข้ าไปเกี่ยวข้ องอย่างเต็มที่
เพื่อมิให้ เป็ นอันตรายต่อความมัน่ คงของชาติ เช่น ในยามสงคราม ในการปราบปรามผู้ก่อ การร้ าย หรือผู้ก่อความ
ไม่สงบ
๒) ในพื ้นที่ที่ฝ่ายเราเข้ าไปยึดครอง ฝ่ ายทหารจะเข้ าควบคุมอานาจการปกครองทั ้งปวง เพื่อมิให้
ประชาชนในพื ้นที่ขัดขวางการปฏิบตั ิการทางทหาร และการใช้ อานาจปกครองนั ้นจะต้ องสอดคล้ องกับนโยบาย
ของชาติด้วย ทั ้งนี ้ โดยอาศัยหลักการปฏิบตั ิที่สาคัญ ที่ฝ่ายทหารมีความสัม พันธ์ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพลเรื อนและ
ประชาชนในพื ้นที่ ๓ ประการ คือ
ก) หลักมนุษยธรรม เพ่งเล็งต่อประชาชนที่กาลังได้ รับความทุกข์ยากจากการรบอย่างแสนสาหัส
เปรี ยบเทียบกับความจาเป็ นทางทหารในขณะนั ้น ซึ่งผู้บงั คับบัญ ชาหน่วยทหารต้ อ งพิจารณาว่าจะช่วยเหลือใน
ชั ้นต้ นหรื อไม่ มากน้ อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือนั ้นต้ องไม่ทาให้ ภารกิจล้ มเหลวลงไป
ข) หลักประโยชน์ของผู้ถูกปกครอง หากไม่มีความจาเป็ นทางทหารแล้ ว จะต้ องไม่รบกวน
ผลประโยชน์และความสงบสุขของประชาชน และทรัพยากร
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ค) หลักการรั บรู้ ในสิทธิซึ่งกันและกัน ฝ่ ายทหารมีสิทธิ จะเรี ยกร้ องหรื อ บังคับให้ ผ้ ูที่อ ยู่ใน
พื ้นที่ยึดครองรั บฟั งและปฏิบตั ิตามเท่าที่จาเป็ น แต่เพื่อตอบแทนการเชื่อฟั ง ผู้ถูกปกครองจึงควรมีสิทธิเสรี ภาพ
ส่วนบุคคล และกรรมสิทธิในทรัพย์สนิ โดยปราศจากการรบกวนใดๆ โดยไม่จาเป็ น
๖. การเศรษฐกิจ
ก. งานที่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจ หมายถึง บรรดาเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจโดย
ทัว่ ๆ ไปของพื ้นที่ ซึง่ พอจะแบ่งออกเป็ นงานย่อยๆ คือ การส่งกาลังพลเรื อน การคลัง การพัฒนาชุมชนและส่งเสริ ม
อาชีพ การเศรษฐกิจ และการค้ า
ข. การส่งกาลังพลเรื อ น หมายถึง การให้ การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ ของฝ่ ายทหารให้ กับประชาชนใน
พื ้นที่รับผิดชอบที่กาลังขาดแคลนสิ่งจาเป็ นในการดารงชีพ รวมถึงการระดมสรรพกาลัง การใช้ ทรัพยากรในพื ้นที่
มาสนับสนุนกิจการทางทหารภายในกรอบนโยบายของชาติ จารี ต ประเพณี และกฎหมายระหว่างประเทศ และ
เป็ นการเพิ่มเติมความต้ องการของประชาชนด้ วยทรัพยากรภายในพื ้นที่นั ้นเองด้ วย สธ.๕ จะต้ องระสานงานอย่าง
ใกล้ ชิดกับ สธ.๔ เกี่ยวกับการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ในท้ อ งถิ่น โดยจะต้ องพยยามหลีกเลี่ยงการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ที่
ประชาชนมีความจาเป็ นต้ องใช้ นอกจากนี ้ สธ.๕ ยังมีความรับผิดชอบในการกากับดูแลทางฝ่ ายอานวยการต่อชุด
การในหน้ าที่ ในการกาหนดระบบ/วิธีการแจกจ่ายอาหารและสิ่งอุปกรณ์ เท่าที่หามาได้ จากแหล่งทรั พยากรใน
พื ้นที่
ง. การคลัง หมายถึง กิจกรรมด้ านการเงิน การธนาคารภายในพื ้นที่ การในหน้ าที่ ได้ แก่ การควบคุม
การกากับดูแล และการตรวจสอบบัญชีทรั พย์ สินทางการเงินของรัฐ การควบคุมงบประมาณ การจ่ายเงินของรั ฐ
จานวนธนบัตรที่นาออกใช้ สถาบันทางการเงินและการธนาคารในพืน้ ที่ การเก็บภาษี อากร อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา
จ. การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริ มอาชีพ หมายถึง กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่กระทาเพื่อส่งเสริ ม
ให้ ประชาชนอยู่ดีกินดี มีผลผลิตเพี ยงพอต่อ ความต้ อ งการของประชาชนในพื น้ ที่ เพื่อ ลดขจัด ความจาเป็ นที่
จะต้ องจัดหาผลผลิตมาจากแหล่งอื่นๆ
ฉ. การเศรษฐกิจและการค้ า ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับฝ่ ายทหาร คือ การควบคุมราคาสินค้ า การปั นส่วน
สิน ค้ าอุปโภคบริ โภคในสภาวะที่เกิดการขาดแคลน และการจาหน่ายให้ เหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจ ใน
ท้ องถิ่น การควบคุม ไม่ให้ เกิดระบบตลาดมือ การควบคุม สินค้ ายุทธปั จจัย การฟื ้นฟูบูรณะสภาพเศรษฐกิจ ใน
พื ้นที่ และสนับสนุนส่งเสริ มการผลิตเครื่ องอุปโภคบริ โภคให้ พอเพียงกับความต้ องการของประชาชนเพื่อการดารง
ชีพ
ช. เมื่ อ สถานการณ์ จ าเป็ นที่ ฝ่ ายทหารจะต้ อ งเข้ า ไปรั บ ผิ ด ชอบพื น้ ที่ ก็ จ ะต้ อ งเกี่ ยวข้ อ งกับ ระบบ
เศรษฐกิจในพื ้นที่รับผิดชอบด้ วย โดยการควบคุมไม่ให้ มีการกักตุนสินค้ าเครื่ องอุปโภคบริ โภค การควบคุมมิให้ มี
การค้ าตลอดมืด การควบคุมสินค้ ายุทธปั จจัย ตลอดจนส่งเสริ ม สนับสนุนในการผลิตเครื่ อ งอุปโภคบริ โภคให้
เพียงพอกับความต้ องการของประชาชนในพื ้นที่
๗. สังคมจิตวิทยา
ก. งานทางด้ า นสังคมจิต วิท ยา คื อ บรรดาเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และวัฒนธรรมในท้ องถิ่น การให้ การบริ การแก่ประชาชนโดยหน่วยงานของรั ฐ เช่น การให้ การศึกษา
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สาธารณสุข ระบบสาธารณูปการต่างๆ ที่รัฐให้ กบั ประชาชน เช่น ไฟฟ้ า ประปา ขนส่ง สื่อสาร ฯลฯ การส่งเสริ มให้
รักษาเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และค่านิยมต่างๆ ในท้ องถิ่น
ข. บทบาทและความเกี่ยวข้ องของฝ่ ายทหารกับงานด้ านสังคมจิตวิทยานั ้น ฝ่ ายทหารจะให้ การ
สนับสนุนในขีดความสามารถที่จะกระทาได้ เพื่อป้องกันความดือดร้ อนที่จะเกิดขึ ้นกับประชาชนในพื ้นที่อนั
เนื่องมาจากการสู้รบ ทั ้งในยามภาวะไม่ปกติ หรือยามสงคราม ซึง่ จะทาให้ ระบบสาธารณูป โภคและบริ การต่างๆ
ที่รัฐให้ กบั ประชาชนหยุดชะงักหรื อลดประสิทธิผลลง ทาให้ เกิดความเดือดร้ อนแก่ประชาชนในด้ านความเป็ นอยู่
รวมทั ้งขวัญ กาลังใจก็จะเสือ่ มโทรมลง ฝ่ ายทหารจึงต้ องเข้ าไปควบคุมและกาหนดมาตรการป้องกันความ
เสียหายร่ วมกับฝ่ ายพลเรื อน และให้ การสนับสนุนโดยไม่กระทบต่อภารกิจหลักของหน่วย เช่น การสนับสนุน
อุปกรณ์การศึกษา การช่วยเหลือซ่อมแซมบูรณะทีอ่ ยู่อาศัยของประชาชนที่ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจากการ
สู้รบ ฯลฯ
๘. ปั จจัยสาคัญในการปฏิบัตกิ ารกิจการพลเรื อน ในการปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อนที่เกี่ยวข้ องครอบคลุมถึง
งานด้ านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาของฝ่ ายพลเรื อนในพื ้นที่รับผิดชอบนั ้น ปั จจัยที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ทหารควรนามาเป็ นหลักในการปฏิบตั ิเพื่อให้ บรรลุภารกิจตามที่ต้อง พอสรุปได้ ดงั นี ้
ก. ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ องกั บ งานด้ านการปกครองนั น้ ควรใช้ เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายพลเรื อ นในเขตพื น้ ที่
รับผิดชอบที่มีอยู่แล้ วให้ มากที่สดุ เพื่อให้ เกิดการประหยัดและป้องกันงานที่ซ ้าซ้ อนกัน โดยที่ฝ่ายทหารจะใช้ การ
ประสานงานและสนับสนุนเพื่อให้ บรรลุภารกิจ ในบางกรณีฝ่ายทหารจะต้ องกาหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อมิ
ให้ ประชาชนในพื ้นที่ขดั ขวางการปฏิบตั ิการทางทหาร ซึง่ จะทาให้ เสียผลทางยุทธวิธี ฝ่ ายทหารจะไม่พยายามเข้ า
ไปเกี่ยวข้ องในการควบคุม และปกครองพื ้นที่ของฝ่ ายพลเรื อน ยกเว้ นในการปราบปรามขั ้นเด็ดขาด และรวดเร็ ว
หรื อในกรณีที่หวังผลจากการรบที่รวดเร็ วรุนแรง
ข. ในส่วนที่เกี่ยวข้ อ งกับเศรษฐกิจนัน้ ฝ่ ายทหารจะต้ อ งพยายามรั กษามาตรฐานการครองชีพของ
ประชาชนในพื ้นที่มิให้ ได้ รับความเดือดร้ อนจากการรบมากจนเกินไป ด้ วยการสนับสนุนส่งเสริ มการพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมในพื ้นที่รับผิดชอบให้ สามารถดาเนินการต่อไปได้ โดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวกับอาหารและการเกษตร
ทั ้งนี ้ต้ องคานึงถึงภารกิจหลักและขีดความสามารถในการจัดหาพื ้นที่ให้ กับบรรดาผู้อพยพ ควรจะต้ องพิจารณา
จัดหาพื ้นที่ที่สามารถทาการเพาะปลูกได้ ด้วยแรงงานของ
ประชาชนเองเท่ าที่จาเป็ น โดยยึด หลัก ปฏิ บัติ ตามกฎหมาย และประเพณี ข องท้ อ งถิ่ นให้ ม ากที่สุด และต้ อ ง
พยายามหลีกเลีย่ งการเกณฑ์แรงงานมาใช้
ค. ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับทางด้ านสังคมจิตวิทยานั ้น ในด้ านการศึกษาให้ พยายามดาเนินไปตามปกติ
เว้ นในพื ้นที่รับผิดชอบ หากสถานการณ์ ไม่รุนแรง และสถาบันการศึกษาขาดครู มากให้ ดาเนินการช่วยเหลือโดย
จัดหาครูที่มีความรู้ความสามารถไปให้ การศึกษา ทางด้ านสาธารณสุขให้ ส่งเสริ มสุขภาพอนามัยของประชาชน
โดยจัดชุดแพทย์เคลือ่ นที่ออกไปให้ การบาบัดรั กษาประชาชนในพื ้นที่รับผิดชอบ รวมถึงการแนะนาประชาชนใน
เรื่ องการรักษาสุขภาพ ด้ านการประชาสงเคราะห์ ฝ่ ายทหารจะเป็ นเพียงผู้กากับดูแลเท่านั ้น ส่วนการดาเนินการ
เป็ นเรื่ องของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพลเรื อนเป็ นหลัก เช่น การจัดหาที่พักอาศัยให้ กับประชาชน ฯลฯ ทางด้ านการขนส่ง
เมื่อมีการอพยพประชาชนออกจากพื ้นที่ ให้ พยายามใช้ ยานพาหนะในท้ องถิ่นให้ มากที่สุ ด จะใช้ ยานพาหนะใน
ท้ องถิ่นให้ ม ากที่สดุ โดยฝ่ ายทหารจะนายานพาหนะของทหารช่วยเหลือ เมื่อจาเป็ นเท่านัน้ ในกรณี ที่ฝ่ายทหาร
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ต้ องการจะนายานพาหนะของประชาชนมาใช้ ในกิจการทหารนั ้น จะต้ องทาการตกลงกับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพลเรื อน
ก่อนทางด้ านการสื่อสาร ฝ่ ายทหารจะต้ องมีการประสานงาน ควบคุม และกากับดูแลในเรื่ องการติดต่อสื่อสาร
ของพลเรื อนในพื ้นที่ โดยจะต้ องประกันความปลอดภัยในเรื่ องการรั กษาความลับของทางราชการทหาร ทางด้ าน
วัฒนธรรม ผู้บังคับหน่วยจะต้ องดาเนินการเพื่อ ให้ เกิดความภาคภูมิใจในการเป็ นคนไทย มีความเข้ าใจความ
เป็ นไปของป้านเมือง การให้ ก ารศึกษาอบรมแก่ทหารให้ มีความเข้ าใจขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ของท้ อ งถิ่น เป็ นอย่างดี และมี ค วามเข้ าใจต่ อ ความคิด เห็ น ของประชาชนในพื น้ ที่ ส่งเสริ ม และให้ ก ารรั กษา
เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยมต่างๆ ของท้ องถิ่น โดยมีอ นุศาสนาจารย์ของหน่วยเป็ นผู้ประสาน และเชื่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชนในเรื่ องพิธีทางศาสนา และลัทธิของท้ องถิ่น
๙. ขอบเขตในการดาเนินงานการปฏิบัตกิ ารกิจการพลเรือน
ก. ขอบเขตในการดาเนินงานการปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อน ครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาในพืน้ ที่ รับผิดชอบนัน้ ผู้ที่รั บผิดชอบหลักในการปฏิบัติ คือ นายทหาร
กิจ การพลเรื อ นของหน่วยหรื อ สธ.๕ ซึ่งเป็ นฝ่ ายอ านวยการคนสาคัญ คนหนึ่งของผู้บังคับบัญ ชาที่ดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่ อ งราวทัง้ ปวง อันเกี่ยวกับความสัม พันธ์ ของหน่วยกับส่วนราชการพลเรื อ น และประชาชนในพืน้ ที่
ปฏิบตั ิการของหน่วย วัตถุประสงค์หลักที่สาคัญของการปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อน คือ การบรรลุผลของงานตาม
แผนกิจการพลเรื อนที่วางไว้ นัน่ คือ บรรลุความสาเร็ จในภารกิจของหน่วยนัน่ เอง
ข. งานหลักๆ ที่จะต้ องกระทาในการปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อน ได้ แก่
๑) การส่งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทหาร
๒) การควบคุมและการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรพลเรื อนในท้ องถิ่น
๓) การปกครองดินแดนที่ได้ จากการยึดครอง
๔) การส่งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของส่วนราชการพลเรื อน
๕) การสนับสนุนการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
๖) การเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ชุมชน
๗) การพัฒนาพลังประชาชน
ค. ผู้บงั คับหน่วยสามารถใช้ ประโยชน์จากการปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อนในหลายลักษณะ ได้ แก่
๑) สนับสนุนโดยตรงต่อการปฏิบตั ิการของหน่วยทั ้งในทางยยุทธวิธีและการช่วยรบ
๒) แบ่งเบาภาระของผู้บงั คับบัญชาในเรื่ องที่เกี่ยวกับประชาชน และทรัพยากรในพื ้นที่
๓) สนับสนุนการปกครองดินแดนที่ยดึ ได้ โดยรัฐบาลทหารในพื ้นที่รับผิดชอบ
๔) สนับสนุนการพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง และพื ้นที่เขตหลัง
๕) สนับสนุนส่วนราชการพลเรื อน และช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของหน่วยเหนือในยาม
ปกติ หรื อ ณ ที่ตั ้งปั จจุบนั
๖) สนับสนุนการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในยามปกติ
๗) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
๘) สนับสนุนการพัฒนาพลังประชาชน
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โดยสรุ ปแล้ วการปฏิบัติการกิจการพลเรื อ น เป็ นการสนับสนุนโดยตรงต่อการปฏิบตั ิการทางทหารของ
หน่ ว ย และท าให้ แ บ่ งเบาภาระของผู้ บังคับ บัญ ชาในส่ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ประชาชน และทรั พ ยากรในพื น้ ที่
รับผิดชอบ
๑๐. การส่ งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัตกิ ารทางทหาร
ก. การปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อน ที่กระทาเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทหารโดยตรง
นั ้น จะมีบทบาทสาคัญ ในการลดภาระของหน่วยที่จะต้ อ งประสบปั ญ หากับประชาชนในพืน้ ที่การรบ และใช้
ประโยชน์จากประชาชนในการสนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทหารนัน่ เอง งานหลักๆ ที่กระทาเพื่อส่งเสริ มและสนับ
การปฏิบตั ิการทางทหารประกอบด้ วย การป้องกันการกีดขวางการยุทธ์ และการพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง/เขตหลัง
ข. การป้องกันการกีดขวางการยุทธ์ กระทาเพื่อให้ หน่วยที่เข้ าปฏิบตั ิการรบมีความสะดวกในการดาเนิน
กลยุทธ์ และมีพื ้นที่อย่างเพียงพอที่จะสามารถเคลือ่ นย้ ายกาลังจากที่หนึง่ ไปยังอีกที่หนึง่ ได้
อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ ว โดยไม่หยุดชะงักหรื อต้ องช้ าลงเนื่อ งจากประสบกับการกีดขวางจากประชาชนใน
พื ้นที่การรบ การดาเนินการต่างๆ เพื่อควบคุมประชาชนในพื ้นที่ เช่น การกาหนดเขตหวงห้ าม การกาหนดเส้ นทาง
ห้ ามใช้ หรื อใช้ ได้ เฉพาะช่วงเวลา การอพยพประชาชนออกจากพื ้นที่ที่มีความจาเป็ นเพื่อมิให้ เป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั ิการทางทหาร
ค. การพิทักษ์ พื ้นที่ส่วนหลัง/เขตหลัง เป็ นการดาเนินงานทัง้ ปวงเพื่อ ให้ งานด้ านการสนับสนุนการรบ
และการช่วยรบของหน่วยกระทาได้ อย่างต่อเนื่อง ด้ วยการต่อต้ านการคุกคามหรื อลดความเสียหายที่จะเกิดกับ
ที่ตั ้งทางการช่วยรบที่อยู่ในพื ้นที่ส่วนหลัง /เขตหลัง การปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อนเพื่อสนับสนุนการพิทักษ์ พื ้นที่
ส่วนหลัง/เขตหลัง กระทาด้ วยการประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่สว่ นราชการพลเรื อน เพื่อใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก
เจ้ าหน้ าที่ส่วนราชการพลเรื อ นและประชาชนในการพิทักษ์ พืน้ ที่ส่วนหลัง /เขตหลังของฝ่ ายทหาร ประสานการ
ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ส่วนราชการพลเรื อนและประชาชนในพื ้นที่ เพื่อให้ มี ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง/เขตหลัง เช่น การดับเพลิง การล้ างพิษจากอาวุธเคมี/ชีวะ การจัดเวรยามรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ตั ้ง และเส้ นทางส่งกาลัง การเตือนภัย การจราจร การเคลือ่ นย้ ายบุคคลพลเรื อน การกู้ภัย
และการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยภายในพื ้นที่ ฯลฯ
ง. หลักสาคัญ ที่ควรยึดถือ ก็คือ การประสานงานอย่างใกล้ ชิด และต่อเนื่องกับเจ้ าหน้ าที่ส่วนราชการ
พลเรื อนในการที่จะทาให้ แผนการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนกับแผนพิทักษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง /เขตหลังมีความสอดคล้ อง
และเสริ มจุดอ่อนซึง่ กันและกัน ซึง่ จะทาให้ สามารถแสวงประโยชน์ร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งควรจะต้ องมีการซักซ้ อมแผนการปฏิบตั ิร่วมกันอยู่เสมอ
๑๑. การควบคุมและใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรในพืน้ ที่
ก. ทรัพยากรในท้ องถิ่น หมายถึง ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื ้นที่ที่ฝ่ายทหารจะเข้ าไปปฏิบตั ิก าร เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม ยาพาหนะ เครื่ องมือสือ่ สาร สนามบิน ท่าเรื อ อ่างเก็บน ้า เขื่อน โรงกลัน่ น ้ามัน โรงไฟฟ้ า แหล่งผลิต
อาหาร สาธารณูปกรณ์ ถนน สะพาน อาคาร สถานีรถไฟ โรงพยาบาล โรงพิมพ์ แรงงาน สิ่งอุปกรณ์ ที่เป็ นยุทธ
ปั จจัย ฯลฯ

๒-๑๔
ข. ในการควบคุมและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรในท้ องถิ่นนั ้น สธ.๕ ของหน่วยต้ องประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อจัดเตรี ยมข้ อมูลทรัพยากรที่มีอยู่ในพื ้นที่ให้ มีขอบเขตครอบคลุมความต้ องการตามภารกิจของหน่วย
เช่น ประสานกับ สธ.๔ เกี่ยวกับการใช้ แรงงานภายนในท้ องถิ่นมาสนับสนุนงานด้ านการช่วยรบในพื ้นที่สว่ นหลัง/
เขตหลัง การจัดซื ้อจัดหาสิ่งอุปกรณ์ /สินค้ าที่จาเป็ นทางทหารจากในพื ้นที่ ประสานงานกับ สธ.๑ เกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้ าง และการทาสัญ ญาจ้ าง ประสานงานกับ สธ.๒/สธ.๓ และเจ้ าหน้ าที่ส่วนราชการพลเรื อนในท้ อ งถิ่นเพื่อ
กาหนดมาตรการคุ้มครองป้องกันและการนามาใช้ ประโยชน์แก่กิจการทหาร ตลอดจนการพิทกั ษ์ รักษาไว้ มิให้ ฝ่าย
ตรงข้ ามทาลาย หรื อนาไปใช้ ประโยชน์
ค. หลักสาคัญ ที่ควรยึดถือ ในการใช้ แรงงานนั ้น ควรจะต้ องยึดถือ กฎหมายแรงงานของท้ อ งถิ่นด้ วย
การใช้ ทรั พยากรในท้ องถิ่นจะต้ อ งพิจารณาใช้ ตามความจาเป็ นเพื่อ หลีกเลี่ยงความเดือดร้ อนที่อ าจเกิดขึ น้ กับ
ประชาชนภายในพื ้นที่ปฏิบตั ิการ
๑๒. การปกครองดินแดนที่ได้ จากการยึดครอง
ก. ในบางสถานการณ์ ที่ฝ่ายทหารมีความจาเป็ นต้ องเข้ าไปปฏิบตั ิการในพื ้นที่ที่ฝ่ายทหารเข้ ายึดครอง
อาจเป็ นดิน แดนของฝ่ ายตรงข้ ามหรื อ าอจเป็ นดิ นแดนที่ฝ่ ายตรงข้ ามมี อิท ธพล ทัง้ นี ้ ก็ เพื่ อ ให้ เกื อ้ กูลต่ อ การ
ปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีของฝ่ ายเรา เช่น การจัดให้ มีพื ้นที่ระวังป้องกันภายนอกประเทศ การเข้ าตีเพื่อทาลายการ
เข้ า ตี ฯลฯ การปฏิ บัติ การกิจ การพลเรื อ นในดิ น แดนที่ ฝ่ายเราเข้ าไปยึด ครอง กระท าโดยการสนับ สนุน การ
ดาเนินการปกครองโดยรัฐบาลทหาร เพื่อควบคุมประชาชนในพื ้นที่ที่มิให้ ขดั ขวางการปฏิบตั ิการรบของฝ่ ายทหาร
ข. การดาเนินการ ควรกาหนดขั ้นตอนการปฏิบัติให้ เหมาะสม เพื่อ ให้ ง่ายต่อการดาเนินการ อาจจะ
แบ่งเป็ น ๓ ขั ้นตอนหลักๆ ได้ แก่ ขั ้นเตรี ยมการ ขั ้นการปฏิบตั ิการปกครองดินแดน ขั ้นการส่งมอบความรับผิดชอบ
หรื อการสิ ้นสุดการใช้ อานาจในการปกครอง รายละเอียดในแต่ละขั ้นมีแนวทางดังนี ้ ในขั ้นเตรี ยมการงานที่ควรทา
คือ การศึกษาข้ อมูลต่างๆ ในพื ้นที่ที่จะเข้ าไปปกครอง การจัดเตรี ยมหน่วยปฏิบตั ิและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง การ
จัดเตรี ยมแผนการปฏิบตั ิลว่ งหน้ าเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ในการควบคุมและปกครองดิ นแดน ในขั ้นการปฏิบตั ิก็
จะเน้ นนา้ หนักในการดาเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่กาหนดไว้ ก่อ นแล้ ว ตลอดจนการบังคับให้ เป็ นไปตาม
มาตรการที่กาหนดไว้ นัน้ สาหรั บในขั ้นสุดท้ ายจะต้ องวางแผนส่งมอบการกครองให้ ผ้ ูที่สมควรทาหน้ าที่ในการ
ปกครองที่เหมาะสมต่อไป
ค. หลักการสาคัญที่ควรยึดถือ ก็คือ การปกครองดินแดน ควรใช้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง เดิมที่มีอยู่ใน
ท้ อ งถิ่นหรื อตัง้ ขึ ้นมาใหม่ แต่ต้อ งผ่านการตรวจสอบความไว้ วางใจจากฝ่ ายเราแล้ วว่าเป็ นผู้ที่ฝ่ายเราสามารถ
มอบหมายพื ้นที่ และความรับผิดชอบให้ ดาเนินการด้ านการปกครองภายใต้ นโยบายและการควบคุมกากับดู แล
ของฝ่ ายเรา อนึ่งพึงระลึกอยู่เสมอ การปกครองโดยฝ่ ายทหารในดินและที่ได้ จากการยึดครองนั ้น มิใช่ระบบการ
ปกครองที่ควร ดังนั ้น จึงต้ องมีการเตรี ยมการที่จะโอนอานาจ หรื อความรับผิดชอบให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพลเรื อนให้
เร็ วที่สดุ เมื่อสถานการณ์คลีค่ ลายลง
๑๓. การส่ งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบัตขิ องส่ วนราชการพลเรือน
ก. การส่งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิของส่วนราชการพลเรื อน กระทาเพื่อให้ เกิดความสงบเรี ยบร้ อย
มัน่ คงในพื ้นที่รับผิดชอบ โดยฝ่ ายทหารอาจเข้ าไปร่ วมในการช่วยเหลือเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพลเรื อนในรูปแบบต่างๆ กัน
เช่น การช่วยเหลือ ในการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย การช่วยเหลือในกากรพัฒนาท้ อ งถิ่น การช่วยเหลือ ในการ

๒-๑๕
บริ หารราชการแผ่นดินในยามฉุกเฉิน /ในยามสงคราม และที่สาคัญ ยิ่งที่เกี่ยวข้ องกับภารกิจทางทหารโดยตรง ก็
คือ การสนับสนุนการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
ข. การป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน หมายถึง การดาเนิ นการในการป้องกันและบรรเทาอันตรายหรื อความ
เสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรื อการก่อวินาศกรรม ซึง่ กระทาทั ้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย
หรื อภายหลังที่ภยั นั ้นผ่านพ้ นไปแล้ วก็ตาม และหมายรวมถึงการอพยพประชาชนและส่วนราชการพลเรื อนให้ พ้น
จากภัยพิบัติดังกล่าว ในการสนับสนุนการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อ นนัน้ ฝ่ ายทหารอาจให้ ความช่วยเหลือ และ
สนับ สนุน ได้ ห ลายแบบ เช่น การให้ ข้อ คิ ดเห็ นแก่ฝ่ ายพลเรื อ นเกี่ย วกับบริ เวณพื น้ ที่ ที่คาดว่าอาจจะถูก โจมตี
แนะนาในเรื่ องเกี่ยวกับยุทธวิธีและขีดความสามารถของฝ่ ายตรงข้ ามที่น่าจะกระทาต่อฝ่ ายเรา ตลอดจนการให้
คาแนะนาทางเทคนิคเพื่อลดอันตรายจากการโจมตี การให้ การอบรมเจ้ าหน้ าที่พลเรื อนให้ มีความรู้ ความชานาญ
ในการต่อสู้/ป้องกันบางอย่าง การให้ การสนับสนุนเจ้ าหน้ าที่และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่จาเป็ นในขณะเกิดเหตุฉกุ เฉิน
เช่น การอพยพประชาชนและส่วนราชการพลเรื อน
ค. หลักสาคัญที่ควรยึดถือในการส่งเสริ มและสนับสนุนส่วนราชการพลเรื อน ก็คือ ฝ่ ายทหารมิใช่เป็ นผู้
ปฏิบัติหลักในงานต่างๆ ของฝ่ ายพลเรื อ น เช่น การรั กษาความสงบเรี ย บร้ อย การอพยพประชาชนและส่วน
ราชการพลเรื อนนั ้น ฝ่ ายทหารจะเป็ นเพียงผู้ช่วยเหลือ และสนับสนุนเท่าที่จาเป็ นภายในขีดความสามารถ ยกเว้ น
ในบางกรณี หรื อ บางสถานการณ์ ที่เจ้ าหน้ าที่ส่วนราชการพลเรื อ นไม่สามารถปฏิบัติได้ ฝ่ ายทหารจึงจาเป็ นที่
จะต้ องเป็ นผู้ปฏิบตั ิ
๑๔. การเสริมสร้ างความสัมพันธ์ อันดีกับชุมชน
ก. การเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน เป็ นการกระทาเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอันดีต่อกันระหว่าง
ประชาชนกับฝ่ ายทหาร เพื่อให้ ประชาชนเกิดความนิยมชมชอบ และรั กใคร่ ศรั ทธาต่อตัวทหารและหน่วยทหาร
ท่าทีของประชาชนที่มีต่อทหารจะเป็ นเครื่ องแสดงว่า หน่วยทหารนั ้นๆ ได้ ดาเนินการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
กับชุมชนได้ ผลมากน้ อยเพียงใด
ข. การดาเนินงานหรื อกิจกรรมที่กระทาในการเสริ มสร้ างความสัม พันธ์ อันดีกับชุม ชน อาจกระทาได้
หลายลักษณะ เช่น การให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่ทหาร เกี่ยวกับสภาพสังคมในท้ องถิ่น การเข้ าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
กับประชาชนในท้ อ งถิ่น การช่วยเหลือ ประชาชนโดยหน่ วยทหาร การกวดขันในเรื่ อ งระเบียบวิ นัยและความ
ประพฤติของทหาร นอกจากนั ้นจะใช้ งานประชาสัมพันธ์ บางส่วนในการสนับสนุนการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อัน
ดีกับชุม ชน เช่น จัดให้ มีการเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติทางทหารให้ ประชาชนได้ ทราบ จัดให้ มีการ
พบปะสังสรรค์กับผู้นาในท้ องถิ่น การจัดตั ้งคณะกรรมการที่ ปรึกษาฝ่ ายพลเรื อน เพื่อให้ ความสัมพันธ์ อนั ดีต่อกัน
มากยิ่งขึ ้น
ค. ข้ อ พิ จ ารณาที่ ส าคัญ ในการด าเนิ น การก็ คื อ การช่ ว ยเหลือ ประชาชนนัน้ ให้ ก ระท าภายในขี ด
ความสามารถของหน่วย โดยพิจารณาเข้ ม งวดในเรื่ อ งระเบียบวินัยของทหาร เพื่อ ให้ เป็ นที่รักใคร่ ศรั ทธาของ
ประชาชน ป้องกันมิให้ มีข้อพิพาทหหรื อเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมที่เกิดปั ยหาขึ ้นระหว่างทหารกับประชาชนเป็ นอัน
ขาด อย่าให้ ทหารประพฤติปฏิบตั ิตวั ในเชิงที่ดถู กู ลบหลู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิง่ ที่ยดึ มัน่ ในท้ องถิ่น
๑๕. การพัฒนาพลังประชาชน

๒-๑๖
ก. การพัฒนาพลังประชาชน กระทาเพื่อให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการร่ วมกับฝ่ าย
ทหารในการป้องกันประเทศจากการรุ กรานของฝ่ ายตรงข้ าม สงครามในอนาคต ประชาชนจะมีส่วนร่ วมในการ
ป้องกันประเทศในระบบสงครามเบ็ดเสร็ จหรื อการต่อสู้เบ็ดเสร็ จ นั่นคือ การผนึกกาลังทัง้ ปวง ทั ้งกาลังคนและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ เข้ าสนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทหาร นอกจากนี ้ในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่
สงบ (ปปส.) ประชาชนก็จะมีบทบาทสาคัญในการต่อสู้เพื่อหยุดยั ้งการขยายตัวของ พคท. เช่นเดียวกัน
ข. การพัฒนาพลังประชาชน กระทาด้ วยการฝึ กอบรมให้ ประชาชนเกิดความสานึกในหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ ที่จะต้ องเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทาให้ ชาติบ้านเมืองพ้ นจากภัยพิบตั ิอันตรายทั ้งปวง ด้ วย
การด าเนิ น การจัด ตัง้ และสนั บ สนุ น การจั ด ตั ง้ มวลชนในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การหาข่ า ว รายงานข่ า ว การ
ติดต่อ สื่อ สาร การป้องกันตนเอง พลังประชาชนที่ได้ รับการฝึ กอบรมอย่างดีจะสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมอย่าง
จริ งจังในการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน และการสนับสนุนการพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง/เขตหลัง
ค. หลักสาคัญที่ควรยึดถือ ก็คือ จะต้ องมีการวางแผนใช้ พลังมวลชนแต่ละประเภทอย่างแน่ชดั การ
มอบภารกิจที่เหมาะสม การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และมีการซักซ้ อมการปฏิบตั ิเป็ นประจาในยามปกติ
๑๖. ปั จจัยที่กระทบกระเทือนต่ อการปฏิบัติการกิจการพลเรื อน รู ปแบบและลักษณะของการปฏิบตั ิกา
กรกิจ การพลเรื อ น มักจะถูกกาหนดโดยนโยบายทางการเมือ งของประเทศ และการสั่งการาจากหน่วยเหนื อ
ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ปฏิบตั ิการ สถานการณ์ด้านการทหารในขณะนั ้น รวมทั ้งอานาจ
หน้ าที่ตามกฎหมาย
๑๗. การสนับสนุนการอพยพประชาชนและส่ วนราชการพลเรือน
ก. การอพยพ ได้ แก่ การขนย้ ายประชาชนออกจากบริ เวณพื ้นที่อนั ตราย ไปสู่พื ้นที่ที่ปลอดภัยอย่างมี
ระเบียบ มีกาหนดเวลา และมีการควบคุมตามความจาเป็ น ในการนี ้จาเป็ นต้ องมีการจัดเตรี ยมพื ้นที่รับการอพยพ
ไว้ ลว่ งหน้ า ซึง่ สามารถให้ การบริ การแก่ผ้ รู ับการอพยพได้ ตามสมควร เช่น เสบียงอาหาร น ้าดื่ม น ้าใช้ เครื่ องนุ่งห่ม
การสุขาภิบาล และการบริ การอื่นๆ ที่จาเป็ น
ข. ความมุ่ งหมายหรื อ คามจ าเป็ นในการอพยพ กระท าเพื่ อ ไม่ ให้ กี ด ขวางการเคลื่ อ นที่ แ ละการ
ปฏิบตั ิการทางทหาร และเพื่อป้องกันไม่ให้ ประชาชนได้ รับอันตรายจากการสู้รบหรื อภัยพิบตั ิอื่นๆ ตลอดจนเพื่อ
ความต่อเนื่องในการบริ หารราชการแผ่นดินของส่วนราชการพลเรื อน ซึง่ อาจจะได้ รับอันตรายจากการสู้รบ
ค. ความรับผิดชอบในการอพยพประชาชนและส่วนราชการพลเรื อ น ตามปกติเป็ นความรับผิดชอบของ
เจ้ าหน้ าที่สว่ นราชการพลเรื อน คือ กระทรวงมหาดไทย เป็ นผู้รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. การป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
พ.ศ.๒๕๒๒ อย่างไรก็ต ามฝ่ ายทหารก็ จะเข้ าไปเกี่ยวข้ อ งในรู ป ของการประสานงาน การให้ ค วามช่วยเหลือ
สนับสนุน การอพยพที่เจ้ าหน้ าที่ส่วนราชการพลเรื อนร้ องขอ และในบางครัง้ ฝ่ ายทหารอาจมีความจาเป็ นจะต้ อง
เข้ าไปดาเนินการเสียเองในการอพยพประชาชนในสถานการณ์ที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพลเรื อนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ง. การประสานงานของฝ่ ายทหารเกี่ยวกับการอพยพประชาชนและส่วนราชการพลเรื อ นนั ้น จะต้ อ ง
กระทาตั ้งแต่ในยามปกติ โดยพิจารณาความจาเป็ นเกี่ยวกับพื ้นที่ที่จะต้ องอพยพประชาชนและส่วนราชการพล
เรื อน ออกให้ พ้นจากอันตรายจากการสู้รบและเพื่อไม่ให้ กีดขวางการปฏิบตั ิการทางทหาร

๒-๑๗
จ. การให้ ความช่วยเหลือสนับสนุนการอพยพ ฝ่ ายทหารอาจจะให้ การช่วยเหลือสนับสนุนการอพยพ
ประชาชนและส่วนราชการพลเรื อน ได้ หลายทางเท่าที่พิจารณาเห็นว่าไม่กระทบกระเทือนภารกิจทางยุทธวิธีของ
หน่วย เช่น เจ้ าหน้ าที่ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ยุทโธปกรณ์ที่จาเป็ น
ฉ. ในบางสถานการณ์ ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ ายพลเรื อ น ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ฝ่ ายทหารก็ จ ะเข้ า ไป
ดาเนินการอพยพประชาชนในพืน้ ที่การรบเอง โดยจัดตั ้งตาบลรวบรวมพลเรื อนขึ ้นในพื ้นที่ที่รับผิดชอบ และทา
การอพยพประชาชนไปยังพื ้นที่รวบรวมพลเรื อนในพื ้นที่สว่ นหลังต่อไป
ช. ปั จจัยสาคัญที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการอพยพ ก็คอื จะอพยพเฉพาะเมือ่ มีความจาเป็ นเท่านั ้น
จะต้ องมีการวางแผน และจัดระเบียบล่วงหน้ าไว้ อย่างรอบคอบเกี่ยวกับเส้ นทางอพยพ นาอาหาร ไฟฟ้ า การ
รักษาพยาบาล การรักษาความสงบเรี ยบร้ อย ตลาด การขนส่ง โรงเรี ยน ฯลฯ จะต้ องให้ สอดคล้ องและเกื ้อกูลกับ
แผนการปฏิบตั ิทางทหาร ตลอดจนพิจารณาเกี่ยวกับการส่งกลับ และกาหนดผู้รับผิดชอบในการอพยพ
๑๘. การสนับสนุนการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน
ก. การป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน หมายถึง การดาเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่ป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ในการ
ป้องกันและบรรเทาอันตรายหรื อความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรื อการก่อวินาศกรรม
ไม่ว่าการดาเนินการนั ้นจะได้ กระทาก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หรื อภายหลังที่ภัยผ่านพ้ นไปแล้ วก็ตาม และหมาย
รวมถึง การอพยพประชาชนและส่วนราชการพลเรื อน เพื่อการนั ้นด้ วย
ข. ในการสนับสนุนการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนนั ้น ฝ่ ายทหารย่อมให้ ความช่วยเหลือและการสนับสนุน
แก่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพลเรื อนได้ หลายๆ อย่าง เช่น
๑) ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ เวณที่คาดว่าจะถูกโจมตี
๒) ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธวิธีและอาวุธที่ฝ่ายตรงข้ ามจะใช้ ในการโจมตี ตลอดจนคาแนะนา
ทางเทคนิคในการลดอันตรายจากการโจมตี
๓) ให้ คาแนะนาทางเทคนิคในการป้องกันชนิดไม่ต่อสู้ เช่น การพรางแสงไฟ การป้องกันอันตราย
จากอาวุธ เคมี ชีวะ รังสี
๔) ให้ ข่าวเตือนภัยล่วงหน้ าเกี่ยวกับการโจมตีของฝ่ ายตรงข้ ามที่จะมีมา
๕) สนับสนุนเจ้ าหน้ าที่ทางเทคนิค ตลอดจนเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ที่จ าเป็ นในขณะที่ เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และเมื่อได้ รับการร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพลเรื อน
๖) ช่วยกาจัดกวาดล้ างสรรพาวุธของฝ่ ายตรงข้ ามที่ยงั ไม่ระเบิด
๗) ช่วยฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่พลเรื อนให้ มีความรู้ ความชานาญในการป้องกันบางอย่าง
ค. แผนการป้ องกัน ภัย ฝ่ ายพลเรื อ น จะต้ องสอดคล้ อ ง และเกื อ้ กู ล กับ แผนการปฏิ บัติ ท างทหาร
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง แผนการพิ ทัก ษ์ พื น้ ที่ ส่วนหลัง /เขตหลังของหน่ ว ย เพื่ อ ให้ สามารถใช้ ร่ ว มกัน ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
๑๙. ประโยชน์ ของการปฏิบัติการกิจการพลเรื อน โดยทั่วไปผู้บังคับบัญ ชาสามารถใช้ ประโยชน์ จากการ
ปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อนได้ หลายลักษณะะ เช่น
ก. การสนับสนุนโดยตรงต่ อ การปฏิ บัติการทางทหารของหน่ วย ทัง้ ทางยุทธวิธีและทางการช่ วยรบ
ตลอดจนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บงั คับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวกับประชาชนและทรัพยากรในพื ้นที่รับผิดชอบ

๒-๑๘
ข. การบริ หารราชการแผ่นดินในพื ้นที่รับผิดชอบ ทั ้งด้ วยการส่งเสริ มสนับสนุนส่วนราชการพลเรื อนและ
ด้ วยการเข้ าบริ หารราชการแผ่นดินแทนเป็ นการชัว่ คราว (การปกครองโดยฝ่ ายทหาร) ตามความจาเป็ น
ค. การสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการก่อความไม่สงบ โดยการพัฒนาประสิทธิ ภาพของ
เจ้ าหน้ าที่ ซึ่งเป็ นกลไกของรั ฐ ทัง้ เป็ นบุคคลและเป็ นหน่วย การสนับสนุนการพิทักษ์ ประชาชนและทรั พยากร
ตลอดจนการพัฒนาพลังประชาชนให้ เข้ าร่ วมในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

๒๐. ความสัมพันธ์ ทางฝ่ ายอานวยการ
ก. ผู้บงั คับบัญชาแต่ผ้ เู ดียวเป็ นผู้รับผิดชอบในความสาเร็ จ หรื อความล้ มเหลวทั ้งปวงของหน่วย รวมทั ้ง
การปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อนที่เกี่ยวข้ องกับการปกครอง การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ในพื ้นที่รับผิดชอบ
ข. สธ.๕ หรื อนายทหารฝ่ ายกิจการพลเรื อน คือ ผู้ที่มีความรั บผิดชอบทางฝ่ ายอานวยการในด้ านการ
ปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อนทั ้งปวงของหน่วย โดยมีนายทหารกิจการพลเรื อนเป็ นฝ่ ายกิจการพิเศษเป็ นผู้ช่วยเหลือ
โดยตรง ในการปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อนของหน่วย
ค. หน่วยปฏิบตั ิในสายการปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อน อาจได้ แก่ชุด /หน่วยปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อนที่
จัดตัง้ ขึ ้น เพื่อภารกิจการปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อนโดยเฉพาะ นอกจากนี ้ หน่วยรอง หรื อหน่วยที่มาขึ ้นควบคุม
ทางยุทธการ ถือว่าเป็ นหน่วยที่จะต้ อ งรั บผิดชอบในการปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อ นตามขีดความสามารถ และ
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนี ้ กาลังกึ่งทหาร กลุ่ม หรื อหน่วยราษฎรอาสาสมัคร ที่ได้ จดั ตั ้งขึ ้น และ
อยู่ในความควบคุมทางยุทธการของหน่วย ก็จะต้ องรับผิดชอบในการปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อนด้ วย
ง. เจ้ าหน้ าที่สว่ นราชการพลเรื อน จะมีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือการปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อนทั ้ง
ในยามปกติและยามสงคราม เพื่อให้ เกิดความมัน่ คงในพื ้นที่รับผิดชอบ ในบางสถานการณ์ อาจจะต้ องจัดเตรี ยม
เจ้ าหน้ าที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิการด้ านกิจการพลเรื อนภายนอกประเทศ
๒๑. การสั่งการด้ านการปฏิบัติการกิจการพลเรื อน การสัง่ การด้ านการปฏิบัติก ารกิจการพลเรื อน จะ
กระทาโดยเป็ นส่วนหนึง่ ของผนวกกิจการพลเรื อน ประกอบแผน/คาสัง่ การช่วยรบของหน่วย หรื อประกอบแผน/
คาสั่งยุทธการของหน่วยก็ได้ แบบฟอร์ ม ที่ใช้ อ าจจะใช้ แบบฟอร์ ม เช่นเดียวกับแผน/คาสัง่ ยุทธการ หรื อใช้
เช่นเดียวกับแผน/คาสัง่ การช่วยรบ หรื ออาจจะกาหนดขึ น้ เองตามความเหมาะสมก็ได้ นอกจากนีใ้ นบางเรื่ อ งที่
ปฏิบตั ิเป็ นประจาอาจจะนาไปใส่ไว้ ในระเบียบปฏิบตั ิประจา (รปจ.) ของหน่วยก็ได้
๒๒. สรุ ป
การปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อน เป็ นแขนงงานที่สาคัญแขนงหนึง่ ในการดาเนินงานกิจการพลเรื อนที่อยู่ใน
ความรั บ ผิดชอบทางฝ่ ายอ านวยการของนายทหารกิจ การพลเรื อ น (สธ.๕ ของหน่ วย) ซึ่งเป็ นผู้ที่รั บผิ ดชอบ
โดยตรง โดยจะต้ อ งกระทาในยามปกติและในยามสงคราม ทัง้ ในพืน้ ที่ฝ่ายเรา และในพื น้ ที่ของฝ่ ายตรงข้ าม
(พื ้นที่ที่ฝ่ายเราไปยึดครอง) โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญที่แท้ จริ งในการทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานกิจการพล
เรื อนของหน่วย คือ การสนับสนุนการบรรลุภารกิจทางยุทธวิธี ซึ่งจะต้ อ งกระทาให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ที่เป็ นอยู่ในพื ้นที่ปฏิบตั ิการที่รับผิดชอบว่าเป็ นไปในลักษณะใด และคงจะครอบคลุมขอบเขตของงาน
หลักทั ้ง ๓ งาน คือ การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา และสัมพั นธ์ กับส่วนราชการพลเรื อน ประชาชน

๒-๑๙
และทรั พยากรภายในพื ้นที่ สรุปได้ ว่า สถานการณ์ ภายในพื ้นที่รับผิดชอบนั ้น มีความสงบเรี ยบร้ อยมากเท่าใด ก็
จะเกื ้อกูลการปฏิบตั ิการของฝ่ ายทหารมากขึ ้นไปด้ วยนัน่ เอง

๒-๒๐

ตอนที่ ๓ การปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา
๑. กล่ าวทั่วไป
ปั จจุบนั การปฏิบตั ิการจิตวิทยา เป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นสิง่ ที่สาคัญมากทั ้งในยามปกติ และในยามสงคราม
ในยามปกติการปฏิบตั ิการจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพ จะเป็ นเครื่ องมือที่มีค่ายิ่งสาหรับรัฐบาลในการรักษาความ
มั่นคงภายในจากการบ่อ นทาลายของฝ่ ายตรงข้ าม และในการดาเนินนโยบายของชาติทั ้งในและน อกประเทศ
เพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กาหนด โดยดาเนินการผสมผสานควบคู่กับพลังอ านาจของชาติซึ่งถือว่าเป็ น
เครื่ องมือหลักอีก ๓ ประการ คือ การดาเนินการทางการเมือง การดาเนินการทางเศรษฐกิจ และการดาเนินการ
ทางทหาร ส่วนในยามสงครามการปฏิบตั ิการจิตวิทยานั ้น เปรี ยบเสมื อนอาวุธที่สาคัญ มากอย่างหนึ่งของฝ่ าย
ทหาร ซึ่งจะช่วยให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ โดยประหยัดทั ้ง เวลา ทรั พย์สินเงินทอง ตลอดจนเลือดเนื ้อและ
ชีวิตได้ เป็ นอย่างดี ในฐานะที่เป็ นปั จจัยอันหนึง่ ที่จะช่วยลดความเสียเปรี ยบในด้ านอานาจกาลังรบเปรี ยบเทียบ
๒. ความหมายของการปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา
ก. หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมทัง้ ปวงในด้ านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม ที่กระทาต่อ
เป้าหมายต่างๆ ทั ้งฝ่ ายตรงข้ าม ฝ่ ายเป็ นกลาง และฝ่ ายเดียวกัน ทั ้งในยามปกติและยามสงคราม เพื่อให้ เกิดผล
เปลี่ย นแปลงทางด้ า นความคิ ด เห็ น อารมณ์ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรม ของเป้ าหมายในทางที่ จ ะสนับ สนุ น
ผลประโยชน์ของชาติ (คณะกรรมการปฏิบตั ิการจิตวิทยาแห่งชาติ กจช. ครัง้ ที่ ๔/๑๗ เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๑๗)
ข. หมายถึง การใช้ การโฆษณาชวนเชื่อ และมาตรการอื่นใดที่วางแผนไว้ แล้ ว เพื่อ ให้ มีอิทธิ พลต่ อ
ทัศ นคติ อามรณ์ ท่ า ที และพฤติ ก รรม ของฝ่ ายศตรู ฝ่ ายเป็ นกลาง หรื อ ฝ่ ายพั น ธมิ ต ร ในทางที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขงอชาติให้ เป็ นผลสาเร็ จ (นส.๓๓ - ๕)
ค. หมายถึง การเผยแพร่ ข่าวสาร ความคิดเห็น ลัทธิ นิยม หรื อ การจูงใจต่างๆ รวมทัง้ มาตรการอื่นๆ
ตามแผนที่วางไว้ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมก็ตาม เพื่อ ให้ มีอิทธิพลเหนื อจิตใจกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่งที่ต้องการใน
วิถีทางที่จะช่วยสนับสนุนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด (หลักนิยมกิจการพลเรื อนของ ทบ. พ.ศ.๒๕๒๕)
ง. หมายความรวมถึง กิจกรรมทางจิตวิทยา และการทาสงครามจิตวิทยา และมาตรการอื่นๆ ที่วางไว้
จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมก็ตาม เพื่อให้ มีอิทธิพลเหนือต่ออารมณ์ ความคิดเห็น ทัศนคติ
และพฤติกรรมของฝ่ ายตรงข้ าม ฝ่ ายเป็ นกลาง และฝ่ ายเราในหนทางที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์ของชาติ (นส.
ของ สบส. พ.ศ.๒๕๑๘)
๓. วัตถุประสงค์ ของการปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา
การปฏิบตั ิการจิตวิทยามีวตั ถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการบรรลุภารกิจของหน่วยด้ วยการเปลีย่ นความคิด
และการปฏิบตั ิของกลุ่มเป้าหมายให้ เป็ นไปตามที่ฝ่ายเราต้ องการ โดยมีเป้าหมายที่สาคัญ ได้ แก่ การเสริ มสร้ าง
ขวัญกาลังใจและความสามัคคีของฝ่ ายเรา การทาลายขวัญกาลังใจและความเป็ นปึ กแผ่นของฝ่ ายตรงข้ าม การ
ขัดขวางบัน่ ทอนการปฏิบตั ิของฝ่ ายตรงข้ าม และการต่อต้ านและตอบโต้ การปฏิบตั ิการจิตวิทยาของฝ่ ายตรงข้ าม
ก. การเสริ มสร้ างขวัญ กาลังใจ และความสามัคคีของฝ่ ายเรา กระทาด้ วยการปลูกฝั งอุดมการณ์ ให้
เป้าหมายเกิดความสามัคคี เกิดกาลังใจในการสู้รบ เกิดความภาคภูมิใจ สานึกในหน้ าที่และความเสียสละเป็ น
ส่วนรวม ในพื ้นที่การรบอาจกระทาโดยการแจ้ งข่าวสารชัยชนะของฝ่ ายเราให้ กาลังพลทราบ การนาสาสน์ จาก
ผู้บงั คับบัญชาชั ้นสูงมาแจ้ งให้ กาลังพลทราบ หรื อการมาเยี่ยมเยียนของผู้บงั คับบัญชาชั ้นสูง ตลอดจนการจัดชุด

๒-๒๑
ปลอบขวัญ หรื อ การนาของขวัญ จากแนวหลังมาแสดงให้ ก าลังพลชม นอกจากนัน้ การ เสริ ม สร้ างขวัญ และ
กาลังใจจะมีความสัมพันธ์ กบั นายทหารฝ่ ายกาลังพลของหน่วยเกี่ยวกับการให้ การบริ การแก่กาลังพล เช่น การลา
พัก ไปรษณีย์ ฯลฯ การเสริ มสร้ างขวัญกาลังใจ จะเป็ นการเพิ่มอานาจกาลังรบของฝ่ ายเราที่ทรงคุณค่ายิ่ง
ข. การทาลายขวัญ กาลังใจ และความเป็ นปึ กแผ่นของฝ่ ายตรงข้ าม กระทาด้ วยการโฆษณาชวนเชื่อ
และการดาเนินการอื่นๆ ต่อทหารของฝ่ ายตรงข้ าม เช่น การแพร่ ข่าวลือเพื่อบ่อนทาลายจุดอ่อนของฝ่ ายตรงข้ าม
ตลอดจนการเน้ นย ้าความพ่ายแพ้ ของฝ่ ายตรงข้ ามในบางพื ้นที่ เพื่อเป็ นการข่มขวัญฝ่ ายตรงข้ าม การทาลายขวัญ
และกาลังใจของฝ่ ายตรงข้ ามเป็ นการลดประสิทธิภาพการรบของข้ าศึกได้ วิธีหนึง่
ค. การขัดขวางบัน่ ทอนการปฏิบตั ิของฝ่ ายตรงข้ ามในการ ปปส./การต่อสู้เพื่อเอาชนะการก่อการร้ าย
เป้าหมายในการปฏิบตั ิจะมุ่งเน้ นที่ประชาชนเป็ นหลัก เนื่องจากประชาชนเปรี ยบเสมือนผู้ตดั สินการแพ้ ชนะของ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ถ้ าเราสามารถที่จะดึงประชาชนมาเป็ นฝ่ ายเราได้ ก็จะสามารถหยุดยั ้งขัดขวางการขยายตัวของ
ฝ่ ายตรงข้ ามได้
ข. การต่อ ต้ าน/ตอบโต้ การปฏิบัติการจิตวิทยาของฝ่ ายตรงข้ าม กระทาเพื่ อให้ ทหารและประชาชน
ทราบข้ อเท็จจริ งต่างๆ ในการปฏิบตั ิการของฝ่ ายตรงข้ าม โดยกระทาได้ หลายลักษณะ เช่น การอบรมให้ ความรู้
หรื อชี ้แจงแนวทางเกี่ยวกับภัยคุกคามตลอดจนกลวิธีในการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ ายตรงข้ ามที่จะปฏิบตั ิต่อฝ่ าย
เราให้ กาลังพลทราบ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข่าวสาร เพื่อตอบโต้ การปฏิบตั ิการจิตวิทยาของฝ่ ายตรงข้ าม การ
กาหนดมาตรการต่อต้ าน ฯลฯ
๔. หัวใจของความสาเร็จในการปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา
การปฏิบตั ิการจิตวิทยา จะประสบความสาเร็ จสมบูรณ์ได้ ก็โดยการ
ก. เตรี ยมฐานข้ อมูลที่มีรายละเอียดที่ถูกต้ องสมบูรณ์ ซึง่ ต้ องเตรี ยมไว้ ก่อนและควรต้ องมีความง่ายแก่
การใช้ โดยทุกระดับหน่วย
ข. ข่าวกรองที่มีรายละเอียดทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะการณ์
ค. รวมการควบคุม
ง. วางแผนที่เหมาะสมกับเวลา
จ. วางแผนรวมการและแยกการปฏิบตั ิ
ฉ. ใช้ ทรัพยากรการปฏิบตั ิการจิตวิทยาที่มีอยู่ให้ เป็ นประโยชน์อย่างสูงสุด
๕. ประเภทของการปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา
การปฏิบตั ิการจิตวิทยา สามารถแบ่งประเภทในลักษณะของการใช้ งาน ซึ่งพิจารณาจากความมุ่งหมาย
พื ้นที่ และขอบเขตของการดาเนินงาน ได้ เป็ น ๓ ประเภท
ก. การปฏิบตั ิการจิตวิทยาทางยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์/ความมุ่งหมายในการปฏิบตั ิ เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ ของชาติ โดยมีห้วงเวลาใน
การปฏิบตั ิ/การหวังผลระยะยาว ปฏิบตั ิโดยหน่วยปฏิบตั ิก ารจิตวิทยาระดับรั ฐบาล โดยมีเป้าหมายอยู่นอกพื ้นที่
การรบ มุ่งกระทาต่อกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นศัตรู เป็ นกลาง หรื อพันธมิตรฝ่ ายเรา หัวข้ อโฆษณาชวนเชื่อต่อเป้าหมาย
ที่เป็ นศัตรู แสวงประโยชน์ได้ จากจุดอ่อน หรื อความล่อแหลมทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และ
การทหาร เพื่อลดประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของประเทศนั ้น ถ้ าเป้าหมายเป็ นกลางจะใช้ การโฆษณาชวน

๒-๒๒
เชื่อโน้ มน้ าวให้ เข้ ามาเป็ นพวก หรื ออย่างน้ อยก็ให้ มนั่ ใจว่าจะไม่เอนเอียงสนับสนุนฝ่ ายตรงข้ าม หน่วยงาน ปจว.
ระดับรัฐบาลดังกล่าว ได้ แก่ สานักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบตั ิการจิตวิทยาแห่งชาติ (สานักงานสารนิเทศ
สานักผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด ) กระทรวงการต่างประเทศ (ผ่านทางสถานทูตไทย) กรมประชาสัมพันธ์ (สานัก
นายกรัฐมนตรี ) กองทัพบก กองทัพเรื อ กองทัพอากาศ (ผ่านทางสานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ ายทหาร) ส่วนราชการต่างๆ
และรัฐวิสาหกิจ (ผ่านสานักงานตัวแทนที่อยู่ในต่างประเทศ)
ข. การปฏิบตั ิการจิตวิทยาทางยุทธวิธี
การปฏิบัติการจิตวิทยาทางยุทธวิธี เป็ นการปฏิบตั ิการในเขตสงคราม/พื ้นที่การรบ โดยมีความมุ่ง
หมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิการรบโดยตรง โดยการใช้ การโฆษณาชวนเชื่อเป็ นหลัก ในการทาลายขวัญกาลัง
ของฝ่ ายตรงข้ าม สร้ างความแตกแยก และก่อให้ เกิดความสับสนในการปฏิบตั ิของฝ่ ายตรงข้ าม เป้าหมายในการ
ปฏิบตั ิการจิตวิทยาทางยุทธวิธี จะต้ องกาหนดความเร่ งด่วนในการปฏิบตั ิการต่อทหารฝ่ ายตรงข้ ามเป็ นลาดับแรก
(เป้าหมายหลัก) เป้าหมายต่อมา ก็คือ ประชาชน การสนับสนุนในระดับนี ้ เป็ นการใช้ อุปกรณ์ และเทคนิคของสื่อ
ทางโสต ทัศนะ และโสตทัศนะเข้ าสนับสนุนโดยตรงต่อหน่วยทางยุทธวิธี การสนับสนุนนี ้อาจจะมีการเหลื่อมกัน
ระหว่างระดับยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี แต่ประเด็นสาคัญ คือ เพื่อให้ ได้ รับความร่ วมมือร่ วมใจจากประชาชน และ
เพื่อลดประสิทธิภาพและก่อให้ เกิดความแตกแยกในความจงรักภักดีของกาลังทหารฝ่ ายตรงข้ าม
๑) การปฏิบตั ิการจิตวิทยาต่อทหารฝ่ ายตรงข้ าม กระทาเพื่อผลดังต่อไปนี ้
ก) ทาลายขวัญ ด้ วยการเผยแพร่ ข่าวความพ่ายแพ้ ของฝ่ ายตรงข้ าม การขาดแคลนอาวุธ
ยุท โธปกรณ์ และระบบส่งก าลังบ ารุ งที่ ไ ม่ ดี การเพิ่ ม เติ ม ก าลังของฝ่ ายเราตลอดจน อาวุธ ยุท โธปกรณ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพดีกว่า ทันสมัยกว่า และจานวนมากกว่าฝ่ ายตรงข้ าม
ข) ส่งเสริ มให้ เอาใจออกห่าง ชี ้นา ชักชวน ให้ ฝ่ายตรงข้ ามยอมจานนหนีทัพ หรื อหลีกเลี่ยง
การรบด้ วยการโฆษณาบ่อนทาลายผู้นาทางทหารของฝ่ ายตรงข้ าม ชี ้ให้ เห็นความเป็ นอยู่ที่แตกต่างของกลุม่ ผู้ นา
ซึ่งเป็ นชนกลุ่มน้ อยกับความเป็ นอยู่ของทหารส่วนใหญ่ เพื่อทาลายความเชื่อมั่นศรั ทธาในตัวผู้นาของฝ่ ายตรง
ข้ าม
ค) ลดประสิทธิภาพการรบของฝ่ ายตรงข้ ามลง การปฏิบตั ิการจิตวิทยาอย่างต่อเนื่องจะทา
ให้ ขวัญ และกาลังใจของฝ่ ายตรงข้ ามเสือ่ มลง อันจะทาให้ ผลการปฏิบตั ิการทางทหารและประสิทธิภาพในการรบ
ลงด้ วย
ง) การลวง การปฏิบตั ิการจิตวิทยาอาจนามาใช้ สนับสนุนมาตรการลวงทางทหารได้ เช่น
การส่งข่าวลวง การเผยแพร่ ข่าวว่าจะปฏิบัติการในพืน้ ที่หนึ่ง แต่ที่ จริ งอาจจะไปปฏิบัติอีกพืน้ ที่ หนึ่งก็ได้ เพื่ อ
ก่อให้ เกิดความสบสนในการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรงข้ าม
๒) การปฏิบตั ิการจิตวิทยาต่อประชาชนในพื ้นที่การรบ กระทาเพื่อผลดังนี ้
ก) กระทาให้ พลเรื อ นในพืน้ ที่ยึดครองของฝ่ ายตรงข้ าม เกิดความหวาดกลัว เกิดการเสีย
ขวัญ และกาลังใจ เลิกให้ การสนับสนุนต่อฝ่ ายตรงข้ าม
ข) สร้ างความเชื่อมั่นต่อ ประชาชนที่เป็ นมิตร โดยการเสริ ม สร้ างขวัญ กาลังใจ ปลุกใจให้
เกิดการต่อต้ าน การให้ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากการรบ
ค) ได้ รับข่าวสารที่เป็ นประโยชน์กบั ฝ่ ายเรา อาจประชาชนในพื ้นที่การรบ
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๓) ความสาเร็ จของการปฏิบตั ิการจิตวิทยาทางยุทธวิธี ขึ ้นอยู่กบั สภาวะและปั จจัย หลายๆ ประการ
เช่น ความถูกต้ อ งของข่าวกรองของเป้าหมายในการโฆษณาชวนเชื่อ ตัวอย่างเช่น การโฆษณาชวนเชื่อในการ
สร้ างความแตกแยก จะต้ องมีข้อมูลเกี่ยวกับการแตกแยกจริ ง ๆ ไม่ใช่ผูกเรื่ องโดยพละการซึ่งจะทาให้ เกิดผลเสีย
ต่อการโฆษณาชวนเชื่อ การโจมตีด้วยอาวุธร้ ายแรง และมีประสิทธิผลสูงซึง่ ทาให้ เกิดความเสียหายอย่างมากแก่
ฝ่ ายตรงข้ าม ก็จะทาให้ เป็ นปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความสาเร็ จอีกประการหนึ่ง สถานการณ์ ฝ่ายตรงข้ ามที่เลวร้ าย เช่น
เกิดการสูญเสีย เกิดการขาดแคลนสิง่ อุปกรณ์ต่างๆ ระบบการส่งกาลังบารุงที่บกพร่ อง การบริ การทางการแพทย์ที่
ไม่ดี เป็ นสิง่ ที่ช่วยให้ กากรปฏิบตั ิการจิตวิทยาของฝ่ ายเราเป็ นไปอย่างได้ ผล
ค. การปฏิบตั ิการจิตวิทยาเพื่อเสริ มความมัน่ คง
กระทาในพื ้นที่ หรื อดินแดนที่ฝ่ายเรายึดครองอยู่ หรื อพื ้นที่ปลดปล่อย เพื่อก่อให้ เกิดความสะดวกใน
การปฏิบตั ิการ และให้ ประชาชนให้ ความร่ วมมือกับฝ่ ายเราให้ มากที่สดุ นอกจากนั ้น ยังกระทาในพื ้นที่ฝ่ายเรายึด
กลับคืนมาได้ เช่น พื ้นที่ที่ฝ่ายเราถูกฝ่ ายตรงข้ ามเข้ ามายึดครอง ไม่ว่าจะเป็ นทหารฝ่ ายตรงข้ าม หรื อผู้ก่อการร้ าย
ก็ตาม ก็จ ะต้ อ งสถาปนาความมั่น คงในด้ านต่างๆ ดังนัน้ จะต้ อ งมีก ารปฏิ บัติ การจิต วิทยา เพื่ อ ให้ ป ระช าชน
สนับสนุนและให้ ความร่ วมมือกับฝ่ ายรัฐบาล
๖. ขอบเขต และประเภทของการดาเนินงาน
ก. การดาเนินงานการปฏิบตั ิการจิตวิทยาในทัศนะของฝ่ ายทหาร มีขอบเขตในการดาเนินงานที่สาคัญ
๔ ประการ
๑) การโฆษณาชวนเชื่อ
๒) การแสดงกาลัง หรื อการคุกคามที่จะใช้ กาลัง
๓) การปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีที่หวังผลทางจิตวิทยา
๔) การต่อต้ านการโฆษณาชวนเชื่อ
ข. ประเภทการดาเนินงานการปฏิบตั ิการจิตวิทยา แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ได้ แก่ การดาเนินงานแบบ
เปิ ดเผย และแบบปกปิ ด
๑) การดาเนิ น งานแบบเปิ ดเผย หมายถึง การด าเนิ น งานที่ ผ้ ูด าเนิ น งานเปิ ดเผยตัว เอ ง ยอม
รั บ ผิ ด ชอบการกระท าของตนอย่ า งเต็ ม ที่ ถ้ า หากจะมี ผ้ ูเสีย หายประท้ วง หรื อ จะเรี ย กร้ องค่ า เสีย หาย การ
ดาเนินการแบบนี ้ ส่วนใหญ่รัฐบาล/หน่วยงานของรัฐบาลเป็ นผู้ดาเนินการ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ
(กระทรวงการต่างประเทศ) เป็ นต้ น การดาเนินงานในลักษณะนี ้ต้ องอาศัยความจริ งเป็ นมูลฐานมากที่สดุ
๒) การดาเนินงานแบบปกปิ ด มีวัตถุประสงค์เพื่ อบ่อ นทาลายฝ่ ายตรงข้ าม การดาเนินงานใน
ลักษณะนี ้ จะปกปิ ดผู้ดาเนินการ เพื่อหลีกเลีย่ งความรับผิดชอบที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการโฆษณาชวนเชื่อ เพราะใช้
ความจริ งเพียงบางส่วน ลักษณะเช่นนี ้ไม่ควรใช้ หน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ดาเนินการโดยตรง แต่อาจอยู่เบื ้องหลังโดย
ใช้ องค์การบังหน้ าเป็ นผู้ดาเนินการ
๗. ขอบเขตการดาเนินงานการปฏิบัตกิ ารจิตวิทยาในทัศนะของฝ่ ายทหาร
ก. การโฆษณาชวนเชื่อ
การโฆษณาชวนเชื่อ เป็ นการสื่อสาร/การติดต่อทุกรูปแบบ ที่จดั ทาขึ ้นเพื่อชักจูงโน้ มน้ าว ตลอดจน
ชี ้นาการปฏิบตั ิของกลุ่มเป้าหมายให้ เป็ นไปตามที่ฝ่ายเราต้ องการ การโฆษณาชวนเชื่อเป็ นส่วนหนึ่งของสงคราม
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จิตวิทยา มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้ างความแตกแยก บ่อนทาลายขวัญ และกาลังใจของฝ่ ายตรงข้ าม
ให้ ตกต่า ตลอดจนได้ กระทาในสิง่ ที่เราต้ องการ การโฆษณาชวนเชื่อกระทาได้ หลายลักษณะ เช่น การเผยแพร่ ข่าว
ลือเพื่อทาลายขวัญ กาลังใจ สร้ างความแตกแยก การโฆษณาข่มขู่ทางวิทยุกระจายเสียงให้ ฝ่ายตรงข้ ามเกิดความ
หวาดกลัว การจัดทาบทความทางวิทยุ หรื อในรู ปแบบอื่นๆ เช่น การแสดงดนตรี เป็ นต้ น หลักที่สาคัญ ในการ
โฆษณาชวนเชื่อ คือ อย่าทาให้ เป้าหมายเกิดความรู้ สึกว่าเป็ นการโฆษณาชวนเชื่อ ดังนัน้ เรื่ อ งต่างๆ ที่เผยแพร่
ออกไปจะต้ องสอดคล้ องกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นและเป็ นเรื่ องที่เป้าหมายสนใจ ภาษาที่ใช้ ต้องเข้ าใจง่ายต่อความ
เข้ าใจของเป้าหมาย การกระทาต้ องกล่าวซ ้าบ่อยๆ เพื่อยัว่ ยุให้ เป้าหมายแสดงออก และแนะวิธีปฏิบตั ิ/ทางออกให้
ด้ วย การโฆษณาชวนเชื่อนี ้แบ่งออกได้ ๓ ประเภท ได้ แก่ การโฆษณาชวนเชื่อแบบสีขาว สีดา และสีเทา
ข. การแสดงกาลัง หรื อการแสดงการคุกคามที่จะใช้ กาลัง
การแสดงกาลัง ฯ เป็ นการปฏิบตั ิการทางทหารอย่างหนึ่งมุ่งกระทาให้ เกิดผลทางจิตวิทยา เพื่อข่มขู่
ป้องปรามฝ่ ายตรงข้ ามไม่ให้ กระทาการใดๆ ที่ฝ่ายเราไม่ต้องการ การปฏิบตั ิเช่นนี ้ ผู้ปฏิบตั ิจะต้ องมัน่ ใจว่ามีกาลัง
หรื อแสนยานุภาพที่เหนือกว่าฝ่ ายตรงข้ าม การแสดงกาลังฯ กระทาได้ หลายลักษณะ เช่น การเคลื่อนย้ ายกาลัง
การฝึ กซ้ อมรบใกล้ บริ เวณแนวชายแดนฝ่ ายตรงข้ าม ตัวอย่างนี ้จะเห็นได้ ชดั เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑ จีนบุกเข้ าไปใน
ดินแดนของเวียดนาม โซเวียตแสดงกาลังข่มขู่โดยเคลื่อนย้ ายกาลังประชิดพรมแดนจีน ทาให้ จีนเกิดพะวักพะวง
และหยุดชะงักการโจมตีเวียดนาม และต้ องถอนกาลังกลับออกมาในที่สดุ
ค. การปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีที่หวังผลทางจิตวิทยา
การปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีบางอย่าง จะก่อให้ เกิดผลทางจิตวิทยาเป็ นอย่างสูงต่อเป้าหมายที่กระทา
เช่น การที่สหรัฐทิ ้งระเบิดปรมาณูที่ญี่ ปนุ่ ทาให้ ญี่ ปนเกิ
ุ่ ดความหวาดกลัว เสียขวัญและกาลังใจในการต่อสู้และ
ต้ องยอมแพ้ ในที่สดุ การใช้ กลยุทธ์ ในการลวงของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ในสงครามเก้ าทัพที่ท่งุ ลาด
หญ้ า นอกจากนี ้ การปฏิบตั ิการจิตวิทยาที่เหมาะสมจะช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิการทางยยุทธวิธีได้ เป็ นอย่างดี
เช่น การเข้ าตีค่ายจันทบุรี ของพระเจ้ าตากสินมหาราช ที่ได้ สงั่ ทุบหม้ อข้ าวหม้ อแกงทั ้งหมดหลังจากรับประทาน
อาหารเย็น และบอกให้ ทหารเข้ าไปทานอาหารเช้ าในเมืองจันทบุรี
ง. การต่อต้ านการโฆษณาชวนเชื่อ
กระทาเพื่อ ไม่ให้ ฝ่ายเราหลงเชื่อ กับการโฆษณาชวนเชื่อ ของฝ่ ายตรงข้ าม กระทาได้ ๒ ลักษณะ
ได้ แก่ การขัดขวาง และการตอบโต้
๑) การขัดขวาง ต้ องดาเนินการทุกวิถีทาง เพื่อมิให้ ฝ่ายตรงข้ ามกระทาการโฆษณาชวนเชื่อต่อ
ฝ่ ายเราได้ เช่น การยุบห้ ามองค์การ หรื อสัง่ โฆษณาที่เป็ นปรปั กษ์ ส่งวิทยุรบกวนกระจายเสียงของฝ่ ายตรงข้ าม
ตลอดจนกวดขันการเผยแพร่ ใบปลิว และการตรวจข่าว
๒) การตอบโต้ กระทาเมื่อเราไม่สามารถขัดขวางการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ ายตรงข้ ามได้ เราก็ ใช้
การตอบโต้ เพื่อลดความเชื่อถือในการแถลง โดยอาจชิงโฆษณาก่อนฝ่ ายตรงข้ าม เพื่อมิให้ กระทาต่อฝ่ ายเราใน
การต่อต้ านนี ้ เราอาจใช้ ทั ้งทางตรงและทางอ้ อม
๓) เทคนิคการต่อต้ านการโฆษณาชวนเชื่อ ประกอบด้ วย
ก) การปฏิบตั ิการเชิงรุก
ข) การพิสจู น์หกั ล้ างทางอ้ อม

๒-๒๕
ค) การนิ่งเงียบ
ง) การใช้ มาตรการเข้ มงวดกวดขัน
จ) การลวงด้ วยการสร้ างเรื่ องเทียม
ฉ) การพิสจู น์หกั ล้ างโดยตรง
ช) การเบนความสนใจ
ซ) การทาให้ พ้นจากความเข้ าใจผิด
ฌ) การทาให้ เป็ นเรื่ องเล็ก
๘. การปฏิบัตกิ ารจิตวิทยาในการสนับสนุนการปฏิบัตกิ ารทางยุทธวิธี
การปฏิบตั ิการจิตวิทยาในการสนับสนุนการปฏิบตั ิการทางยุทธวิธี กระทาในยุทธบริ เวณหรื อพื ้นที่การรบ
โดยมุ่งกระทาต่อทหารฝ่ ายตรงข้ าม เพื่อให้ เสียกาลังใจในการรบ กระทาต่อฝ่ ายเรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรบ
กระทาต่อ ประชาชนในพืน้ ที่ เพื่ อ ก่อ ให้ เกิดความร่ วมมือ และป้องกัน มิให้ ประชาชนขัดขวางการรบ ทัง้ นี ้ เพื่ อ
สนับสนุนการรบของหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยา ในการรบกระทาด้ วยการโฆษณาชวนเชื่อและมาตรการอื่นๆ ที่
ประสงค์จะให้ มีผลทางด้ านจิตวิทยาตามลักษณะที่ต้องการดังต่อไปนี ้
ก. เพิ่มประสิทธิภาพในการรบของฝ่ ายเรา สธ.๕ จะต้ องประสานกับ สธ.๑ อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการ
บารุงขวัญทหารให้ มีจิตใจรุกรบ มีความกล้ าหาญในการต่อสู้ มีจิตสานึกในความรั กชาติ การปฏิบตั ิอาจกระทาได้
โดย
๑) การปลูกฝั งอุดมการณ์ ให้ มีจิตใจพร้ อมจะต่อสู้
๒) แจ้ งข่าวสารถึงการได้ รับชัยชนะของฝ่ ายเราในพื ้นที่ต่างๆ
๓) แจ้ งข่าวสารทางบ้ าน
๔) จัดชุดปลอบขวัญจากแนวหลังมาเยี่ยมเยียน
ข. ลดประสิทธิภาพการรบของข้ าศึก การปฏิบตั ิสามารถกระทาได้ โดยการโฆษณาชวนเชื่อ และการใช้
มาตรการอื่นๆ โดย
๑) ยุยงให้ เกิดการหนีทพั
๒) เน้ นย ้าอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝ่ ายเราที่เหนือกว่า
๓) การเผยแพร่ ข่าวลือ
๔) เน้ นย ้าการพ่ายแพ้ ของฝ่ ายตรงข้ ามในบางพื ้นที่
๕) โฆษณาชวนเชื่อให้ เห็นจุดอ่อนของผู้นากองทัพ
ตัวอย่างจากแนวทางปฏิบตั ิในข้ อ ก. และ ข. เช่น ในสงครามระหว่าง อังกฤษ กับ อาเจนตินา ในขณะที่
กองเรื ออังกฤษเริ่ มออกเดินทาง ก็เริ่ มมีการดาเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาโดยการแพร่ ข่าวทางดาวเทียมทั่วโลก
ซึง่ ต้ องการแสดงให้ เห็นภาพกองเรื อขนาดมหึมา มีอาวุธทันสมัย และมีประสิทธิภาพ มีการแพร่ ภาพการออกกาลัง
ของทหารเรื อ เพื่อแสดงออกถึงความพร้ อมของทหารเป็ นรายบุคคล นอกจากนี ้ ยังมีตัวอย่างในสมัยสงครามโลก
ครัง้ ที่ ๒ ตอนที่เยอรมัน เริ่ มบุกฝรั่งเศส สายลับของเยอรมันที่ประจาอยู่ในกองทัพฝรั่งเศส ก็แพร่ ข่าวลือว่าเยอรมัน
จะส่งพลร่ ม มาลงที่ หลังแนวมายิโนต์ เพื่อ ตัดขาดทหารในแนวมายิโนต์ กับส่วนหลัง ท าให้ ทหารของฝรั่ งเศส
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บางส่วนเกิดความกลัวและหนีออกจากแนวไป และยังทาให้ ประชาชนในพื ้นที่ส่วนหลั งของแนวมายิโนต์มีความ
ตื่นตระหนกอันเป็ นสาเหตุให้ มีการกีดขวางการปฏิบตั ิการทางทหารอีกด้ วย
ค. ป้องกันประชาชนกีดขวางการรบ
การปฏิบตั ิการจิตวิทยา และการช่วยเหลือประชาชนในพื ้นที่การรบ จะก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ อนั ดี
กับประชาชน ทาให้ ประชาชนให้ ความร่ วมมือ และให้ การสนับสนุนฝ่ ายเรา ในการอพยพพลเรื อนออกจากพื ้นที่
การรบ เป็ นเรื่ อ งที่ต้อ งใช้ ความละเอียดอ่อ นรอบคอบ ต้ อ งมี การชีแ้ จงให้ ประชาชนทราบและเข้ าใจถึงความ
ปลอดภัยและการเสียสละที่จะให้ การสนับสนุนฝ่ ายเรา การอพยพประชาชนออกจากพื ้นที่อาจจะเกิดปั ญหาความ
ไม่พอใจแก่ผ้ อู พยพตลอดจนเป็ นการล่อแหลมต่อการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ ายตรงข้ าม ฉะนั ้น จะต้ องมีการวาง
แผนการปฏิบตั ิการจิตวิทยาอย่างรอบคอบ
ง. สนับสนุนการปกปิ ดและการลวงทางยุทธวิธี
การปกปิ ดและการลวงทางยุทธวิธี เป็ นมาตรการที่กาหนดขึ ้น เพื่อทาให้ ฝ่ายตรงข้ ามเข้ าใจผิด และ
ทาให้ ฝ่ายตรงข้ ามตอบโต้ ในลักษณะที่เป็ นประโยชน์กบั ฝ่ ายเรา การปกปิ ดและการลวงทางยุทธวิธีที่มีระสิทธิภาพ
จะทาให้ เกิดปลอดภัยและผลในการจู่โจม การปฏิบตั ิการจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยในการส่งเสริ ม
สนับสนุนการปกปิ ดและการลวงทางยุทธวิธีของฝ่ ายเราได้ เช่น การโฆษณาปล่อยข่าวลวงให้ ฝ่ายตรงข้ ามเข้ าใจ
ผิดว่าฝ่ ายเราจะเข้ าตีในพื ้นที่หนึง่ ทาให้ ฝ่ายตรงข้ ามต้ องเคลือ่ นย้ ายกาลังจากจุดที่เราจะเข้ าตีจริ งไปเสริ มจุดที่เรา
ปล่อยข่าวลวง ฝ่ ายเราก็จะสามารถปฏิบตั ิภารกิจได้ สาเร็ จ ตัวอย่างการเข้ าตีครัง้ ใหญ่ของสัมพันธมิตรใน
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ก่อนยกพลขึ ้นบกที่นอร์ มงั ดี มีการปล่อยข่าวลวงว่าจะยกพลขึ ้นบกในพื ้นที่อื่น ทาให้ เยอรมัน
ต้ องทุ่มกาลังไปยังพื ้นที่ที่ปล่อยข่าวลวงไว้ ทาให้ สมั พันธมิตรสามารถยกพลขึ ้นบกได้ สาเร็ จ
จ. การตอบโต้ การโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ ายตรงข้ าม
การตอบโต้ ก ารปฏิบัติ การจิต วิท ยาหรื อ การโฆษณาชวนเชื่ อ ของฝ่ ายตรงข้ าม เป็ นการตอบโต้
กิจกรรมด้ านจิตวิทยาของฝ่ ายตรงข้ าม โดยการโจมตีการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ ายตรงข้ าม เพื่อลดความเชื่อมั่น
ศรัทธา ความหวาดกลัวของกาลังพล และประชาชนฝ่ ายต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ ในข้ อ ๘ – ๓ ค. ด้ วยการใช้ เทคนิค
ในการต่อต้ านการโฆษณาชวนเชื่อ
๙. การปฏิบัตกิ ารจิตวิทยาในสงครามตามแบบ
การปฏิบัติการจิตวิทยาในสงครามตามแบบ เป็ นการปฏิบตั ิในยามสงคราม ซึ่งกระทาในพืน้ ที่การรบ
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการรบโดยตรง โดยกาหนดความเร่ งด่วนของเป้าหมายที่จะกระทา
ได้ แก่ ฝ่ ายตรงข้ าม (ทหารข้ าศึก) เป็ นเป้าหมาย หรื อลาดับความเร่ งด่วนหลักที่จะต้ องกระทาโดยใช้ การโฆษณา
ชวนเชื่อ เพื่อทาลายขวัญ กาลังใจในการต่อสู้ของฝ่ ายตรงข้ าม กระทาต่อประชาชนในพื ้นที่การรบ เพื่อให้ ได้ ความ
ร่ วมมือต่อการปฏิบตั ิของฝ่ ายเรา กระทาต่อกาลังทหารฝ่ ายเดียวกัน เพื่อเสริ มสร้ างขวัญ กาลังใจ ในการต่อสู้ให้ มี
ประสิทธิภาพการรบมากยิ่งขึ ้น
ก. การเสริ มสร้ างขวัญ กาลังใจ และความสามัคคีของฝ่ ายเรา กระทาด้ วยการปลูกฝั งอุดมการณ์ ให้
เป้าหมายเกิดความสามัคคี เกิดกาลังใจในการต่อสู้ เกิดความภาคภูมิใจ ความสานึกในหน้ าที่และความเสียสละ
เป็ นส่วนรวม อาจกระทาต่อทหารในพื ้นที่การรบ ด้ วยการแจ้ งข่าวสารการได้ ชยั ชนะของฝ่ ายเรา ในพื ้นที่การรบให้
กาลังพลทราบ น าเอาสาสน์ จากผู้บังคับบัญ ชาชัน้ สูงมาอ่ านให้ ทหารฟั ง วางแผนให้ ผ้ ูบังคับบัญ ชาชัน้ สูงใน
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กองทัพมาเยี่ยมเยียนกาลังพลในแนวหน้ า จัดชุดปลอบขวัญหรื อชุดแสดงดนตรี จากแนวหลังมาแสดงให้ กาลังพล
ชม
ข. การโฆษณาชวนเชื่อ
๑) การโฆษณาชวนเชื่อ เป็ นการนาข่าวสาร ความคิดเห็น หลักนิยม หรื อการชักจูงที่ได้ เผยแพร่
ออกไป เพื่อ ให้ มีอิท ธิ พลต่อ ความคิดเห็น อารมณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่ม บุคคล กลุ่ม หนึ่ง กลุ่ม ใด
โดยเฉพาะ เพื่อประโยชน์ให้ แก่ผ้ โู ฆษณา ไม่ว่าจะทางตรงหรื อทางอ้ อม
๒) การโฆษณาชวนเชื่อ เป็ นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยา ที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในการ
สร้ างความแตกแยก การบ่อนทาลายขวัญ และกาลังใจของฝ่ ายตรงข้ ามให้ ตกต่าลง ตลอดจนให้ กระทาในสิ่งที่
ฝ่ ายเราต้ องการ
๓) การโฆษณาชวนเชื่อ แบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท คือ การโฆษณาชวนเชื่อ ประเภทสีขาว การ
โฆษณาชวนเชื่อประเภทสีดา และการโฆษณาชวนเชื่อประเภทสีเทา
๔) การโฆษณาชวนเชื่ อ จะได้ ผล จะต้ องสามารถชั ก ชวน และเรี ย กร้ องความสนใจจาก
กลุม่ เป้าหมายได้ จะต้ องสร้ างความประทับใจ และรั กษาความสนใจของกลุ่มเป้าหมายไว้ ได้ เนื ้อหาสาระจะต้ อง
เป็ นที่ยอมรับและมีข้อความน่าเชื่อถือ
๑๐. การปฏิบัตกิ ารจิตวิทยาในสงครามพิเศษ เป็ นการปฏิบตั ิที่กระทาใน ๒ ลักษณะ คือ
ก. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา ที่กระทาเพื่อสนับสนุนการสงครามนอกแบบ ที่ฝ่ายเราเป็ นผู้กระทาต่อฝ่ าย
ตรงข้ ามในพื ้นที่ที่ฝ่ายตรงข้ ามยึดครองหรื อมีอิทธิพลอยู่
ข. เป็ นการปฏิบตั ิการจิตวิทยา ที่กระทาเพื่อสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการก่อความไม่สงบ
๑๑. การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อ สนั บ สนุ นสงครามนอกแบบ ประกอบด้ วยการปฏิบัติในการสนับสนุน
สงครามกองโจร และการสนับสนุนการบ่อนทาลาย
ก. การปฏิบัติการจิตวิทยาในการสนับสนุ นการทาสงครามกองโจรนัน้ กระทาในทุกขั ้นตอนของการ
พัฒนาหน่วยกองโจรและจะต้ องกระทาให้ สอดคล้ องกับลักษณะของแต่ละกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ ประกอบด้ วย ทหาร
ฝ่ ายตรงข้ าม ประชาชนในท้ องถิ่น (ผู้สนับสนุนฝ่ ายตรงข้ าม, ผู้สนับสนุนกองโจร) กองโจร, พวกสนับสนุนและพวก
ใต้ ดิน
ข. การปฏิบตั ิการจิตวิทยาในการสนับสนุนการบ่อนทาลาย กระทาได้ หลายลักษณะ โดยการใช้ พวก
สายลับ /พวกใต้ ดิ น ด าเนิ น การยุย งประชาชนในท้ อ งถิ่น ให้ ก ระด้ า งกระเดื่ อ ง เอาใจออกห่ า งรั ฐบาล ยุยงให้
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐเกิดการเสียขวัญ และท้ อแท้ ในการปฏิบตั ิงาน โดยใช้ แนวทางการโฆษณาชวนเชื่อที่เหมาะ สม
เช่น ความไม่เป็ นธรรม ความไม่สมหวัง การบริ การที่เลว สิ่งแวดล้ อมที่ไม่เป็ นมิตร การรณรงค์เพื่อสร้ างความไม่
พอใจให้ เกิดขึ ้นในพืน้ ที่ที่ได้ รับการกดขี่จากฝ่ ายตรงข้ าม ยุยงให้ กรรมกรเคลื่อนไหว คัดค้ าน หยุดงาน ประท้ วง
เพื่อทาให้ เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจ
๑๒. การปฏิบัตกิ ารจิตวิทยาในการป้องกันและปราบปรามการก่ อความไม่ สงบ
กระทาเพื่อสนับสนุนกาหนดการต่างๆ ในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ซึ่งได้ แก่ การ
พิทกั ษ์ ประชาชนและทรัพยากร การปรับปรุงสภาพแวดล้ อม การปราบปรามกองกาลังติดอาวุธ และการข่าวกรอง
ในการวางแผนการปฏิบตั ิจะต้ องคานึงถึงปั จจัยสาคัญ ต่างๆ หลายประการ เช่น ความรู้สกึ ซึ่งเกี่ยวกับเป้าหมาย
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และทัศนคติ จุดอ่อ น จุดแข็งขององค์กรต่างๆ ของขบวนการก่อความไม่สงบ ความรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาที่มีอ ยู่
ข่าวกรองเกี่ยวกับเป้ าหมายที่ถูกต้ อ ง ทันเวลา และต่ อ เนื่ อ ง หัวข้ อ ที่ใช้ ในการโฆษ ณา ขึน้ อยู่กับสภาวะของ
เป้าหมายที่จะกระทา
ก. การพิทักษ์ ประชาชน และทรั พยากร เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อแยกกองโจรออกจากประชาชน เพื่อค้ นหา
และทาลายโครงสร้ างของผู้ก่อความไม่สงบที่ปะปนอยู่กับประชาชน ตลอดจนเพื่อ สร้ างความปลอดภัยให้ กับ
ชุมชน การปฏิบัติในการพิทักษ์ ประชาชน และทรัพยากร จะประกอบด้ วย การเฝ้าตรวจทั ้งทางลับและเปิ ดเผย
การกาหนดข้ อห้ าม ข้ อจากัดต่างๆ ตลอดจนการบังคับให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิการจิตวิทยาในการสนับสนุนการพิทักษ์ ประชาชนและทรั พยากร กระทาโดยการโฆษณา
ชวนเชื่อแบบขาว เพื่อแจ้ งเตือ นให้ ประชาชนทราบมาตรการต่างๆ ของทางราชการที่กาหนดขึน้ ในการพิทักษ์
เพื่อให้ ประชาชนทั่วไปได้ ทราบถึงเหตุผล และความจาเป็ นที่ได้ กระทาลงไป และเรี ยกร้ องขอความร่ วมมือจาก
ประชาชนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ โฆษณาชวนเชื่อต่อขบวนการต่อต้ าน ให้ เข้ ามอบตัว หรื อหยุดยั ้งการปฏิบตั ิ โดย
ชี ้ให้ เห็นถึงการไม่ได้ รั บการสนับสนุนจากประชาชน ชี ้ให้ เห็นถึงความยากลาบากต่างๆ ที่เกิดขึ ้นแก่ขบวนการ
ต่อต้ าน เนื่องจากการขาดการติดต่อหรื อสนับสนุนจากประชาชน
ข. การปฏิบตั ิการจิตวิทยาในการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
๑) การปรับปรุงสภาพแวดล้ อม เป็ นการปฏิบตั ิในขั ้นเริ่ มต้ นของการก่อความไม่ส งบ เมื่อมีสงิ่ บอก
เหตุเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบ รัฐบาลก็จะต้ องระดมสรรพกาลังทั ้งสิ ้นที่มีอยู่ในการขจัดสาเหตุที่ทาให้ ประชาชน
ไม่พอใจ ซึง่ ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจ และความยากไร้ ของประชาชน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้
เป็ นที่พอใจของประชาชน จัดทาโครงการพัฒนาต่างๆ โดยมุ่งเน้ นการสนองตอบความต้ องการของกลุม่ ประชาชน
ที่ลอ่ แหลม เพื่อขจัดความไม่พอใจในสภาพแวดล้ อมที่เกิดขึ ้น
๒) บทบาทของการปฏิบตั ิการจิตวิทยา ในการสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม กระทาด้ วย
การเผยแพร่ ข่าวสาร การดาเนินการต่างๆ ทางเศรษฐกิจ – สังคมของรัฐที่กระทาลงไปให้ ประชาชนทราบ ชี ้แจง
ความเข้ าใจที่ดีแก่กลุ่มผู้สญ
ู เสียผลประโยชน์ จากโครงการพัฒนาต่างๆ ที่รัฐบาลได้ กระทาลงไป การปฏิบตั ิการ
จิตวิทยาทีเหมาะสม จะทาให้ ประชาชนเห็นถึงความตั ้งใจ ความจริ งใจและความสนใจในการบริ การสาหรั บใน
การปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนการขจัดสาเหตุที่ทาให้ ประชาชน
เกิดความไม่พอใจจะทาให้ เกิดภาพพจน์ที่ดีแก่รัฐบาล และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ทาให้ เกิดความร่ วมมือจากประชาชน
ในที่สดุ
ค. การปฏิบตั ิการจิตวิทยาในการสนับสนุนการปราบกองโจร
บทบาทของการปฏิบตั ิการจิตวิทยาที่สนับสนุนการปราบปรามกองโจร กระทาด้ วยการใช้ บทความ
โฆษณาชวนเชื่อ ทั ้งทางเครื่ องกระจายเสียง ใบปลิว ตลอดจนสื่อโฆษณาอื่นๆ ในพื ้นที่กองโจร เพื่อทาลายขวัญ
กาลังใจในการต่อสู้ ชักจูงให้ เกิดความเบื่อหน่ายการรบ ชักจูงให้ ยอมแพ้ และมอบตัว ชักจูงให้ เกิดความแตกแยก
ในหมู่กองโจร
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ตอนที่ ๔ การประชาสัมพันธ์
๑. กล่ าวทั่วไป
มนุษ ย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็ นพวกเป็ นหมู่ ซึ่งเรี ยกว่า สังคมมนุษย์ การอยู่ร่วมกันจะต้ องมีความเข้ าใจกัน
หรื อความร่ ม เย็นเป็ นสุขของกลุ่ม โดยเฉพาะถ้ าเป็ นกลุ่ม ขนาดใหญ่ ระดับประเทศ ซึ่งอาจจะประกอบด้ วยกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันในด้ านเชื ้อชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีแล้ ว ยังมีความจาเป็ นที่จะต้ องสร้ าง
ความสัมพันธ์ อย่างแน่นแฟ้ นยิ่งขึ ้น เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ ว จะได้ จัดหน่วยงานซึ่งเรี ยกว่า หน่วย
ประชาสัม พั น ธ์ ขึ น้ ให้ ท าหน้ าที่ ส ร้ างความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งรั ฐ บาลกั บ ประชาชนภายในประเทศ การ
ประชาสัม พัน ธ์ ก ล่า วโดยทั่ วไปแล้ ว หมายถึง การด าเนิ น การอย่ า งสุขุม รอบคอบ ในการเผยแพร่ ข่ าวสาร
ข้ อ เท็ จ จริ ง และมี แ ผนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจอัน ดี ข องบุค คลภายในหน่ ว ยงานเดี ย วกั น
หน่วยงานกับหน่วยงาน ตลอดจนรัฐบาลกับประชาชนในชาติ เพื่อให้ เกิดความสามัคคี ความเข้ าใจ และความเห็น
สอดคล้ องกันในอันที่จะทาให้ ประชาชนในชาติให้ ความร่ วมมือกับรัฐบาล เพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์ของชาติ
สาหรั บกิจการทหารนั ้น ก็มีความจาเป็ นต้ องมีการประชาสัม พันธ์ เช่นเดียวกัน เพราะทหารก็เป็ นกลุ่ม
ขนาดใหญ่ที่ใช้ งบประมาณของประเทศ ซึง่ มาจากภาษีอากรของประชาชน ถ้ าประชาชนไม่สนับสนุนกิจการทหาร
ทหารก็อยู่ไม่ได้ ดังนั ้นทหารจึงจาเป็ นจะต้ องเผยแพร่ กิจกรรมของตนให้ ประชาชนได้ ทราบข้ อเท็จจริ งต่างๆ เท่าที่
กระทาได้ โดยไม่เป็ นการเปิ ดเผยความลับของทางราชการ และต้ องสร้ างความเข้ าใจอันดีต่อ กันภายในวงการ
ทหารเองด้ วย การดาเนินการดังกล่าวนี ้ เรี ยกว่า การประชาสัมพันธ์
๒. ความหมาย
การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การดาเนินการอย่างสุขมุ รอบคอบ ต่อเนื่อง และมีแผนการที่จะดารงความ
พยายามในอันที่จะสร้ างและรักษาไว้ ซงึ่ ความเข้ าใจอันดีต่อกันภายในสถาบันทหาร และระหว่างสถาบันทหารกับ
สถาบันอื่น รวมทั ้งสถาบันทหารกับกลุม่ ชนที่เกี่ยวข้ อง
๓. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ ของการประชาสัม พันธ์ ทหาร ก็เพื่อ รวมพลังทหารกับ สถาบันอื่น และประชาชนให้ เป็ น
อันหนึง่ อันเดียวกัน ซึง่ จะเป็ นการเสริ มสร้ างความมัน่ คงของชาติทางหนึง่
๔. นโยบาย
เพื่อให้ การประชาสัมพันธ์ทหารบรรลุวตั ถุประสงค์ ดงั กล่าว จึงควรกาหนดนโยบายดังต่อไปนี ้
ก. สนับสนุนการดาเนินงานของชาติ
ข. เผยแพร่ กิจกรรมทหารให้ สถาบันอื่นและประชาชนทราบ
ง. ต่อต้ านการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ ายตรงข้ าม
๕. วิธีการ
เพื่อให้ บรรลุความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และนโยบายดังกล่าว จึงแบ่งลักษณะการดาเนินการออกเป็ น
๓ ประเภท คือ
ก. ประชาสนเทศ คือ ความเกี่ยวพันระหว่างทหารกับประชาชน เป็ นหน้ าที่ของทหารที่จะต้ องเผยแพร่
ผลงานให้ ระชาชนทราบว่า ทหารได้ ใช้ จ่ายงบประมาณไปทาอะไรบ้ าง คุ้มค่าหรื อไม่ ควรสนับสนุนเพียงใด
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ข. เสนาสนเทศ คือ การผูกพันระหว่างผู้บงั คับบัญชาทหาร กั บผู้ใต้ บงั คับบัญ ชา ตั ้งแต่ระดับสูงสุดกับ
ระดับต่าสุด ให้ เกิดความเข้ าอันดีต่อกัน
ค. ชุมนุมสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหารกับชุมชนที่อยู่บริ เวณใกล้ เคียงกับหน่วยทหาร
๖. ประชาสนเทศ
เป็ นการประชาสัมพันธ์ ของทหารต่อ ประชาชน เพราะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ และประชาชนต้ องการรู้
เพื่อให้ เข้ าใจกิจการทหารได้ ถกู ต้ อง ในฐานะที่ประชาชนเป็ นผู้สนับสนุนกิจการทหารของชาติ
ก. ความมุ่งหมาย
๑) เพื่ อ ให้ ประชาชนทราบข้ อ เท็จ จริ งในกิ จการทหารมากที่สุด เท่า ที่จ ะท าได้ โดยไม่ เป็ นการ
เปิ ดเผยความลับของทางราชการทหาร
๒) เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ ประชาชนช่วยสนับสนุนกิจการทหารเท่าที่สามารถทาได้
๓) เพื่ อ ทราบความต้ อ งการของประชาชน ซึ่งจะเป็ นข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ งกิ จ การทหารให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชน
ข. ความรั บผิ ดชอบผู้บังคับ หน่ วยเป็ นผู้รั บผิด ชอบ โดยมี นายทหารประชาสัม พัน ธ์ เป็ นเจ้ าหน้ าที่
โดยตรง
ค. สือ่ โฆษณา
๑) ด้ วยคาพูด ได้ แก่ การพบปะ แถลงข่าว การให้ สมั ภาษณ์ เป็ นต้ น
๒) ด้ วยการเขียน ได้ แก่ การทาเอกสาร สิง่ พิมพ์ จุลสาร วารสาร เป็ นต้ น
๓) ด้ วยการกระทา เช่น การแต่งกาย การสวนสนาม การรักษาระเบียบวินยั ทหาร
๔) อื่นๆ
ง. เป้าหมาย ประชาชน ซึง่ แบ่งออกเป็ น
๑) ภายในกองทัพ ได้ แก่ ครอบครัว
๒) ภายนอกกองทัพ ได้ แก่ ประชาชนทัว่ ไป
๗. เสนาสนเทศ
ทางราชการทหารมีพระราชบัญญัติเกณฑ์ประชาชนมาเป็ นทหารกันทัว่ ทุกภาคของประเทศ ประชาชนที่
ถูกเกณฑ์ เข้ ามานีม้ ีพืน้ ฐานความรู้ แตกต่างกัน จาเป็ นต้ อ งมาอยู่ร วมกัน และทางานด้ วยกัน จึงจาเป็ นต้ อ งมี
ความรู้และความเข้ าใจตรงกันทุกระดับ
ก. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ให้ กบั นายทหารทุกคน
๒) เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความคิดให้ กบั ทหาร
๓) เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความเข้ าใจระหว่างทหารด้ วยกัน
ข. ความรั บผิดขอบ ผู้บงั คับหน่วยทหารเป็ นผู้รับผิดชอบ โดยมีนายทหารประชาสัมพันธ์ เป็ นเจ้ าหน้ าที่
โดยตรง
ค. แผนงาน การวางแผนการเสนาสนเทศ จะต้ องคานึงถึง
๑) พื ้นที่ปฏิบตั ิการ
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๒) นโยบายของหน่วยเหนือ
๓) ความประสงค์ของผู้บงั คับบัญชา
๔) ความต้ องการข่าวโดยต่อเนื่อง
๕) การประสานงานกับฝ่ ายอานวยการ
๖) คาสัง่ แบบธรรมเนียมต่างๆ
ง. การดาเนินงาน งานเสนาสนเทศ ต้ องกระทาอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่องกัน เพื่อ ให้ ทหารในกองทัพรู้
เรื่ องราวต่างๆ ทุกระยะ
๑) ก่อนการฝึ ก เป็ นการอบรมครัง้ แรก เมื่อพลเรื อนเข้ ามารับราชการทหาร
๒) การฝึ กบุคคล
ก) เป็ นการปรับตัวให้ เข้ ากับชีวิตทหาร
ข) ให้ มีความสานึกในภารกิจและความรับผิดชอบ
ค) ให้ ทราบความเป็ นอยู่ของเพื่อนร่ วมชาติ
ง) ให้ ทราบสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้ านและภัยที่คกุ คาม
จ) ให้ ทราบวิธีการต่อต้ านการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ ายตรงข้ าม
๓) การฝึ กเป็ นหน่วย
ก) ให้ ทราบสายการบังคับบัญชา
ข) ให้ ทราบนโยบายของทางราชการ
ค) ให้ ทราบถึงระเบียบวินยั
ง) ให้ ทราบถึงหลักการรบและยุทธวิธี
จ) ให้ ทราบถึงอาวุธสมัยใหม่และการใช้
ฉ) ให้ ทราบถึงการรบพิเศษและการรบนอกแบบ
๔) การฝึ กในสนาม ให้ มีความรู้ ความสามารถ ความชานาญ ในการรบในภูมิประเทศต่างๆ และ
การรบเป็ นหน่วย
จ. สือ่ โฆษณา
๑) จัดให้ มีการประชุม การบรรยาย การสอน การพบปะ
๒) จัดให้ มีสงิ่ พิมพ์ประจาหน่วย ประกาศ แจ้ งความ
๓) ใช้ วิทยุกระจายเสียง และ โทรทัศน์
๔) การปฏิบตั ิการ ได้ แก่ การสวนสนาม เป็ นต้ น
การเสนาสนเทศ เป็ นการดาเนินการเพื่อผนึกกาลัง สร้ างความเข้ าใจอันดีของทหารเข้ าด้ วยกัน ซึง่ จะเป็ น
พลังในการป้องกันภยันตรายที่จะมากระทบกระเทือนต่อชาติบ้านเมือง
๘. ชุมนุมสัมพันธ์
เนื่องจากทหารก็มาจากประชาชน หน่วยทหารก็ต้องตั ้งอยู่และมีความเกี่ยวข้ องกับชุมชนอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ดังนั ้น การสร้ างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชนในท้ องถิ่นใกล้ เคียง ก็ย่อมเป็ น
สิง่ จาเป็ นที่จะต้ องคานึงถึงอย่างมาก และถือว่าเป็ นภารกิจอย่างหนึง่ ของทหารทุกคน
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ก. ความรั บผิ ดชอบ ผู้บังคับ หน่ วยเป็ นผู้รั บผิด ชอบ โดยมี นายทหารประชาสัม พัน ธ์ เป็ นเจ้ าหน้ าที่
โดยตรง
ข. การดาเนินงานการจัดตั ้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ ายพลเรื อน ควรประกอบด้ วยบุคคลต่อไปนี ้ คือ
๑) ผู้แทนฝ่ ายทหาร (ในพื ้นที่)
๒) ผู้แทนทหารกองหนุน (องค์การทหารผ่านศึก)
๓) หัวหน้ าชุมชนฝ่ ายบ้ านเมือง (เอกชน)
๔) ผู้แทนกรมการรักษาดินแดน
๕) ผู้แทนฝ่ ายปกครองในท้ องถิ่น
๖) ผู้แทนฝ่ ายศาสนกิจ
๗) ผู้แทนอื่นๆ ตามสมควร
๘) นายทหารประชาสัมพันธ์ของหน่วยเป็ นเลขานุการและเป็ นกรรมการ
ค. การดาเนินงานการปฏิบตั ิการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยทหาร

สือ่ โฆษณา

เนื ้อหา

ความจริ ง
ความจริ งบางส่วน

เป้าหมาย

-ประชาชนและทหาร

การปฏิบตั ิการจิตวิทยา/
การประชาสัมพันธ์

เน้ นด้ านการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
เน้ นด้ านการประชาสัมพันธ์

- พันธมิตร
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ตอนที่ ๕ การปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมือง
๑. กล่ าวทั่วไป
กองทัพบก มีหน้ าที่เตรี ยมกาลังพลกองทัพบก ป้องกันราชอาณาจักร และเพื่อการพัฒนาประเทศ การที่
กองทัพบกจะบรรลุภารกิจนี ้อย่างมีประสิทธิผล ย่อมขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยสองประการ คือ ยุทโธปกรณ์ และ คน ปั จจัย
ทั ้งสองนี ้ ปั จจัยคนสาคัญที่สดุ เพราะคนเป็ นผู้ใช้ ยทุ โธปกรณ์ เหล่านี ้ ดังนั ้น กองทัพบกจึงได้ เพ่งเล็งในการพัฒนา
กาลังพลรายบุคคล ทั ้งกาลังพลประจาการ ทหารกองหนุน และกองเกินที่เข้ ารั บการฝึ กวิชาทหาร ตามหลักสูตร
ของกระทรวงกลาโหม ให้ เป็ นกาลังพลที่มีคณ
ุ ภาพสูง ทั ้งในด้ านความรู้ ความชานาญงานในหน้ าที่ ความสามารถ
ความประพฤติ และที่สาคัญ ที่สุด คือ มีจิตใจยึดมั่นในอุดมการณ์ อุดมการณ์ ในที่นี ้ หมายถึง อุดมการณ์ ทาง
การเมือง หรื อการปกครองประเทศ คนทุกคนหรื อทุกกลุม่ ย่อมจะมีความเชื่อทั ้งที่เหมือนกันและต่างกัน หากเรา
สามารถปลูกฝั งความเชื่อในกลุม่ บุคคลในชาติให้ ตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกัน มีจิตใจยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะ
ต่อสู้ เพื่อปกป้องสถาบันอันสาคัญ ยิ่งของคนไทย คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุขแล้ ว ย่อมนาไปสู่
ความอยู่รอดของชาติ ซึง่ เป็ นความปรารถนาสูงสุด
การปลูก ฝั ง อุ ด มการณ์ ทางการเมื อ ง เป็ นขอบเขตการด าเนิ น งานประการหนึ่ ง ของงานกิ จ การ
พลเรื อ น ตามหลัก นิ ย มกิ จ การพลเรื อ น พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๒๕ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการด าเนิ น งาน
กิจการพลเรื อนในยามปกติ โดยพยายามปลูกฝั งความเชื่อมั่นให้ กับทหารแต่ละคน ตลอดจนประชาชนภายใน
ชาติ ให้ มีความเข้ าใจและศรั ทธาเชื่อ ถือ ในระบอบการปกครองแบบประชาธิป ไตยอันมีพ ระมหากษั ตริ ย์เป็ น
ประมุข ตลอดจนมุ่งเสริ มสร้ างกาลังใจในการต่อสู้ให้ แก่คนในชาติ เพื่อให้ เกิดความหวงแหนและพร้ อมที่จะต่อสู้
ทาลายล้ างผู้ทาตนเป็ นปฏิปักษ์ ต่อระบอบการปกครองและสถาบันอันเป็ นที่เคารพเทอดทูนของตนโดยไม่ย่อท้ อ
และไม่หวัน่ เกรงต่ออันตรายทั ้งปวง

๒. ความหมายของอุดมการณ์
ก. อุดมการณ์ คือ ระบบความคิดหรื อแนวความคิดที่มีสว่ นผลักดันให้ เกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อให้ บรรลุจุดๆ หนึ่งซึ่งถือว่าดีเลิศ หรื อทาให้ คนเราเว้ นการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็ นการทาลาย
สถานการณ์ที่เราถือว่าดีเลิศนั ้น
ข. อุดมการณ์ เป็ นสิง่ ที่มีความหมายมากสาหรับผู้ยดึ ถือ ผู้ยดึ ถืออุดมการณ์ใดก็คิดว่าอุดมการณ์ของ
ตนดีเลิศ ประณามอุดมการณ์อื่นว่าไม่ดี เลวร้ าย มอมเมา หลงผิด และต้ องการโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่นมายึดถือหรื อ
คล้ อยตามอุดมการณ์ของตน ตั ้งแต่ระดับอภิปรายโต้ เถียง หรื อความเป็ นปรปั กษ์ ซงึ่ กันและกันในสังคมหรื อใน
ชาติจะมีมาก ขาดความสามัคคี เป็ นการทอนพลังอานาจของสังคมหรื อชาติลง
ค. อุดมการณ์ที่สามารถจูงใจกลุม่ ตนในสังคมได้ นั ้น ควรจะมีลกั ษณะดังนี ้
๑) ต้ อ งเป็ นระบอบความคิดที่มีสถาบันหลักในสังคมยอมรั บ หรื อสามารถวางรู ปความคิ ดเป็ น
ทฤษฎีหรื อปรัชญาทางสังคมได้
๒) เป็ นระบบความคิดที่อธิบายถึงสภาพที่ดีในสังคมอันพึงรักษา
๓) เป็ นระบบความคิดที่อธิบายถึงการปฏิบตั ิและพึงยึดถือ เพื่อให้ สงั คมเข้ าสูภ่ าวะที่ดีเลิศ
๔) เป็ นระบบความคิดที่ตั ้งอยู่บนหลักของเหตุผลซึง่ สามารถพิสจู น์ได้
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๕) เป็ นระบบความคิดที่นาไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลดีชัดเจนอันจะส่งผลให้ เกิดมีการ
ปฏิบตั ิอย่างแน่วแน่
๖) เป็ นระบบความคิดที่สอดคล้ องกับความนึกคิด และความต้ องการของคนส่วนใหญ่ในสังคม
ง. อุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึง ความเชื่อศรัทธาในลัทธิการเมืองใดลัทธิ การเมืองหนึง่ โดยเชื่อ
ว่าลัทธิการเมืองนั ้นๆ จะทาให้ สงั คมมีความเป็ นอยู่ที่ดี มีความเจริญก้ าวหน้ ารุ่งเรื องทั ้งในปั จจุบนั และอนาคต
เป็ นกรอบกาหนดความประพฤติและความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม จะเป็ นสิง่ เชื่อมโยงยึดเหนี่ยวให้ บคุ คลใน
สังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติสขุ อุดมการณ์ทางการเมืองในลักษณะนี ้จึงทาหน้ าที่เป็ นศูนย์รวมทุกอย่าง
จ. การที่คนในสังคมหนึง่ ยอมรั บเอาลัทธิการเมืองมาเป็ นเครื่ องมือในการปกครอง ควบคุมและพัฒนา
สังคมให้ เจริ ญก้ าวหน้ ามีสนั ติสขุ ไม่ได้ หมายความว่า คนส่วนใหญ่ในสังคมนั ้นจะยอมเชื่อถือ หรื อมีความเชื่อกัน
ทัว่ ไป อาจะมีเพียงผู้นาประเทศหรื อกลุ่มผู้นาเท่านั ้นที่มีความศรัทธาในลัทธิการเมืองนั ้นๆ จึงเป็ นหน้ าที่ของผู้นา
ประเทศหรื อ กลุ่ม บุคคลที่ป กครองประเทศจะต้ อ งหาทางชักจูงให้ คนในสังคมเห็น ด้ วย และคล้ อ ยตามความ
คิดเห็นของตน ที่เห็นว่าอุดมการณ์ ทางการเมืองนั ้นดี ด้ วยเหตุนี ้จึงต้ อ งมีการปลูกฝั งอบรมบ่มเพราะอุดมการณ์
ทางการเมืองให้ เกิดขึ ้น โดยยึดถือหลักสาคัญ ๒ ประการ คือ ผลประโยชน์ของชุมชนมาก่อนผลประโยชน์อื่นใด
และความร่ วมมือของชนในชาติ
ฉ. อุดมการณ์ของชาติเป็ นเรื่ องที่สาคัญ หากชาติใดไร้ อดุ มการณ์ ของชาติ ย่อมเปรี ยบเสมือนร่ างกายที่
ไร้ จิตใจ ลักษณะอุดมการณ์ของชาติที่ดีนั ้น จะต้ องเป็ นจุดร่ วมเพื่อให้ ทกุ คนในชาติได้ ไปสูจ่ ดุ หมายที่แน่นอน เป็ น
การสร้ างความหวังร่ วมกันให้ แก่ประชาชนในชาติ เป็ นแนวทางให้ การศึกษาอบรมบ่มเพาะเยาวชนของชาติใน
อนาคตอย่ างต่ อ เนื่ อ ง การก าหนดอุด มการณ์ ข องชาติ นัน้ จะต้ อ งสอดคล้ อ งกับ ค่ านิ ย มของคนไทย จะต้ อ ง
สอดคล้ องกับผลประโยชน์ของคนในชาติ อุดมการณ์ของชาติจงึ เป็ นที่ยอมรับของคนทัว่ ไป
๓. การปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมือง หมายถึง การปลูกฝั งทางความเชื่อในระบอบการปกครอง
ของสังคมหนึง่ กับระบอบการปกครองของอีกสังคมหนึง่ ว่าใครจะเหมาะสมกว่ากัน
ก. หลักในการปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมืองก็คือ พยายามปลูกฝั งความเชื่อมั่นที่มีคุณ ค่าอย่างยิ่ง
ให้ กบั ทหารแต่ละคน ตลอดจนประชาชนทั ้งชาติ ให้ เป็ นสังคมที่เพียบพร้ อมไปด้ วยคุณธรรม มีระเบียบวินัย ขยัน
อดทน เสียสละ มีความเข้ าใจ และศรั ทธาเชื่อ ถือ ในระบอบการปกครองอันมีพระมหากษั ตริ ย์เป็ นประมุข มุ่ง
เสริ ม สร้ างอุดมการณ์ และความสมัครสมานสามัคคีในการต่อสู้ให้ กับคนในชาติ เพื่อให้ เกิดความสานึกที่ดีงาม
ความภาคภูมิใจ และพร้ อมที่จะต่อสู้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ ้นต่อระบอบการปกครอง และสถาบันอันเป็ นที่
เคารพเทอดทูนของเราโดยไม่ย่อท้ อ และไม่หวัน่ เกรงต่ออันตรายทั ้งปวง
ข. การปลูก ฝั งอุดมการณ์ ทางการเมื อ งในหน่ วยทหารของกองทัพ บกนัน้ เป็ นการดาเนิน งานของ
กองทัพบกต่อกาลังพลเป็ นรายบุคคล เพื่อก่อให้ เกิดความเข้ าใจในภัยคุกคามจากฝ่ ายตรงข้ าม สร้ างความสานึก
ในหน้ าที่ให้ กับทหาร ในการที่จะประพฤติปฏิบตั ิตนให้ เหมาะสม เพื่อให้ พ้นจากการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ ายตรง
ข้ าม สร้ างสรรกาลังใจและความสามัคคี ตลอดจนความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันในการต่อสู้ป้องกันการรุ กรานจาก
ฝ่ ายตรงข้ า มทุ ก รู ป แบบ เพื่ อ ปกป้ องสถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข เสริ มสร้ างและรักษาไว้ ซงึ่ ระเบียบวินัยอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ เป็ น
ตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนทัว่ ไป รวมทั ้งเสริ มสร้ างความเข้ าใจแก่ประชาชนในบทบาททางทหาร

๒-๓๕
ค. การดาเนินงานในการปลูกฝั งอุดมการณ์ทางการเมืองในหน่วยทหาร มีขอบเขตในการดาเนินงานที่
สาคัญ คือ การให้ การศึกษาอบรมทางการเมืองและทางคุณธรรมแก่กาลังพล โดยเน้ นพิเศษในการอบรมให้ มี
ความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามคูณธรรม ๔ ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ พระราชทานให้ ชาวไทยทุก
คน เนื่องในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริ ยาธิราช ณ ท้ องสนามหลวง เมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๒๐
คือ การรักษาความสัจ , การรู้จกั ข่มตน , การอดทน อดกลั ้น อดออม และการรู้จกั ละวางความชัว่ ความทุจริ ต
รู้จกั สละประโยชน์สว่ นน้ อยของตน เพื่อประโยชน์สว่ นใหญ่ของบ้ านเมือง และให้ เข้ าใจในคาสัง่ สานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๖๖/๒๕๒๓
ง. อุดมการณ์ เกิดขึน้ ได้ อ ย่างไร อุดมการณ์ เป็ นเรื่ องของความเชื่อความศรั ทธายึดมั่น และได้ มีการ
ปฏิบตั ิตามความเชื่อความศรั ทธานั ้น ที่มาหรื อแหล่งกาเนิดของอุดมการณ์ นั ้น คือ ความคิดและความสานึกใน
จิตใจของมนุษย์นนั่ เอง
จ. อุด มการณ์ ของมนุ ษ ย์ ในสัง คมหนึ่ ง จะแตกต่ า งกั น กั บ อุด มการณ์ ของอี ก สัง คมหนึ่ ง เพราะ
สิง่ แวดล้ อมในแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน เป็ นผลทาให้ คิดไม่เหมือนกัน ผลสุดท้ ายก็มีอุดมการณ์ ที่แตกต่างกัน ยึด
มัน่ ศรัทธาในอุดมการณ์ ทาให้ คนในสังคมคิดว่าอุดมการณ์ของตนถูกต้ อง ของคนอื่นสังคมอื่นไม่ถูกต้ อง ด้ วยเหตุ
นี ้จึงมีการขัดแย้ งกันขึ ้นระหว่างอุดมการณ์
ฉ. อุดมการณ์สามารถปลูกฝั งได้ โดย
๑) จากการได้ รับการสัง่ สอนอบรมถ่ายทอดทีละน้ อยๆ จากชนรุ่ นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่ นหนึ่งไปโดย
ธรรมชาติ ไม่มีการขึ ้นๆ ที่แน่นอน ปล่อยให้ พลังทางสังคมและการเมืองส่งอิทธิพลต่อสมาชิกในสังคมอย่างค่อย
เป็ นค่อยไป
๒) จากการฉีดป้อนความเชื่อนั ้นอย่า งมีระบบ ด้ วยการวางแผนและควบคุมการถ่ายทอดความ
เชื่อมั่น โดยความเชื่อจะถ่ายทอดไปยังสมาชิกของสังคมอย่างมีเอกภาพและมีทิศทาง มีองค์การเฉพาะ มีคณะ
บุคคลที่ทาบทบาทหน้ าที่เฉพาะอย่างในการถ่ายทอดอุดมการณ์ทางการเมือง
๔. ประโยชน์ ของอุดมการณ์ มีลกั ษณะอยู่ ๖ ประการ คือ
ก. ผูกพันคนในชาติเข้ าด้ วยกัน ก่อให้ เกิดความคิดเห็นสอดคล้ องต้ องกัน
ข. ทาให้ คนในสังคมคานึงถึงความสัมพันธ์และปรารถนาที่จะปรับปรุงความเป็ นธรรมและความเป็ นอยู่
ของสังคมให้ ดีขึ ้น
ค. ชี ้ให้ สมาชิกในสังคมเห็นถึงความเสือ่ มโทรมของสภาวะของสังคมปั จจุบนั และแนวทางที่ จะปรับปรุ ง
สภาวะสังคมให้ ดีขึ ้นในอนาคต
ง. ทาให้ สังคมเฉื่อ ยชา เป็ นสังคมที่มี พ ลังผลักดัน ภายใน สามารถปรั บตัวให้ เข้ า กับกาลเวลาและ
สภาวะแวดล้ อมได้
จ. ช่วยให้ สมาชิกในสังคมใช้ อ้างอิงสาหรับการปฏิบตั ิ เพื่อนาไปสูส่ ทิ ธิเสรี ภาพ และความยุติธรรม
ภายในสังคม
ฉ. ช่วยจูงใจให้ เลื่อมใสศรัทธาต่อ การกระทาในสิ่งดี เว้ นการประพฤติในสิ่งที่จะเป็ นอุปสรรคขัดขวาง
การพัฒนาสูส่ งั คมที่ดีกว่า
๕. อุดมการณ์ ของชาติไทย ได้ แก่

๒-๓๖
ก. การพิทกั ษ์ ชาติ ปกป้องเอกราช อธิปไตย คุ้มครองศาสนา
ข. เทิดทูนรักษาสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ค. ขจัดความเหลือ่ มล ้าทางเศรษฐกิจ สังคม
ง. บาบัดทุกข์ บารุงสุข ประสานประโยชน์ทกุ ถ้ วนหน้ า
จ. สร้ างความสามัคคีและมีคณ
ุ ธรรม
ฉ. ธารงไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์และส่งเสริ มวัฒนธรรมอันดีงาม
๖. หลักในการดาเนินการปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมือง
ก. พยายามปลูกฝั งความเชื่อมั่นที่มีคุณ ค่ายิ่งลงในสังคมมนุษ ย์ ให้ เป็ นสังคมที่เพียบพร้ อมไปด้ วย
คุณธรรม มีระเบียบวินยั ขยัน อดทน ประหยัด เสียสละ
ข. เข้ าใจ และศรั ทธาเชื่อถือในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข
เหล่านี ้จะเป็ นแรงยึดเหนี่ยวให้ สงั คมดารงอยู่ด้วยความสันติสขุ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
เพราะทั ้งสามสถาบันนี ้เป็ นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีไว้ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ค. มุ่งส่งเสริ มกาลังใจในการต่อสู้แก่มวลชนในสังคม เพื่อให้ เกิดความหวงแหนและพร้ อมที่จะต่อสู้
ทาลายล้ างผู้ทาตนเป็ นปฏิปักษ์ ต่อระบอบการปกครองและสถาบันอันเป็ นที่เคารพเทิดทูนของเราโดยไม่ย่อท้ อ
และไม่หวัน่ เกรงต่ออันตรายทั ้งปวง
๗. ความมุ่งหมายในการปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมืองในหน่ วยทหาร ดังนี ้
ก. เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ตลอดจนจริ ยธรรมความประพฤติปฏิบตั ิของกาลังพลแต่ละคนให้
รู้เท่าทันกลอุบายอันลึกซึ ้งของกลุ่มบุคคลและลัทธิการเมืองที่เป็ นภัยร้ ายแรงต่อระบอบการปกครองของประเทศ
ไทย กวดขันความประพฤติปฏิบัติของกาลังพลทุกคนในหน่วยทหารและส่วนราชการทุกระดับชั ้นให้ เป็ นไปโดย
ชอบและสุจริ ต กาจัดเงื่อนไขความไม่เป็ นธรรมต่างๆ ที่จะเป็ นช่องทางให้ กลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีต่อ ชาติมายุแหย่
ก่อกวน บ่อนทาลาย ให้ เกิดความแตกแยกกันเอง
ข. เพื่อให้ มีความเข้ าใจอย่างกว้ างขวางเกี่ยวกับลัทธิการปกครอง และสามารถเปรี ยบเทียบได้ เด่นชัด
ว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุขดีกว่าระบอบการปกครองแบบอื่นๆ เพราะ
เหมาะสมกับลักษณะประจาชาติและอุปนิสยั ของประชาชนชาวไทย ทั ้งยังสามารถแก้ ปัญหาสังคมได้ โดยมิต้อง
ใช้ กาลังบังคับ ข่มขู่ นอกจากนั ้นยังต้ องทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ว่าการปกครองระบอบนี ้จะสามารถนาประเทศชาติ
ไปสูค่ วามเจริ ญรุ่งเรื องในอนาคตได้ อย่างแน่นอน
ค. เพื่อเสริ มสร้ างกาลังใจในการต่อสู้ ในอันที่จะปกป้องเอกราชและสถาบันต่างๆ ของไทยไว้ โดยไม่คิด
ชีวิต ไม่คานึงถึงความเหนื่อยยาก เสียสละ และไม่หวังผลผลตอบแทนใดๆ ทั ้งสิ ้น
ง. เพื่อถ่ายทอดความรู้สกึ ยึดมัน่ ในอุดมการณ์ ตลอดจนอบรมให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจกับกลวิธีใน
การดาเนินงานของกลุม่ บุคคลที่คิดร้ ายต่อประเทศชาติ เสริ มสร้ างกาลังใจในการต่อสู้ไปสูป่ ระชาชนชาวไทยทั ้ง
มวลโดยอาศัยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเป็ นสือ่ นาเข้ าหามวลชนที่มีความผูกพันทางครอบครัว เครื อญาติ และเพื่อนฝูง
ทั ้งนี ้เพื่อเป็ นการผนึกกาลังความรู้ ความคิด ความสามารถ และการกระทาของประชาชนในชาติให้ เป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน

๒-๓๗
การดาเนินการปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมืองในหน่วยทหารนัน้ มิได้ มุ่งหมายจะสนับสนุนให้ มีการ
จัดตั ้งพรรคหรื อสมาคมทางการเมืองใดๆ ขึ ้นในหน่วยทหาร ทหารจะต้ องวางตัวให้ เป็ นหลักมั่นอย่างไม่หวัน่ ไหว
เป็ นกลไกที่จะโน้ ม น้ าวพลังมวลชนทัง้ ชาติให้ บรรลุถึงความมุ่ งหมายทั ้งปวงดังกล่าวมาแล้ ว ควรสอดส่องและ
ควบคุมให้ เกิดความเป็ นธรรมในสังคม ย่อมมีความสาคัญมาก และเป็ นทางที่จะทาให้ คุณค่าของประชาธิปไตย
สูงเด่นขึ ้นในใจของทหารและประชาชน
๘. วัตถุประสงค์ ในการปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมืองในหน่ วยทหาร
ก. เพื่อ ยึดเหนี่ยวคามคิด ความเชื่อ ของกาลังพลภายในหน่วยให้ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความ
ซาบซึ ้งในคุณค่าและความสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และกาปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข
ข. เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งและกาลังใจในการต่อสู้ของกาลังพลรายบุคคล และเสริ ม สร้ างความ
สามัคคีภายในหน่วย
ค. เพื่อเสริ มสร้ างและรักษาไว้ ซงึ่ ระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัดของกาลังพลและคนในชาติ
ง. เพื่อดาเนินการตอบโต้ การโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ ายตรงข้ าม
จ. เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจอันดีแก่ประชาชนในบทบาทของทหาร
ฉ. เพื่อเสริ มสร้ างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
๙. ปั จจัยสาคัญในการปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมือง เพื่อให้ การปลูกฝั งอุดมการณ์ทางการเมืองบรรลุ
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนด ปั จจัยที่ต้องนามาใช้ เพื่อการปลูกฝั งอุดมการณ์ทางการเมือง ควร
ประกอบด้ วยการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
ก. การเสริ มสร้ างคุณธรรมแห่งจิตใจ
ข. การเสริ มสร้ างความมีวินยั
ค. การเสริ มสร้ างความเข้ าใจระบอบการปกครองต่างๆ และชี ้ให้ เห็นข้ อดี ข้ อเสีย เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การปกครองของเรา
ง. การสเริ มสร้ างศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข
จ. การเสริ มสร้ างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
ฉ. การเสริ มสร้ างกาลังใจในการต่อสู้
๑๐. การเสริ มสร้ างคุ ณธรรมแห่ งจิตใจ เป็ นส่วนสาคัญ ที่สุด เป็ นพืน้ ฐานในการก่อให้ เกิดพฤติกรรมต่างๆ
ดังนั ้นการปลูกฝั งอุดมการณ์ทางการเมืองจึงจาเป็ นต้ องมุ่งไปที่จิตใจก่อน
เรื่ องแรกที่จะต้ องอบรมปลูกฝั ง คือ เสริ มสร้ างคุณธรรมให้ เกิดขึ ้นในจิตใจของทหาร ประชาชนในชาติ ให้
ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาทุกศาสนาที่เขานับถือ คุณ ธรรมมีม ากมายหลายประการ แต่ที่จาเป็ นและควร
ปลูกฝั งเป็ นเบื ้องต้ น คือ
ก. ความขยัน
ข. ความอดทน
ค. ความประหยัด
ง. ความเสียสละ

๒-๓๘
จ. ความสามัคคี
ฉ. ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ยุตธรรม
๑๑. การเสริ มสร้ างความมีวินัย วินัยเป็ นหลักความประพฤติที่วางไว้ เพื่อควบคุม หมู่คณะให้ มีความ
สุภาพเรี ยบร้ อย มีความประพฤติดีงาม มีวินัยมีประโยชน์หลายประการ สังคมมนุษย์ ที่เจริ ญ ได้ ต้ องมีวินัยเป็ น
เครื่ องจรรโลงความมีระเบียบแบบแผน จึงต้ องให้ กาลังพลเข้ าใจว่า
ก. ความมีวินยั กับการปลูกฝั งอุดมการณ์ มีความผูกพันและเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน ซึ่งการอยู่ร่วมกันเป็ น
ชาติ ย่อมมีกฎหมายเป็ นเครื่ องมือควบคุมการประพฤติปฏิบตั ิ เป็ นสิง่ ที่ควบคุมวินยั ของคนในสังคม
ข. ต้ องหมั่นอบรมบ่มเพาะความมีวินยั อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ต้ องทาความเข้ าใจต่อกาลังพลว่า “
คนขาดวินยั เป็ นภัยต่อสังคมอย่างไร กาลังพลของกองทัพบกขาดวินยั เป็ นภัยฉันนั ้น “
๑๒. การเสริมสร้ างความเข้ าใจระบอบการปกครองแบบต่ างๆ กล่าวโดยสรุปแล้ วการปกครองในโลกจะมี
เพียง ๒ แบบเท่านั ้น คือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองในระบอบเผด็จการ ความจริ งไม่มี
การปกครองแบบใดที่สมบูรณ์ โดยไม่มีข้อเสีย การปกครองทุกระบอบมีข้อดีและข้ อเสียด้ วยกันทั ้งสิ ้น ดังนั ้น
การปกครองแบบใดจะเหมาะกับประเทศใดย่อมขึ ้นอยู่กับประชาชน ประเพณี วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ
ของประเทศนั ้นๆ การปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมือง จึงต้ องสอนให้ ร้ ู จักการเปรี ยบเทียบให้ เห็นถึงข้ อดี ข้ อเสีย
ของการปกครองแต่ละระบอบ โดย
ก. สร้ างความรู้ความเข้ าใจในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข
ข. ชี ้ให้ เห็นภัยอันใหญ่หลวงของลัทธิคอมมิวนิสต์อนั มีผลกระทบกระเทืนต่อความมัน่ คงของชาติ
ค. ให้ มีความสามารถวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้ อแตกต่างๆ จุดอ่อน และจุดแข็งของลัทธิการปกครอง
แบบต่างๆ เช่น ระบอบประชาธิปไตย ระบอบเผด็จการ ระบอบคอมมิวนิสต์
๑๓. การเสริมสร้ างศรั ทธาในระบอบประชาธิปไตย
ก. สอนให้ ร้ ูให้ เข้ าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ข. ชีใ้ ห้ เห็ นข้ อ ดี ข องระบอบประชาธิ ป ไตย อันมี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เป็ นประมุข เปรี ย บเที ยบกับ การ
ปกครองระบอบอื่นๆ
ค. ชี ้ให้ เห็นว่าประชาชนมีสทิ ธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาค
ง. ชี ้ให้ เห็นถึงอันตรายอย่างใหญ่หลวงที่เกิดจากลัทธิคอมมิวนิสต์
๑๔. การเสริมสร้ างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ก. ชาติ คื อ จุ ด รวมอั น ยิ่ ง ใหญ่ ของประชาชน เพื่ อ ให้ เราค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ร่ ว มกั น และเป็ น
เครื่ องเตือนใจให้ ประชาชนระลึกไว้ เสมอว่า เราเป็ นชนชาติไทย ไม่ร่วมกัน รั กษาผลประโยชน์ร่วมกันแล้ ว ใครเล่า
จะคอยมาดูแลรักษา เราต้ องพร้ อมอยู่เสมอที่จะต่อสู้ด้วยชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชของชาติให้ คงอยู่ตลอดไป
ข. ศาสนา คนไทยเราทุกคนถือว่าความเชื่อในศาสนาเป็ นเรื่ องของความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคน
การนับถือศาสนาเป็ นเสรี ภาพอันสาคัญ ถึงแม้ ว่าบ้ านเมืองจะมีกฎหมายอยู่แล้ ว แต่ความเป็ นสุขของประเทศชาติ
ก็ยงั ต้ องอาศัยหลักจริ ยธรรมของศาสนาด้ วย
ค. พระมหากษั ต ริ ย์ คื อ ศู น ย์ ร วมพลังประชาชนทัง้ ชาติ ทรงมี คุณ ประโยชน์ อ ย่ า งใหญ่ ห ลวงต่ อ
ประเทศชาติในกรณีที่มีวิกฤตการณ์ ทางการเมือง เช่น กรณีวนั มหาวิปโยค ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ หากประเทศไทย

๒-๓๙
ไม่มีอ งค์ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หัวแล้ วไซร้ เหตุการณ์ นองเลือ ดคงจะไม่ยุติลงอย่างรวดเร็ วเป็ นแน่ ถ้ า
ประเทศไทยอยู่ในระบอบการปกครองแบบอื่น เราก็ไม่อาจรักษาสถาบันสูงสุดทั ้งสามนี ้ไว้ ได้
๑๕. การเสริมสร้ างกาลังใจในการต่ อสู้ ลักษณะนิสยั ของคนไทยมีเลือดนักสู้ ใฝ่ สันติ รักสงบ หากเอกราชของ
ชาติถกู คุกคาม จะแปรสภาพใฝ่ สันติเป็ นความเหี ้ยมหาญหันที เครื่ องมือทีจ่ ะใช้ เสริ มสร้ างกาลังใจในการต่อสู้
ได้ แก่
ก. สือ่ สารมวลชนทุกประเภท
ข. คาขวัญ บทเพลง บทกวี นวนิยาย เพลงปลุกใจ บทความ
ค. ภาพยนตร์ ภาพยนต์ข่าว สารคดี
ง. การฝึ กอบรม
จ. การปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมือง ควรจะต้ องดาเนินการควบคู่กบั การทาลายอุดมการณ์ ของฝ่ าย
ตรงข้ ามตลอดเวลา
๑๖. ปั จจัยสาคัญในการทาลายอุดมการณ์ ของฝ่ ายตรงข้ าม ปั จจัยทั ้ง ๖ ประการ ในข้ อ ๙ เป็ นมาตรการที่
กระทาต่อกาลังพลของเรา ถือเป็ นมาตรการเชิงรับ ซึง่ ในการจะเอาชนะฝ่ ายตรงข้ ามได้ นั ้น จาเป็ นต้ องปฏิบตั ิการ
เชิงรุ กคู่ไ ปด้ วย หมายถึง การท าลายอุดมการณ์ ห รื อ ลัท ธิ การปกครองของฝ่ ายตรงข้ ามต่อ การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุขให้ ได้ ปั จจัยในการทาลายอุดมการณ์พอที่จะกล่าวโดยสรุป ได้ แก่
ก. การท าลายเอกภาพของฝ่ ายตรงข้ าม คือ ดาเนินการต่อ สู้บุคคลชัน้ นาฝ่ ายตรงข้ ามทุกระดับให้
สูญเสียความซื่อสัตย์ สุจริ ต และขาดความยุติธรรม โดยทาให้ คนเหล่านั ้นเกิดความโลภ เห็นแก่ตวั รวมทั ้งยุแหย่
ให้ เกิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงานหรื อในองค์การของฝ่ ายตรงข้ าม
ข. ทาลายวิ นัยของฝ่ ายตรงข้ าม คือ การชัก ชวนและยุยงให้ เกิดการเสียวินัยขึน้ อย่างกว้ างขวางใน
หน่วยงาน หรื อองค์การของฝ่ ายตรงข้ าม
ค. สร้ างความสับสนเกิดขึ ้นในระบบหรื อระบอบ ตลอดจนวิธีการปกครอง และการดาเนินงานของฝ่ าย
ตรงข้ าม
ง. ทาลายศรัทธาต่อการเชื่อถือในลัทธิของฝ่ ายตรงข้ าม โดยชี ้ให้ เห็นว่า การปกครองโดยลัทธิระบบอื่น
ไม่เหมาะสมกับลักษณะประจาชาติของคนไทย
จ. ทาลายความจงรักภักดีของฝ่ ายตรงข้ ามที่มีต่อสถาบันต่างๆ ของฝ่ ายตรงข้ ามลงเสีย
ฉ. ทาลายกาลังใจในการต่อ สู้ของฝ่ ายตรงข้ าม โดยกล่าวถึงความพ่ายแพ้ อุปสรรค และภยันตราย
ใหญ่หลวงที่ขวางกั ้นการดาเนินงานของฝ่ ายตรงข้ ามอยู่เสมอๆ
พึงระลึกไว้ เสมอว่า การปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมือ ง ควรจะต้ อ งด าเนินการควบคู่กัน ไปกับการ
ทาลายอุดมการณ์ของฝ่ ายตรงข้ ามตลอดเวลา

