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บทที่ ๓
ฝ่ ายกิจการพลเรือนในการรบ
ตอนที่ ๑ กล่ าวทั่วไป
๑. ปั จจัยแวดล้ อมในการยุทธ์
๑.๑ ในการทาสงครามหรื อในการรบ ปัจจัยทีจ่ ะนามาพิจารณาเป็ นตัวกาหนดในการใช้ กาลังทหารนั ้น
ประกอบด้ วยนโยบายของชาติ ลักษณะพื ้นที่ปฏิบตั ิการ/ยุทธบริ เวณ กาลังทหารแต่ละฝ่ าย ตลอดจนระบบอาวุธ
ที่จะใช้ ในการทาสงคราม และรัฐบาล/ประชาชนในพื ้นที่การรบ
๑.๒ รัฐบาล/ประชาชนในพื ้นที่การรบจะเป็ นส่วนสาคัญที่จะส่งผลกระทบกระเทือนต่อการปฏิบตั ิการยุทธ์
มากทั ้งในด้ านการเกื ้อกูล หรื อการขัดขวางการปฏิบตั ิการทางทหาร ถ้ าหากประชาชนหันไปเป็ นฝ่ ายตรงข้ าม
ด้ วยแล้ ว ความจาเป็ นในด้ านการพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลังก็มีความจาเป็ นเพิ่มมากขึ ้น
๑.๓ ตามปกติเพื่อให้ กาลังทหารสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้ รับมอบลุล่วงไปได้ มักจะมีการมอบกาลัง
ทหารให้ อย่างพอเพียง โดยจะมีทั ้งส่วนควบคุมบังคับบัญชา ส่วนรบ ส่วนสนับสนุนการรบและส่วนสนับสนุน
ทางการช่วยรบ ซึ่งกาลังดังกล่าวจะมีหน่วยหรื อ เครื่ องมือทางด้ านกิจการพลเรื อนรวมอยู่ด้วย เพื่อ ช่วยเหลือ
ผู้บงั คับบัญชาในเรื่ องของการดาเนินการต่อประชาชนในพื ้นที่ ทั ้งทางด้ านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
จิตวิทยา เพื่อให้ สามารถที่จะสนับสนุน/เกื ้อกูลต่อการบรรลุภารกิจทางยุทธวิธีที่หน่วยได้ รับมอบ
๑.๔ ในการปฏิบตั ิการรบเพื่อให้ ได้ รับชัยชนะนั ้น ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องพัฒนาอานาจกาลังรบของตนให้ มี
ประสิทธิภาพสูงที่สดุ หรื อสูงกว่าอานาจกาลังรบของฝ่ ายตรงข้ ามให้ ได้ ซึ่งการพัฒนา/การสเริ มอานาจกาลังรบ
นั ้น จะประกอบด้ วยปัจจัยที่เกี่ยวข้ องหลายประการด้ วยกัน การปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อน และการปฏิบตั ิการ
จิตวิทยาเป็ นส่วนหนึง่ ของปัจจัยที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว

ตอนที่ ๒. การรบตามแบบ
๒.๑ การรบตามแบบ คือการรบที่มีแบบแผน กฎเกณฑ์ และหลักการต่างๆ ที่แน่นอน เช่น ขอบเขตใน
การต่อสู้เฉพาะทหารต่อทหาร มีการประกาศสงครามอย่างเป็ นทางการ/อย่างเปิ ดเผย มีการจัดดินแดน/พื ้นที่ใน
การทาสงครามอย่างแน่ชัด โดยกาหนดเป็ นยุทธบริ เวณและเขตภายใน มีการกาหนดหลักพืน้ ฐานการปฏิบัติ
ต่างๆ ในการทาสงคราม เช่น การเข้ าตี การตั ้งรับ การร่ นถอย ฯลฯ
๒.๒ ในยามสงครามหรื อในยุทธบริ เวณการดาเนินงานของฝ่ ายกิจการพลเรื อน จะมุ่งไปสู่การสนับสนุน
การรบโดยตรง โดยใช้ การปฏิบัติการกิจการพลเรื อนและการปฏิบัติการจิตวิทยาเป็ นหลัก มุ่งกระทาเพื่อ ให้
สนับสนุน/เกื ้อกูลต่อภารกิจทางยุทธวิธีของหน่วยที่ได้ รับ โดยเข้ าดาเนินการต่อประชาชน และทรั พยากรในพื ้นที่
รับผิดชอบ ตลอดจนส่วนราชการพลเรื อน เพื่อให้ เกิดประโยชน์และเกื ้อกูลต่อการปฏิบตั ิการทางทหาร

๓. งานหลักๆ ทางด้ านกิจการพลเรือนในการรบตามแบบ
๓.๑ การป้องกันหรื อลดการกีดขวางการยุทธ์ กระทาเพื่อไม่ให้ ประชาชนในพื ้นที่กีดขวางหรื อขัดขวางการ
ปฏิบตั ิของฝ่ ายเรา การป้องกันการกีดขวางการยุทธ์ จะกระทาในเรื่ องการอพยพพลเรื อน การดาเนินการต่อ ผู้
อพยพ ลี ้ภัย และการควบคุมการสัญจรของพลเรื อน
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๓.๑.๑ การอพยพพลเรื อน กระทาเท่าที่จาเป็ นโดยพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่ องความจาเป็ น
และความปลอดภัยเป็ นประการสาคัญ โดยทั่ วไปแล้ วถ้ าไม่มีความจาเป็ นแล้ วจะหลีกเลี่ยงการอพยพพลเรื อ น
เป็ นจานวนมาก ทั ้งนี ้เพราะว่าการอพยพพลเรื อนเป็ นจานวนมากจะก่อให้ เกิดผลเสียหลายประการ เช่น
- เป็ นการนาประชาชนออกจากพื ้นที่ที่เขาสามารถเลี ้ยงตัวเองได้
- ล่อแหลมต่อการโฆษณาชวนเชื่อของข้ าศึก
- อาจทาให้ เกิดความไม่พอใจแก่ผ้ อู พยพ
- เป็ นภาระแก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่จะต้ องเข้ าดาเนินการต่อผู้อพยพ
๓.๑.๒ นิยามศัพท์เกี่ยวกับการอพยพ
๓.๑.๒.๑ ผู้อพยพ หมายถึง บุคคลพลเรื อนที่ถูกอพยพจากภูมิลาเนาเดิมของตนไปยัง
พื ้นที่อื่น ทั ้งนี ้เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และเพื่อเหตุผลเกี่ยวกับความจาเป็ นของทางทหาร
๓.๑.๒.๒ ผู้ลี ้ภัย หมายถึง บุคคลพลเรื อนผู้ซงึ่ เคลือ่ นย้ ายจากภูมิลาเนาเดิมของตนไปยัง
พื ้นที่อื่นด้ วยความสมัครใจ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง
๓.๑.๒.๓ ผู้พลัดถิ่นหรื อบุคคลพลัดถิ่น หมายถึง บุคคลพลเรื อนที่จาเป็ นต้ องออกไปนอก
อาณาเขตของประเทศเพื่อหนีภยั อันตรายที่เกิดขึ ้นภายในประเทศของตน
๓.๑.๓ ในการอพยพพลเรื อน ตามปกติผ้ ทู ี่มีอานาจตกลงใจในการสัง่ การอพยพจะอยู่ในอานาจ
ของผู้บงั คับหน่วยตั ้งแต่ผ้ บู ญ
ั ชาการกองพลขึ ้นไป และอาจมอบอานาจให้ กบั ผบ.หน่วย ระดับรองลงมาก็ได้ ซึ่ง
โดยทัว่ ๆ ไปแล้ ว การดาเนินงานของฝ่ ายทหาร ควรจะต้ องคานึงถึงหลักพื ้นฐานในการดาเนินงานเกี่ยวกับการ
อพยพดังนี ้
- ต้ องมีการกาหนดนโยบายและการสัง่ การอย่างแน่นอน
- ต้ องมีการวางแผนการปฏิบตั ิอย่างละเอียดและรอบคอบ
- การเคลือ่ นย้ ายกลุม่ ผู้ลี ้ภัยและผู้อพยพในทุกกรณีให้ ใช้ เส้ นทางรอง หลีกเลีย่ ง
เส้ นหลักการส่งกาลัง และใช้ ประโยชน์จากยานพาหนะและเจ้ าหน้ าที่ในท้ องถิ่นให้ มากที่สดุ
- การกาหนดมาตรการป้องกันการแทรกซึมของข้ าศึกที่จะปะปนเข้ ามากับกลุม่ ผู้อพยพ
- ผู้ปฏิบตั ิหลัก คือเจ้ าหน้ าที่สว่ นราชการพลเรื อน
๓.๑.๔ การดาเนินการอพยพพลเรื อนตามปกติเป็ น ความรั บผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ส่วนราชการพล
เรื อน คือ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกาหนดหน้ าที่และความรั บผิดชอบไว้ อย่างชัดเจนใน พ.ร.บ. การป้องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อน พ.ศ.๒๕๒๒ บทบาทของฝ่ ายทหารจะเป็ นเพียงให้ การสนับสนุนและช่วยเหลือเท่านั ้น อย่างไรก็
ตาม ในบางสถานการณ์ที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพลเรื อนไม่สามารถปฏิบตั ิได้ หรื อในกรณีที่เป็ นการปฏิบตั ิการภายนอก
ประเทศ บทบาทของฝ่ ายทหารที่จะต้ องปฏิบตั ิก็จะเพิ่มมากขึ ้น โดยอาจมีความจาเป็ นที่จะต้ องเข้ ารั บผิดชอบใน
การดาเนินการอพยพพลเรื อน เพื่อไม่ให้ กีดขวางการปฏิบตั ิทางทหาร
๓.๑.๕ ที่ตั ้งในการควบคุมการอพยพ
- ตาบลรวบรวมพลเรื อน เป็ นพื ้นที่ที่กาหนดขึ ้นเป็ นการชั่วคราว เพื่อรวบรวมผู้อพยพใน
ขั ้นต้ น เพื่อส่งไปยังพื ้นที่ข้างหลังต่อไป ตาบลรวบรวมพลเรื อนอาจตั ้งขึ ้นในพื ้นที่ของกรมในแนวหน้ าหรื ออยู่ใน
พื ้นที่สว่ นหลังของกองพลก็ได้ การดาเนินการในตาบลรวบรวมพลเรื อนจะใช้ เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยทางยุทธวิธีใน
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พื ้นที่ดาเนินการเกี่ยวกับการอพยพ โดยการแยกประเภทผู้อพยพไปยังพื ้นที่ข้างหลังต่อไป ลักษณะพึงประสงค์
ของตาบลรวบรวมพลเรื อน ประกอบด้ วย
๑. อยู่ในพื ้นที่สว่ นหลังของกองพล (กรมอาจจัดตั ้งในพื ้นที่ข้างหน้ าก็ได้ )
๒. ห่างเส้ นหลักการส่งกาลัง ใกล้ เส้ นทางรอง
๓. ใกล้ แหล่งน ้า
๔. กว้ างขวาง และมีสงิ่ อานวยความสะดวกพอเพียง
๕. ไม่กีดขวางการใช้ กองหนุน
๖. ง่ายต่อการควบคุมและรักษาความปลอดภัย
- พืน้ ที่ ร วบรวมพลเรื อ น/ที่ร วมพลเรื อ น เป็ นพื น้ ที่ ร วบรวมพลเรื อ นที่รั บมาจากต าบล
รวบรวมพลเรื อ นข้ างหน้ า พื ้นที่รวบรวมพลเรื อน/ที่รวมพลเรื อ นจะเป็ นพื ้นที่ที่ห่างจากการรบ การดาเนินการ
ภายใต้ การควบคุมของหน่วยกิจการพลเรื อนโดยเฉพาะ จะไม่ใช้ หน่วยทางยุทธวิธีดาเนินการ ซึ่งการดาเนินการ
ส่วนใหญ่ในพื ้นที่นี ้ประกอบด้ วยการรับตัวไว้ ชวั่ คราว การฟื น้ ฟูเพื่อเตรี ยมส่งกลับไปภูมิลาเนาเดิมหรื อส่งต่อไปยัง
พื ้นที่ข้างหลัง (ศูนย์ รั บผู้อ พยพ) การให้ การบรรเทาทุกข์ เพิ่ม เติม อีกเล็กน้ อ ยในเรื่ อ งบริ เวณกว้ างขวางกว่า
ตาบบรวบรวมพลเรื อน และหลีกเลีย่ งพื ้นที่ที่อยู่ใกล้ กบั ที่ตั ้งทางการทหาร หรื อเป้าหมายการโจมตีทางอากาศ
- ศูนย์รับผู้อพยพ/ผู้ลี ้ภัย เป็ นพื ้นที่รวบรวมพลเรื อนที่ตั ้งอยู่ในเขตหลัง หรื อเขตภายใน
เป็ นที่ตั ้งชัว่ คราว/กึง่ ถาวร สาหรับควบคุมผู้อพยพ/ผู้ลี ้ภัย ดาเนินการโดยหน่วยระดับกองทัพสนามขึ ้นไป มักใช้
สิง่ อานวยความสะดวก/อาคารที่พกั ของพลเรื อนในท้ องถิ่น
๓.๑.๖ ในการอพยพทุกขั ้นตอน จะต้ องมีการกาหนดมาตรการด้ านการข่าว และการรั กษาความ
ปลอดภัย โดยประสานกับ จนท.ฝ่ ายข่า วกรองเพื่อ การใช้ ประโยชน์ ทางการข่าวกรองและการรั ก ษาความ
ปลอดภัย ทั ้งนี ้เพื่อป้องกันการแทรกซึมของฝ่ ายตรงข้ าม สายลับข้ าศึกที่จะปะปนเข้ า มากับผู้อพยพ/ผู้ลี ้ภัย การ
ดาเนินการจะต้ องกระทาด้ วยความระมัดระวัง และรอบคอบนุ่มนวลเพื่อไม่ให้ ประชาชนเกิดความรู้สกึ ในทางที่ไม่
ดีต่อฝ่ ายทหาร/จนท.รัฐบาล
๓.๑.๗ การควบคุมการสัญจรไปมาของพลเรื อนในพื ้นที่ปฏิบตั ิการเป็ นงานหลักอีกประการหนึ่ง ใน
การป้องกันการกีดขวางการยุทธ์ การปฏิบตั ิการควบคุมจะเข้ มงวดกวดขันมากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยู่กับสถานการณ์
ในการรบ มาตรการควบคุมประกอบด้ วย การกาหนดพื ้นที่หวงห้ ามไม่ให้ ประชาชนผ่าน การกาหนดเวลาห้ าม
ออกจากบ้ าน ซึง่ มาตรการต่างๆ เหล่านี ้จะต้ องแจ้ งให้ ประชาชนทราบโดยทั่วถึง และจัดเจ้ า หน้ าที่ควบคุมการ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามมาตรการที่กาหนด
๓.๒ การสนับสนุนการพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง
๓.๒.๑ การพิทกั ษ์ พื ้นที่ส่วนหลัง กระทาเพื่อป้องกันสถานที่ตั ้งทางการช่วยรบต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่
จะอยู่ในพื ้นที่สว่ นหลังให้ ปลอดภัยจากอันตรายทั ้งปวงจากการจารกรรม การก่ อวินาศกรรมและการโจมตีของ
ฝ่ ายตรงข้ าม ซึง่ อาจจะมาในรูปของหน่วยส่งทางอากาศ หน่วยเคลือ่ นที่ทางอากาศหรื อกองโจรในพื ้นที่
๓.๒.๒ โดยที่ การพิ ทัก ษ์ พื น้ ที่ ส่ว นหลัง เป็ นการปฏิ บัติ ในพื น้ ที่ส่ว นหลัง และเกี่ ยวข้ อ งกับ ส่ว น
ราชการพลเรื อน กาลังกึง่ ทหาร และประชาชนเป็ นอย่ างมาก จึงมีความสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิดกับงานกิจการพล

๓-๔
เรื อนของหน่วย ดังนั ้นบทบาทของนายทหารฝ่ ายกิจการพลเรื อน (สธ.๕) ของหน่วยในการสนับสนุนการพิทักษ์
พื ้นที่สว่ นหลัง จึงประกอบด้ วย
- การประสานแผนการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนกับแผนการพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง
- การมอบหมายความรับผิดชอบ/การใช้ ประโยชน์ จากส่วนราชการพลเรื อน
และประชาชนตามความต้ องการของแผนการพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลังของหน่วย
- การใช้ กลุม่ พลังราษฎรอาสาสมัครต่างๆ ช่วยในการพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง
๓.๓ การสนับสนุนการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
๓.๓.๑ การป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน เป็ นการดาเนินการทั ้งปวงเพื่อป้องกันภัยอันตรายจากสาธารณ
ภัย ภัย ทางอากาศ การก่ อ วิ น าศกรรม รวมทัง้ การอพยพประชาชนและส่ ว นราชการภั ย พิ บัติ ดัง กล่า ว
ผู้รับผิดชอบในการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่สว่ นราชการพลเรื อน (กระทรวงมหาดไทย)
๓.๓.๒ การสนับสนุนการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน กระทาได้ โดย
- การประสานแผนการพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลังกับแผนป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน เพื่อให้ ได้ มา
ซึง่ วิธีการปฏิบตั ิที่มีประสิทธิภาพร่ วมกัน
- สนับสนุนเจ้ าหน้ าที่และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่จาเป็ น
- ให้ คาแนะนาและฝึกอบรมในเรื่ องเกี่ยวกับการพรางไฟ การป้องกันอันตราย
จากอาวุธเคมี ชีวะ รั งสีของข้ าศึก การช่วยรั กษาความสงบในที่ชุมชน การช่วยเหลือในการอพยพประชาชน
และส่วนราชการพลเรื อน การช่วยฟื น้ ฟูสงิ่ อานวยความสะดวกในด้ านสาธารณูปโภคที่จาเป็ น เช่น ไฟฟ้า ประปา
สือ่ สาร ขนส่ง ฯลฯ
๓.๔ การดาเนินการต่อทรัพยากรพลเรื อน เมื่อมีสงครามหรื อการรบเกิดขึ ้นรั ฐบาลจะต้ องประกาศใช้ กฎ
อัยการศึก เพื่อให้ ฝ่ายทหารมีอ่านาจทางกฏหมายในการที่จะนาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ สนับสนุนในการปฏิบตั ิการ
ทางทหาร ฝ่ ายทหารสามารถเข้ ายึด เกณฑ์ ห รื อ ควบคุม ทรั พ ยากรทุกอย่ างในพื น้ ที่ เพื่อ ใช้ ส นับ สนุน การ
ปฏิบตั ิการทางทหาร หรื อควบคุมพิทกั ษ์ รักษาทรัพยากรพลเรื อนในพื ้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันมิให้ ข้าศึกเข้ ายึด
ครองหรื อนาไปใช้ ประโยชน์กบั ฝ่ ายตน เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี ้ แรงงานพลเรื อนในพื ้นที่ก็
สามารถนามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบตั ิของฝ่ ายเรา
๓.๕ การปกครองดินแดนหรื อการสนับสนุนส่วนราชการพลเรื อน ในการบริ หารราชการแผ่นดินในยาม
ฉุกเฉินหรื อในยามสงคราม
๓.๕.๑ ในยามฉุกเฉินหรื อในยามสงคราม บางสถานการณ์ หรื อบางพื ้นที่ที่เจ้ าหน้ าที่ส่วนราชการ
พลเรื อนไม่สามารถบริ หารราชการแผ่ นดินได้ ฝ่ ายทหารก็จะเข้ าไปช่วยเหลือเพื่อให้ การบริ หารราชการแผ่นดิน
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยช่วยเหลือในการบริ การสาธารณะต่างๆ
ที่มีความจาเป็ นแก่ประชาชน ฯลฯ
๓.๕.๒ การปกครองดินแดน (รัฐบาลทหาร) จะเกิดขึ ้นเมื่อฝ่ ายทหารเข้ าไปปฏิบตั ิการหรื อยึดครอง
พื ้นที่นอกประเทศ ซึ่งการปกครองดินแดนที่ฝ่ายเรายึดครองได้ นั ้น ผู้บงั คับบัญ ชาของกาลังทหารที่เข้ าไปยึด
ครอง มีสิทธิภายในขอบเขตจากัดที่บ่งไว้ ในกฏหมายระหว่างประเทศ สาหรั บการดาเนินงานกิจการพลเรื อ น

๓-๕
ภายในดินแดนที่ยดึ ครองได้ นั ้น มีความสาคัญมากในการที่จะทาให้ ประชาชนภายในพื ้นที่ให้ การสนับสนุนหรื อไม่
ขัดขวางการปฏิบตั ิของฝ่ ายเรา
๓.๖ การปฏิบตั ิการจิตวิทยาเพื่อสนับสนุนการรบ
๓.๖.๑ ผู้บัง คับ บัญ ชาใช้ การปฏิ บัติ ก ารจิ ต วิ ท ยาเอสนั บ สุน การบรรลุภ ารกิ จ ด้ ว ยการชี น้ าให้
กลุม่ เป้าหมายต่างๆ มีทศั นคติและการกระทาที่เกื ้อกูลต่อากรปฏิบตั ิการของตน ซึ่งการปฏิบตั ิการจิตวิทยานี ้จะ
ครอบคลุม ทั ้งการโฆษณาชวนเชื่อและการปฏิบตั ิการทั ้งปวง ที่มีผลทางจิตวิทยาต่อกลุม่ เป้าหมายที่กาหนด
๓.๖.๒ ความมุ่งหมายหลัก ของการปฏิบตั ิการจิตวิทยาในยุทธบริ เวณ ได้ แก่ การลดขวัญกาลังใจ
และประสิทธิภาพในการรบของฝ่ ายข้ าศึกลง ซึง่ ในการปฏิบตั ิดงั กล่าว การโฆษณาชวนเชื่อเป็ นสิ่งสาคัญที่จะทา
ให้ บรรลุความมุ่งหมายได้ และจะต้ อ งมีการประสานงานกับฝ่ ายอ านวยการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อ งอย่างต่อ เนื่อ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานข่าวกรอง

ตอนที่ ๓ การจัดหน่ วยกิจการพลเรือนในการรบ/ในยามสงคราม
๓.๑ ปั จจุบนั ใน ทบ.ไทย ยังไม่มีการจัดตั ้งหน่วยปฏิบตั ิด้านกิจการพลเรื อนขึ ้นมาโดยเฉพาะ ทั ้งนี ้
เนื่องจากประเทศไทยไม่มีนโยบายที่จะเข้ าทาการรบ หรื อ รุ กรานประเทศเพื่อ นบ้ าน นอกจากทาการรบเพื่อ
ป้อ งกันประเทศเท่านัน้ ฉะนั น้ งานกิจการพลเรื อ นส่วนใหญ่ ที่ปฏิบัติภายในยามสงครามมักจะปฏิบัติ โดย
เจ้ าหน้ าที่ส่วนราชการพลเรื อน ซึ่งมีความรั บผิดชอบโดยตรงฝ่ ายทหารเพียงแต่เข้ าไปช่วยเหลือ และสนับสนุน
เจ้ าหน้ าที่สว่ นราชการพลเรื อนตามที่ได้ รับการร้ องขอ ฝ่ ายทหารจะเข้ าไปดาเนินการแทนในเมื่อเจ้ า ที่ฝ่ายพล
เรื อนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ เท่านั ้น และจะต้ องรี บส่งมอบความรับผิดชอบให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ส่วนราชการพลเรื อน
โดยเร็ วที่สดุ เมื่อสถานการณ์คลีค่ ลายลง
๓.๒ ในบางโอกาสอาจมีความจาเป็ นที่จะต้ องเข้ าทาการรบ หรื อเข้ ายึดครองประเทศข้ างเคียง หน่วย
กิจ การพลเรื อ นอาจจะได้ รั บการจัด ตัง้ ขึน้ มาเป็ นหน่ว ยปฏิบัติ โดยเฉพาะ ซึ่ง หน่วยกิจการพลเรื อ นดังกล่า ว
ประกอบด้ วย ๒ ส่วนหลักๆ ด้ วยกัน คือ ส่วนควบคุมบังคับบัญชา และชุดการในหน้ าที่ ซึง่ ทั ้ง ๒ ส่วนนี ้ จะถูก
จัดรวมขึ ้นเป็ นหน่วยที่มีขนาดและขีดความสามารถที่เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิภารกิจใดภารกิจหนึง่
๓.๓ ส่วนควบคุมบังคับบัญชา ประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่หลักที่จาเป็ นในการควบคุมบังคับบัญชาชุดการใน
หน้ าที่ต่างๆ ซึ่งจัดตั ้งเพื่อปฏิบตั ิงานด้ านกิจการพลเรื อน ส่วนควบคุมบังคับบัญ ชาอาจจัดตัง้ ขึ ้น ตั ้งแต่ระดับ
หมวดจนถึงระดับกองพัน แล้ วแต่ความจาเป็ นของงานด้ านกิจการพลเรื อนที่จะต้ องปฏิบตั ิ ส่วนควบคุมบังคับ
บัญชา ไม่มีขีดความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้านกิจการพลเรื อนในตัวเอง จะต้ องได้ รับการบรรจุมอบหรื อ
สมทบชุดการในหน้ าที่จานวนหนึง่ เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิภารกิจที่ได้ รับมอบได้
๓.๔ ชุดการในหน้ าที่เฉพาะ เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ที่จดั ขึ ้นเพื่อใช้ ประกอบเป็ นหน่วยกิจการพลเรื อนขนาด
และขีดความสามารถของแต่ละชุดย่อมแตกต่างกันไป ชุดการในหน้ าที่ต่างๆ เหล่านี ้ประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ี
ความรู้ความชานาญทางเทคนิคตามมาตรฐานที่กาหนด ทั ้งในด้ านการให้ คาแนะนา และด้ านการกากั บดูแลใน
งานแต่ละแขนงของการบริ หารราชการแผ่นดิน (การปกครอง, การเศรษฐกิจ, สังคมจิตวิทยา) ชุดการในหน้ าที่
มิได้ จัดไว้ เพื่อปฏิบตั ิงานตามลาพัง แต่จัดให้ ปฏิบตั ิงานอยู่ภายในกรอบของหน่วยที่ใหญ่กว่าขึ ้นไป โดยจะถูก
สมทบหรื อบรรจุมอบให้ แก่หน่วยตามการจัดและตามความจาเป็ น ขนาดของหน่วยกิจการพลเรื อน และลักษณะ
ของภารกิจจะเป็ นสิง่ กาหนดขอบเขตการใช้ ชดุ การในหน้ าที่ ตามปกติในเขตหน้ าชุดการในหน้ าที่ที่จาเป็ นต้ องใช้

๓-๖
งานจะได้ แก่ ชุดส่งกาลังพลเรื อน ชุดควบคุมผู้อพยพ/ผู้ลี ้ภัย ชุดแรงงาน ชุดรั กษาความปลอดภัย ชุดการ
ประชาสงเคราะห์ ฯลฯ
๓.๕ การจัดหน่วยกิจการพลเรื อนในระดับต่างๆ
๑. การจัด มว.กิจการพลเรื อน

ผบ.มว.

แผนกธุรการ

แผนกยุทธการ

ชุดการในหน้ าที่ที่มาสมทบ

- มว.กิจการพลเรื อนเป็ นหน่วยควบคุมบังคับบัญชาด้ านกิจการพลเรื อนที่เล็กที่สดุ
- คุณลักษณะและขีดความสามารถ
๑. อาจถูกบรรจุมอบให้ เป็ นหน่วยรองของกองร้ อยกิจการพลเรื อน
๒. ควบคุมบังคับบัญชาชุดการในหน้ าที่ที่มาสมทบได้ ตั ้งแต่ ๒–๑๐ ชุด
๓. สนับสนุนโดยตรงต่อกองพล
๔. บริ หารหรื อดาเนินการกิจการพลเรื อนในเขตพื ้นที่ตั ้งแต่ระดับจังหวัดลงมา
๕. สร้ างและกากับดูแลค่ายผู้อพยพ/ผู้ลี ้ภัย
๒. การจัดกองร้ อยกิจการพลเรื อน

ผบ.ร้ อย

ธุรการ

การข่าว

หมวดที่มาสมทบ
คุณลักษณะและขีดความสามารถ
๑. เป็ นหน่วยรองของกองพันกิจการพลเรื อน

ยุทธการ

ส่งกาลัง

ชุดการในหน้ าที่ที่มาสมทบ

๓-๗
๒. ควบคุมบังคับบัญ ชา มว.กิจการพลเรื อนที่ไ ด้ รับการบรรจุม อบ หรื อที่ม าสมทบได้ ตัง้ แต่
๒–๑๐ มว.
๓. สนับสนุนโดยตรงแก่ ทภ. หรื อในกรณีจาเป็ นอาจให้ การสนับสนุนโดยตรงแก่กองพล
๔. บริ หารหรื อดาเนินงานกิจการพลเรื อนในเขตพื ้นที่ซงึ่ ใหญ่กว่าจังหวัด แต่เล็กกว่าเขต/ภาค

ผบ.พัน.
รอง ผบ.พัน.

ฝอ.๑

ฝอ.๒

กองร้ อยที่มาสมทบ

ฝอ.๓

ฝอ.๔

ชุดการในหน้ าที่ที่มาสมทบ

คุณลักษณะและขีดความสามารถ
๑. เป็ น บก.ควบคุมบังคับบัญชา
๒. ทาการควบคุมบังคับบัญ ชา กองร้ อยกิจการพลเรื อน ซึ่ง อาจได้ รั บการสมทบเป็ นจานวน
ตั ้งแต่ ๒–๑๐ กองร้ อย
๓. ทาการสนับสนุนภารกิจของ ทบ.เป็ นส่วนรวม
๔. สนับสนุนโดยตรงแก่ ทภ.เมื่อจาเป็ น
๕. แนะนาช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้ าหน้ าที่ปกครองท้ องถิ่นในระดับเขตหรื อประเทศ

ตอนที่ ๔ ฝ่ ายกิจการพลเรือนในการป้ องกันและปราบปรามการก่ อความไม่
สงบ
๔.๑ การก่อความไม่สงบ เป็ นการกระทาของกลุม่ บุคคลที่ไม่พอใจในระบบการปกครองของรั ฐบาล และ
ได้ กระทาการใดๆ ที่มีผลต่อความมัน่ คงของชาติทั ้งในทางลับและทางเปิ ดเผย โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง/ล้ มล้ างรัฐบาลเพื่อนาไปสูก่ ารปกครองแบบอื่น การก่อความไม่สงบอาจกระทาได้ ในหลายลักษณะ เช่น

๓-๘
การบ่อนทาลาย การก่อวินาศกรรม การทาสงครามกองโจร ปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังตกอยู่ในภาวะการก่อ
ความไม่สงบจากผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ (พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย)
๔.๒ การป้ อ งกั น และปราบปรามการก่ อ ความไม่ ส งบ (ปั จ จุ บัน เรี ย กว่ า การต่ อ สู้เ พื่ อ เอาชนะ
คอมมิวนิสต์) หมายถึง การใช้ กาลังทั ้งสิ ้นของรั ฐบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ โดยใช้
มาตรการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา รวมทั ้งการปฏิบตั ิการทางทหาร
๔.๓ กาหนดการหลักในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ประกอบด้ วยกาหนดการ ๕
ประการด้ วยกัน คื อ การพิ ทักษ์ ประชาชนและทรั พ ยากร การปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อ ม /และการช่วยเหลือ
ประชาชน การปฏิบตั ิการจิตวิทยา การปราบกองโจร และการข่าวกรอง
๔.๔ การพิทกั ษ์ ประชาชน และทรัพยากร การปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อม/การช่วยเหลือประชาชนและการ
ปฏิบตั ิการจิตวิทยา เป็ นมาตรการด้ านการเมือง ซึง่ เป็ นงานที่ฝ่ายกิจการพลเรื อนของหน่วยเป็ นผู้รับผิดชอบ ใน
การดาเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกาหนดการดังกล่าว ในทางปฏิบตั ิกาหนดการทั ้ง ๓ กาหนดการ
ดังกล่าว ผู้ปฏิบัติหรื อหน่วยปฏิบัติได้ นามาปรั บปรุ งแก้ ไขให้ เหมาะกับภาวะการณ์ และเปลี่ยนชื่อเป็ น “งาน
การเมือง” และได้ แยกออกเป็ นงานย่อยๆ อีกหลายงานดังต่อไปนี ้
๑. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และการช่วยเหลือประชาชน
๒. การให้ การศึกษาอบรมเพื่อความมัน่ คง
๓. การพัฒนาเพื่อความมัน่ คง
๔. การขจัดเงื่อนไขสังคม
๕. การจัดตั ้งและการนามวลชน
๖. การพิทกั ษ์ ประชาชนและทรัพยากร
๔.๕ การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
๔.๕.๑ การปฏิบตั ิการจิตวิทยา เป็ นงานที่มีความสาคัญมากในการสนับสนุนงานการเมือง เพื่อ
แทรกลงไปให้ ถงึ จิตใจเป้าหมาย ซึ่งกาหนดไว้ ๓ ประเภทด้ วยกัน เป้าหมายเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐประชาชน และ
ขบวนการคอมมิวนิสต์
๔.๕.๒ การปฏิ บัติ ก ารจิต วิ ท ยาที่ ก ระท าต่ อ เจ้ าหน้ า ที่ ของรั ฐ ก็ เ พื่ อ แลกเปลี่ย นทัศ นะคติ ข อง
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ให้ มีความสานึกในหน้ าที่เพื่อรั บใช้ ประชาชนอย่างจริ งจัง และจริ งใจ โดยการเสริ มสร้ างและ
ปลูกฝังทัศนคติแก่เจ้ าหน้ าที่ทาการอบรม ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ให้ มีจิตสานึกและความประพฤติอันดีงาม เพื่อที่จ ะ
เป็ นตัวอย่างที่ดีและเหมาะสม ต่อการที่จะไปสัม ผัสกับประชาชนในพื ้นที่ เพื่อ ให้ เกิดความเลื่อมใสเชื่อถือต่อ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
๔.๕.๓ การปฏิบตั ิการจิตวิทยาที่กระทาต่อประชาชน ก็เพื่อ เรี ยกร้ องความร่ วมมือโดยย่อให้ เกิด
ความรู้สกึ ถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากว่าส่วนตัว เสริ มสร้ างความสามัคคีของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ ข องสัง คม และประเทศชาติ เสริ ม สร้ างให้ ประชาชนเกิด ความรู้ สึกและมีค วามสัม พันธ์ อัน ดีกับ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
๔.๕.๔ การปฏิบตั ิการจิตวิทยา ต่อขบวนการก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ กระทาเพื่อทาลายแนวร่ วม
สร้ างความแตกแยกในขบวนการก่อ การร้ ายคอมมิวนิสต์ โดยการแนะนาชักจูง โน้ ม น้ าวจิตใจเปลี่ยนแปลง

๓-๙
ทัศนคติความเชื่อถืออุดมการของผู้หลงผิด ให้ ยึดมั่นในแนวทางการปกครองอันมีพระมหากษั ตริ ย์เป็ นประมุข
เปลีย่ นแนวความคิดของ พตท.และกลุม่ ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยให้ กลับมาต่อสู้ในแนวทางสันติอย่างเปิ ดเผย
๔.๖ การประชาสัมพันธ์ มีความมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ ทาความเข้ าใจ หรื อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อันดี
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนด้ วยการรับ และกระจายข่าวสารที่จาเป็ นตามแผนและโครงการต่างๆ ให้
ประชาชนได้ ทราบ ถือ ผลการด าเนิ นงานของฝ่ ายเรา เพื่อ จะได้ รั บ การสนับสนุนจากประชาชนจนบรรลุ
เป้าหมาย โดยใช้ สอื่ มวลชนเครื่ องมือทางการประชาสัมพันธ์ทั ้งสิ ้นที่มีอยู่
๔.๗ การช่วยเหลือประชาชน
๔.๗.๑ การช่วยเหลือประชาชน โดยหน่วยทหารมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญคือ เพื่อสนับสนุนนโยบาย
การพัฒนาท้ องถิ่น เพื่อส่งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชน เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข่าวสารที่จาเป็ นแก่ทางราชการ
และเพื่อสนับสนุนแผนงานการป้องกัน และปราบปรามการก่อความไม่สงบของ ทบ.
๔.๗.๒ โอกาสในการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยทหาร กระทาได้ ในหลายลักษณะด้ วยกันคือ
การช่วยเหลือในยามปกติ ณ ที่ตั ้งปกติ และขณะทาการฝึ ก การช่วยเหลือประชาชนในยามสงครามหรื อใน
ภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ และการช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้ รับการร้ องขอ
๔.๗.๓ การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจน ให้ กระทาในรู ปแบบการพัฒนาความเจริ ญไปสู่ท้องถิ่น
เป็ นส่วนรวม โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเหล่านั ้น ตลอดจนสร้ างสรรค์ความสานึกความรั บผิดชอบ
ร่ วมกันในหน้ าที่พลเมืองอันพึงมีต่อประเทศชาติ ให้ กบั ประชาชนผู้มารับการช่ วยเหลือแลประชาชนทัว่ ไป
๔.๗.๔ พิจารณาให้ การสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสภาวะภัยธรรมชาติในทันทีที่
เกิดภัยขึ ้น เช่น อุทกภัย , วาตภัย, อัคคีภัย เป็ นต้ น โดยประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องและภาคเอกชน
เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจของประชาชนผู้ประสบภัย และเป็ นการสร้ างภาพพจน์ที่ดีให้ เกิดขึ ้นกับประชาชนทัว่ ไป
๔.๗.๕ หลักในการดาเนินงานในการช่วยเหลือประชาชน จะต้ องกาหนดลาดับความเร่ งด่วนให้ กับ
ประชาชนในพื น้ ที่ก ารก่ อ ความไม่สงบ โดยจะต้ อ งมี การประสานกับส่ว นราชการพลเรื อ นในพืน้ ที่ จะต้ อ ง
พิจารณาไม่ขัดหรื อก่อ ให้ เกิ ดผลเสียต่อ ภารกิจทางทหาร จะต้ องมีการสารวจความต้ องการและให้ ประชาชน
รวมตัวช่วยตัวเอง
๔.๗.๖ ในการช่วยเหลือประชาชนทุกครัง้ ให้ ทาการประชาสัมพันธ์ และทาการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ควรอยู่ไปด้ วยเสมอ
๔.๘ การให้ การศึกษาอบรมเพื่อความมัน่ คง
๔.๘.๑ ให้ การศึกษาอบรมแก่เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ และบุคคลกลุ่ม ต่างๆ ให้ เข้ าใจในนโยบายของ
รั ฐ บาลที่ได้ ออกไป (คาสัง่ สานักนายกรั ฐมนตรี ที่ ๖๖/๒๓ และ ๖๕/๒๕) เพื่อให้ มีความเข้ าใจ และเป็ น
แนวทางในการต่อสู้กบั ผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อเสริ มสร้ างอุดมการณ์ ของบุคคลในชาติให้
บังเกิดผลในการปฏิบตั ิเป็ นรูปธรรมอน่างจริ งจัง ในทุกระดับอย่างกว้ างขวาง เพื่อพัฒนาบุคคลให้ มีความรู้ ความ
เข้ าใจในระบอบประชาธิปไตยที่ถกู ต้ อง
๔.๘.๒ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติทุกระดับ ให้ สอดคล้ อง
กับสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไปตามความเหมาะสม เช่น หลักสูตรสาหรับข้ าราชการ หลักสูตรสาหรั บนักธุรกิจ
หลักสูตรสาหรับผู้นาแรงงาน ฯลฯ โดยเน้ นหนักตามคาสัง่ สานักนายกรัฐมนตรี ๖๖/๒๓ และ ๖๕/๒๕

๓-๑๐
๔.๙ การพัฒนาเพื่อความมัน่ คง
๔.๙.๑ การพัฒนาเพื่อ ความมั่นคงเป็ นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ที่จะสร้ างดุลยภาพด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้ เข้ ากับความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่อ ให้ มีประสิทธิ ภาพและประหยัดให้ ม ากที่สุด กับให้ การพัฒนามีส่วนสนับสนุนการรั กษาความ
ปลอดภัย โดยให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายหลักคือการรักษาเสถียรภาพของชาติ
๔.๙.๒ ความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพื่อ ความมั่นคง ก็เพื่อ รั กษาเสถียรภาพและ
ความมั่นคงของชาติ โดยการสร้ างระบบการป้องกันประเทศแบบผนึกกาลัง ซึ่งหมายถึงการพัฒนากองกาลัง
ป้องกันประเทศ ด้ วยการใช้ กาลังทั ้งหมดที่มีอยู่เข้ าปฏิบตั ิการร่ วมกัน (ทหาร, พลเรื อน, ตารวจ และประชาชน)
ในลักษณะของการรวมพลังป้องกันประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าการพัฒนาทรั พยากรหลักที่มีความ
จาเป็ นต่อความมัน่ คงสูง (ยุทธปัจจัยต่างๆ) เช่น อาวุธ ยารักษาโรค เครื่ องมือสือ่ สาร การใช้ โครงการพัฒนา
ด้ านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อดัดแปลงภูมิประเทศ ให้ มีสว่ นสนับสนุนการป้องกันประเทศให้ มากที่สดุ
๔.๙.๓ พื ้นที่เป้าหมายที่กาหนดขึน้ ในการพัฒนาเพื่อความมั่นคง แบ่งออกเป็ น ๓ พืน้ ที่ใหญ่
ด้ วยกันคือ
ก. พื ้นที่พฒ
ั นาเพื่อความมัน่ คงตามแนวชายแดน (พื ้นที่ปอ้ งกันประเทศตามแนวชายแดน)
เป็ นพื ้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับประเทศอื่น ที่มีผลต่อความมัน่ คงของประเทศเรา ซึง่ ได้ แก่ พื ้นที่ชายแดน
ไทย-ลาว, พื ้นที่ชายแดนไทย-พม่า การพัฒนาพื ้นที่ต่างๆ เหล่านี ้ กระทาโดยการเร่ งรั ดและพัฒนาการจัดตั ้ง
หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนขึ ้น เพื่อให้ เป็ นหมู่บ้านยุทธศาสตร์ เพื่อผลทางยุทธวิธี ตลอดจนเพื่อแก้ ปัญหาการ
อพยพของราษฎรตามแนวชายแดน การสร้ างเสริ มทางเฉพาะบริ เวณแนวชายแดน มายังพื ้นที่ที่มีความปลอดภัย
การสร้ างอ่างเก็บน ้าเพื่อ เป็ นฉากสกัดกั ้นการเคลื่อ นกาลังของฝ่ ายตรงข้ ามให้ ช้าลง ตลอดจนเป็ นประโยชน์ใน
ด้ านเกษตรกรรมในยามปกติ การปลูกป่ าในบางพื ้นที่เพื่อให้ เป็ นเครื่ องกีดขวางตามธรรมชาติ
ข. พื น้ ที่ พัฒ นาเพื่ อ ความมั่ น คง เป็ น พื น้ ที่ ถู ก แทรกซึม หรื อ คุก คามจากผู้ ก่ อ การร้ าย
คอมมิวนิสต์ที่มีกระจายอยู่ทวั่ ประเทศ พื ้นที่พฒ
ั นาเพื่อความมัน่ คงแบ่งออกตามระดับความรุนแรงได้ ๒ ชนิด
- พื ้นที่ปอ้ งกัน เป็ นพื ้นที่ที่มีปัญหาความมัน่ คงไม่ส้ จู ะรุนแรงนัก ซึง่ มีแนวโน้ ม
ที่ล่อ แหลมที่ จะเริ่ มไม่ปลอดภัย การพัฒนาในพื ้นที่ ป้องกันจะใช้ แผนงานการพัฒนาหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้อ งกัน
ตนเองเพื่อความมัน่ คง (อพป.) เข้ าดาเนินการเพื่อเสริ มความมัน่ คงล้ อมรอบพื ้นที่เพื่อป้องกันการแทรกซึม และการ
ขยายตัวของผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ โดยฝึ กอบรมให้ ราษฎรมีความรู้ในกิจกรรมต่างๆ ในเรื่ องการพัฒนาชนบท การ
รักษาความปลอดภัย และการบริหารหมูบ่ ้ าน เพื่อปรับปรุง และสร้ างความมัน่ คงให้ เกิดขึ ้นในหมูบ่ ้ าน

- พืน้ ที่ ยุท ธพัฒนา เป็ นพืน้ ที่ที่ มีปั ญ หาความมั่น คงรุ นแรงมากที่ห น่ว ยราชการ หรื อ
รัฐวิสาหกิจไม่สามารถเข้ าไปดาเนินการพัฒนาได้ ตามปกติ การพัฒนาในพื ้นที่ดังกล่าวจะต้ องใช้ กาลังทหารเข้ า
ปฏิบตั ิการปราบปรามนาเสียก่อ น เพื่อ ช่วงชิงพืน้ ที่เหล่านั ้น ให้ กลับคืนมาเพื่อ ให้ ขบวน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมสามารถดาเนินการได้ ในลักษณะปกติในระยะยาวต่อไป โดยดาเนินการตามรู ปแบบของ “โครงการ
พัฒนาเพื่อความมัน่ คง”
ค. พื ้นที่พิเศษที่มีปัญหาด้ านความมัน่ คง เป็ นพื ้นที่ที่มีปัญหาเฉพาะในลักษณะพิเศษแตกต่าง
ไปจากปัญหาในพื ้นที่อื่นๆ เช่น พื ้นที่ที่มีปัญหาในชายแดนภาคใต้ ๕ จังหวัด (สงขลา, ยะลา, ปั ตตานี, สตูล
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และนราธิวาส) พื ้นที่บริ เวณภาคเหนือและชายแดนซีกตะวันตกของประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับชนกลุ่มน้ อย การ
ดาเนินการในพื ้นที่ดังกล่าวจะต้ องดาเนินการเป็ นพิเศษ เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่มีปัญหาทางสังคม และการเมือง
เป็ นประเด็นสาคัญ
๔.๑๐ การขจัดเงื่อนไขสังคม
๔.๑๐.๑ เงื่อนไขสังคม หมายถึง เหตุปัจจัยที่จะทาให้ เกิดสงครามปฏิวตั ิ ซึง่ เป็ นเงื่อนไขที่ พคท.สา
มารถนาไปใช้ ในการโฆษณาชวนเชื่อต่อฝ่ ายรั ฐบาล เงื่อนไขสังคมประกอบด้ วยความไม่เป็ นธรรมทางการเมือง
ซึง่ ได้ แก่ อานาจมืด อานาจเผด็จการ การคอรัปชัน่ ฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง ซึง่ เกิดขึ ้นจากกลุม่ ผู้มีอิทธิพล ทั ้งที่เป็ น
ข้ าราชการการเมือง และข้ าราชการประจา สร้ างความเดือดร้ อนไม่เป็ นธรรมแก่ประชาชน ความไม่เป็ นธรรม
ทางเศรษฐกิจ ซึง่ ประกอบด้ วยระบบเศรษฐกิจผูกขาด การค้ าขายที่ไม่เป็ นธรรม และความไม่เป็ นธรรมทางด้ าน
สังคมจิตวิทยา
๔.๑๐.๒ การขจัดเงื่อนไขสังคม จะต้ องดาเนินการตั ้งแต่ระดับรั ฐบาลจนถึงระดับหน่วย ปฏิบตั ิโดย
การขจัดแหตุแห่งความไม่เป็ นธรรมในสังคมทุกระดับ ตั ้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
ด้ ว ยการท าลายล้ า ง
อิทธิพล อานาจมืดในทุกรูปแบบ สร้ างความปลอดภัยให้ เกิดขึ ้นแก่ชีวิต และทรัพย์สนิ ของประชาชน
๔.๑๑ การจัดตั ้งและการนามวลชน มวลชนที่จัดตั ้งขึ ้นจะต้ องได้ รับการพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพด้ วยการ
ชีน้ าให้ มี ความรั บผิ ดชอบ มี ความตื่ นตัว เคลื่อ นไหวในโครงการอาสาพัฒนาและป้อ งกัน ตนเอง (อพป.)
ประสานส่งเสริ มและกากับดูแล กลุ่ม พลังมวลชน ที่จัดตัง้ แล้ วให้ มีการเคลื่อ นไหวในแนวทางประชาธิ ปไตย
ส่งเสริ ม และสร้ างสรรค์พลังมวลชนพื ้นฐาน คือมวลชนทหารกองหนุนตามโครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคง
แห่งชาติ ให้ เป็ นองค์กรนาในท้ องถิ่น ทั ้งในด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร
๔.๑๒ การพิทกั ษ์ ประชาชนและทรัพยากร
๔.๑๒.๑ การพิทกั ษ์ ประชาชน และทรั พยากร เป็ นการปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งที่กระทาเพื่อสนับสนุน
กาหนดการอื่นๆ ของการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ การพิทักษ์ ประชาชนและทรั พยากรปกติ
เป็ นความรั บผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบ้ านเมือ ง แต่เมื่อการก่อความไม่สงบนัน้ เกินขีดความสามารถในการ
ปฏิบตั ิของฝ่ ายบ้ านเมือง ฝ่ ายทหารก็จะเข้ าไปดาเนินการในการพิทกั ษ์ ประชาชนและทรัพยากร
๔.๑๒.๒ วัตถุประสงค์ในการพิทกั ษ์ ประชาชน และทรัพยากรกระทาเพื่อ
- ค้ นหา ตัดรอน เครื่ องมือและการปฏิบตั ิของผู้ก่อการร้ ายในชุมชน
- ตัดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับกองโจร
- ระดมทรัพยากรในท้ องถิ่นสนับสนุนการดาเนินงานของรัฐบาล
- ช่วยให้ ประชาชนมีสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัย
๔.๑๒.๓ การพิทกั ษ์ ประชาชนและทรัพยากรจะบังเกิดผลอย่างสูงสุดได้ จาเป็ นจะต้ องมีมาตรการใน
การดาเนิน งานซึ่ง ได้ แ ก่ การเฝ้าตรวจ เพื่ อ ตรวจค้ นการกระทาที่ ผิด กฏหมาย การกาหนดข้ อ จากัดต่ างๆ
เกี่ยวกับบุคคล สิ่งของเครื่ องอุปโภคบริ โภค กาหนดเวลาห้ ามออกจากบ้ านเพื่อ ป้อ งกันการติดต่อ พบปะการ
สนับสนุนระหว่างประชาชนกับกองโจร การบังคับตามกฏหมายเพื่อ รั กษาความสงบเรี ยบร้ อย และความ
ปลอดภัยของสังคม
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ส่วนกิจการพลเรื อน

สานักงานผู้อานวยการส่วนกิจการพลเรื อน

กองพัฒนาประชาธิปไตย

กองงานมวลชน

กองสารนิเทศ

๑. ภารกิจ กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการประสานงาน และควบคุมกากับดูแล การดาเนินงานด้ าน
กิจการพลเรื อนทั ้งปวง ในความรั บผิดชอบของกองอานวยการรั กษาความมั่นคงภายในให้ เป็ นไปตามนโยบาย
และวัต ถุป ระสงค์ ข องรั ฐ บาลในการต่ อ สู้เ พื่ อ เอาชนะคอมมิ ว นิ ส ต์ และเพื่ อ พั ฒ นาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข
๒. การแบ่งมอบ ส่วนกิจการพลเรื อน เป็ นหน่วยขึ ้นตรงต่อสานักเลขาธิการ กองอานวยการรักษาความมัน่ คง
ภายใน
๓. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้ าที่สาคัญ
๓.๑ กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน และควบคุมกากับดูแลเกี่ยวกับการขจัดเงื่อนไข
สังคม การให้ การศึกษาอบรมเพื่อความมัน่ คงของชาติ และการจัดตั ้งมวลชน รวมทั ้งการประสานสัมพันธ์ กลุ่ม
มวลชนต่างๆ ให้ มีความสามัคคีเป็ นพลังมวลชนประชาธิปไตยที่สนับสนุนการรักษาความมัน่ คงของชาติ
๓.๒ กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน และควบคุมกากับดูแลเกี่ยวกับการดาเนินงาน
มวลชนทั ้งมวลชนของ กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบคาสัง่ และ
นโยบายที่กาหนด เพื่อให้ เป็ นกลุม่ มวลชนหลักในท้ องถิ่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาการพัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข และการพิทกั ษ์ ประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๓ กาหนดนโยบาย วางแผนอานวยการ ประสานงาน และควบคุมกากับดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อ
มัน่ คง และการพัฒนาต่างๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการและทันตามเวลา
ที่กาหนด การดาเนินงานในด้ านการปฏิบตั ิการจิตวิทยาการช่วยเหลือประชาชน และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
บังเกิดผลสูงสุดเกี่ยวกับการโฆษณาเผยแพร่ และชักจูงให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการรั กษาความมั่นคงของชาติ
และการพัฒนาประชาธิปไตย อันมีพระมหา-กษัตริ ย์เป็ นประมุข
๔. การแบ่งส่วนราชการและหน้ าที่เฉพาะ
ส่วนกิจการพลเรื อนสานักเลขาธิการ กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน แบ่งส่วนราชการออกเป็ น
๔.๑ สานักงาน ผอ.ส่วนกิจการพลเรื อน (ส่ง ผอ.สกร.)
มีหน้ าที่เสนอแนะผู้บงั คับบัญชาเกี่ยวกับการดาเนินงานด้ านกิจการพลเรื อนจัดทานโยบายวางแผน
อานวยการ ประสานงาน และควบคุมกากับดูแลการสร้ างสรรค์ประชาธิปไตย และการดาเนินงาน พัฒนาการ

๓-๑๓
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริ ย์ เป็ นประมุขของทุกส่วนราชการให้ เป็ นไปตามนโยบายของ
กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในตามแผนงานโครงการที่กาหนด
๔.๒ กองพัฒนาประชาธิปไตย (พป.)
มีหน้ าที่ร วบรวม จัดทาข้ อ มูล และเสนอแนะต่อ ผู้บัง คับบัญ ชาเกี่ยวกับการจัดเงื่อ นไขสังคม
วางแผนเกี่ยวกับการให้ การศึกษาอบรมเพื่อความมั่นคงของชาติ และการจัดตัง้ มวลชนรวมทัง้ การประสาน
สัมพันธ์กบั กลุม่ มวลชนต่างๆ
๔.๓ กองงานมวลชน (งช.)
มีหน้ าที่ในการวางแผน อานวยการ ประสานงาน และควบคุมกากับดูแล เกี่ยวกับการดาเนินงาน
มวลชน ๒โครงการ คือ โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้อ งกันตนเอง และโครงการไทยอาสาป้อ งกันชาติ
รวมทั ้งให้ ข้อเสนอแนะสนับสนุนการพิทกั ษ์ ประชาชนและทรัพยากร ตามความเหมาะสม
๔.๔ กองสารนิเทศ (สน.)
มีหน้ าที่เสนอแนะผู้บังคับบัญ ชา เกี่ย วกับการพัฒนาเพื่อ ความมั่นคง และการดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนาต่างๆ การปฏิบตั ิการจิตวิทยา การช่วยเหลือประชาชน และการประชาสัมพันธ์ ในการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะคอมมิวนิสต์ วางแผนอ านวยการ ประสานงาน และควบคุม กากับดูแล การดาเนินงานของหน่วย
รั บ ผิ ดชอบ และหน่ วยปฏิบัติ ง านสนามให้ เ ป็ นไปในแนวทางที่จ ะสนับ สนุน การพัฒ นาประชาธิ ป ไตย ที่ มี
พระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข
ฝกร.ศปก.ทบ.
กล่ าวทั่วไป

ฝกร.ศปก.ทบ.

ส่วนกิจการพลเรื อน

ส่วนกิจการ
พิเศษ

ส่วนประชาสัมพันธ์

ส่วนผลิตรายการและ
ข่าว

๑. ภารกิจ
วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกากับดูแล การปฏิบตั ิงานด้ านกิจการพลเรื อนของ
หน่วยต่างๆ ใน ทบ.และประสานกับส่วนราชการอื่นนอก ทบ. รวมทั ้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง และปฏิบตั ิภารกิจ
ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชามอบหมาย
๒. การแบ่งมอบ
ฝกร.ศปก.ทบ. เป็ นหน่วยขึ ้นตรงต่อ ศปก.ทบ. โดยมีหวั หน้ าฝ่ ายกิจการพลเรื อน ศูนย์ปฏิบตั ิการ
กองทัพบก เป็ นผู้บงั คับบัญชารับผิดชอบ
๓. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้ าที่

๓-๑๔
๓.๑ ทาหน้ าที่เป็ นศูนย์ ประสานงานของกองทัพบกกับหน่วยราชการอื่นๆ และภาคเอกชนเกี่ยวกับงาน
ด้ านกิจการพลเรื อน
๓.๒ เสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ และก ากับ ดูแ ล เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ง านด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทัง้ เสนอแนะผู้บังคับบัญ ชา ในการดาเนินการต่อ ปั ญ หาดังกล่าวที่เกิดขึน้ ซึ่ง มี
ผลกระทบต่อ ทบ. และความมัน่ คงของประเทศ
๓.๓ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแล การปฏิบตั ิของหน่วยในกิจกรรมด้ านกิจการพล
เรื อน เกี่ยวกับการช่วยเหลือ ประชาชนโดยหน่วยทหาร การปฏิบตั ิของพลเรื อนที่เกี่ยวข้ อ งกับ ทบ.งานตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๓.๔ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยา และการ
ประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายของ ทบ. วางแผน ควบคุม การใช้ สอื่ โฆษณาของ ทบ. ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
๓.๕ วางแผน ประสานงาน ควบคุม และกากับดูแล กลุ่มพลังมวลชนที่จัดตั ้งโดยหน่วยทหารทั ้งกาลัง
ประจาการ นักศึกษาวิชาทหาร ทหารกองหนุน กาลังกึง่ ทหารราษฎรอาสาสมัคร และกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆ ที่
จัดตั ้งแล้ ว
๓.๖ อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแล การดาเนินการควบคุมกิจการต้ องห้ ามตามกฏหมายใน
พื ้นที่ปฏิบตั ิราชการสนาม
๓.๗ อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแล การควบคุมประชาชนและพิทักษ์ ทรั พยากรในพื ้นที่ตาม
แผนป้องกันประเทศ
๓.๘ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแล กิ จกรรมด้ านการขจัดเงื่อนไขสังคมที่เกี่ยวข้ อง
กับ ทบ.
๓.๙ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และดาเนิน งานด้ านการผลิต รายการ และข่า วของสถานี
วิทยุกระจายเสียงใน ทบ.ทุกประเภท
๓.๑๐ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และดาเนินกาต่อข่าวสารพลเรื อนของ ทบ.
๓.๑๑ งานอื่นๆ ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชามอบหมาย
๔. การแบ่งส่วนราชการและหน้ าที่เฉพาะ
ฝกร.ศปก.ทบ. แบ่งส่วนราชการออกเป็ นส่วนบังคับบัญชา กับอีก ๔ ส่วนงาน ประกอบด้ วยส่วน
กิจการพลเรื อน ส่วนกิจการพิเศษ ส่วนประชาสัมพันธ์ และส่วนผลิตรายการ และข่าว ซึ่งแต่ละส่วนมีหน้ าที่
ดังนี ้
๔.๑ ส่วนบังคับบัญชา มีหน้ าที่ควบคุมการดาเนินงาน และให้ การสนับสนุนส่วนต่างๆ ใน ฝกร.ศปก.ทบ.
รวมทั ้งประสานการปฏิบตั ิกับหน่วยต่างๆ ใน ศปก.ทบ. และ กอ.รมน. ตลอดจนส่วนราชการรั ฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
๔.๑.๑ สานักงาน หน.ฝกร.ศปก.ทบ. (จก.กร.ทบ.) มีหน้ าที่ควบคุมการดาเนินงานของส่วนต่างๆ
ใน ฝกร.ศปก.ทบ. และประสานการปฏิบตั ิกบั หน่วยต่างๆ ใน ศปก.ทบ. และ กอ.รมน.ตลอดจนส่วนราชการและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง

๓-๑๕
๔.๑.๒ แผนกสนับสนุน มีหน้ าที่ดาเนินการด้ านธุร การ การสารบรรณ กาลังพล การส่งกาลัง
บารุง งบประมาณ และการเงิน ให้ กบั ส่วนต่างๆ ใน ฝกร.ศปก.ทบ.
๔.๒ ส่วนกิจการพลเรื อน มีหน้ าที่ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแล การปฏิบตั ิงาน
ด้ านกิจ การพลเรื อ นของหน่วยต่างๆ ใน ทบ. และประสานการปฏิบตั ิกับส่วนราชการอื่นนอก ทบ. รวมทัง้
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องและปฏิบตั ิตามที่ผ้ บู งั คับบัญชามอบหมาย แบ่งส่วนราชการออกเป็ นแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละ
แผนกมีหน้ าที่ดงั นี ้
๔.๒.๑ แผนกแผน มีหน้ าที่กาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ อานวยการ ประสานงาน และ
กากับ ดูแลงานด้ านกิจ การพลเรื อ นทัง้ ปวงของ ทบ. ทัง้ ในด้ านการป้อ งกันประเทศ การต่ อ สู้เ พื่อ เอาชนะ
คอมมิวนิสต์ และการรักษาความสงบภายใน การพัฒนาพื ้นที่เพื่อความมั่นคง ควบคุมการปฏิบตั ิของหน่วยให้
เป็ นไปตามนโยบาย และแผนงานโครงการด้ านกิจการพลเรื อนของ ทบ. ที่กาหนด
๔.๒.๒ แผนกปฏิบตั ิการจิตวิทยา มีหน้ าที่กาหนดแนวทาง อานวยการ ประสานงาน และกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิการจิตวิทยา โดยใช้ สอื่ โฆษณาทั ้งปวงของ ทบ. ตลอดจนประสานงานขอความร่ วมมือจากส่วน
ราชการอื่นนอก ทบ. และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อ งอย่างต่อ เนื่อง เพื่อ ให้ ทันต่อ สถานการณ์ หรื อ นโยบายของ
ผู้บงั คับบัญชา รวมทั ้งควบคุมการปฏิบตั ิงานของชุด ปชส. (ฉก.) ศปก.ทบ. และควบคุมการปฏิบตั ิทางยุทธการ
ของ พัน.ปจว.ศสพ.
๔.๒.๓ แผนกกิจการพลเรื อ น มีหน้ าที่กาหนดแนวทาง อ านวยการ ประสานงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิการกิจการพลเรื อนของ ทภ.ต่างๆ และส่วนราชการอื่นๆ รวมทั ้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องแผนงาน
และโครงการเพื่อความมัน่ คง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการพิเศษของ ทบ. การป้องกันภัยฝ่ าย
พลเรื อน ติดตามการเคลือ่ นไหวของพลังมวลชน ประสานการปฏิบตั ิด้านมวลชน ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่ม
พลังมวลชนที่อาจเป็ นภัยต่อความมัน่ คงของชาติต่อผู้บงั คับบัญชา การปฏิบตั ิเกี่ยวกับผู้อพยพ ผู้ลี ้ภัยและบุคคล
พลัดถิ่น การให้ ความช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัยธรรมชาติ การอพยพประชาชนออกจากพื ้นที่อันตราย อันเกิด
จากการกระทาของฝ่ ายตรงข้ าม
๔.๒.๔ ชุด ปชส. (ฉก.) ศปก.ทบ. มีหน้ าที่เผยแพร่ นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ต่อ
หน่วยทหาร และพลเรื อนที่เกี่ยวข้ องภายใต้ การควบคุม กากับดูแล ของแผนกปฏิบตั ิการจิตวิทยา
๔.๓ ส่วนกิจการพิเศษ มีหน้ าที่กาหนดแนวทางการดาเนินงาน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล
งานที่เกี่ยวข้ องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทางสังคมที่ ทบ .
สมควรเข้ าไปเกี่ยวข้ องหรื อ งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นพิเศษจากผู้บงั คับบัญชา แบ่งออกเป็ นแผนกต่างๆ
ซึง่ แต่ละแผนกมีหน้ าที่ดงั นี ้
๔.๓.๑ แผนกแผน มีหน้ าที่วางแผน กาหนดแนวทางการดาเนินการ อานวยการ ประสานงาน
กากับดูแลงานที่เกี่ยวข้ องกับ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่ ทบ. สมควรเข้ าไปเกี่ยวข้ องทั ้งสิ ้น
๔.๓.๒ แผนกปฏิบัติการ มีหน้ าที่ดาเนินการ อ านวยการ ประสานงาน และกากับดูแลงานที่
เกี่ยวข้ องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่ ทบ.สมควรเข้ าไป
เกี่ยวข้ อง ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นพิเศษจากผู้บงั คับบัญชา

๓-๑๖
๔.๔ ส่วนประชาสัมพันธ์ มีหน้ าที่วางแผน อานวยการ ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ของ ศปก.ทบ. และ
หน่วยงานในความควบคุมของ ศปก.ทบ. แบ่งออกเป็ น ๒ แผนก ซึง่ แต่ละแผนกมีหน้ าที่ดงั นี ้
๔.๔.๑ แผนกตรวจข่าวและวิเคราะห์ มีหน้ าที่
๔.๔.๑.๑ ตรวจตั ว ข่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น และหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายสัป ดาห์ เสนอ
ผู้บงั คับบัญชา และหน่วยที่เกี่ยวข้ อง
๔.๔.๑.๒ วิ เ คราะห์ ข่ า ว แก้ ข่ า วและเสนอผู้ บัง คับ บัญ ชาในการด าเนิ น คดี ต่ อ ข่ า วที่
บิดเบือนจนทาให้ เกิดความเสียหายด้ วยวิธีทางกฎหมาย
๔.๔.๒ แผนกเผยแพร่ และแถลงข่าว มีหน้ าที่
๔.๔.๒.๑ บันทึกภาพนิ่ง ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ หน่วยในความรั บผิดชอบของ ศปก.
ทบ.
๔.๔.๒.๒ เผยแพร่ ข่าวสาร แถลงข่าว และร่ วมชี ้แจงแก่สอื่ มวลชน
๔.๔.๒.๓ ปฏิบตั ิงานพิเศษตามที่ผ้ บู งั คับบัญชามอบหมาย
๔.๕ ส่วนผลิตรายการและข่าว มีหน้ าที่
- ควบคุมการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจาย
เสียงใน ทบ.ทุกประเภทเพื่อเสริ มความมัน่ คงในชาติ และเพื่อผลทางด้ านการปฏิบตั ิการจิตวิทยาต่อประชาชน
- ตรวจสอบและประเมินผลการจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงใน ทบ.ทุกประเภท และ
ปรับปรุงแก้ ไขให้ บงั เกิดประสิทธิภาพมีคณ
ุ ภาพต่อประชาชนผู้รับฟั ง ตามความเหมาะสมของประเภทรายการ
๔.๕.๑ แผนกแผน มีหน้ าที่
- วางแผน ประสานงาน กากับดูแล และรวบรวมข้ อมูลทั ้งสิ ้นเกี่ยวกับจัดราย
การวิทยุกระจายเสียงใน ทบ.ให้ เป็ นไปตามนโยบาย หรื อแนวทางที่คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงใน ทบ.
กาหนด หรื อตามนโยบายของหน่วยเหนือ
- สรุ ป รายงานผลการปฏิ บัติ ทัง้ ปวงในส่ ว นผลิ ต รายการและข่ า ว ทบ .ให้ ประธาน
คณะอนุก รรมการ คกผ.ทบ.ทราบ ในห้ ว งระยะเวลาที่ เ หมาะสมโดยต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ น าเสนอถึง ประธาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยุกระจายเสียงใน ทบ.
- วางข่าวการติดต่อสื่อ สารโดยอาศัยข่ายการสื่อสารของฝ่ ายบ้ านเมือง ฝ่ ายทหารส่วน
ราชการอื่นๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องให้ สามารถประสานงาน และตรวจสอบเอกสารเพื่อนามาเผยแพร่ ได้
ทันเวลาหรื อเหตุการณ์ทวั่ ภูมิภาคของประเทศ
- ประสานการวางแผนรวมการสถานีวิทยุกระจายเสียงใน ทบ.ทุกสถานี โดยจัดให้ มี
สถานีแม่ข่ายได้ ในพื ้นที่ เมื่อรับคาสัง่ หรื อตาม วัน เวลาที่ต้องการ
๔.๕.๒ แผนกผลิตและจัดรายการ มีหน้ าที่
- ดาเนินการผลิตและจัดรายการที่ต้องการ ให้ มีการออกอากาศตามที่ได้ รั บมอบหมาย
จากคณะอนุกรรมการ คกผ.ทบ.และ ฝกร.ศปก.ทบ.

๓-๑๗
- ประสานการปฏิบตั ิกับฝ่ ายขจัดรายการที่มีอยู่เดิมของสถานีวิทยุกระจายเสียงใน ทบ.
ทุกสถานี ตามความเหมาะสม เพื่อให้ การจัดรายการทุกประเภทของสถานีสอดคล้ องตามนโยบายหรื อแนวทาง
ที่หน่วยเหนือกาหนด
- ขอความร่ วมมือจากนักจัดรายการทั ้งในส่วนราชการ และภาคเอกชนตามความจาเป็ น
- ปรับปรุงเครื่ องมือโสตทัศนูปกรณ์ที่มีอยู่ให้ ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
๔.๕.๓ แผนกข่าว มีหน้ าที่
- ปรั บปรุ งการจัดรายการข่าวทุกประเภทให้ ทันสมัย รวดเร็ ว ทันเหตุการณ์ และมีผล
ทางการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
- ในกรณีที่มีข่าวด่วน ให้ ฝ่ายการข่าวเป็ นผู้พิจารณาตรวจสอบและขออนุมัติหัวหน้ าส่วน
ต่างๆ แจกจ่ายข่าวเผยแพร่ ได้ ทนั ที
- ให้ พิจารณากาหนดมาตรการตอบโต้ ข่าวที่เป็ นเท็จผิดข้ อ เท็จจริ ง อันก่อ ให้ เกิดความ
เสียหายต่อ ทบ.ในทันที โดยประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
๔.๕.๔ แผนกตรวจสอบและประเมินผล มีหน้ าที่
- ตรวจสอบและประเมินผลรายการวิทยุกระจายเสียงใน ทบ. เป็ นส่วนรวมทัง้ ในด้ าน
คุณ ภาพของรายการประสิท ธิ ภาพของการผลิตความนิ ยมของผู้รั บฟั ง ทัง้ นี ้ ต้ อ งเป็ นไปโดยสอดคล้ อ งกับ
นโยบาย หรื อแนวทางที่หน่วยเหนือกาหนด
- จัดทาบัญ ชีควบคุม นักจัดรายการทุกประเภทของสถานีวิทยุกระจายเสียงใน ทบ.ทุก
สถานี และนักจัดรายการอื่นตามความจาเป็ น โดยจัดลาดับความสาคัญตามคุณภาพของนักจัดรายการให้
สามารถขอความร่ วมมือ หรื อขอรับการสนับสนุนได้ ทนั ทีเมื่อต้ องการ

ตอนที่ ๕ การพิทกั ษ์ พืน้ ที่ส่วนหลัง
๑. กล่ าวนา
๑. การพิทักษ์ พื ้นที่ส่วนหลัง คือ มาตรการทั ้งปวงที่นามาใช้ ในการระวังป้องกันพื ้นที่ส่วนหลังให้ ปลอดภัย
และให้ ได้ รับความเสียหายน้ อยที่สดุ จากการโจมตี การก่อวินาศกรรม การแทรกซึม และการปฏิบตั ิของกาลังฝ่ าย
ตรงข้ าม มาตรการเหล่านี ้จะต้ องดาเนินไปตลอดเวลา ทั ้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบตั ิของฝ่ ายตรงข้ าม
๒. ความมุ่งหมายของการพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง คือ
ก. เพื่อป้องกัน คุ้มครอง แหล่งทรัพยากรทั ้งปวง
ข. เพื่อขวัญและกาลังของประชาชน
ค. เพื่อดารงความหนุนเนื่องในการป้องกันประเทศ
๓. วัตถุประสงค์ในการพิทกั ษ์ พื ้นที่เขตหลัง/พื ้นที่สว่ นหลัง กระทาเพื่อ
ก. รั ก ษาความปลอดภั ย บุ ค คล สถานที่ อุ ป กรณ์ และสิ่ ง อ านวยความสะดวกทั ง้ ปวงในพื น้ ที่
ส่วนหลัง
ข. ป้อ งกัน และขัด ขวางการปฏิ บัติ ข องฝ่ ายตรงข้ า ม ที่ มุ่ง จะกระท าต่ อ เป้า หมายส าคัญ ภายใน
พื ้นที่สว่ นหลัง

๓-๑๘
ค. ป้องกันและกาจัดการปฏิบตั ิของฝ่ ายตรงข้ าม ที่จะขัดขวางต่องานสนับสนุนการรบ และงานสนับสนุน
ทางการช่วยรบให้ กบั หน่วยในแนวหน้ า
ง. ทาให้ กาลังฝ่ ายเราสามารถเคลื่อนย้ ายในพืน้ ที่ส่วนหลังได้ โดยสะดวก ปราศจากการรบกวน และ
ขัดขวางจากฝ่ ายตรงข้ าม
จ. ค้ นหา ตรึง และทาลายกาลังฝ่ ายตรงข้ ามที่ลว่ งล ้าเข้ ามาในพื ้นที่สว่ นหลัง
ฉ. ดาเนินการควบคุมความเสียหาย มิให้ ขยายขอบเขตออกไป รวมทั ้งทาการรบ บรรเทาทุกข์ ภายหลัง
จากที่เหตุการณ์ได้ ผ่านพ้ นไปแล้ ว
๔. ขอบเขตของการพิทักษ์ พื ้นที่ส่วนหลัง คือ การปฏิบตั ิในพื ้นที่ตั ้งแต่หลังเส้ นเขตหลังของกองพลในแนว
หน้ าลงมา รวมตลอดจนพื ้นที่ที่เหลือทั ้งหมดของประเทศไทย ซึง่ มิใช่พื ้นที่การรบ

ยุทธบริเวณ

เขตหน้ า
XX

XX

พืน้ ที่ส่วนหลังของ ทภ.

XXXX

เขตหลัง

๓-๑๙
xxxxx
เขตภายใน

๒. ภัยคุกคามในพืน้ ที่ส่วนหลัง
๑. วัตถุประสงค์ ของฝ่ ายตรงข้ ามในการปฏิบัตกิ ารในพืน้ ที่ส่วนหลัง
ก. ขัดขวางการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายเราในพื ้นที่สว่ นหลัง
ข. ทาลายขวัญ และก่อให้ เกิดความระสา่ ระสาย
ค. ขัดขวางการสนับสนุนการรบและการสนับสนุนการช่วยรบ
ง. ทาลายกองหนุน
จ. บีบบังคับวิถีการรบให้ กาลังรบของฝ่ ายเราที่เตรี ยมไว้ เพื่อ การรบในพื ้นที่การรบหลัก และกองหนุน
ต้ องติดพันกับการรบในพื ้นที่สว่ นหลังก่อนเวลาอันควร
๒. ระดับการคุกคามของฝ่ ายตรงข้ าม แบ่งได้ เป็ น ๓ ระดับ คือ
ก. การคุกคามระดับ ๑
๑) การปฏิบตั ิการโดยสายลับ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นประชาชนในพื ้นที่ ในยามปกติสาบลับเหล่านี ้
จะ ท า งา น เ ป็ นบุ ค ค ลห รื อ ก ลุ่ ม ย่ อ ยๆ ด้ ว ยก า ร ด า เ นิ น กา ร ท างลั บ เพื่ อ ท าจ า ร ก รร ม ขั ด ข ว า ง
บ่อ นท าลายตามบริ เ วณที่ จ ะเป็ น เป้า หมาย ทัง้ พื น้ ที่ ก ารรบ เขตเมื อ ง และตามแหล่ ง อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ
จุดมุ่งหมายของฝ่ ายตรงข้ าม เพื่อการทาสงครามในอนาคต
๒) การก่อวินาศกรรม หรื อการบ่อนทาลายภายในที่ตั ้ง ฝ่ ายตรงข้ ามมีสายลับเพื่อสังเกตการณ์ และ
หาช่องทาง รวมทั ้งเข้ าก่อวินาศกรรมได้ ทันที สายลับบางประเภทอาจถูกจัดให้ ฝังตัวอยู่ในพื ้นที่เป้าหมาย เพื่อ
บ่อนทาลายหรื อสร้ างความแตกแยก อันเป็ นผลให้ บคุ ลากรของหน่วยงานนั ้นกระด้ างกระเดื่อง และทาการอันเป็ น
ประโยชน์แก่ฝ่ายตรงข้ ามได้ เมื่อต้ องการ
๓) การปฏิบตั ิการก่อกวน หรื อขัดขวางของกลุ่ม สายลับ และแนวร่ วมขนาดไม่เกินหมู่ ได้ แก่ ผู้
อพยพสายลับและแนวร่ วมของขบวนการก่อการร้ าย ซึ่งได้ รับการฝึ กมาอย่างดี และสามารถประกอบกาลังเข้ า
ปฏิ บัติ ก าร ก่ อ กวนต่ อ ที่ ตัง้ ทางทหาร สถานที่ ร าชการ เส้ น ทางคมนาคม ศู น ย์ ก ารบัง คั บ บัญ ชาและการ
ติดต่อ สื่อ สาร ฯลฯ โดยอาศัยเงื่อ นไขที่สร้ างขึ น้ ตามสถานการณ์ เพื่อ สร้ างความสับสนยุ่ง เหยิง ท าลายหรื อ
ขัดขวางการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายเรา
ข. การคุกคามระดับ ๒
๑) การปฏิบตั ิการของผู้ก่อการร้ าย หน่วยแทรกซึม หรื อหน่วยกองโจร ขนาดไม่เกินกองร้ อย
๒) การปรากฎตัวของหน่วยทางยุทธวิธีหรื อหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษขนาดไม่เกิ นกองร้ อย เป็ นการแทรก
ซึมข้ ามพรมแดนเข้ ามารวมพล เพื่อปฏิบตั ิการในในส่วนต่างๆ เช่น ค้ นหาหรื อโจมตีที่ตั ้งต่างๆ รวมทั ้งทาลายระบบ
การส่งกาลังบารุง ควรสกัดกั ้นตั ้งแต่ตรวจพบครัง้ แรก
๓) การปฏิบตั ิการของหน่วยทางยุทธวิธีหรื อหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษขนาดไม่เกิน ๑ หมวด ในกรณี
นี ้ กาลังประจาถิ่นมีขีดความสามารถตอบโต้ ได้

๓-๒๐
ค. การคุกคามระดับที่ ๓
๑) การปฏิบตั ิการของหน่วยแทรกซึมทางพื ้นดิน ขนาดเกินกองร้ อย กาลังเหล่านี ้สามารถกระจาย
กันออกโจมตีสถานที่ตั ้งของฝ่ ายเราได้ พร้ อมกันคราวละหลายๆ จุด หรื ออาจรวมกาลังเข้ าโจมตีจุดใดจุดหนึ่งได้
อย่างหนักหน่วงรุนแรง แม้ จะมิใช่กาลังรบหลัก และไม่มีอาวุธหนักก็ตาม
๒) การปฏิบตั ิการของหน่วยทางยุทธวิธี หรื อหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษขนาดเกินกว่าหมวด
๓) การปฏิบตั ิการของหน่วยส่งทางอากาศ หน่วยเคลือ่ นที่ทางอากาศ หรื อหน่วยสะเทินน ้าสะเทิน
บก เป็ นสิง่ บอกเหตุว่าฝ่ ายตรงข้ ามเตรี ยมการยุทธบรรจบ หรื อเข้ าควบคุมพื ้นที่สาคัญ
๓. การบังคับบัญชาและการควบคุม
๑. ในยามปกติ ส่วนราชการพลเรื อนจะอยู่ในการควบคุมบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย (สานัก
เลขาธิการป้องกันภัยฝ่ ายลพเรื อน) แต่ในยามสงคราม หรื อเมื่อมีการประกาศกฎอัยการศึก ความรั บผิดชอบจะ
ตกอยู่กับผู้รั บผิดชอบทางดินแดน คือ กองทัพ – กองทัพภาค – มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก หน่วย
ยุทธวิธีระดับกองพล
๒. ในระดับกองทัพภาค ในการพิทักษ์ พืน้ ที่ส่วนหลัง จะมีศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ พื ้นที่ส่วนหลัง (ศป.
พล.ทภ.) ท ซึง่ จะอยู่ร่วมกับ ทก.หลัง โดยปกติ รอง มทภ. จะเป็ นผู้บญ
ั ชาการพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง
๓. ในระดับ มทบ./จทบ. เมื่อประกาศกฎอัยการศึก หรื อภาวะสงคราม ก็จะจัดตั ้ง ศป.พล.มทบ./จทบ.
ขึ ้น เพื่อควบคุมบังคับบัญชาหน่วยทหารที่ปฏิบตั ิในพื ้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั ้งควบคุมทางยุทธการกับส่วนราชการ
พลเรื อน (ก็คือ จังหวัด ซึง่ จะแปรสภาพเป็ น กอ.ปพร.จว. หรื อ ศป.พร.จว. เมื่อ มทภ.สัง่ การ) โดย ผบ.มทบ./จทบ.
จะเป็ นผู้บงั คับบัญชาใน ศป.พล.มทบ./จทบ.
ภารกิจของ มทบ./จทบ.
๑. บังคับบัญชาจังหวัดทหารบก และกาลังประจาถิ่นของกองทัพบก ตามที่กระทรวงกลาโหม
กาหนด
๒. รักษาความสงบเรี ยบร้ อยในพื ้นที่ รวมทั ้ง การศาลทหาร การคดี และการเรื อนจา
๓. ดาเนินการระดมสรรพกาลังในเขตพื ้นที่
๔. สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื ้นที่
๕. ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การต่อสู้เบ็ดเสร็ จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกัน
ประเทศ
๔. ศูนย์ ควบคุมการพิทกั ษ์ พนื ้ ที่ส่วนหลัง (ศค.พล.) อาจจัดตั ้งและมีความรั บผิดชอบครอบคลุมทั ้ง
ในพื ้นที่ส่วนหลัง และพื ้นที่การรบ ซึ่ง ผบ.บชร. จะเป็ นผู้แต่งตั ้ง โดยปกติจะแต่งตั ้งตั ้งแต่ บชร.สย. ขึ ้นไป การ
จัดตั ้งเพื่อให้ ดารงภารกิจในการช่วยรบได้ อย่างต่อเนื่อง
๕. ศูนย์ ป้องกันฐาน (ศปฐ.) ปกติแล้ วแหล่งส่งกาลัง หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจเอกชน แหล่ง
อุตสาหกรรม แหล่งสาธารณูปโภค ที่มีขนาดใหญ่ มีความสลับซับซ้ อนในการควบคุม และ ปฏิบตั ิงาน ทั ้งที่มีที่
ตั ้งอยู่ในพื ้นที่การรบ และในพื ้นที่สว่ นหลัง จึงอาจจาเป็ นต้ องจัดตั ้งศูนย์ปอ้ งกันฐานขึ ้น เพื่ออานวยการปฏิบตั ิของ
หน่วยต่างๆ ภายในฐานในเรื่ องที่เกี่ยวกับการระวังป้องกันที่ตั ้งและการควบคุมความเสียหาย

๓-๒๑

การจัด ศป.พล.

ผบ./พล.
บก.ศป.พล.

แผนกสือ่ สาร
ฝ่ ายควบคุมความ
เสียหาย

ชตปฐ.
ฝ่ ายยุทธการและการข่าว

ฝ่ ายกิจการพลเรื อน

การจัด ศค.พล.

ชตปฐ.

บก.บชร.
ศค.พล.
หน่วยช่วยรบ

ฝ่ ายแผน

ฝ่ ายระวังป้องกัน

ฝ่ ายควบคุม

การจัด ศปฐ.

ผบ.ฐาน
ศปฐ.

กาลัง รปภ.

กาลัง สสน.

กาลังหลัก

๖. การอานวยการพิทกั ษ์ พนื ้ ที่ส่วนหลัง แบ่งออกเป็ น
ก. ในภาวะปกติ คือ การปฏิบตั ิตั ้งแต่ปัจจุบนั จนกระทั่งเกิดภาวะสงคราม หรื อภาวะไม่ปกติ แบ่งการ
ปฏิบตั ิเป็ น …..

๓-๒๒
๑) ฝ่ ายทหาร จะจัดทาแผนตามสายการบังคับบัญ ชา และมี มทบ. และ จทบ. เป็ นผู้ประสาน
แผนการปฏิบตั ิกับ จังหวัด , ส่วนราชการพลเรื อน และเอกชนในพื ้นที่ เพื่อซักซ้ อมและเตรี ยมแผนการปฏิบตั ิใน
ยามสงคราม
๒) ฝ่ ายพลเรื อนจะประสานและจั ด ท าแผน รวมทั ง้ ซั ก ซ้ อม การปฏิ บั ติ ก ารพิ ทั ก ษ์ พื น้ ที่
ส่วนหลัง

กอ.ปพร.รจ.
กระทรวงมหาดไทย
กองทัพบก
หน่วยช่วยรบ

กองทัพภาค

บชร.

มทบ.

บชร.ส่วนแยก

กรมการปกครอง
หน่วยอื่นๆ
หน่วยรบ
จังหวัด
กอ.ปพร.

จทบ.

กลุม่ ฐาน

ฐานส่งกาลัง

กอง ปพร.

อาเภอ
กอ.ปพร.
ฐาน

เทศบาล
กอ.ปพร.

หน่วยทหาร
ส่วนราชการ

แหล่งพลังงาน

ฯลฯ

การจัดสายงานพิทกั ษ์ พนื ้ ที่ส่วนหลังยามปกติ
ข. พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ (แก้ ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๐๓)
“ มาตรา ๖ ในขณะที่ประกาศใช้ กฎอัยการศึก ให้ จนท.ฝ่ ายทหารมีอานาจเหนือ จนท.ฝ่ ายพลเรื อน
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการยุทธ การระงับปรามปราม หรื อการรั กษาความสงเรี ยบร้ อย และ จนท.ฝ่ ายพลเรื อนต้ อง
ปฏิบตั ิตามความต้ องการของ จนท.ฝ่ ายทหาร ”
ค. ในภาวะสงคราม หรื อเมื่อประกาศกฎอัยการศึก คือ การปฏิบตั ิตั ้งแต่รัฐบาลประกาศภาวะสงคราม
ทั ้งประเทศ หรื อประกาศกฎอัยการศึกบางพ้ นที่ แบ่งการปฏิบตั ิเป็ น
๑) ฝ่ ายทหาร จะแปรสภาพเป็ น ศป.พล. ตัง้ แต่ ก องทั พ บกลงมา หน่ ว ยราชการพลเรื อ น
จะขึ ้นยุทธการกับฝ่ ายทหาร มทบ. และ จทบ. จะจัด ชตปฐ. ไปอยู่กับ กอ.ปพร.จว. หรื อ ปษท. และกาลังพิทักษ์
พื ้นที่สว่ นหลังไปอยู่กบั ศป.พล.จว. ทั ้งนี ้อานาจในการแปรสภาพจาก กอ.ปพร.จว. มาเป็ น ศป.พล.จว. อยู่ในดุลย

๓-๒๓
พินิจของ มทภ. โดยพิจารณาจากภัยคุกคาม ภูมิประเทศ เอกภาพในการบังคับบัญชา และขีดความสามารถของ
จว. นั ้นๆ
๒) ฝ่ ายพลเรื อน ส่วนราชการพลเรื อนจะไปขึ ้นยุทธการกับทางทหาร มีการจัด ๒ แบบ คือ
ก) สาหรับ กอ.ปพร.จว. จะขึ ้นควบคุมทางยุทธการกับ มทบ. และ จทบ. โดยมี ชตปฐ. ทาหน้ าที่
ในเรื่ องการวิเคราะห์ความล่อแหลมของสถานที่ตั ้ง การวางแผนป้องกันสถานที่ตั ้ง การปฏิบตั ิตามแผนพิทักษ์ พื ้นที่
ส่วนหลัง และการร้ องขอรับการสนับสนุนในเรื่ องต่างๆ
ข) ส่วน กอ.ปพร.จว. ที่แปรสภาพเป็ น ศป.พล.จว. จะขึ ้นควบคุมทางยุทธการกับ มทบ. และ
จทบ. มี ปษท. ทาหน้ าที่ในเรื่ องการวิเคราะห์ความล่อแหลมของสถานที่ตั ้ง การวางแผนป้องกันที่ตั ้ง การปฏิบตั ิ
ตามแผนพิทักษ์ พื ้นที่ส่วนหลัง การร้ องขอรั บการสนับสนุนในเรื่ องต่างๆ รวมทั ้งการควบคุม บังคับบัญชากาลัง
พิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง

๓-๒๔
กองทัพบก

กอ.ปพร.รจ.

กองทัพภาค
สป.พล.
บชร.
ศป.พล.

ชต.ปฐ.

กอ.ปพร.ภาค

ควบคุมทางยุทธการทุก
หน่วยในพื ้นที่การรบ

หน่วยรบ

มทบ.
ศป.พล.
ชต.ปฐ.

ปษท.

กาลัง/พล
บชร.ส่วนแยก
ศค.พล.

จทบ.
ชต.ปฐ.

จังหวัด

จังหวัด

กอ.ปพร.

ศป.พล.

ศป.พล.

กาลัง/พล

กาลังตอบโต้

กาลังตอบโต้

กาลัง/พล

กลุม่ ฐาน
ศค.พล.
อาเภอ

เทศบาล

อาเภอ

อาเภอ

กอ.ปพร.

กอ.ปพร.

กอ.ปพร.

กอ.ปพร.

ฐานส่งกาลัง

ฐาน

หน่วยทหาร

ส่วนราชการ

แหล่งพลังงาน

ศปฐ.

ศปฐ.

ศปฐ.

ศปฐ.

ศปฐ.

แหล่ง
อุตสาหกรรม
ศปฐ.

๓-๒๕
การจัดสายงานพิทกั ษ์ พนื ้ ที่ส่วนหลังยามสงคราม
๗. ภารกิจและขีดความสามารถ
ก. กอ.ปพร.
๑) ภารกิจ
ก) ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน พ.ศ.๒๕๒๒
ข) ประสานงานกับฝ่ ายทหาร เพื่อเตรี ยมการสนับสนุนงานพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง ตั ้งแต่ยามปกติ
และขึ ้นควบคุมทางยุทธการต่อหน่วยทหาร เมื่อเกิดภาวะสงคราม หรื อเมือ่ ประกาศกฎอัยการศึก
๒) ขีดความสามารถ
ก) ปฏิบัติตามแผนป้อ งกันภัยฝ่ ายพลเรื อ น/แผนพิทักษ์ พืน้ ที่ส่วนหลัง ทัง้ ในยามปกติและยาม
สงคราม
ข) ควบคุม บังคับบัญชาหน่วยงาน และกองกาลังพลเรื อน ในภาวะสงครามตามขอบเขตที่ฝ่าย
ทหารมอบหมาย
ค) ดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับราษฎรในพื ้นที่ เพื่อสนับสนุนงานพิทักษ์ พื ้นที่ส่วนหลังตามที่ฝ่าย
ทหารร้ องขอ
ง) ประสานกับ ศป.พล. และ/หรื อ หน่วยทางยุทธวิธีในพื ้นที่ โดยเจ้ าหน้ าที่ติดต่อ กอ.ปพร. หรื อ
ผ่าน ชตปฐ.
จ) ดาเนินการติดต่อสือ่ สารกับข่ายของฝ่ ายทหาร
ฉ) บริ หารราชการตามปกติ
๓) ผังการจัด

ผอ.ปพร.

ชตปฐ.

ฝ่ ายยุทธการ/การข่าว

ข. ศป.พล.จว.
๑) ภารกิจ

กอ.ปพร.

ฝ่ ายควบคุมความเสียหาย

กาลังประจาถิ่น

ฝ่ ายสนับสนุน

๓-๒๖
ก) การปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน พ.ศ.๒๕๒๒
ข) ประสานงานกับฝ่ ายทหาร เพื่อเตรี ยมการสนับสนุนงานพิทักษ์ พื ้นที่ส่วนหลัง ตั ้งแต่ยามปกติ
และขึ ้นควบคุมทางยุทธการต่อหน่วยทหารเมื่อเกิดภาวะสงครามหรื อเมื่อประกาศกฎอัยการศึก
ค) สามารถปฏิบตั ิการกวาดล้ างฝ่ ายตรงข้ ามได้ ในระดับหนึง่
๒) ขีดความสามารถ
ก) ปฏิบตั ิตามแผนป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน / แผนพิทักษ์ พื ้นที่ส่วนหลัง ทั ้งในยามปกติและ
ยามสงคราม
ข) ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยงาน และกองกาลังพลเรื อน ในภาวะสงครามตามขอบเขตที่
ฝ่ ายทหารมอบหมาย
ค) ดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับราษฎรในพื ้นที่ เพื่อสนับสนุนงานพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลังตามที่
ฝ่ ายทหารร้ องขอ
ง) ประสานกับ ศป.พล. และ/หรื อ หน่วยทางยุทธวิธีในพื ้นที่ โดยเจ้ าหน้ าที่ กอ.ปพร. หรื อ
ผ่าน ชตปฐ.
จ) ดาเนินการติดต่อสือ่ สารกับข่ายของฝ่ ายทหาร
ฉ) บริ หารราชการตามปกติ
ช) ดาเนินการกวาดล้ างฝ่ ายตรงข้ ามได้ ระดับหนึง่ โดยประสานกับ ปษท.
ซ) ผังการจัด

ผบ.พล.จว.
คณะที่ปรึกษา
ทางทหาร

ศป.พล.จว.

กาลังตอบโต้

กาลัง / พล.
ฝ่ ายยุทธการ/การข่าว

ฝ่ ายควบคุมความเสียหาย

ฝ่ ายสนับสนุน

๔. กาลังในการพิทกั ษ์ พนื ้ ที่ส่วนหลัง
๑. กาลังในพืน้ ที่ส่วนหลัง มี ๓ ประเภท คือ
ก. กาลังรบหลัก หมายถึง กาลังประจาการ กาลังสารอง กาลังกองหนุน โดยปกติเป็ นหน่วยขนาดไม่
เกินกรมทหารราบ

๓-๒๗
ข. กาลังประจาถิ่น หมายถึง
๑) กาลังทหารประจาการ ที่รับผิดชอบในพื ้นที่ เช่น กองพัน / กองร้ อยของ มทบ. และ จทบ.
๒) กาลังกึง่ ทหารที่กองทัพบกจัดตั ้ง เช่น กาลังอาสาสมัครทหารพราน
๓) กาลังกึง่ ทหารอื่นๆ เช่น ตชด. นปพ. และ อส.
ค. กาลังประชาชน หมายถึง กาลังมวลชนต่างๆ เช่น ลสชบ. , อปพร. , อพป. , ทสปช. , กนช. , ปชด.
๒. ในยามสงคราม กาลังต่างๆ จะถูกแบ่งตามบทบาท และภาระหน้ าที่ในงานพิทักษ์ พืน้ ที่ส่วนหลัง โดย
สามารถแบ่งออกได้ ๓ ประเภท คือ
ก. กาลังป้องกันที่ตั ้ง ได้ แก่ กาลังทั ้งปวงที่มีอยู่ ผบ.หน่วย หัวหน้ าส่วนราชการ หรื อ เจ้ าของสถานที่ตั ้ง
เป็ นผู้กาหนด
ข. กาลังตอบโต้ จัดขึ ้นจากหน่วยกาลังประจาถิ่น ซึ่งมีการจัด และอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั ้งมีภารกิจ
ประจา ณ ท้ องที่นั ้นอยู่แล้ ว ตัง้ แต่ยามปกติ ซึ่งผู้บัญชาการพิทักษ์ พื ้นที่ส่วนหลัง (ผบ./พล.) แต่ละพืน้ ที่เป็ นผู้
กาหนด)
ค. กาลังทหารพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง (กาลัง/พล.) หรื อกาลังทางยุทธวิธีปฏิบตั ิการในพื ้นที่ส่วนหลัง ปกติ
จะจัดกาลังจากหน่วยรบตามแบบขนาดกรม หรื อกาลังอื่นๆ ที่มีขีดความสามารถเทียบเท่า
๓. กาลังอื่นๆ
ก. กาลังเสริ ม กาลังของหน่วยอื่นที่มาอาศัยอยู่ในพื ้นที่ชั่วคราว และอาจใช้ ในการช่วยป้องกันที่ตั ้งได้
เมื่อจาเป็ น
ข. ก าลั ง เพิ่ ม เติ ม ก าลั ง ส่ ว นอื่ น ๆ ที่ ม าช่ ว ยป้ อ งกั น สถานที่ ตั ง้ โดยไม่ ใ ช่ ก าลั ง ตอบโต้ หรื อ
กาลัง/พล.
๔. การพิจารณาใช้ หน่ วย
การคุกคาม
ระดับที่ ๑

กาลังป้องกันที่ตั ้ง
- รปภ.ที่ตั ้ง
- ป้องกันที่ตั ้งตนเอง
- ดารงภารกิจหลัก

กาลังตอบโต้
- รปภ.ที่ตั ้ง
- ป้องกันที่ตั ้งตนเอง
- เตรี ยมการตอบโต้

กาลัง/พล.
- รปภ.ที่ตั ้ง
- ป้องกันที่ตั ้งตนเอง
- ติดตามสถานการณ์

ระดับที่ ๒

- ป้องกันที่ตั ้งตนเอง
- ประสานกับกาลังตอบโต้
- ดารงภารกิจหลัก

- ปฏิบตั ิการตอบโต้
- คบคุมการปฏิบตั ิในพื ้นที่

- เตรี ยมกวาดล้ าง
- ช่วยตอบโต้ เมื่อจาเป็ น เมื่อ
ได้ รับการร้ องขอ

๓-๒๘
ระดับที่ ๓

- ป้องกันที่ตั ้งตนเอง
- ช่วยกวาดล้ าง
- ปฏิบตั ิการกวาดล้ าง
- ขึน้ ควบคุม ทางยุท ธการ - ขึน้ ควบคุม ทางยุท ธการ - ควบคุ ม ทางยุ ท ธการทุ ก
ต่อกาลัง/พล.
ต่อกาลัง/พล.
หน่วยในพื ้นที่
- ด ารงภารกิ จ หลัก เมื่ อ
- ร้ องขอการยิ ง สนั บ สนุ น
สถานการณ์คลีค่ ลาย
กาลังเพิ่มเติม เมือ่ จาเป็ น

๕. กิจกรรมในการพิทกั ษ์ พนื ้ ที่ส่วนหลัง
๑. การจัดพืน้ ที่
ก. การจัดทาการเตรี ยมสนามรบด้ านการข่าว (IPB) ในพื ้นที่สว่ นหลังอย่างต่อเนื่อง จะทาให้ เกิดข้ อมูล
ที่จะนามาใช้ ในการประเมินค่าความต้ องการการจัดการพื ้นที่ได้ อย่างถูกต้ องมากที่สดุ ซึ่งสามารถที่จะกาหนด
ที่ตั ้งหน่วยต่างๆ ได้
ข. ผู้วางแผนจะต้ องกาหนดที่ตั ้งฐานปฏิบตั ิการ ให้ มีความได้ เปรี ยบในด้ านความปลอดภัยหรื อการระวัง
ป้องกัน ระหว่างหน่วยข้ างเคียง โดยจะต้ องใช้ ความได้ เปรี ยบของภูมิประเทศมาเป็ นข้ อพิจารณาด้ วย
ค. การกาหนดรูปร่ างฐานปฏิบตั ิการ การกาหนดหน่วยเข้ าร่ วมกันเป้นกลุม่ และการกาหนดที่ตั ้ง อาศัย
ปัจจัย METT – T รวมถึงขนาดและการประกอบกาลังของหน่วย จะเป็ นปัจจัยกาหนดทางเลือก ศป.พล. จะเป็ นผู้
ตัดสินใจเป็ นครัง้ สุดท้ ายเกี่ยวกับรูปร่ าง และที่ตั ้งดังกล่าว
ง. ศป.พล. จะกาหนดกลุ่มฐานปฏิบตั ิการตามที่มีความต้ องการฐานปฏิบตั ิการที่สามารถตติดต่อกับ
ฐานปฏิบตั ิการอื่นๆ ได้ จะถูกกาหนดให้ อยู่ภายใต้ การควบคุมของกลุม่ ฐานปฏิบตั ิการ
จ. กระบวนการในการกาหนดที่ตั ้งของหน่วย
การเตรี ยมสนามรบด้ านการข่าวในพื ้นที่สว่ นหลัง จะก่อให้ เกิดข่าวสารเกี่ยวกับภูมิประเทศที่ใช้ ได้ ในพื ้นที่
ส่วนหลัง นอกจากนี ้ยังให้ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายถนน และโครงข่ายทางน ้า สิ่งมีประโยชน์อื่นๆ และสิ่งอานวย
ความสะดวก และข่าวสารอื่นๆ ที่ใช้ ได้
โดยปกติจะวิเคราะห์พื ้นที่สว่ นหลังเพื่อหาพื ้นที่ที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ และไม่มีข้อได้ เปรี ยบต่อฝ่ ายตรงข้ าม
หรื อที่เรี ยกว่าพื ้นที่ยอมเสีย่ ง ซึง่ จะทาให้ สามารถลดการวางกาลังของหน่วยต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจากัดลงได้
การกาหนดที่ตั ้งให้ กบั หน่วย จะเริ่ มต้ นด้ วยการวิเคราะห์แนวทางเคลือ่ นที่ทางอากาศ และทางพื ้นดินของ
ฝ่ ายตรงข้ าม โดยที่การกาหนดที่ตั ้งให้ กบั หน่วยนั ้น จะต้ องหลีกเลีย่ งจากแนวทางการเคลือ่ นที่ทางอากาศและทาง
พืน้ ดิ นของฝ่ ายตรงข้ า ม ยกเว้ นในกรณี ที่ภารกิจ ข้ อ พิ จารณาอื่ น ก าหนดให้ ต้อ งมีการกาหนดที่ตัง้ หน่ว ยบน
แนวทางเคลือ่ นที่ของฝ่ ายตรงข้ าม
ฉ. แผนที่การจัดการพื ้นที่ จะประกอบด้ วย ที่ตั ้งของฐานปฏิบตั ิการ กลุม่ ฐานปฏิบตั ิการ เส้ นหลักการส่ง
กาลัง สิ่งอานวยความสะดวก พื ้นที่ยอมเสี่ยง ปมคมนาคมทางน ้า จุดควบคุมการจราจร จุดอ้ างอิง ฯลฯ แผนที่
ดังกล่าวนี ้จะใช้ เพื่อขจัดข้ อขัดแย้ งและควบคุมการจัดการพื ้นที่และการเคลือ่ นย้ าย

๓-๒๙
๒. การวิเคราะห์ ความล่ อแหลมของสถานที่ แม้ มีมาตรการดีเพียงใด ก็ไม่อาจห้ ามฝ่ ายตรงข้ ามโจมตีได้ แต่
อาจช่วยลดความสูญ เสียให้ น้อ ยที่สุด หรื อ ความเสี่ยงจากการโจมตีค รั ง้ ต่ อ ไป รายงานการวิเคราะห์ ค วาม
ล่อแหลม ต้ องกระทาแยกเป็ น ๒ เรื่ อง คือ
ก. การระวังป้องกันและการปฏิบตั ิการรบ จะต้ องพิจารณาในเรื่ อง
๑) ขีดความสามารถในการป้องกันตนเอง
ก) จานวนและประเภทของกาลังพลในสถานที่ตั ้ง
ข) จานวนและชนิดอาวุธ
ค) สถานภาพการฝึก
ง) ขนาดพื ้นที่ของสถานที่ตั ้ง
จ) ระบบเครื่ องกีดขวาง
ฉ) การติดต่อสือ่ สาร
ช) การบังคับบัญชาและการควบคุม
ซ) การข่าว
ด) การป้องกัน นชค.
๒) สถานภาพกาลังประจาถิ่น
ก) ขนาดของกาลังประจาถิ่นที่มีอยู่
ข) ระยะห่างจากสถานที่ตั ้ง
ค) ความคล่องตัว
ง) อานาจการยิง
จ) เวลาเตรี ยมการออกตอบโต้
ฉ) ภารกิจหลักของกาลังดังกล่าว
ช) ขีดความสามารถของหน่วย
๓) สถานภาพกาลังรบหลักในพื ้นที่
ก) ขนาดของกาลัง
ข) การวางกาลัง
ค) ระยะห่าง
ง) เวลาเตรี ยมการออกตอบโต้ / กวาดล้ าง
จ) ภารกิจหลักของกาลังดังกล่าว
ฉ) ขีดความสามารถของหน่วย
๔) สภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
ก) สถานที่ตั ้งกับระยะห่างจากภูมิประเทศสาคัญ
ข) แนวทางเคลือ่ นที่
ค) การกาบังและการซ่อนพราง
ง) สิง่ กีดขวางทางธรรมชาติ

๓-๓๐
จ) พื ้นการยิง
ฉ) พื ้นที่ดาเนินกลยุทธ์
ช) ผลของลมฟ้าอากาศ
๕) สถานภาพในการยิงสนับสนุน
ก) ประเภทอาวุธและอานาจการยิง
ข) เวลาในการปฏิบตั ิตามคาขอ
ค) ภารกิจในปัจจุบนั
ง) การสนับสนุนของกาลังทางอากาศ
๖) ขนาดและลักษณะของสถานที่ตั ้ง
ข. การควบคุมความเสียหาย จะต้ องพิจารณาในเรื่ อง
๑) ขนาดของสถานที่ตั ้ง
๒) ลักษณะการจัดวางหน่วย
๓) ความสามารถของหน่วยในการควบคุมความเสียหาย
๔) การกาหนดและแจ้ งเตือนภัย
๕) การช่วยเหลือจากหน่วยเหนือ
๖) การสนับสนุนทางสายเทคนิค
๓. การระวังป้ องกันและการปฏิบัตกิ ารรบ
ก. ภัยคุกคาม
๑) ไม่ปรากฏแนวรบที่แน่ชดั
๒) เกิดความสับสนและยากในการพิสจู น์ฝ่าย
๓) อาจได้ รับการสนับสนุนจากภายนอกประเทศ ทั ้งทางลับ และเปิ ดเผย
๔) ฝ่ ายตรงข้ ามหลีกเลีย่ งการปะทะ และการยึดพื ้นที่
๕) ประชาชนอาจเป็ นภัยคุกคาม โดยการใช้ เงินหรื อรู้เท่าไม่ถงึ การณ์
ข. ข้ อพิจารณาในการป้องกันสถานที่ตั ้ง
๑) การใช้ ประโยชน์จากภูมิประเทศ
ก) ลักษณะภูมิประเทศ
ข) การใช้ เครื่ องกีดขวางและฉากขัดขวาง
ค) แนวทางการเคลือ่ นที่
ง) การควบคุมพื ้นที่รอบที่ตั ้ง
๒) การรักษาความปลอดภัย
ก) ระบบแจ้ งเตือน
ข) การข่าว
ค) การลาดตระเวนเฝ้าตรวจ
๓) การสนับสนุนซึง่ กันและกัน

๓-๓๑
ก) การสังเกตการณ์
ข) อานาจการยิง
ค) การปฏิบตั ิการรบ
๔) การป้องกันรอบตัว
ก) แผนต้ องอ่อนตัวเสมอ
ข) กองหนุนตั ้งที่ที่สามารถขอบโต้ ทกุ ด้ านและทันท่วงที
๕) การป้องกันทางลึก
ก) วางส่วนระวังป้องกันเป็ นขั ้นๆ
ข) มีแผนการยิงครอบคลุมทุกพื ้นที่
ค) การใช้ เครื่ องกีดขวางอย่างอ่อนตัว
๖) ภาระในการตอบโต้
ก) มีการวางกาลังที่ใช้ ได้ ทนั ทีและทุกรูปแบบ
ข) มีการประสานระหว่างหน่วยข้ างเคียง กาลังตอบโต้ และกาลัง/พล. อย่างดี
๗) การปฏิบตั ิการเชิงรุก
ก) การ ลว.หาข่าว
ข) การควบคุมทรัพยากร
ค) การประชาสัมพันธ์และการ ปจว.
ค. การระวังป้องกันและการปฏิบตั ิการรบ
๑) การกาหนดหนทางปฏิบตั ิของฝ่ ายตรงข้ าม จะทาให้ ทราบว่า ภัยคุกคามในพื ้นที่ส่วนหลังของ
เรา คือ อะไร และประกอบกับที่ หมายในพื น้ ที่ ส่ว นหลัง ที่ฝ่ ายตรงข้ า มจะกระทาคือ อะไร โดยพิ จารณาจาก
วัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิการของฝ่ ายตรงข้ ามในพื ้นที่ส่วนหลัง ซึ่งอาจจะกระทาเพื่อยึดครองและรั กษาไว้ ซึ่ง
ความริ เริ่ ม อานวยความสะดวกในการเจาะทางยุทธวิธี และยุทธศาสตร์ เป็ นต้ น
๒) จากการเตรี ยมสนามรบด้ านการข่าวในพื ้นที่ส่วนหลัง จะทาให้ ทราบเป้าหมายที่เกิดจากภัย
คุกคามทางอากาศ การยุทธส่งทางอากาศ การโจมตีทางอากาศ การปฏิบตั ิการรบพิเศษ และการปฏิบตั ิการต่างๆ
ของฝ่ ายตรงข้ าม เช่น การก่อการร้ าย เป็ นต้ น
๓) การระวังป้องกันพื ้นที่สว่ นหลัง
เป็ นความรับผิดชอบของผู้บงั คับบัญชาของหน่วยงาน
ส่วนราชการ ฯลฯ ผ่านทางผู้บงั คับบัญชาของพื ้นที่ส่วนหลัง (ศป.พล.)
๔) การยิงสนับสนุน ในการปฏิบตั ิของกาลังตอบโต้ และกาลังทหารพิทักษ์ พื ้นที่ส่วนหลัง ต้ องการ
การยิงสนับสนุนที่ถกู ต้ องและทันเวลา เพื่อให้ แก่ใจว่าสามารถมีชยั ชนะต่อฝ่ ายตรงข้ ามในพื ้นที่ส่วนหลังได้ อาวุธ
ยิงสนับสนุนซึง่ อาจใช้ ในการยิงสนับสนุนการปฏิบตั ิในพื ้นที่ส่วนหลัง ได้ แก่ ปื นใหญ่ หน่วยบินทหารบก เครื่ องยิง
ลูกระเบิด การสนับสนุนทางอากาศใกล้ ชิด และการยิงของปื นเรื อ
การประสานงานในการยิงสนับสนุน มีเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
๑. การวางแผนเผชิญเหตุและแผนป้องกันที่ตั ้ง รวมทั ้งการวางกาลัง
๒. การกลัน่ กรอง การพิสจู น์ทราบ การกาหนดเป้าหมาย หรื อที่ตั ้งของฝ่ ายตรงข้ าม

๓-๓๒
๓.
๔.
๕.
๖.

การจัดกาลังป้องกันที่ตั ้ง โดยประสานแผนกับกาลังตอบโต้ และ กาลัง/พล.
การเตรี ยมการ และการแบ่งมอบการยิงสนับสนุนแก่หน่วยยิงสนับสนุน
ที่ตั ้งยิงและภารกิจของหน่วยยิงสนับสนุน
การเลิกการปฏิบตั ิการยิงสนับสนุน และการปรับภารกิจไปสนับสนุนพื ้นที่การรบตามเดิม
๕) กาลังป้องกันที่ตั ้ง จะต้ องทาการฝึ ก และจัดหายุทโธปกรณ์ เพื่อที่จะสามารถป้อ งกันตนเอง
จากกาลังของฝ่ ายตรงข้ ามซึ่งเหนือ กว่า จนกระทั่งกาลังตอบโต้ หรื อ กาลังทหารพิทักษ์ พืน้ ที่ส่วนหลังเคลื่อ นที่
มาถึง
แนวทางในการป้องกัน
๑. เขตในการป้องกัน
๒. แผนการใช้ เครื่ องกีดขวาง
๓. ที่มนั่ ในการสู้รบ
๔. การวางแผนและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการลาดตระเวนและการป้องกัน
๕. การประสานงาน
๖) กาลังตอบโต้ จะต้ องเข้ าทาการรบอย่างรวดเร็ ว เพื่อบังคับให้ ฝ่ายตรงข้ ามล้ มเลิกการเข้ าตี และ
กาลังตอบโต้ ควรที่จะตรึงและทาลายกาลังฝ่ ายตรงข้ ามด้ วยการยิงสนับสนุน หรื อการปฏิบตั ิการรบระยะใกล้ ถ้ า
สามารถกระทาได้ กาลังตอบโต้ เข้ าทาการรบกับฝ่ ายตรงข้ ามก่อนที่ฝ่ายตรงข้ ามจะเข้ าตี ในกรณีกาลังตอบโต้ ไม่
สามารถที่จะรวมอ านาจกาลังรบได้ อ ย่างเพียงพอ เพื่อ ทาลายหรื อยับยั ้งฝ่ ายตรงข้ ามได้ แล้ ว จะต้ องทาการรบ
หน่วงเวลา และรบกวนด้ วยการใช้ การยิงสนับสนุนขณะที่คอยให้ กาลังตอบโต้ อื่นๆ หรื อกาลังทหารพิทักษ์ พื ้นที่
ส่วนหลังเข้ ามาช่วยเหลือ
๗) กาลังทหารพิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง กาลังส่วนนี ้จะต้ องมีความอ่อนตัว สามารถที่จะปฏิบตั ิการรบ
ได้ ทั ้งเวลากลางวันและกลางคืน และมีความคล่องแคล่วเหนือกว่าง่ายตรงข้ าม การเตรี ยมสนามรบด้ านการข่าว
และการวิเคราะห์ปัจจัย METT – T ในพื ้นที่ส่วนหลัง มท จะช่วยกาหนดขนาดและการประกอบกาลังของกาลัง
พิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลังที่ต้องการได้
ในการวางแผนประสานงาน ศป.พล. จะวางแผน ประสานงาน และควบคุมการปฏิบตั ิการของกาลัง
ทหารพิทักษ์ พื ้นที่ส่วนหลัง และสาเนาแผนป้อ งกันพิทักษ์ พื ้นที่ส่วนหลัง ซึ่งประกอบด้ วย แผนการยิงสนับสนุน
แผนการวางเครื่ อ งกีดขวาง และมาตรการป้องกันฐาน หรื อที่ตั ้ง การปฏิบตั ิ ของกาลังตอบโต้ ให้ กับกาลังส่วนนี ้
เพื่อใช้ ในการประสานงานกับ ผบ.ฐาน และ ผบ.กองกาลังตอบโต้ ในการเข้ าปฏิบตั ิการ

