ขาพเจามีความยินดีมาก ทีไ่ ดมาทําพิธเี ปดปาย “คายวชิราลงกรณ” และ
มาอยูทามกลางทานทั้งปวงในวันนี้ สงครามที่กระทํากันในสภาพการณ
ปจจุบัน เปนการรบเพื่อปองกันรักษาประเทศโดยตรง และจําเปนตองใช
หนวยรบพิเศษ ซึง่ เปนกองรบเล็ก ๆ ทีเ่ ขมแข็ง สามารถปฏิบตั กิ ารโดยเอกเทศให
ไดผลครบถวน ทั้งดานการรบและดานการติดตอประสานกับประชาชน ทหาร
ในกองรบพิเศษตองไดรับการฝกอบรมเปนอยางดีใหมีความสามารถสูง คือ
มีความกลาหาญ อดทน แข็งแกรง มีความฉลาด มีไหวพริบจัดเจนในการใช
วิชายุทธการ และจิตวิทยา ใหทําหนาที่เปนนักรบ นักพัฒนา และนักปกครอง
ซึ่งเขากับคนทุกประเภทไดพรอมมูลในตัว
นับแตไดตงั้ กองรบพิเศษ ขึน้ ในประเทศของเราเปนตนมา ขาพเจาถือวา
“กองรบนี้เปนหนวยรบสําคัญของชาติ” และไดเฝาสังเกตติดตาม
ผลการปฏิบัติการอยูเสมอ ไมวาจะเปนการปฏิบัติอยูภายในประเทศ หรือ
ภายนอกประเทศ ก็ปรากฏวาทหารแหงกองรบพิเศษนี้ ปฏิบัติหนาที่ไดอยางดี
เลิศ ไดสรางชื่อเสียง และความเชื่อถือไวอยางกวางขวาง ทหารทั้งหลาย
ที่ไดสรางชื่อและความดีไวแลว จงรักษาไวใหมั่นคง เพราะชื่อเสียงและ
ความดีนี้ มีอานุภาพยิ่งใหญที่จะคุมครองรักษาหนวยงาน ทั้งเปนปจจัย
สําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของทานเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน
และเปนที่เกรงขามของเหลาศัตรู
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแกบรรดาเหลาทหารพลรมคายวชิราลงกรณ
เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑

คําปรารภ
ประเทศไทยสามารถดํารงความเปนเอกราชอธิปไตยมาไดตราบเทาทุกวันนี้
ก็เพราะมีกองทัพทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเขมแข็งเปนหลักประกันในความมัน่ คงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และการเตรียมกําลังรบพรอมทีจ่ ะเผชิญกับภัยคุกคามตาง ๆ
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ กองทัพไทยจําเปนทีจ่ ะตองพัฒนาศักยภาพใหมคี วาม
ทันสมัย ทั้งดานอาวุธยุทโธปกรณและเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาหลักนิยมและ
เอกสารอางอิงตาง ๆ ใหมคี วามสมบูรณและเกือ้ กูลตอการปฏิบตั กิ ารรวม ซึง่ เปนสิง่ ที่
พึงประสงคของกองทัพไทยในการปองกันประเทศ ทัง้ ในภาวะปกติ และภาวะสงคราม
หลักนิยมกองทัพไทย สําหรับการปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบ
ดวยเนื้อหาสําคัญ ไดแก การปฏิบัติการพิเศษรวม หนวยปฏิบัติการพิเศษและ
กิจหลัก การควบคุมบังคับบัญชาของหนวยปฏิบัติการพิเศษ และการสนับสนุนของ
หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ โดยจะเปนหลักนิยมทีส่ ามารถใชเปนเอกสารอางอิงของหนวย
ปฏิบัติการพิเศษของกองทัพไทย และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการปฏิบัติภารกิจ
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชได ทั้งการฝกและศึกษา การฝกรวม
กองทัพไทย การฝกรวมและผสมกับมิตรประเทศ รวมทัง้ การปฏิบตั ภิ ารกิจทางทหาร
ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่กองทัพไทยรับผิดชอบ

อยางไรก็ตาม ความสําเร็จในการจัดทําเอกสารหลักนิยมในครั้งนี้ ไดจาก
ทาน พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนัน้ และอดีต
ผูบังคับบัญชา ไดกรุณากําหนดแนวทาง และริเริ่มจัดทําหลักนิยมการปฏิบัติการรวม
กองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขึ้น จนทําใหตอมาหนวยมีหลักนิยมในการปฏิบัติการรวม
ใชอางอิงมากขึ้น และนําประสบการณ ความรู และผลที่ไดรับมาพัฒนาปรับปรุงใน
โอกาสนี้
นอกจากนั้น ผมหวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย สํ า หรั บ
การปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒ จะเปนอีกกาวหนึง่ ของความสําเร็จในการ
ปฏิบัติการพิเศษรวมของกองทัพไทย และนําไปใชในการปองกันประเทศ การปฏิบัติ
ภารกิจรวมกับมิตรประเทศ และการฝกศึกษาอยางเต็มประสิทธิภาพ ผมขอขอบคุณ
คณะกรรมการฯ และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ที่ไดรวมมือกันจัดทําหลักนิยมจนเสร็จ
สมบูรณ เพื่อประโยชนของกองทัพไทย ในการนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติภารกิจ
ในโอกาสตอไป
พลเอก
(ทรงกิตติ จักกาบาตร)
ผูบัญชาการทหารสูงสุด
๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

คํานํา
หลักนิยมกองทัพไทย สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้
ได จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให ผู  บั ง คั บ บั ญ ชา ฝ า ยเสนาธิ ก าร และหน ว ยที่ เ กี่ ย วข อ งของ
กองทัพไทย ไดใชเปนหลักในการปฏิบัติงานและการสรางขีดความสามารถดานการ
ปฏิบัติการพิเศษรวม ตั้งแตขั้นการวางแผนจนถึงขั้นการปฏิบัติการปองกันประเทศ
และสามารถเปนแนวทางในการฝกรวมระหวางเหลาทัพ การฝกรวมกองทัพไทย
รวมทั้งการฝกรวมและผสมกับมิตรประเทศ รวมถึงการปฏิบัติภารกิจในตางประเทศ
การจัดทําหลักนิยมกองทัพไทย สําหรับการปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒
กรมยุทธการทหาร ไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง จากผูแทนหนวยที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติการพิเศษของกองทัพไทย สถาบันการศึกษาทางทหาร และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ รวมกันทํางานดวยความวิริยะ อุตสาหะ จึงนับไดวาหลักนิยมฉบับนี้
จะสามารถนําไปใชปฏิบัติงานได ทั้งในการปฏิบัติการทางทหาร และการปฏิบัติการ
ทางทหารที่มิใชสงคราม รวมทั้งการฝกและการศึกษาอีกดวย
กรมยุทธการทหาร ขอขอบคุณคณะทํางานและผูที่เกี่ยวของที่ไดเสียสละ
และอุทิศตนในการจัดทําหลักนิยมกองทัพไทย สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม
พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้ แตอยางไรก็ตาม การแกไขปรับปรุงยอมเกิดขึน้ ได ภายหลังจากการ
นําไปปฏิบตั งิ านแลว ซึง่ กรมยุทธการทหาร ขอความกรุณาทาน หรือหนวยงานของทาน
แจงคําแนะนําที่เปนประโยชน เพื่อใหคณะทํางานไดนําไปพัฒนาปรับปรุงหลักนิยม
ดังกลาว ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป โดยสงคําแนะนําไปที่ กรมยุทธการทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
พลโท

(เผด็จการ จันทรเสวก)
เจากรมยุทธการทหาร
๒๕ กันยายน ๒๕๕๒
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๔-๑
มีความจําเปนสําหรับการวางแผนการปฏิบัติการพิเศษ
๔-๒ ตัวอยางความตองการขาวกรองของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
๔-๓
๔-๓ การสงกลับสายแพทยของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
๔-๗
๔-๔ การสนับสนุนจากดาวเทียมทางทหารในอวกาศ
๔-๑๒
ตอหนวยปฏิบัติการพิเศษ
๔-๕ การสนับสนุนในดานตาง ๆ ใหกับหนวยปฏิบัติการพิเศษที่ตอเนื่อง ๔-๑๕
ทําใหผลของการปฏิบัติสามารถบรรลุภารกิจไดเปนอยางดี

ภาคผนวกภาพ
ผนวก
ง-๑ การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ในระดับยุทธบริเวณ
ง-๒ การควบคุมบังคับบัญชากําลังรบรวม หนวยรองของ
หนวยปฏิบัติการพิเศษ
ง-๓ แนวคิดการควบคุมบังคับบัญชาตอหนวยรอง
สวนกําลังปฏิบัติการพิเศษ
ง-๔ แนวทางการจัดหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม

หนา
ง-๓๑
ง-๓๔
ง-๓๖
ง-๓๗

บทสรุปผูบังคับบัญชา
•
•
•
•

การปฏิบัติการพิเศษรวม
หนวยปฏิบัติการพิเศษ และกิจหลัก
การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
การสนับสนุนของหนวยปฏิบัติการพิเศษรวม

การปฏิบัติการพิเศษรวม
หลักนิยมเลมนี้ เปนหลักพืน้ ฐาน
ที่จะชวยผูบังคับบัญชาและฝาย
เสนาธิการ ในการวางแผนและ
ปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษร ว มในการ
ปองกันประเทศ

การปฏิบัติการพิเศษ เปนการ
ปฏิบัติการในสภาวะแวดลอมที่
ไมเปนมิตร ตามแผนการทัพ
ที่ครอบคลุมการปฏิบัติการทาง
ทหาร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
แหงชาติ

หลักนิยมกองทัพไทย สําหรับการปฏิบัติการ
พิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒ เลมนี้ พัฒนาจากหลักนิยม
กองทั พ สหรั ฐ อเมริ ก า บทเรี ย นจากการฝ ก ร ว ม
กองทัพไทย การฝกคอบราโกลด และการฝกของ
สถาบั น การศึ ก ษา รวมถึ ง หลั ก การสงคราม และ
แนวคิดในการปองกันประเทศ เพื่อใหผูบังคับบัญชา
และฝายเสนาธิการของกองทัพไทย ใชเปนหลักพืน้ ฐาน
และแนวทางในการวางแผนเตรียมการและการปฏิบัติ
การพิ เ ศษ และได อ ธิ บ ายถึ ง การปฏิ บั ติ ก ารทาง
ทหาร ทั้งการสงครามและมิใชสงคราม การควบคุม
บังคับบัญชา และการสนับสนุนของหนวยปฏิบัติการ
พิเศษ เมื่อตองปฏิบัติภารกิจในการปองกันประเทศ
ในลักษณะของการปฏิบัติการรวม
การปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ เป น การปฏิ บั ติ ก าร
ในสภาวะแวดลอมที่ไมยินยอมและไมเปนมิตร ตาม
แผนการทั พ ที่ ค รอบคลุ ม การปฏิ บั ติ ก ารทางทหาร
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการเมือง ทางทหาร
ทางการทูต ทางขาวสาร และทางเศรษฐกิจ โดยใช
ขีดความสามารถการปฏิบัติการทางทางทหารที่ไมใช
กํ า ลั ง รบตามแบบ มี ก ารปกป ด ลั บ และอํ า พราง
สามารถปฏิบตั โิ ดยอิสระหรือสนธิกบั กําลังรบตามแบบ

ผลสําเร็จของการปฏิบตั กิ ารพิเศษ
ตองอาศัยความชํานาญของบุคคล
และ/หรื อ หน ว ยขนาดเล็ ก ที่ มี
ความชํานาญพิเศษที่หลากหลาย

การปฏิบัติการพิเศษไมถูกจํากัด
ดวยสภาวะแวดลอมใด ๆ

หรือผานกําลังทองถิ่นหรือตัวแทน หรือหนวยอื่น ๆ
ของรัฐบาล การปฏิบัติการพิเศษเปนสวนหนึ่งของ
แผนการปองกันประเทศ โดยมีความมุงหมายและ
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เพิ่ ม ความเป น ไปได ใ นความสํ า เร็ จ ของ
แผนการทัพในยุทธบริเวณ ซึ่งการปฏิบัติการพิเศษ
ต อ งเป น ส ว นที่ ทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ก ารตามแบบนั้ น
สมบูรณ
ผลสําเร็จของการปฏิบัติการพิเศษตองอาศัย
ความชํานาญของบุคคล และ/หรือ หนวยขนาดเล็ก
ทีม่ คี วามชํานาญพิเศษทีห่ ลากหลาย โดยธรรมชาติการ
ปฏิบัติการพิเศษเปนการปฏิบัติการรวม ถึงแมวาเปน
การปฏิบตั ขิ องเหลาทัพเดียว แตสวนมากการวางแผน
และการปฏิบตั จิ ะเปนการปฏิบตั กิ ารรวมทีต่ อ งการการ
สนับสนุน และการประสานรวมที่เปนไปโดยปกติและ
สมํา่ เสมอ การปฏิบตั กิ ารพิเศษไมถกู จํากัดดวยสภาวะ
แวดลอมใด ๆ โดยเฉพาะการวางแผนและการปฏิบัติ
การพิเศษในสงครามและการปฏิบัติทางทหารที่มิใช
สงคราม ซึ่งใชหลักการของการปฏิบัติการพิเศษเชน
เดียวกัน โดยมีลักษณะที่แตกตางจากการปฏิบัติการ
ตามแบบ รวมทั้ ง การประยุ ก ต ใ ช ค วรครอบคลุ ม
ขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหาร ไดแก จังหวะ
การชิงดําเนินการกอน การบังคับใหฝายตรงขามยาย
การวางกําลัง การรบกวน การขยายผล ความพยายาม
ขาวกรอง การแยกการปฏิบัติ ความริเริ่ม เกณฑ
พิจารณาภารกิจดานยุทธการอีกดวย

หนวยปฏิบัติการพิเศษ และกิจหลัก

หนวยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพไทยและ
หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษของ
กองทั พ ไทยและส ว นราชการ สวนราชการที่เกี่ยวของ ประกอบดวย กองทัพบก
ที่ เ กี่ ย วข อ งประกอบด ว ย ทบ. ไดแก กําลังรบพิเศษจากหนวยบัญชาสงครามพิเศษ
กองทัพเรือ ไดแก กําลังรบพิเศษจากหนวยบัญชาการ
ทร. ทอ. และ ตร.

สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และกองพัน
ลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน กองทัพอากาศ ไดแก
กํ า ลั ง รบพิ เ ศษจากกรมปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ หน ว ย
บัญชาการอากาศโยธิน และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไดแก กําลังสวนปฏิบัติการพิเศษจากกองบังคับการ
สนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน และกําลังรบพิเศษและหนวยปฏิบัติการ
พิเศษตอตานการกอการรายสากล รวมทั้งหนวยตาม
แบบที่ไดรับมอบกิจใหปฏิบัติการพิเศษอยางจํากัด
ลั ก ษณะของกํ า ลั ง หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ
ลักษณะของกําลังหนวยปฏิบัติ
การพิเศษ เปนหนวยปฏิบัติการ เปนหนวยปฏิบตั กิ ารรวมโดยธรรมชาติ มีการวางแผน
และปฏิบตั ริ ว ม มีความแตกตางจากหนวยรบตามแบบ
รวมโดยธรรมชาติ
เพื่ อ ให ส ามารถมอบภารกิ จ ได อ ย า งเหมาะสมกั บ
ขีดความสามารถของหนวยและไมควรถูกใชทดแทน
หนวยตามแบบ เนื่องจากเปนหนวยที่มีความชํานาญ
พิเศษในการปฏิบัติภารกิจดวยความรวดเร็วออนตัว
ตามสถานการณ ดํารงชีพไดดวยตนเองโดยไมตอง
ใชการสงกําลัง และเปนสวนเสริมขีดความสามารถ
ของหนวยตามแบบ นอกจากนั้นหนวยปฏิบัติการ
พิเศษ สามารถจัดเปนชุดทีม่ คี วามสามารถหลากหลาย
สมบูรณในตนเอง ทําใหผูบัญชาการกําลังรบรวม
มีกําลังที่มีความออนตัวและขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการที่รวดเร็ว อยางไรก็ตาม หนวยปฏิบัติการ
พิเศษก็มขี ดี จํากัดเชนกัน การใชหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ
ที่ไมเหมาะสมอาจเปนการสรางความเสียหายได
กิ จ หลั ก ของหน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ มี ๒
กิ จ หลั ก ของหน ว ยปฏิ บั ติ ก าร
ประเภท คือ กิจที่ไมมีหนวยใดในกระทรวงกลาโหม
พิเศษ มี ๙ ประการ
ปฏิบัติได และกิจที่หนวยอื่น ๆ ในกระทรวงกลาโหม
ปฏิบัติได แตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนด
เฉพาะ โดยการทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ เหลานี้ หนวยปฏิบตั กิ าร
พิ เ ศษจะเพิ่ ม เติ ม ขี ด ความสามารถของกระทรวง
กลาโหม เพือ่ บรรลุเปาหมายตาง ๆ ทีก่ าํ หนดไว หนวย
ปฏิบัติการพิเศษมีการจัดเตรียมกําลังเฉพาะในการ

บรรลุกิจหลัก ทั้ง ๙ ประการ ไดแก การปฏิบัติการ
โดยตรง การลาดตระเวนพิเศษ การปองกันภายใน
ให กั บ มิ ต รประเทศ สงครามนอกแบบ การต อ สู 
การกอการราย การตอตานการแพรกระจายอาวุธ
ทีม่ อี าํ นาจการทําลายสูง การปฏิบตั กิ ารกิจการพลเรือน
การปฏิบัติการจิตวิทยา และการปฏิบัติการขาวสาร

การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ จะปฏิบตั ิ
ภารกิจใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่ อ การปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษถู ก
บูรณาการไวในแผนและคําสั่ง
ปฏิบัติการทางทหารทั้งปวง

หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษของ
กองทัพไทย สามารถแบงไดเปน
หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษในการ
ปองกันประเทศ และหนวยปฏิบตั ิ
การพิเศษในการปฏิบัติการรวม
และผสม

หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ เปนหนวยในอัตราของ
เหลาทัพ เมือ่ ตองปฏิบตั ภิ ารกิจในการปองกันประเทศ
จะมีการจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม
เพื่อขึ้นการควบคุมบังคับบัญชากับศูนยบัญชาการ
ทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีคณะ
ผูบัญชาการทหาร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ ซึ่ง
การปฏิบตั กิ ารพิเศษใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด ควรบูรณา
การการปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษเข า ไว ใ นแผนและคํ า สั่ ง
การปฏิบัติการทางทหารทั้งปวง ตั้งแตในยามปกติ
ยามสงคราม และมิใชสงคราม โดยจะตองจัดชุดติดตอ
เพือ่ ประสานงานอยางใกลชดิ กับกําลังหนวยปฏิบตั กิ าร
พิเศษที่ปฏิบัติการในยุทธบริเวณ
โดยทั่วไปหนวยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพ
ไทยสามารถแบงมอบไดดังนี้ คือ หนวยปฏิบัติการ
พิเศษในประเทศ โดยปกติจะอยูภายใตการควบคุม
บังคับบัญชาของเหลาทัพ หนวยปฏิบัติการพิเศษใน
การปองกันประเทศ ในขั้นตอบโต จะมีการจัดตั้งกอง
กําลังเฉพาะกิจรวม หนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ
รวม และกองกําลังอื่น ๆ ตามความจําเปน โดยใหขึ้น
การควบคุมบังคับบัญชากับ ศบท.บก.ทท. และในขั้น
การปองกันประเทศ จะเปนการปฏิบัติการยุทธรวม
เพื่อเอาชนะกําลังฝายตรงขาม หนวยปฏิบัติการพิเศษ

ในการปฏิบตั กิ ารรวมและผสม ผูบ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด
อาจสั่งการใหหนวยปฏิบัติการพิเศษขึ้นการควบคุม
บั ง คั บ บั ญ ชากั บ กํ า ลั ง รบหลายชาติ ที่ จั ด จากมิ ต ร
ประเทศในภารกิจปฏิบัติการพิเศษ โดยผานสายการ
บังคับบัญชาของกองทัพไทย
การควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชาหน ว ยปฏิ บั ติ ก าร
การควบคุมบังคับบัญชาหนวย
ปฏิบัติการพิเศษ มี ๓ ขั้นตอน พิเศษ มีการปฏิบัติ ๓ ขั้นตอน คือ ในขั้นปกติ กําลัง
คือ ขั้นปกติ ขั้นตอบโต และ หนวยรบพิเศษของเหลาทัพ ปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่
รับผิดชอบตั้งแตยามปกติ เพื่อการจัดทําขอมูลพื้นที่
ขั้นปองกันประเทศ
ปฏิบัติการและพัฒนาระบบแจงเตือนทางยุทธศาสตร
ในขัน้ ตอบโต กําลังหนวยรบพิเศษเหลาทัพ เริม่ ปฏิบตั ิ
ใน วัน ต. เพือ่ เพิม่ ระดับความเขมขนในการปฏิบตั กิ าร
พิเศษในพืน้ ทีก่ ารรบและพืน้ ทีเ่ ขตหลังของฝายตรงขาม
โดยการจัดตัง้ กองกําลังเฉพาะกิจรวม หนวยเฉพาะกิจ
ปฏิบัติการพิเศษรวม และกองกําลังอื่น ๆ ใน วัน ร.
พรอมทั้งดํารงการติดตอสื่อสารกับ ศบท.บก.ทท.
อยางตอเนื่อง และในขั้นปองกันประเทศ ปฏิบัติ
ตัง้ แตวนั ป. ดวยการจัดกําลังหนวยรบพิเศษรวมและ
กําลังตัวแทนที่จัดตั้งไว ทําสงครามนอกแบบอยาง
เต็มรูปแบบทุกขายงาน เพื่อทําลายความมั่นคงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร
การปฏิบตั กิ ารพิเศษของเหลาทัพ
การจัดหนวยรอง การปฏิบัติการพิเศษของ
ประกอบดวย ปพ.ทบ. ปพ.ทร. เหลาทัพ ประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ หนวยปฏิบัติ
และ ปพ.ทอ.
การพิเศษกองทัพบก ไดแก สวนกําลังปฏิบตั กิ ารพิเศษ
กองทัพบก กําลังเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษกองทัพบก
กําลังรบพิเศษ ฐานปฏิบตั กิ ารรบพิเศษ ฐานปฏิบตั กิ าร
หนา ฐานปฏิบัติการพิเศษแยก และหนวยบินปฏิบัติ
การพิเศษกองทัพบก หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษกองทัพเรือ
ไดแก สวนกําลังปฏิบัติการพิเศษทางเรือ และหนวย

เฉพาะกิจการสงครามพิเศษทางเรือ และหนวยปฏิบัติ
การพิเศษกองทัพอากาศ ไดแก สวนกําลังปฏิบัติการ
พิเศษกองทัพอากาศ หนวยแยกสมทบปฏิบัติการ
พิเศษกองทัพอากาศ สวนปฏิบัติการพิเศษกองทัพ
อากาศ และชุดคนหาชวยชีวติ ชุดควบคุม และปฏิบตั ิ
การในพื้นที่การรบ

การสนับสนุนของหนวยปฏิบัติการพิเศษรวม
หนวยปฏิบัติการพิเศษตองการ
ยุทโธปกรณและการสนับสนุน
ที่เหมาะสมกับความตองการใน
ภารกิจโดยตองมีความออนตัว
เพียงพอตอการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของภารกิจ

คุ ณ สมบั ติ ร  ว มของหน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ
ตองการการสนับสนุนรวมจากเหลาทัพ เพื่อดํารงการ
ปฏิบัติการ ซึ่งโดยปกติจะเปนอิสระและยากลําบาก
(หางไกล) นอกจากนั้น หนวยปฏิบัติการพิเศษตอง
สามารถที่ จ ะใช ร ะบบการสนั บ สนุ น ที่ มี อ ยู  ทั้ ง ปวง
เชน เทคโนโลยีใหม ๆ และการเขาสงขอมูลทางอากาศ
เวลา รายละเอียด การออกแบบ และแหลงขาวทัง้ ปวง
เปนความจําเปนอยางยิ่งในการตรวจสอบเปาหมาย
ตามภารกิจของหนวยปฏิบัติการพิเศษ การกําหนด
เปาหมายที่เกี่ยวของ และการวางแผนและการปฏิบัติ
ธรรมชาติของเปาหมายของหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษและ
เทคนิคตองการการสนับสนุนดานขาวกรอง ซึง่ ตอเนือ่ ง
ในรายละเอียดมากกวาการรบตามแบบ การสนับสนุน
ตอตานขาวกรองตองนําไปพิจารณา เพือ่ ปองกันภารกิจ
ของหนวยปฏิบัติการพิเศษที่ออนไหว ผูบังคับหนวย
ปฏิบัติการพิเศษในยุทธบริเวณ (หรือเมื่อจัดตั้งกําลัง
รบรวม โดยมีผูบังคับหนวยปฏิบัติการพิเศษรวม)
ตรวจสอบความตองการทางการสนับสนุน สําหรับ
หนวยปฏิบัติการพิเศษยุทธบริเวณตอผูบัญชาการ
ภาคพื้นการสนับสนุนทางการสงกําลัง สําหรับหนวย
ปฏิบัติการพิเศษทางบกสามารถจัดไดหลายแบบ เชน
การสนับสนุนของเหลาทัพ การสนับสนุนรวมของยุทธ
บริเวณ การสนับสนุนไมตามแบบ การสนับสนุนแบบ

พิเศษ หรือการสนับสนุนของประเทศเจาบาน รูปแบบ
การสนับสนุนทางการแพทยของหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ
คอนขางจํากัดตามโครงสรางและขอจํากัดของจํานวน
บุคลากรทีม่ ขี ดี ความสามารถทางการทหาร การเตรียม
การสนั บ สนุ น ทางการแพทย เ พิ่ ม เติ ม ให กั บ หน ว ย
ปฏิบตั กิ ารพิเศษขึน้ อยูก บั การวางแผนลวงหนารวมกับ
โครงสรางของการแพทยของหนวยรบตามแบบ ระบบ
ควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการ สําหรับหนวยปฏิบัติ
การพิเศษตองทันสมัย ปลอดภัยใชรวมกับหนวย
อื่นได และออนตัวเพื่อใหสามารถออกแบบใหรองรับ
ภารกิจตาง ๆ ของหนวยปฏิบัติการพิเศษได รวมทั้ง
ความออนไหวทางการเมืองของการปฏิบัติการพิเศษ
จะเปนตัวกําหนดแนวทางในการประชาสัมพันธที่มี
ความละเอียดและถูกตองซึง่ ตองอนุมตั กิ อ นการปฏิบตั ิ
ชางภาพสนาม สนับสนุนหนวยปฏิบัติการ
พิเศษเพื่อแสดงใหเห็นธรรมชาติการปฏิบัติงานจริง
และการสนับสนุนทางอากาศจัดเพื่อประสิทธิภาพของ
หนวยปฏิบัติการพิเศษในภารกิจที่รับผิดชอบ
การสนับสนุนทางอวกาศมีเพือ่ ประสานผูบ งั คับ
หนวยปฏิบัติการพิเศษเขาใจขีดความสามารถในการ
สนับสนุนและเพื่อการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตรเปน
ความจํ า เป น ต อ ความสํ า เร็ จ ภารกิ จ ของการปฏิ บั ติ
การพิเศษ ตั้งแตการวางแผนขั้นตนจนถึงการปฏิบัติ
ขอมูลขาวทหารเกีย่ วกับสภาพแวดลอมจะตองบรรจุใน
ขั้นตอนการตัดสินใจ
นอกจากนั้น การสนับสนุนทางการบริการ
ขาวสารและภูมิสารสนเทศและการยิงสนับสนุนใหกับ
หนวยปฏิบัติการพิเศษจะตองไดรับการพิจารณาและ
วางแผนรวมกับการปฏิบัติการพิเศษอีกดวย

การศึกษาและการฝกอบรมของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
หนวยปฏิบัติการพิเศษตองการ
หนวยปฏิบัติการพิเศษตองการทั้งการศึกษา
การฝกและการศึกษาซึง่ สอดคลอง ในเรื่องการฝกทางทหารเปนหลักและการฝกความ
กับความตองการปฏิบตั กิ ารพิเศษ ชํานาญพิเศษ เพื่อใหมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
นัน้ ๆ
การพิ เศษ การฝ ก พิ เศษหน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษ
ประกอบดวย ทั้งการฝกความชํานาญเปนบุคคล และ
การฝกเปนหนวยเพิ่มเติมเพื่อความพรอมรบสูงสุด

การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ของกองทัพสหรัฐอเมริกา

ความสําเร็จของการปฏิบัติการ
พิเศษตองการความรับผิดชอบที่
ชัดเจน การตอบสนอง การควบคุม
บังคับบัญชา โดยสวนควบคุม
บังคับบัญชาของหนวยปฏิบตั กิ าร
พิเศษ

นอกเหนือจากการควบคุมและสั่งการ โดย
รัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม (สหรัฐฯ) กําลังหนวย
ปฏิบัติการพิเศษที่มีที่ตั้งในประเทศสหรัฐฯ อยูภายใต
การควบคุมบังคับบัญชาของ ผูบ ญ
ั ชาการหนวยปฏิบตั ิ
การพิเศษ (USSOC) ซึง่ เปนผูบ งั คับบัญชา (Combatant
Command กําลังหนวยปฏิบัติการพิเศษที่บรรจุมอบ
ใหผูบัญชาการภาคพื้น ซึ่งจะอยูภายใตการควบคุม
บังคับบัญชาของผูบ ญ
ั ชาการกําลังทหารสหรัฐฯ ภาคพืน้
การควบคุมบังคับบัญชาของหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษจะ
ต อ งปฏิ บั ติ ภ ายในสายการบั ง คั บ บั ญ ชาของหน ว ย
ปฏิบัติการพิเศษ
โดยปกติการควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบตั ิ
การพิเศษกระทําผานผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการ
พิ เศษภาคพื้ น (Theater Special Operation
Command : TSOC) หรือหนวยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ าร
พิเศษรวม
ถึงแมวาการใชหนวยปฏิบัติการพิเศษ หนวย
ปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยา และหน ว ยปฏิ บั ติ ก ารกิ จ การ
พลเรือน ในการสนับสนุนทัง้ การปฏิบตั กิ ารพิเศษ และ
การปฏิบตั กิ ารตามแบบ การควบคุมบังคับบัญชายังคง
เปนไปตามที่กลาว

การลดความขัดแยงและการประสานงานกับกําลังรบ
ตามแบบเปนขอหวงใยที่สําคัญเสมอสําหรับผูบังคับ
หนวยปฏิบัติการพิเศษ เพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกัน
ของหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษและหนวยกําลังรบตามแบบ
เปนไปดวยความสมบูรณ หนวยปฏิบัติการพิเศษ
ตองดํารงการจัดนายทหารติดตอที่มีประสิทธิภาพ
กับหนวยรองของกําลังรบรวม เพื่อประกันการดํารง
เอกภาพการบังคับบัญชาและลดความเสีย่ งจากการลวง
และการเขาใจผิด

การปฏิบัติการพิเศษรวม

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

บทที่ ๑
การปฏิบัติการพิเศษรวม
๑. กลาวนํา
หลักนิยมกองทัพไทย สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒ เลมนี้
พัฒนาจากหลักนิยมของกองทัพสหรัฐอเมริกา บทเรียนจากการฝกรวมกองทัพไทย
การฝกคอบราโกลด และการฝกของสถาบันการศึกษา รวมถึงหลักการสงคราม
และแนวความคิดในการปองกันประเทศ เพื่อใหผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ
ของกองทัพไทย ใชเปนหลักพื้นฐานและแนวทางในการเตรียมการ การวางแผน
และการปฏิบัติการพิเศษ และไดอธิบายถึงการปฏิบัติการทางทหาร ทั้งในสงคราม
และมิใชสงคราม การควบคุมบังคับบัญชา และการสนับสนุนของหนวยปฏิบัติ
การพิ เ ศษ เมื่ อ ต อ งปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในการป อ งกั น ประเทศ ในลั ก ษณะของการ
ปฏิบัติการรวม
๒. การปฏิบัติการพิเศษ
ก. เปนการปฏิบตั กิ ารทีก่ ระทําในสภาวะแวดลอมทีไ่ มยนิ ยอมและไมเปนมิตร
หรือมีความออนไหวทางการเมือง เพื่อบรรลุวัตถุประสงคทางการเมือง
ทางทหาร ทางการทูต และทางขาวสาร และ/หรือทางเศรษฐกิจ ซึ่งใชขีด
ความสามารถทางทหารสําหรับที่ซึ่งไมมีความตองการกําลังรบตามแบบ
การปฏิบัติการเหลานี้มักตองการขีดความสามารถในการปกปด ลับ และ
อําพราง การปฏิบัติการพิเศษสามารถใชครอบคลุมขอบเขตของการ
ปฏิบัติการทางทหาร สามารถปฏิบัติโดยอิสระหรือโดยการประสานงาน
หรือสนธิกําลังกับการปฏิบัติการของกําลังรบตามแบบ หรือหนวยงาน
อื่น ๆ ของรัฐบาล และอาจรวมถึงการปฏิบัติการ โดยรวมกับ หรือผาน
กองบัญชาการกองทัพไทย
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กําลังประจําถิ่น หรือทองถิ่น หรือตัวแทน การปฏิบัติการพิเศษแตกตาง
จากการรบตามแบบในระดับของความเสีย่ งทางกายภาพและทางการเมือง
เทคนิคในการปฏิบัติ แบบของการใชกําลัง อิสระจากการสนับสนุน
ของฝายเรา และอาศัยขาวกรองการรบที่มีรายละเอียดและทรัพยากร
ในพื้นที่ปฏิบัติการ
ข. การปฏิบตั กิ ารพิเศษเปนสวนหนึง่ ของแผนปองกันประเทศในยุทธบริเวณ
ขณะที่ ก ารปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษสามารถปฏิ บั ติ ฝ  า ยเดี ย วเพื่ อ สนั บ สนุ น
การปฏิบัติในยุทธบริเวณโดยเฉพาะหรือวัตถุประสงคของชาติ สวนให¬ญ
ของการปฏิบัติการพิเศษมีความมุงหมาย เพื่อเพิ่มความเปนไปไดของ
ความสําเร็จของแผนการทัพในยุทธบริเวณโดยรวม การปฏิบตั กิ ารพิเศษ
ตองเปนสวนที่ทําใหการรบตามแบบสมบูรณ

รูป ๑-๑ หนวยปฏิบัติการพิเศษจะตองใชความชํานาญ
อยางสูงในการปฏิบัติภารกิจ

ค. ผลสําเร็จของการปฏิบัติการพิเศษอาศัยความชํานาญ¬ของบุคคลและหรือ
หนวยขนาดเล็กที่มีความชํานาญ¬พิเศษที่หลากหลาย ไมใชความชํานา¬ญ
ของการรบตามแบบโดยใชการดัดแปลง ปฏิบัติการที่ไมไดเตรียมการ
การเปลี่ยนแปลงใหม และความมั่นใจ เปนหนวยการขนาดเล็กที่มี
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ขีดความสามารถเฉพาะและความพอเพียงในตนเอง (สําหรับระยะ
เวลาสั้น ๆ) ของหนวยปฏิบัติการพิเศษ เพื่อใหตอบสนองความตองการ
ทางทหารที่เหมาะสมและเปนไปได การตอบสนองเหลานี้อาจจะไมนํามา
ซึ่งระดับของความรับผิดชอบทางการเมืองหรือความเสี่ยงตอการเพิ่ม
ความรุนแรงของสถานการณ ซึ่งโดยปกติจะเกี่ยวของกับการใชกําลัง
รบตามแบบขนาดที่ให¬ญขึ้นหรือชัดเจนกวา
ง. การปฏิบัติการพิเศษสามารถปฏิบัติโดยตรงตอฝายตรงขามในการโจมตี
เพียงภารกิจเดียว เชน การตีโฉบฉวยตอปมการติดตอสื่อสารที่สําคั¬ญ
หรือปฏิบัติทางออม เชน การชวยเหลือในการจัดตั้งหนวย การฝก และ
การสนับสนุนกองกําลังกองโจร สําหรับสงครามนอกแบบ หรือกําลัง
ของประเทศเจาบาน สําหรับการปองกันภายในใหกับมิตรประเทศ หรือ
ผานการปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อสรางอิทธิพลตอกําลังทหารฝายตรงขาม
หรือประชาชนในทองถิ่น ในทุก ๆ กรณีไดผลเกินความคาดหมาย
เมื่อเทียบกับขนาดของกําลังที่ใชในการปฏิบัติ
จ. โดยธรรมชาติการปฏิบตั กิ ารพิเศษเปนการปฏิบตั ริ ว ม ถึงแมวา การปฏิบตั ิ
เหลานี้อาจเปนการปฏิบัติของเหลาทัพเดียว แตสวนมากการวางแผน
และการปฏิบัติจะเปนการปฏิบัติการรวมที่ตองการการสนับสนุน และ
การประสานงานรวมอยางตลอดเวลาและสมํ่าเสมอ
๓. การปฏิบตั การ
ิ พิเศษและขอบเขตของการปฏิบตั การ
ิ ทางทหาร ประกอบดวย
การปฏิบัติทั้งสภาวะสงคราม และการปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม
โครงสรางนีช้ ว ยผูบ งั คับบัญ
¬ ชา ในการเชือ่ มโยงสถานการณภายในยุทธบริเวณ
สามารถอธิบายจากเงื่อนไขตาง ๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร ถึง
แมวาในแตละขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหาร จะถูกอธิบายอยูในเงื่อนไข
ซึ่งไมตอเนื่องกัน (ในเหตุการณตามความเปนจริงอาจไมมีลักษณะแตกตางที่ชัดเจน
กําหนดการสิ้นสุดและการเริ่มตนในแตละสภาวะ) สิ่งเหลานี้กําหนดความสามารถ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ใหกับผูบั¬ญชาการกําลังรบรวม ที่จะอธิบายสถานการณใด ๆ ในเกณฑที่ชัดเจน และ
อํานวยการใหผูบั¬ญชาการกําลังรบรวม กําหนดความตองการ กลไกทางยุทธศาสตร
และทรัพยากรตาง ๆ ใหเหมาะกับภัยคุกคาม การปฏิบัติการพิเศษไมถูกจํากัดดวย
สภาวะแวดลอมใด ๆ โดยเฉพาะการวางแผนและการปฏิบัติการพิเศษในสงคราม
และการปฏิ บั ติ ท างทหารที่ มิ ใ ช ส งคราม ใช ห ลั ก การของการปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ
เชนเดียวกัน

รูป ๑-๒ ขอบเขตการปฏิบัติการทางทหาร

ก. สภาวะสงคราม การปฏิบัติการพิเศษสามารถปฏิบัติตลอดขอบเขต
ของการปฏิบัติการทางทหารในทุกระดับของสงคราม และตลอดทุกขั้น
ของการทัพ ผูบ ญ
¬ั ชาการและสวนวางแผนควรมุง เนนการปฏิบตั กิ ารพิเศษ
ในระดับยุทธศาสตรและยุทธการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แมวา
ประโยชน สู ง สุ ด จะอยู  ใ นระดั บ ยุ ท ธศาสตร แ ต ก ารปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ
ยังสามารถใชในการปฏิบัติทางยุทธวิธีไดดวย
๑) รัฐบาลกําหนดวัตถุประสงคแหงชาติ และอนุมตั วิ ธิ ที างทหารเพือ่ บรรลุ
วัตถุประสงคนั้น ในการติดตามวัตถุประสงคเหลานี้ การปฏิบัติการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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พิเศษอาจปฏิบตั ภิ ายใตการกํากับดูแลโดยตรงของรองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒) วัตถุประสงคระดับยุทธบริเวณ กําหนดโดยผูบั¬ญชาการทหารสูงสุด
ตามวัตถุประสงคแหงชาติ และเปนสวนประกอบของแผนการทัพ
ในยุทธบริเวณ การสนธิของการปฏิบตั กิ ารพิเศษผานหนวยเฉพาะกิจ
ปฏิบตั กิ ารพิเศษ สามารถชวยใหผบู ญ
¬ั ชาการบรรลุวตั ถุประสงคเหลานี้
๓) วัตถุประสงคระดับยุทธการ กําหนดโดยหนวยรองของกําลังรบรวม
สนับสนุนวัตถุประสงคระดับยุทธบริเวณ และนําไปสูความสําเร็จ
ในยุ ท ธบริ เ วณโดยตรง การปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษจั ด ให ผู  บั ญ ชาการ
กําลังรบรวมมีทางเลือก เชน การปองปรามที่ออนตัว หรือมีขีดความ
สามารถในการตอบโตสภาวะวิกฤติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคระดับ
ยุทธการ
๔) การปฏิบัติการพิเศษอาจปฏิบัติการสนับสนุนวัตถุประสงคระดับ
ยุทธวิธขี องกําลังรบตามแบบ จะตองเปนกิจทีส่ าํ คัญยิง่ ตอความสําเร็จ
ของวัตถุประสงคระดับยุทธศาสตร หรือยุทธการของกําลังตามแบบ
ข. การปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม คือ การปฏิบัติซึ่งรวมการใชขีด
ความสามารถทางทหาร ในการปฏิบัติการทางทหารที่ยังไมถึงระดับ
สงคราม การปฏิบัติทางทหารเหลานี้สามารถนําไปใชผสมกับเครื่องมือ
พลังอํานาจของชาติอื่น ๆ และเกิดขึ้นกอน ระหวาง และหลังสงคราม
สําหรับการปฏิบตั กิ ารรบขนาดใหญ ปกติจะเกีย่ วของกับสงคราม ถึงแมวา
การปฏิบัติการเหลานี้จะปฏิบัติภายนอกประเทศ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการขัดขวางสงคราม และสนับสนุนสันติภาพ การปฏิบัติเหลานี้
ยังสามารถรวมถึงการสนับสนุนทางทหารตอเจาหนาที่พลเรือนภายใน
ประเทศดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อปฏิบัติภารกิจภายนอกประเทศ
การปฏิบตั กิ ารพิเศษอาจเปนวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ของการปฏิบตั เิ พือ่ ใหวตั ถุประสงค
กองบัญชาการกองทัพไทย
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๔.
ก.

ข.

ค.
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ดังนั้น ผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการควรเขาใจขีดความสามารถของ
หนวยปฏิบัติการพิเศษเมื่อมีการพัฒนาแผนในยุทธบริเวณ
คุณลักษณะของการปฏิบัติการพิเศษ
การปฏิบตั การ
ิ พิเศษมีลักษณะทีแตกต
่
างจากการปฏิบตั การ
ิ ตามแบบ คือ
สามารถออกแบบและปฏิบัติเพื่อสรางอิทธิพลตอความตั้งใจของผูนํา
และประเทศเปาหมาย เพื่อสรางสภาวะที่เกื้อกูลสนับสนุนจุดมุงหมาย
หรือวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรของชาติ ซึ่งอาจรวมถึงการปฏิบัติ
ในระยะยาวเพือ่ บรรลุผลลัพธทตี่ อ งการ โดยหลักการแลว การปฏิบตั กิ าร
พิเศษอาจมุงตรงตอเปาหมายที่คุมคาและมีความสําคั¬ญทางยุทธศาสตร
เปนหลัก การปฏิบตั กิ ารพิเศษมักปฏิบตั ใิ นเวลาจํากัดและอาศัยการจูโจม
การรักษาความลับ ความกลาหา¬ญ และมักใชการลวงเพื่อใหบรรลุภารกิจ
ภารกิจของการปฏิบัติการพิเศษมีหลายลักษณะ เชน การปฏิบัติการทาง
ทหารทั่วไป การปฏิบัติการลับ หรือปกปด เปนตน การปฏิบัติการพิเศษ
บางอยางอาจรวมถึงเกณฑเสี่ยงทางกายภาพและทางการเมืองสูง และ
มีความเปนไปไดสําหรับผลตอบแทนที่สูง หากการปฏิบัติการในครั้งแรก
ไมประสบผลสําเร็จ โดยอาจไมมีโอกาสที่จะปฏิบัติในครั้งตอไป
การปฏิบัติการพิเศษโดยปกติตองการการวางแผนระดับยุทธวิธี การ
ขาวกรองโดยละเอียด ความรูท างวัฒนธรรม ภาษาทองถิน่ ในพืน้ ทีท่ ปี่ ฏิบตั ิ
ภารกิจ และการฝกอบรมอยางจริงจัง ซึง่ ตองถือวา การซักซอมการปฏิบตั ิ
เปนสวนหนึ่งของทุกภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
การปฏิบตั กิ ารพิเศษมักปฏิบตั ใิ นระยะทางทีห่ า งจากฐานปฏิบตั กิ ารมาก ๆ
จําเปนตองใชระบบการสื่อสารสมัยใหม และวิธีการตาง ๆ เพื่อสนับสนุน
การแทรกซึมเขา และนํากําลังออกจากพื้นที่ฝายตรงขาม (ไมเปนมิตร
ไมยอมรับ และมีความออนไหวดานการเมือง)

กองบัญชาการกองทัพไทย
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ง. การปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษต อ งการใช กํ า ลั ง ที่ มี ก ารจั ด โดยเฉพาะ และ
เหมาะสมกับภารกิจ หนวยปฏิบัติการพิเศษตองการการฝกที่มีรูปแบบ
เฉพาะ การพัฒนา การจัดหา การใชอาวุธ และยุทธภัณฑที่แตกตางจาก
กําลังรบตามแบบ
๕. การปฏิบัติการพิเศษและหลักการสงคราม
หลักการสงครามถูกนํามาใชกับการปฏิบัติการพิเศษ เชนเดียวกับการปฏิบัติ
ตามแบบ อยางไรก็ตามในบางกรณีเฉพาะบางหลักการมีการเนนที่ตางออกไปในการ
ปฏิบัติของการปฏิบัติการพิเศษ เพราะวาการปฏิบัติการพิเศษสวนใหญจะปฏิบัติ
โดยหนวยขนาดเล็ก ผูบัญชาการและฝายเสนาธิการ จะตองมีเขาใจและประยุกตใช
หลักการสงครามในการปฏิบัติการพิเศษได (รูป ๑-๒)

รูป ๑-๓ หลักการสงคราม

ก. การดํารงความมุง หมาย การปฏิบตั กิ ารพิเศษเปนเครือ่ งมือทีด่ ที สี่ ดุ ในการ
ดํารงความมุงหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางยุทธศาสตร และทาง
ยุทธการของผูบ งั คับบัญ
¬ ชา ภารกิจมีลกั ษณะการใชกาํ ลังทีจ่ าํ กัด ตองการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ข.

ค.

ง.
จ.
ฉ.

ช.

การปฏิบัติการพิเศษรวม

ความแมนยําสูง มีความทาทาย กลมกลืนกับสภาพแวดลอม รวมทั้ง
การกําบังและซอนพราง และอาจจะอยูนอกพื้นที่การรบโดยตรง
การรุก การปฏิบัติการพิเศษเปนการปฏิบัติการเชิงรุกโดยธรรมชาติ
เพราะเปนการปฏิบตั เิ พือ่ คนหา โจมตีหรือเขาตอสูเพือ่ บังคับหรือขัดขวาง
การปฏิบัติของฝายตรงขาม โดยใชขีดความสามารถเชิงรุกของหนวย
ปฏิบตั กิ ารพิเศษ ชวยเหลือผูบ งั คับบัญ
¬ ชา ใหบรรลุผลสําเร็จตามทีต่ อ งการ
การรวมกําลัง การปฏิบัติการพิเศษเปนการรวบรวมอํานาจกําลังรบ
ณ เวลา และสถานที่ที่ไดเลือกไว เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จขั้นแตกหัก
การรวมอํานาจกําลังรบ ในขณะที่ตองหลีกเลี่ยงการรวมกําลังทําให
หนวยปฏิบัติการพิเศษ ตองคํานึงถึงจํานวนความสูญเสียของทั้งคน และ
ทรัพยากรใหนอยที่สุด ขีดความสามารถของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ที่จะโจมตีตอจุดศูนยดุลที่สําคัญตาง ๆ อาจสรางผลสําเร็จ เทากับ
ผลที่ไดรับจากกําลังขนาดใหญ
การออมกําลัง โดยธรรมชาติของหนวยปฏิบัติการพิเศษ การออมกําลัง
เปนหลักการทีส่ าํ คัญตอความสําเร็จในการปฏิบตั กิ าร ซึง่ ทําใหหนวยตอง
มีขนาดเล็ก และมีขีดความสามารถสูง
การดําเนินกลยุทธ ขีดความสามารถของหนวยปฏิบัติการพิเศษในการ
ดําเนินกลยุทธ อํานวยใหโจมตีฝายตรงขามในสถานที่และเวลาที่ฝาย
ตรงขามลอแหลมมากที่สุด และหลีกเลี่ยงจุดแข็งของฝายตรงขาม
เอกภาพในการบังคับบัญชา เอกภาพการบังคับบัญชาจะสงเสริมใหเกิด
เอกภาพในความพยายาม และใหผบู งั คับบัญชาสนธิการปฏิบตั กิ ารพิเศษ
กับทุกลักษณะของแผนการทัพ การควบคุมและบัญชาการของหนวย
ปฏิบัติการพิเศษจะมีการปรับใหเหมาะสมกับแตละภารกิจเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการรักษาเอกภาพในการบังคับบัญชา
การระวังปองกัน การวางแผนและการปฏิบัติการพิเศษตองมีการรักษา
ความลับในระดับสูง ควบคูไปกับการรักษาความปลอดภัยทางการยุทธ

กองบัญชาการกองทัพไทย

๑-8

การปฏิบัติการพิเศษรวม

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

และการพิทักษกําลังรบ เพื่อปองกันลักษณะของภารกิจที่ลับ/ปกปด
เนื่องดวยความละเอียดออนทางการเมืองและทางยุทธการ การวางแผน
การปฏิบัติการพิเศษสวนให¬ญจะใชวิธีการแบงสวนงาน และจํากัดเฉพาะ
เจาหนาที่ที่จําเปนตองทราบเทานั้น การปฏิบัติการพิเศษตองจัดใหความ
สมดุลระหวางการรักษาความปลอดภัยกับความจําเปนในซักซอมและ
สนธิการปฏิบัติการกับการใชกําลังทหารอื่น ๆ เพื่อใหอํานวยตอเอกภาพ
ของความพยายาม และชวยหลีกเลี่ยงการทําอันตรายฝายเดียวกัน
นอกจากนี้ การวางแผนและการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย
อยางเหมาะสมเปนสิ่งจําเปนตอการพิทักษกําลังรบของหนวยปฏิบัติการ
พิเศษ การกําหนดขนาดในการปฏิบัติของกําลังเหลานี้ หนวยปฏิบัติการ
พิเศษมีจดุ ออนตอการตอบโตหนวยตามแบบทีใ่ ห¬ญกวาของฝายตรงขาม
ที่อาจเกิดขึ้น
ซ. การจูโจม การจูโจมมักเปนหลักการที่สําคั¬ญที่สุดตอความสําเร็จและ
ความอยูรอดของหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ แมวาไมสามารถบรรลุการจูโจม
ทางยุทธศาสตรที่สมบูรณ การปฏิบัติการพิเศษจะตองกระทําใหสําเร็จ
ระดับยุทธการและยุทธวิธีใหถึงขอบเขตที่ฝายตรงขามจะไมสามารถ
ตอบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ
ด. ความ ง า ย ถึ ง แม ว  า หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษอาจต อ งการวิ ธี ก ารและ
ยุทโธปกรณสมัยใหมมีลักษณะเฉพาะ แตแผนการใชกําลังของหนวย
เหลานี้จะตองงายและตรงเปาหมาย เพื่อทําใหเขาใจงายภายใตความ
ตึ ง เครี ย ดของสภาพแวดล อ มในการปฏิ บั ติ และปรั บ ให เ หมาะกั บ
สถานการณที่เปลี่ยนไป
๖. การปฏิบัติการพิเศษและหลักการปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม
หนวยปฏิบัติการพิเศษ และขีดความสามารถเฉพาะของหนวยเหลานี้เปน
ทรัพยากรที่มีคาในปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม หนวยปฏิบัติการพิเศษจะมี
กองบัญชาการกองทัพไทย
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การปฏิบัติการพิเศษรวม

ความชํานาญในพื้นที่โดยมีกําลังพลที่มีความคุนเคยกับวัฒนธรรมและภาษาที่พบใน
พื้นที่ปฏิบัติการ และสามารถจัดใหมีการติดตอประสานงานเพื่อใหเกิดความสะดวก
ตอการปฏิบัติงานรวมกันในการปฏิบัติการรวม/ผสม รวมทั้งสวนราชการ เอกชน
พลเรือนอื่น ๆ หลักสําหรับการปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม แสดงอยูในรูป
๑-๓ สําหรับรายละเอียด ดูในหลักนิยมการปฏิบัติการรวมกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
ดานยุทธการรวม

รูป ๑-๔ หลักสําหรับการปฏิบัติการทางทหารทีมิ่ ใชสงคราม

๗. ลักษณะของสงครามการปฏิบัติการพิเศษ การประยุกตใชกับการปฏิบัติการ
พิเศษควรครอบคลุมขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหาร
ก. จังหวะ เปนคุณสมบัตขิ อ หนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญ
¬ ตอขีดความสามารถของหนวย
ปฏิบัติการพิเศษที่จะปฏิบัติการดวยความรวดเร็วซึ่งจะอํานวยใหหนวย
ปฏิบัติการพิเศษสามารถรวมอํานาจกําลังรบ ณ เวลาและสถานที่ที่ตอง
การได เพื่อใหบรรลุภารกิจและทําการถอนกําลังกอนที่ฝายตรงขาม
จะสามารถตอบโต จังหวะที่ดีและเหมาะสมจะชวยชดเชยอํานาจการยิง
กองบัญชาการกองทัพไทย

๑-10

การปฏิบัติการพิเศษรวม

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

ที่มีจํานวนนอย หรือจํากัด โดยจะไมยอมใหฝายตรงขามนําอํานาจกําลัง
รบหลัก (ในเรื่องของจํานวนกําลังพล) เขามาขัดขวางกําลังหนวยปฏิบัติ
การพิเศษ ในขณะเดียวกัน จังหวะทีด่ แี ละเหมาะสมทําใหมคี วามปลอดภัย
โดยอาศัยความเร็ว และเปนเกณฑเสี่ยงที่ใครครวญ¬แลว และยอมรับได
ข. การชิงดําเนินการกอน หนวยปฏิบัติการพิเศษครองความคิดริเริ่ม เพื่อ
ลิดรอนขีดความสามารถของฝายตรงขามกอนการสูรบ โดยทางตรงหรือ
ใหการสนับสนุนกําลังรบตามแบบ หนวยปฏิบัติการพิเศษปฏิบัติเรื่องนี้
โดยอาศัยการปฏิบตั กิ ารปองกันภายในใหกบั มิตรประเทศ และการปฏิบตั ิ
ในการสงครามนอกแบบ เพื่อสรางการปองกันพื้นเมืองและขีดความ
สามารถดานขาวกรอง การปฏิบัติการจิตวิทยา ที่มุงตอผูนําของฝายตรง
ขาม กําลังทหาร และประชาชน การปฏิบัติการระหวางพลเรือน-ทหาร
ในพื้นที่ นํามาภายใตการควบคุมของฝายเรา การยับยั้งการแพรกระจาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ภารกิจการปฏิบัติโดยตรงตอเปาหมาย
ทางยุทธศาสตรหรือทางยุทธการทีส่ าํ คัญของฝายตรงขาม และการปฏิบตั ิ
การตอตานการกอการราย หนวยปฏิบัติการพิเศษที่วางกําลังในพื้นที่
จะหาขาวสารเกี่ยวกับมุมมอง เจตนา และขาวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยรบพิเศษใหกับผูบังคับบัญชา
ค. การบังคับใหฝายตรงขามยายการวางกําลัง การปฏิบัติการพิเศษทําให
กําลังฝายตรงขามไมสามารถวางกําลังในตําแหนงที่กําหนดไว โดยบังคับ
ใหเคลื่อนออกจากตําแหนงเหลานั้น หรือลิดรอนขีดความสามารถฝาย
ตรงขาม จนไมสามารถใชประโยชนจากความไดเปรียบ ภารกิจการปฏิบตั ิ
โดยตรง อาจบังคับใหฝา ยตรงขามปรับการวางกําลังของกําลังรบออกจาก
พื้นที่การรบหลัก เชน การกอวินาศกรรม เสนทางคมนาคม เพื่อใหฝาย
ตรงขามตองนํากําลังมาปองกันเสนทางคมนาคม และพืน้ ทีล่ อ แหลมอืน่ ๆ
การปฏิบตั กิ ารจิตวิทยา ในฐานะทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของการปฏิบตั กิ ารขาวสาร
อาจหันเหความสนใจหรือเปนการลวง ที่จะทําใหฝายตรงขามวางกําลัง
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ในรูปแบบที่อํานวยประโยชนตอกําลังฝายเรา หนวยปฏิบัติการพิเศษที่
สั่งการใหกําลังของกลุมตอตานหรือกําลังกองโจร เพื่อที่จะทําใหฝายตรง
ขามกระจายกําลังของตนจนเบาบาง (โดยอาศัยการสงครามนอกแบบ)
หรือ หากเปนการปฏิบัติการปองกันภายในใหกับมิตรประเทศ เชน
การชวยเหลือประเทศเจาบานในการสรางเกราะคุมกัน เปนสวนหนึ่ง
ซึ่งทําใหสภาพแวดลอมปลอดภัยและทําใหหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล
สามารถปฏิบัติเพื่อขจัดสาเหตุของการกอความไมสงบได
ง. การรบกวน การปฏิบัติการพิเศษรบกวนฝายตรงขามโดยอาศัยการโจมตี
ตอเปาหมายทางยุทธศาสตรและทางยุทธการและจุดศูนยดลุ ซึง่ อาจทําให
ฝายตรงขามไมสามารถยับยั้งการเคลื่อนไหวของฝายเราได การปฏิบัติ
การพิ เ ศษสามารถรบกวนฝ า ยตรงข า มด ว ยการลาดตระเวนพิ เ ศษ
สนับสนุน การปฏิบัติดานยุทธการของกําลังรบตามแบบ การปฏิบัติ
โดยตรง เพื่อโจมตีตอเปาหมายทางยุทธการที่สําคัญ การปฏิบัติการ
ขาวสาร เพื่อรบกวนการตกลงใจของฝายตรงขาม และการปฏิบัติการ
จิตวิทยา เพื่อมุงไปที่ผูนําทางทหาร-พลเรือน กําลังทหาร และประชากร
ฝายตรงขาม พรอมกับทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ หรือพันธมิตรทางการ
ทหารของฝายตรงขาม กําลังกองโจรซึ่งไดรับการฝกในการปฏิบัติการ
สงครามนอกแบบ สามารถโจมตีโดยตรงตอฝายตรงขาม เพื่อเปน
การรบกวนการปฏิบัติการของฝายตรงขาม และเมื่อใชหนวยปฏิบัติการ
พิเศษ พยายามหลีกเลี่ยงจุดแข็ง โดยโจมตีจุดออนของฝายตรงขาม
จ. การขยายผล การปฏิบัติการพิเศษทําใหผูบัญชาการกําลังรบตามแบบมี
เครื่องมือหลายชนิดในการทําลายความพยายามของฝายตรงขามในการ
ขัดขวางฝายเรา การใชประโยชนของจุดออนทางจิตวิทยาสามารถทําให
กองทัพฝายตรงขามเสียขวัญ ทําใหการแกปญหาของผูนําฝายตรงขาม
ออนแอลง ทําใหประชากรพลเรือนของชาติฝายตรงขามไมใหความ
รวมมือกับผูน าํ ของตนเอง และลดหรือขจัดแหลงสนับสนุนภายนอกใด ๆ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ที่มีอยู การปฏิบัติภารกิจโดยตรง และการสงครามนอกแบบ สามารถ
สรางความรูสึกวามีกําลังฝายเรามีมากเกินกวาฝายตรงขามที่จะตอตาน
ไดดวยการทําใหฝายตรงขามไมมีพื้นที่ที่ปลอดภัยและกําลังฝายตรงขาม
ในพื้นที่สวนหลังสามารถที่จะถูกโจมตีเมื่อใดก็ได ซึ่งจะทําใหขวัญ
และกําลังใจของฝายตรงขามลดลงไดอยางมาก
ฉ. ความพยายามหลัก ผูบังคับบัญชาจะตองกําหนดความพยายามหลัก
สําหรับทุกปฏิบัติการ กิจกรรม หนวย หรือพื้นที่ที่ผูบังคับบัญชากําหนด
ประกอบขึ้นเปนกิจที่สําคัญที่สุด ณ ขณะนั้น ผูบังคับบัญชาควรเตรียม
การเพื่อเปลี่ยนแปลงความพยายามหลัก เมื่อสถานการณพัฒนาไป เพื่อ
ทีจ่ ะขยายผลจากโอกาสทีเ่ กิดขึน้ หรือเพือ่ จัดการกับสภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้
โดยทัว่ ไปความพยายามหลักควรมุง เปาหมายไปทีจ่ ดุ ออนของฝายตรงขาม
ที่สําคัญบางอยาง เชน ที่หมาย หรือลักษณะเดน เปนตน ซึ่งถาโจมตีแลว
จะสงผลใหภารกิจสําเร็จอยางดีเยี่ยม
ช. ขาวกรอง หนวยปฏิบัติการพิเศษตองการการสนับสนุนดานขาวกรอง
ทีท่ นั เวลา เพียงพอ และถูกตอง เพือ่ ชดเชยเรือ่ งขนาดของกําลังและอํานาจ
การยิง ในขัน้ ตนผูบ งั คับหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ ควรใชขา วกรองเพือ่ คนหา
จุดออน ความลอแหลม และหลีกเลีย่ งจุดแข็งของฝายตรงขาม ขาวกรอง
ที่สมบูรณแทบจะเปนไปไมได แตขาวกรองที่ทันเวลา และเพียงพอ เปน
สิ่งที่จําเปนที่ตองทราบกอนการปฏิบัติการที่จะนําไปสูผลสําเร็จ ผูบังคับ
หนวยปฏิบัติการตองสามารถปฏิบัติดวยการขาวกรองที่ยังไมสมบูรณได
ซ. การแยกการปฏิบัติ ในระดับผูบัญชาการรบและผูบัญชาการกําลังรบรวม
ควรมีการวางแผนแบบรวมการ แตการปฏิบตั กิ ารพิเศษทีป่ ระสบผลสําเร็จ
จะตองการการวางแผนและการปฏิบัตแิ บบแยกการ สําหรับแตละภารกิจ
และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพโดยผูนําหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ในทุกสวน ทัง้ สองสิง่ นีม้ คี วามสําคัญยิง่ ตอความสําเร็จของการปฏิบตั กิ าร
พิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ด. ความริเริ่ม หนวยปฏิบัติการพิเศษสามารถริเริ่มตกลงใจในสถานการณ
วิกฤตในหวงเวลาที่มีอยู โดยใชเครื่องมือและขาวสารที่มีอยูทั้งหมด
ตามเจตนารมณของผูบังคับบัญชา
ต. หลักเกณฑในการพิจารณาของภารกิจดานยุทธการ ของการใชกาํ ลังของ
หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษในการสนับสนุนแผนการทัพหรือแผนการยุทธของ
กําลังรบรวม โดยใชเกณฑพื้นฐาน ๕ ประการ เปนขอพิจารณาสําหรับ
ผูบงั คับบัญชาและฝายเสนาธิการทัง้ หนวยตามแบบและหนวยปฏิบตั กิ าร
พิเศษ คือ
๑) เปนภารกิจ ที่เหมาะสมกับหนวยปฏิบัติการพิเศษหรือไม ?
๒) ภารกิจสนับสนุนแผนปองกันประเทศ หรือแผนยุทธการของกองกําลัง
เฉพาะกิจรวมหรือไม ?
๓) ภารกิจนี้มีความเปนไปไดในดานยุทธการหรือไม ?
๔) มีทรัพยากรที่สนับสนุุนสําหรับการปฏิบัติภารกิจหรือไม ?
๕) ผลลัพธที่คาดหวังของภารกิจคุมคากับเกณฑเสี่ยงหรือไม ?

รูป ๑-๕ การปฏิบัติการพิเศษรวม
จะตองใชความรวมมือและความ
สามัคคีเปนอันหนึง่ อันเดียวกันใน
การปฏิบัติภารกิจ

ดังนั้นความตองการและในโอกาสในการโจมตีเปาหมายทางยุทธศาสตร
และยุทธการ โดยหนวยขนาดเล็กในลักษณะของหนวยปฏิบัติการพิเศษนั้น ตองมี
ความพิเศษและขีดความสามารถสูงมาก
กองบัญชาการกองทัพไทย
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บทที่ ๒
หนวยปฏิบัติการพิเศษ และกิจหลัก
๑. กลาวนํา
ก. การปฏิบัติการพิเศษที่ผานมา การดําเนินกลยุทธเปนเปาหมายในระดับ
ยุทธศาสตร และระดับยุทธการโดยหนวยทหารขนาดเล็ก ซึ่งจะตอง
ประกอบดวย ยุทโธปกรณพิเศษ การฝก กําลังพลที่มีขีดความสามารถ
หรือเทคนิคทางยุทธวิธีที่ไมมีในหนวยรบตามแบบ คุณลักษณะเหลานี้
เปนสวนที่ทําใหหนวยปฏิบัติการพิเศษสามารถใชกําลังในลักษณะที่ไม
ตามแบบ ซึ่งฝายตรงขามมักจะไมไดเตรียมตัวที่จะรับมือการใชกําลัง
ของหนวยเหลานี้
ข. หนวยรบตามแบบมักจะไมไดรับการฝกการประกอบกําลัง และยุทโธปกรณ
เพื่อที่จะทําการปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อที่จะ
ทําใหหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษไดนนั้ จะสรางขอจํากัดใหกบั ขีดความสามารถ
ของหนวยรบตามแบบเหลานั้น ในการปฏิบัติกิจที่สําคัญยิ่งของหนวย

รูป ๒-๑ หนวยปฏิบัติการพิเศษ และกิจหลัก
กองบัญชาการกองทัพไทย
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๒. หนวยปฏิบัติการพิเศษ
ก. กองทัพบก กําลังรบพิเศษ จากหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
ข. กองทัพเรือ กําลังรบพิเศษ จากหนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
กองเรือยุทธการ และจากกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หนวย
บัญชาการนาวิกโยธิน
ค. กองทัพอากาศ กําลังรบพิเศษ จากกรมปฏิบตั กิ ารพิเศษ หนวยบัญชาการ
อากาศโยธิน
ง. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- กําลังสวนปฏิบัติการพิเศษจากกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บก.สอ.บช.ตชด.)
- กําลังรบพิเศษ และหนวยปฏิบัติการพิเศษตอตานการกอการราย
สากล (นเรศวร ๒๖๑) เปนกําลังที่สงมอบขึ้นควบคุมทางยุทธการกับ
ฉก.ปพ.รวม เมื่อไดรับคําสั่งใหปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
จ. หนวยกําลังรบตามแบบกับการปฏิบัติการพิเศษ
- หน ว ยกํ า ลั ง รบตามแบบ อาจจะได รั บ มอบกิ จ ในการปฏิ บั ติ ก าร
พิเศษอยางจํากัดเฉพาะภารกิจ แลวแตกรณี ผูบังคับบัญชาควร
พิ จ ารณาว า หน ว ยตามแบบมี ค วามเหมาะสมต อ การปฏิ บั ติ ก าร
พิเศษหรือไม โดยพิจารณาจากจํานวนของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ที่มีอยู ความตองการของแตละภารกิจ และขีดความสามารถที่มีอยู
ของกําลังตามแบบนัน้ ๆ นอกจากนี้ หากตองปฏิบตั กิ ารพิเศษ หนวย
ตามแบบจะตองไดรับการฝกเพิ่มเติม และ/หรือไดรับการสนับสนุน
ยุทโธปกรณสําหรับการปฏิบัติการพิเศษที่เหมาะสม
- หนวยกําลังรบตามแบบ อาจจะไดรบั มอบกิจในการสนับสนุนการปฏิบตั ิ
การพิเศษ ซึ่งจะตองมีการฝกและพัฒนาสัมพันธกับหนวยรบพิเศษ
อยางตอเนือ่ งในการทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจ เชน หนวยบิน จากศูนยการบิน
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ทหารบก กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ หนวยบินยุทธวิธี
กองทัพอากาศ และกองบินตํารวจ เปนตน รวมทั้งกําลังพล อาวุธ
ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ และสิง่ อํานวยความสะดวกอืน่ ๆ สนับสนุน
การปฏิบัติการพิเศษเพิ่มเติม
๓. ลักษณะของกําลังหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ก. หนวยปฏิบัติการพิเศษเปนหนวยปฏิบัติการรวมโดยธรรมชาติ หนวย
ปฏิบัติการพิเศษดําเนินการฝกรวมและผสมอยางสมํ่าเสมอ ทั้งภายใน
หนวยรบพิเศษ และรวมกับหนวยตามแบบ สวนบังคับบัญชาของ
หนวยรบพิเศษจะดําเนินการวางแผนและปฏิบัติในลักษณะของการ
ปฏิบัติการรวม หนวยรบพิเศษมีการจัด มีขีดความสามารถ และควร
สนธิเขาในการวางแผนการปฏิบัติการรวมอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีขีดความสามารถในการโจมตีไดอยางรวดเร็วและแมนยํา ในทุกสภาพ
ทั้งในสงคราม และการปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม โดยสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับหนวยราชการ องคกรนานาชาติ องคกรเอกชน และ
กําลังทหารของชาติอื่น ๆ
ข. หนวยปฏิบัติการพิเศษแตกตางจากหนวยรบตามแบบ ความจําเปนของ
การปฏิบัติการพิเศษ ตองการกําลังที่มีคุณลักษณะที่แตกตางจากการรบ
ตามแบบ ผูบังคับบัญชาตองทําความคุนเคยกับคุณลักษณะเหลานี้ เพื่อ
ใหสามารถมอบภารกิจไดอยางเหมาะสมกับขีดความสามารถของหนวย
(๑) กําลังพลหนวยปฏิบัติการพิเศษ จะตองผานกระบวนการคัดเลือก
และไดรบั การฝกเฉพาะทีน่ อกเหนือจากทักษะพืน้ ฐานทางทหาร เพือ่
ใหมคี วามชํานาญในระดับของการปฏิบตั กิ ารพิเศษ ซึง่ จะไมสามารถ
ผลิตกําลังพลที่มีขีดความสามารถทดแทนไดในระยะเวลาสั้น ๆ
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(๒) หนวยปฏิบัติการพิเศษ ประกอบดวยกําลังพลที่มีประสบการณ
วุฒิภาวะ มีขีดความสามารถระดับสูง และมีความชํานาญทางทหาร
มากกวาหนึ่งอยาง
(๓) หนวยปฏิบัติการพิเศษที่ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติการในพื้นที่
เฉพาะ ควรใหความสําคัญในเรื่อง วัฒนธรรมทองถิ่น ทักษะการ
สื่อสารกับคนตางวัฒนธรรม ถือเปนสวนหนึ่งในการฝกตั้งแต
ยามปกติ
ค. หนวยปฏิบัติการพิเศษไมควรใชทดแทนหนวยตามแบบ เนื่องจาก
เปนหนวยที่มีความชํานาญพิเศษในการปฏิบัติภารกิจดวยความรวดเร็ว
ออนตัวตามสถานการณ เปนสวนเสริมขีดความสามารถของหนวย
ตามแบบ หนวยรบพิเศษสามารถปฏิบตั กิ ารไดโดยอิสระ หรือรวมกับกําลัง
ตามแบบ หนวยปฏิบัติการพิเศษ ไมควรถูกใชทดแทนหนวยตามแบบ
เมื่อหนวยตามแบบสามารถปฏิบัติภารกิจดังกลาวได เมื่อสนธิเขากับ
แผนการทัพ หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษสามารถเปนสวนเสริมหนวยตามแบบ
โดยผู  บั ญ ชาการกํ า ลั ง รบร ว ม สามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการ
ปฏิบตั กิ ารได ทักษะเฉพาะและขีดความสามารถการปฏิบตั กิ ารทีไ่ มเปนที่
เพงเล็ง ทําใหหนวยปฏิบัติการพิเศษ สามารถตอบสนองตอสถานการณ
และเหตุการณวิกฤต ที่ตองการปรับเปลี่ยนอยางเร็ว แมนยํา และมีการ
รวมการใชกําลังในเปาหมายที่ตองการ
ง. ขีดความสามารถหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ สามารถ
จัดเปนชุด ที่มีความสามารถหลากหลาย สมบูรณในตนเอง ทําให
ผูบัญชาการกําลังรบรวม มีกําลังที่มีความออนตัว และขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการในสถานการณ ที่ไมชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว หนวยปฏิบัติการพิเศษมีขีดความสามารถดังนี้
(๑) สามารถจัดเฉพาะกิจ และวางกําลังไดอยางรวดเร็ว เพื่อสามารถ
ตอบสนองตอสถานการณจํานวนมากที่แตกตางกัน
กองบัญชาการกองทัพไทย

๒-4

หนวยปฏิบัติการพิเศษ และกิจหลัก

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

(๒) สามารถเขาถึงพืน้ ทีฝ่ า ยตรงขาม หรือพืน้ ทีค่ วามขัดแยงและออนไหวสูง
(๓) การสนับสนุนทางการแพทยอยางจํากัด ทั้งตนเองและผูที่รับการ
สนับสนุน
(๔) การติดตอสื่อสารระยะไกลดวยเครื่องมือที่มีอยู
(๕) ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ยากลําบาก และทุรกันดาร ภายใตการ
สนับสนุนอยางจํากัด
(๖) สํารวจ และประเมินคาสถานการณในพื้นที่ และรายงานผลไดอยาง
รวดเร็ว
(๗) ทํางานใกลชิดกับกําลังทหาร หนวยงานเอกชน และพลเรือนในทองถิ่น
(๘) จัดและบริหารบุคคลใหทาํ งานรวมกันเปนทีม เพือ่ ชวยแกปญ
 หาในพืน้ ที่
(๙) เขาปฏิบัติการในพื้นที่โดยไมเปนจุดสนใจ และทําใหประชาชนใน
พื้นที่รูสึกถูกคุกคามนอยกวาการใชกําลังรบตามแบบ
(๑๐) ใหทางเลือกการปฏิบัติในสถานการณที่ไมชัดเจน
(๑๑) สามารถจัดชุดขนาดเล็กในการปฏิบัติภารกิจได เชน ชุดปฏิบัติการ
พิเศษกองทัพอากาศ สามารถจัดชุด ๆ ละ ๒ คน ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ชี้เปาหมาย เปนตน
จ. ขีดจํากัด
(๑) การใชหนวยปฏิบัติการพิเศษไมเหมาะสมอาจเปนการสรางความ
เสียหายใหกับหนวยปฏิบัติการพิเศษ และหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ตองการระยะเวลาลวงหนากอนการปฏิบัติของกําลังรบตามแบบใน
สนาม และไมสามารถผลิตกําลังพลทดแทน สรางขึ้นใหม หรือเพิ่ม
ขีดความสามารถไดในระยะเวลาอันสั้น ตามรูป ๒-๒
(๒) กําลังของหนวยปฏิบัติการพิเศษ ควรใชกับเปาหมายทางยุทธการ
และยุทธศาสตรที่สําคัญเทานั้น
(๓) หนวยปฏิบัติการพิเศษ ไมใชทดแทนหนวยรบตามแบบ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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(๔) การสงกําลังบํารุงหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ โดยทัว่ ไปจะไมสามารถดํารง
สภาพไดเปนระยะเวลานาน หากไมไดรับการสนับสนุนจากหนวย
รบตามแบบ

รูป ๒-๒ สัจธรรมหนวยปฏิบัติการพิเศษ

๔. กิจหลักของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษปฏิบตั กิ จิ หลักสองประการ คือ ปฏิบตั กิ จิ ทีไ่ มมหี นวยใด
ในกระทรวงกลาโหมปฏิบัติได และกิจที่หนวยอื่น ๆ ในกระทรวงกลาโหมสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด แตจะปฏิบตั ใิ นเงือ่ นไข และขอกําหนดเฉพาะ โดยการทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ เหลานี้
หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ จะเพิม่ เติมขีดความสามารถของกระทรวงกลาโหม เพือ่ บรรลุ
เปาหมายตาง ๆ ที่กําหนดไว หนวยปฏิบัติการพิเศษ มีการจัดเตรียมกําลังเฉพาะ
ในอันทีจ่ ะบรรลุกจิ หลักทัง้ ๙ ประการ ไดแก การปฏิบตั กิ ารโดยตรง การลาดตระเวน
พิ เ ศษ การป อ งกั น ภายในให กั บ มิ ต รประเทศ สงครามนอกแบบ การต อ สู 
การกอการราย การตอตานการแพรกระจายอาวุธที่มีอํานาจการทําลายลางสูง
การปฏิบัติการกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา และการปฏิบัติการขาวสาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ก. การปฏิบัติการโดยตรง
(๑) การซุม โจมตี การตีโฉบฉวย และการโจมตีโดยตรง กิจกรรมเหลานี้
เปนการปฏิบตั กิ ารทีม่ งุ หมายเพือ่ บรรลุผลลัพธเฉพาะ กําหนดอยาง
ชัดเจน และมักตองการผลลัพธในเวลาจํากัด บางครั้งกิจกรรม
เหล า นี้ อ ยู  น อกเหนื อ จากขี ด ความสามารถในการโจมตี อ ย า งมี
ประสิทธิภาพของสวนกําลังรบตามแบบ โดยปกติการปฏิบัติการ
ดังกลาว รวมถึงการโจมตีตอเปาหมายสําคัญ การขัดขวางเสนทาง
คมนาคม หรือระบบเปาหมายอื่น ๆ การจับกุมเจาหนาที่หรือยึด
วัตถุที่กําหนด หรือการยึด ทําลาย หรือตัดรอนสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือขีดความสามารถของฝายตรงขาม
(๒) การโจมตีระยะไกล เปนการโจมตีดวยระบบอาวุธหรือโดยอาศัย
การปฏิบัติการขาวสาร สามารถปฏิบัติโดยหนวยกําลังทางอากาศ
ทางทะเล หรือบนพื้นดิน เมื่อสามารถทําใหเปาหมายเสียหายหรือ
ถูกทําลายอยางเพียงพอโดยไมมีการใชกําลังรบประชิด สามารถ
ปฏิบัติการโจมตีเหลานี้ในลักษณะการปฏิบัติอิสระ
(๓) การควบคุมการโจมตีเปาหมาย และการปฏิบัติการชี้เปา เปนการ
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ พิ สู จ น ท ราบ และรายงานที่ ตั้ ง ของเป า หมายอย า ง
แม น ยํ า ด ว ยระบบ GPS (Global Position System)
อุปกรณชี้เปาดวยเลเซอร เครื่องสงสัญญาณนําทาง หรือเครื่อง
มื อ อื่ น ๆ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ทั้ ง การควบคุ ม การโจมตี เ ป า หมาย การ
ควบคุ ม และปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ ก ารรบ หรื อ การปฏิ บั ติ ก ารชี้ เ ป า
เป น การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ส ามารถทํ า การโจมตี เ ป า หมายได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ การควบคุมการโจมตีเปาหมาย อาจรวมถึงการ
ควบคุมการดําเนินกลยุทธ และอนุญาตใชอาวุธของอากาศยาน
เพื่อโจมตี
กองบัญชาการกองทัพไทย
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(๔) การควบคุมและปฏิบัติการในพื้นที่การรบ หรือการปฏิบัติการ
ชี้เปา เปนการใหขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับที่ตั้งและเปาหมาย
เฉพาะใหกับระบบอาวุธ หรืออากาศยานที่กําลังเขาที่สูหมาย ดวย
ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส ทางกลไกเสียง ทัศนสัญญาณ
การควบคุมการโจมตีเปาหมาย แตกตางจากการควบคุมและปฏิบตั กิ าร
ในพื้นที่การรบ หรือการปฏิบัติการชี้เปา ที่การควบคุมการโจมตี
เปาหมาย มีอาํ นาจอนุญาตใชอาวุธของอากาศยานเพือ่ โจมตี แตการ
ควบคุมและปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีก่ ารรบ หรือการปฏิบตั กิ ารชีเ้ ปา ไมมี
เนือ่ งจากอากาศยานตองยืนยันกับภาคพืน้ กอนทีจ่ ะใชหรือผูค วบคุม
ในการใหสัญญาณยืนยันกับอากาศยานในการปลอยอาวุธ เพราะ
ฉะนัน้ การควบคุมและปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีก่ ารรบ หรือการปฏิบตั กิ าร
ชี้เปา จะตองการบุคลากรที่ผานมาตรฐานการฝก เปนผูควบคุมการ
ชี้เปาในการโจมตีรวมปลอยอาวุธ
(๕) การชวยเหลือบุคคลและการเก็บกูสิ่งของสําคัญ เปนการปฏิบัติ
ที่กระทําเพื่อการคนหาที่ตั้ง ระบุ ชวยเหลือ และสงกลับกําลังพล
ยุทโธปกรณที่สําคัญ หรือวัตถุที่สําคัญตอความมั่นคงแหงชาติ
ภารกิจการรับกลับในการปฏิบัติการพิเศษ แสดงลักษณะโดยการ
วางแผนที่ละเอียด การซักซอม และการวิเคราะหขาวกรองอยาง
ละเอียด การปฏิบัติการเหลานี้ใชยุทธวิธีและเทคนิคไมตามแบบ
การคนหาที่เปนความลับ อาจมีความชวยเหลือจากชนพื้นเมือง
และมักใชสวนกําลังทางพื้นดิน
(๖) การทําลายดวยความแมนยํา เปนการปฏิบัติในที่ซึ่งความเสียหาย
ขางเคียงตองถูกทําใหเหลือนอยที่สุด ตองการอาวุธสมัยใหม และ/
หรือกําหนดเวลาระเบิดของวัตถุระเบิดที่วางอยูในที่ตั้งที่ตองการ
เพื่อใหบรรลุภารกิจ การทําลายดวยความแมนยําสามารถปฏิบัติตอ
เปาหมายทีอ่ าวุธนําวิถไี มสามารถประกันความสําเร็จไดในการโจมตี
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ครั้งแรก หรือเมื่อตองทําลายสวนประกอบสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยไมทําความเสียหายตอสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น
(๗) การตอตานการเคลื่อนยายบนพื้นผิวนํ้า เปนการปฏิบัติการซึ่ง
กระทําตอเปาหมายผิวนํ้าในทะเลของฝายตรงขาม รวมถึงกําลังรบ
ประกอบดวย การเยือน การปฏิบัติการขึ้นเรือ คนหา และยึด ซึ่ง
เปนการปฏิบัติการขึ้นเรือหรือยึด โดยไดรับความรวมมือ ไมไดรับ
ความรวมมือ หรือการแสดงที่เปนปรปกษ

รูป ๒-๓ กิจที่นอกเหนือจากกิจหลักของหนวยปฏิบัติการพิเศษ

(๘) การเขายึดสนามบิน
ก. เปนการปฏิบัติการเขายึดครองสนามบินเพื่อการปฏิบัติกิจ
เฉพาะ หรือยึดครองเพือ่ ใชเปนฐานปฏิบตั กิ ารหนา ซึง่ กระทําตอ
เปาหมายสนามบินของฝายตรงขาม หรือสนามบินฝายเดียวกัน
ที่ถูกยึดโดยฝายตรงขาม รวมถึงผูทําการรบ ประกอบดวย
การสงกําลัง การสํารวจ การหาขาวและสงขาว การควบคุมและ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ปฏิบัติการในพื้นที่การรบ และการปฏิบัติการยึดดวยกําลัง
ปฏิบตั กิ ารพิเศษ เพือ่ ใหไดมาซึง่ สนามบินทีม่ คี วามปลอดภัยใน
การใชประโยชน สงกําลัง รับกลับ และตอระยะ เพื่อสนับสนุน
ใหกับการปฏิบัติภารกิจของฝายเดียวกัน โดยปกติ หากเปน
สนามบินทีม่ รี ะดับการระวังปองกันสูงอาจจะตองสนธิกาํ ลังเพิม่
เติมจากหนวยทหารราบสงทางอากาศ
ข. การลาดตระเวนพิเศษ เปนการลาดตระเวนและการเฝาตรวจซึ่งปฏิบัติ
ในฐานะการปฏิบัติการพิเศษในสภาวะแวดลอมที่ไมเปนมิตร ถูกขัดขวาง
หรือมีความละเอียดออนทางการเมือง เพื่อรวบรวมหรือพิสูจนขาวสารที่
สําคัญทางยุทธศาสตรหรือยุทธการ ใชขีดความสามารถทางทหารซึ่งโดย
ปกติไมพบในกําลังรบตามแบบ การปฏิบัติเหลานี้เปนการเพิ่มขีดความ
สามารถใหแกผบู งั คับบัญชาและสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารลาดตระเวนและ
การเฝาตรวจตามแบบอื่น ๆ แมแตดวยการเฝาตรวจระยะไกล เหนือ
พืน้ ทีข่ า วสารบางอยางสามารถไดรบั เพียงการสังเกตการณดว ยสายตาหรือ
วิธีการรวบรวมอื่น ๆ ในพื้นที่เปาหมาย ขีดความสามารถที่มีการพัฒนา
อยางสูงของหนวยปฏิบัติการพิเศษ ในการเพิ่มการเขาถึงพื้นที่ที่ถูก
ขัดขวางและไมเปนมิตร การสือ่ สารทีแ่ ผไปทัว่ โลก เครือ่ งมือตรวจการทาง
อากาศ และการเฝาตรวจ ทําใหสามารถลาดตระเวนพิเศษตอเปาหมาย
หรือทรัพยากรอืน่ ๆ ทีไ่ มสามารถเขาถึงกิจกรรมในการลาดตระเวนพิเศษ
ประกอบดวยกิจกรรมตอไปนี้
(๑) การลาดตระเวนหาขาว เปนการปฏิบตั กิ ารทีป่ ฏิบตั เิ พือ่ รวบรวมและ
รายงานเกี่ยวกับขาวสารทางอุทกศาสตร ทางธรณีวิทยา และทาง
อุตุนิยมวิทยาที่สําคัญ
(๒) การลาดตระเวนรบ เปนการปฏิบัติการที่รวมถึงการคนหาที่ตั้ง
และการโจมตีเปาหมายตามเหตุการณ เชน ยุทโธปกรณ กําลังพล
และสิง่ อํานวยความสะดวกของฝายตรงขาม ในพืน้ ทีท่ วั่ ไปหรือตาม
กองบัญชาการกองทัพไทย

๒-10

หนวยปฏิบัติการพิเศษ และกิจหลัก

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

เสนทางคมนาคมที่กําหนดไว การลาดตระเวนรบจะไมปฏิบัติเพื่อ
โจมตีเปาหมายเฉพาะที่พิสูจนทราบแลว
(๓) การประเมินคาเปาหมาย และภัยคุกคาม เปนการปฏิบัติการ
เพื่อคนหาพิสูจนทราบ กําหนดที่ตั้ง และประเมินคาเปาหมาย เพื่อ
กําหนดการใชอาวุธใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด การปฏิบตั กิ ารเชนนีอ้ าจ
ประกอบดวยการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น (รวมถึงความ
เสียหายขางเคียง) ของการจูโจม หรือการโจมตี ตอที่ตั้งทางชีวะ
เคมี รังสี นิวเคลียร หรือวัสดุทางอุตสาหกรรมที่มีพิษ
(๔) การลาดตระเวนสํารวจความเสียหายฝายตรงขามภายหลังการโจมตี
การปฏิบัติการเหลานี้ เพื่อรวบรวมขาวสารที่ใชวัดผลลัพธของการ
โจมตีดังกลาว
ค. การปองกันภายในใหกับมิตรประเทศ เปนการปฏิบัติการที่รวมถึงการ
มีสวนรวมโดยหนวยงานพลเรือนและทางทหารของรัฐบาลในโครงการ
ความชวยเหลือตาง ๆ ทีใ่ หโดยรัฐบาลอืน่ หรือหนวยงานอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั การ
แตงตั้ง เพื่อทําใหเกิดอิสรภาพและใหความคุมครองสังคมโดยปราศจาก
การบอนทําลาย สภาวะไรกฎหมาย และการกอความไมสงบ ทั้งหนวย
ตามแบบและหนวยปฏิบัติการพิเศษมีบทบาทและขีดความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจการปองกันภายในใหกับมิตรประเทศ (FID : Foreign
Internal Defense) บทบาทหลักของหนวยปฏิบัติการพิเศษในกิจกรรม
ระหวางองคกรนี้คือ เพื่อประเมิน ฝก แนะนํา และชวยเหลือกําลังทหาร
และกําลังกึง่ ทหารของประเทศเจาบาน ดวยกิจทีต่ อ งการขีดความสามารถ
เฉพาะของหนวยปฏิบัติการพิเศษเหลานี้ เปาประสงคคือเพื่อทําใหกําลัง
เหลานี้สามารถรักษามั่นคงภายในของประเทศเจาบานไวได เพื่อตอตาน
การบอนทําลายและความรุนแรงในประเทศเจาบาน และหาสาเหตุของ
ความไรเสถียรภาพ ความมัน่ คงภายในนัน้ จะมีสว นชวยในความสําเร็จของ
การสรางชาติ ความสําเร็จของภารกิจการปองกันภายในใหกบั มิตรประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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จะนําไปสูค วามสําเร็จทางยุทธศาสตรตอ นโยบายของชาติ กิจกรรมในการ
ปองกันภายในใหกับมิตรประเทศ มีดังตอไปนี้
(๑) การใหความชวยเหลือทางทหารแกประเทศเจาบาน เปนการปฏิบตั ิ
การฝกทหารประเทศเจาบานเปนรายบุคคล และเปนหนวย ในทาง
ยุทธวิธี การดํารงสภาพการรบ และการสนธิความชํานาญทาง
พื้นดิน ทางอากาศ และทางทะเล ใหคําแนะนําและความชวยเหลือ
ตอผูน าํ ทางทหาร และจัดใหมกี ารฝกในยุทธวิธี เทคนิค และระเบียบ
ปฏิบตั ทิ ตี่ อ งการเพือ่ ปองกันประเทศเจาบานจากการบอนทําลาย การ
ไมรกั ษากฎหมาย และการกอความไมสงบ และพัฒนาความชํานาญ
ของบุคคล ผูนํา และองคกร
(๒) การดูแลความปลอดภัยของประชากรในพื้นที่ เปนการปฏิบัติที่
ทําใหมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยการจัดใหมีการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติทางยุทธวิธีซึ่งปฏิบัติโดยหนวยทหารของประเทศเจาบาน
เพื่อตัดรอนและทําลายภัยคุกคามจากผูกอความไมสงบ แยกผูกอ
ความไมสงบจากประชาชน และปองกันประชาชน ในฐานะที่เปน
สวนยอยของการปองกันภายในดวยการชวยเหลือจากตางประเทศ
หนวยปฏิบัติการพิเศษที่ไดรับมอบหมายอาจฝกกําลังประเทศ
เจาบานที่เลือกไวเพื่อปฏิบัติภารกิจการตอตานการกอการราย
ง. สงครามนอกแบบ
(๑) สงครามนอกแบบ เปนการปฏิบัติการของกําลังทหารและกําลังกึ่ง
ทหารในขอบขายงานทีก่ วางขวางและโดยทัว่ ไปแลวจะใชเวลาอันยืด
เยือ้ ยาวนาน ลักษณะทีส่ าํ คัญอีกประการหนึง่ ของ สนบ. ก็คอื มีการ
ดําเนินงานอยูกอนหนาแลวโดยประชาชนในทองถิ่นหรือประชาชน
ชาวพื้นเมืองนั้น ๆ ซึ่งจะตองไดรับการจัดตั้ง ฝกอบรม ประกอบ
กําลังอาวุธยุทโธปกรณและการสนับสนุนรวมทั้งการชี้นําการปฏิบัติ
ในระดั บ ความเข ม ข น ที่ แ ปรเปลี่ ย นไปตามทรั พ ยากรหรื อ การ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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(๒)

(๓)

(๔)

(๕)
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สนับสนุนจากภายนอกประเทศ
สงครามนอกแบบ ประกอบดวย
(ก) สงครามกองโจร
(ข) การปฏิบัติการลับ
(ค) การปฏิบัติการรวบรวมขาวสารและขาวกรอง
(ง) การบอนทําลาย
(จ) การกอวินาศกรรม
(ฉ) การเล็ดลอดและหลบหนี
ความเชื่อดั้งเดิม การกอความไมสงบแตกตางไปจากสงครามนอก
แบบ เพราะวาการกอความไมสงบจะใหความสําคัญตอโครงสรางพืน้
ฐานและการพัฒนาทางการเมือง ในขณะที่สงครามนอกแบบมุงเนน
ไปสูก ารปฏิบตั กิ ารทางทหาร และหนวยรบพิเศษดําเนินงานสงคราม
นอกแบบในหวงเวลาแหงสงครามเทานั้น
ขอเท็จจริงในปจจุบัน ความสําเร็จในการใชกําลังรบเขาปฏิบัติการ
สงครามนอกแบบ จะขึ้นอยูกับโครงสรางพื้นฐานของการกอความ
ไมสงบอยางออนตัว และเพียงพอตอการเผชิญหนาและยืนหยัดตอสู
ตอการทําลายลางดวยกําลังรบของฝายขาศึก หนวยรบพิเศษสามารถ
ดําเนินงานสงครามนอกแบบในสภาวะแหงความขัดแยงได
สงครามนอกแบบ เปนการปฏิบัติการทางทหารและกึ่งทหารของ
ขบวนการกอความไมสงบ หรือการเคลื่อนไหวของกลุมตอตานใน
ลักษณะอืน่ ๆ กลุม ตอตานปฏิบตั งิ านสงครามนอกแบบตามขอบเขต
ของสภาพแวดลอม สงครามนอกแบบเปนสงครามทางการเมือง–
การทหาร ที่ยืดเยื้อยาวนาน หนวยรบพิเศษอาจจัดตั้งกลุมตอตาน
เมื่อจําเปนและ/หรือใหคําแนะนํา ฝกอบรม และใหการสนับสนุน
กลุมตอตาน ที่ไดดํารงอยูภายในทองถิ่นนั้น ๆ แลว อนึ่ง หนวยรบ
พิเศษมีเจตนาที่จะพัฒนาและดํารงความตอเนื่องขององคกรตาง ๆ

กองบัญชาการกองทัพไทย
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รวมทัง้ ทําใหกจิ กรรมขององคกรตาง ๆ เหลานัน้ เกิดความขยายตัว
สอดคลองกับวัตถุประสงคในดานการรักษาความปลอดภัยของชาติ
ตอไปในอนาคต เมื่อมีการดําเนินงานอยางเปนอิสระ จุดมุงเนน
ของสงครามนอกแบบประการแรกก็ คื อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นด า น
การเมือง-การทหาร และสังคมจิตวิทยา กิจกรรมทางทหารเปนสื่อ
แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการจัดตั้งและระดมพลังประชาชน
เมื่ อ การปฏิ บั ติ ก ารสงครามนอกแบบสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก าร
ทางทหารของกําลังรบตามแบบ จุดมุงเนนจะเปลี่ยนแปลงไปสู
วัตถุประสงคขั้นพื้นฐานทางทหาร แตก็ยังคงไวซึ่งความสําคัญ
ทางดานการเมือง และสังคมจิตวิทยาดวย ไมวาวัตถุประสงคของ
สงครามนอกแบบจะอยูในระดับยุทธศาสตร ยุทธการหรือยุทธวิธี
หรือไมก็ตาม ลักษณะของการตอตานหลักนิยมพื้นฐาน ยุทธวิธี
และเทคนิคการปฏิบตั ขิ องสงครามนอกแบบจะไมเปลีย่ นแปลง อนึง่
สงครามนอกแบบ ยั ง หมายรวมถึ ง กิ จ กรรมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ
รวมกันระหวางสงครามกองโจร การเล็ดลอดและหลบหนี การบอน
ทําลาย และการกอวินาศกรรม
(๖) สงครามกองโจร ประกอบดวยการปฏิบตั กิ ารทางทหารและกึง่ ทหาร
ซึ่งดําเนินงานโดยกําลังรบนอกแบบ กําลังประชาชนที่มีอิทธิพลใน
ทองถิ่นซึ่งอยูในดินแดนที่ขาศึกยึดครอง หรือในดินแดนของขาศึก
โดยหนวยรบพิเศษจะเปนผูใหคําแนะนํา สงครามกองโจรเปนการ
ปฏิบัติการทางทหารโดยเปดเผยของพวกกอความไมสงบ หรือ
ขบวนการตอตานติดอาวุธ
(๗) การปฏิบัติการลับ จากการปฏิบัติการของหนวยรบพิเศษ ที่มุงเนน
การสงครามนอกแบบในยามปกติตามแผนยุทธศาสตรการตอสู
เบ็ดเสร็จ หรือยามขัดแยงใกลจะเกิดสงคราม ในปจจุบันการขยาย
ตั ว สั ง คมเมื อ งของโลกหรื อ การจั ด ระเบี ย บสั ง คมเมื อ งของโลก
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ทําใหการดําเนินการสงครามนอกแบบดวยการปฏิบัติการสงคราม
กองโจรในชนบทจะตองปรับเปลี่ยนไปเปนการปฏิบัติในแงมุมของ
การปฏิบัติการลับโดยกลุมตอตาน
(๘) การปฏิบตั กิ ารรวบรวมขาวกรองในสงครามนอกแบบคือ กิจกรรมที่
กําหนดขึ้น เพื่อรวบรวมและรายงานขาวสารที่เกี่ยวของกับขีดความ
สามารถ เจตนาและกิจกรรมของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นหรือพลังอํานาจที่
ยึดครองและผูอุปถัมภจากภายนอก สําหรับขอบเขตในการปฏิบัติ
การรวบรวมขาวกรอง ยังหมายรวมถึงการปฏิบัติการรวบรวม
ขาวสารของแหลงขาวระดับตํ่า ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
(๙) การบอนทําลาย เปนกิจกรรมทีก่ าํ หนดขึน้ เพือ่ ทําลายความเขมแข็ง
ทางทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการเมืองของชาตินั้น ๆ
สวนประกอบทุกสวนของกลุมตอตานจะสนับสนุนการดําเนินงาน
บอนทําลาย โดยปกติลักษณะโดยธรรมชาติของการปฏิบัติการลับ
ของการบอนทําลายนั้น จะเปนเครื่องบงชี้วาพวกใตดินจะเปน
ผูปฏิบัติงานในกิจกรรมนี้เปนสวนใหญ หนวยรบพิเศษอาจกําหนด
ใหมีการบอนทําลายเปนพื้นที่ เขตหรือเฉพาะจุดก็ได
(๑๐) การกอวินาศกรรม คือ กิจกรรมที่กําหนดขึ้น เพื่อทําอันตราย
หรือขัดขวางการปองกันชาติของประเทศหนึ่ง ๆ ดวยการกอใหเกิด
ความเสียหายและการทําลายลางอยางจงใจตอการปองกันชาติ
สถานที่หรือสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งทรัพยากรมนุษยและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การกอวินาศกรรมอาจเปนวิธีการที่ไดผล
มากที่สุดหรือเปนวิธีการโจมตีตอเปาหมายโดยเฉพาะวิธีการเดียว
ที่พนขีดความสามารถของระบบอาวุธตามแบบ กิจกรรมนี้นํามาใช
ในการรบกวนทําลายลาง หรือตัดรอนขีดความสามารถของขาศึก
โดยการใชกําลังคนและทรัพยากรนอยที่สุด
กองบัญชาการกองทัพไทย
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(๑๑) การเล็ดลอดและหลบหนี เปนกิจกรรมทีช่ ว ยเหลือเจาหนาทีท่ างทหาร
และบุคคลซึง่ ไดรบั การคัดเลือกแลวใหสามารถเคลือ่ นยายออกจาก
ดินแดนทีถ่ กู ขาศึกยึดครองหรือพืน้ ทีว่ กิ ฤตและลอแหลมไปยังพืน้ ที่
ภายใตการควบคุมของฝายเรา หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
ดําเนินการวางแผนและอํานวยการปฏิบัติตอกิจกรรมการเล็ดลอด
และหลบหนี ภายในยุทธบริเวณทั้งปวง
จ. การตอสูการกอการราย
(๑) การตอสูก ารกอการราย แยกออกเปน ๒ ขัน้ ตอน คือ ขัน้ การปองกัน
การกอการรายและขั้นการปราบปรามการกอการราย ในขั้นการ
ปองกันประเทศ เปนการปฏิบตั ใิ นเชิงรับ โดยมีวตั ถุประสงคทจี่ ะลด
ความสูญเสียตาง ๆ อันจะเกิดจากการกอการราย ในสวนขั้นการ
ปราบปรามการกอการราย เปนการปฏิบัติในเชิงรุกโดยเปนการ
ปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วโยงและตอบโต ต  อ การปฏิ บั ติ ก ารของกลุ  ม
ผูกอการราย การปฏิบัติการทั้งสองขั้นตอนดังกลาวนี้ ยากที่จะแยก
ออกจากการปองกันการกอการราย แตเมือ่ จะสงกําลังเขาดําเนินการ
ปราบปรามขาวสารดังกลาว ก็ยงั มีความสําคัญเปนอยางมากตอการ
ปฏิบัติการปราบปราม
(๒) การปองกันการกอการรายหมายถึง การดําเนินการโดยใชมาตรการ
เชิงรับ กระทําเพื่อลดความสูญเสียอันจะเกิดขึ้นแก บุคคล อาคาร
สถานที่ หรือสิ่งอุปกรณตาง ๆ ที่ถูกกระทําโดยผูกอการราย
มาตรการเชิงรับนีห้ มายรวมถึงการปฏิบตั กิ ารขาวและการเตรียมการ
การวิเคราะหภัยคุกคามและมาตรการปองกันอื่น ๆ
(๓) การปราบปรามการกอการรายหมายถึง การปฏิบตั กิ ารเชิงรุกทีก่ ระทํา
เพื่อตอบโตตอการกอการราย การดําเนินการบางอยางในขั้นการ
ปองกันฯ จะถูกนํามาปฏิบตั ใิ นขัน้ การปราบปรามการกอการราย เชน
ในการวางแผนการปฏิ บั ติ ก ารและในขั้ น ลงมื อ ปฏิ บั ติ ดั ง ที่ ไ ด
กองบัญชาการกองทัพไทย
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กลาวมาแลววาการปฏิบัติการขาวไมจํากัดอยูในขั้นการปองกัน
การก อ การร า ยเท า นั้ น แต ยั ง มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในขั้ น การ
ปราบปรามการกอการราย ดวยอนึ่งการปราบปรามการกอการราย
ยังรวมถึงการใชกําลังเขาแกไขสถานการณการกอการราย ทั้งใน
ยามปกติ ยามขัดแยง และยามสงคราม โดยเริ่มจากการใชหนวย
รบพิเศษ เขาปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบหรือใหความชวยเหลือแก
หนวยทหารอื่น ๆ หรือสวนราชการอื่น ๆ หรือชาติพันธมิตรอื่น ๆ
เมื่อไดรับการรองขอ และไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสอง
ประเทศ โดยปกติแลวกระทรวงมหาดไทยโดยสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ จะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดไว ยกเวนในกรณีเกินขีดความสามารถ
จึงขอรับการสนับสนุนจากหนวยทหารที่เกี่ยวของ
(๔) หนวยรบพิเศษซึง่ จะเกีย่ วของกับการตอสูก ารกอการราย จะถูกจํากัด
ดวยขอจํากัดทางกฎหมาย และการเมือง รวมทัง้ แนวทางการปฏิบตั ิ
ของกระทรวงกลาโหมที่เหมาะสมและเพียงพอ เมื่อไดรับคําสั่งจาก
ผูบ งั คับบัญชาระดับสูง หนวยรบพิเศษทีร่ บั มอบภารกิจจะปฏิบตั กิ าร
และสนับสนุนภารกิจการตอสูการกอการราย ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้.(ก) การกูภัยหรือชวยชีวิตตัวประกัน
(ข) การเก็บกูส งิ่ อุปกรณทมี่ คี วามสําคัญจากองคกรการกอการราย
(ค) การโจมตีตอโครงสรางพื้นฐานของผูกอการราย
(๕) ภารกิจขัน้ ตนของหนวยรบพิเศษในกิจกรรมระหวางองคกรดังกลาว
ก็คือ การประยุกตใชขีดความสามารถพิเศษ ที่จะปองกันและแกไข
เหตุการณทเี่ กิดขึน้ เนือ่ งจากความไมชดั เจนเปนอยางมากขององคกร
การกอการราย ทําใหการพิสูจนทราบเปาหมายของภารกิจการตอสู
การกอการรายดําเนินไปดวยความยากลําบากเปนอยางยิ่ง ในขณะ
ทีก่ ารปฏิบตั กิ ารโจมตีตอ ผูก อ การรายแตเนิน่ ๆ เปนความปรารถนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ของหนวยรบพิเศษ แตภารกิจการปราบปรามมักจะตองปฏิบัติภาย
หลังจากการที่ผูกอการราย ไดริเริ่มปฏิบัติการเพื่อกอเหตุแหงการ
กอการรายแลวเปนสวนใหญ
(๖) สําหรับหนวยรบพิเศษนัน้ การปราบปรามการกอการรายเปนภารกิจ
พิเศษ มิใชเปนภารกิจทั่วไปของหนวยรบพิเศษทั้งหมด การเขามา
มีสวนรวมในการปฏิบตั กิ ารปราบปรามการกอการรายของหนวยรบ
พิเศษ ยังอาจใหการฝกอบรมตอกําลังรบ ซึ่งไดรับการคัดเลือกแลว
จากประเทศเจาบาน ในการปฏิบัติงานตามภารกิจการตอสูการกอ
การรายดวยก็ได
ฉ. การตอตานการแพรกระจายอาวุธที่มีอํานาจทําลายสูง การปฏิบัติที่ใชคนหา
ที่ ตั้ ง ยึ ด ทํ า ลายหรื อ ทํ า ให ป ลอดภั ย การเก็ บ กู  อ าวุ ธ ที่ มี อํ า นาจ
ทําลายสูง เปนวัตถุประสงคหลักของการตอตานการแพรกระจาย เพื่อ
ปองกันสิง่ ทีไ่ ดมาของอาวุธทีม่ อี าํ นาจทําลายสูง และระบบการสงของอาวุธ
เหลานั้น ลดการแพรกระจาย ขัดขวางการใชของอาวุธที่มีอํานาจทําลาย
สูงและระบบการสงของอาวุธเหลานี้ ควรปรับกําลังทหารใหเหมาะสม และ
วางแผนเพื่อปฏิบัติการตอตานภัยคุกคามจากอาวุธที่มีอํานาจทําลายสูง
และระบบการสงของอาวุธเหลานี้ การแพรของเทคโนโลยีอาวุธที่มีอํานาจ
ทําลายสูงที่กําลังเปนอยู สามารถทําใหเกิดความไมสงบในภูมิภาค และ
เปดชองใหองคกรการกอการรายเพิม่ เติมอาวุธใหม ๆ และมีอาํ นาจในการ
ตอรอง ขีดความสามารถหลักของการตอตานการแพรขยายประกอบดวย
การตอบโตดว ยกําลัง การปองกันเชิงรุก การปองกันเชิงรับ และการจัดการ
กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากผลของอาวุธ หนวยปฏิบัติการพิเศษตองเพงเล็ง
ตอภารกิจในการตอบโตดวยกําลังและปฏิบัติการตอตานการแพรขยาย
ในฐานะที่เปนการปฏิบัติการพิเศษดวยวิธีการปกปด การปฏิบัติทางลับ
หรือไมสามารถคนหาตรวจสอบได
กองบัญชาการกองทัพไทย
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(ช) การปฏิบัติการกิจการพลเรือน ความสําเร็จของการปฏิบัติการ
ของหนวยรบพิเศษ ขึ้นอยูกับการสนับสนุนของประชาชนในพื้นที่
ปฏิ บั ติ ก าร หากขาดการสนั บ สนุ น ของประชาชนแล ว ภารกิ จ
ของหนวยรบพิเศษอาจจะไมประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้น
กิจกรรมใด ๆ ซึง่ จะมีผลกระทบตอประชาชน ควรไดมกี ารพิจารณา
อยางรอบคอบ การปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหนวยรบพิเศษ
เปนการดําเนินงานทัง้ ปวงของหนวยรบพิเศษทีเ่ กีย่ วของ หรือสัมพันธ
กับสวนราชการพลเรือน ประชาชน และทรัพยากร ในพื้นที่ปฏิบัติ
การของหนวยรบพิเศษ ทั้งในยามปกติ และในยามสงคราม เพื่อให
บรรลุภารกิจของหนวยรบพิเศษในการปฏิบตั กิ ารกิจการพลเรือนนัน้
ผูปฏิบัติจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ อีกทั้งจะตองมีความรอบรู
เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา
รวมทั้งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มีอิทธิพลหรือผล
กระทบตอการปฏิบตั กิ ารของหนวยรบพิเศษ ขอบเขตการดําเนินงาน
ของการปฏิบัติการพลเรือนนั้น ครอบคลุมถึงการปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กับการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ในพื้นที่ปฏิบัติการ
ของหนวยรบพิเศษ ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
(ก) การเสริมสรางความสัมพันธอนั ดีกบั ประชาชนเพือ่ ใหประชาชน
ใหความรวมมือในการสนับสนุนหนวยรบพิเศษ
(ข) การสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติของสวนราชการพลเรือน
(ค) การประสานงานกับองคกร หรือสวนราชการตาง ๆ เพื่อไมให
ประชาชนกีดขวางการปฏิบัติการของหนวยรบพิเศษ
(ง) การสนับสนุนการปองกันภัยฝายพลเรือน
(จ) การพัฒนาพลังประชาชน
(ฉ) การควบคุมและใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ปฏิบัติการ
(ช) การปกครองดินแดนที่ไดจากการเขายึดครอง
กองบัญชาการกองทัพไทย
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(ซ) การปฏิบัติการจิตวิทยา
(ก) ในการปฏิบตั กิ ารพิเศษเกีย่ วของกับปจจัยทางอุดมคติ อุดมการณ
ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ซึ่งเปนปจจัย
สงเสริมใหเกิดอารมณและความรูส กึ อยางแรงกลา ความสําเร็จ
สวนหนึง่ ของการบรรลุภารกิจ จะขึน้ อยูกบั การรณรงคทางดาน
ปฏิบตั กิ ารจิตวิทยาในระดับตาง ๆ การใชการปฏิบตั กิ ารจิตวิทยา
ทีเ่ หมาะสมและทันเวลา จะเปนการเพิม่ ขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการพิเศษใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
(ข) การปฏิบัติการจิตวิทยานั้น ผูปฏิบัติจะตองเปนผูมีความรูเปน
อยางดีในเรื่อง คุณลักษณะของชาติหรือภูมิภาคนั้น ๆ ในเรื่อง
ทางสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประชาชน การปฏิบตั กิ ารจิตวิทยา
จะตองไดรับการนํามาใชทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให
ไดรบั การสนับสนุนจากประชาชนและจะตองทําใหประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นวาการปฏิบัติการในครั้งนั้น ๆ สามารถบรรลุผล
สําเร็จได
(ค) การปฏิบัติการจิตวิทยา จะตองกระทําเสมอ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหารใหบรรลุภารกิจทางยุทธวิธี ยุทธการและ
ยุทธศาสตร การปฏิบัติการจิตวิทยาในการปฏิบัติการพิเศษ
กระทําโดยใชการโฆษณาชวนเชือ่ และกิจกรรมตาง ๆ ทีม่ ผี ลใน
ทางจิตวิทยา โดยมุง กระทําเพือ่ สนับสนุนสงครามนอกแบบ การ
ปองกันและการปราบปรามการกอความไมสงบ การปองกัน
ภายในใหกับมิตรประเทศ รวมทั้งภารกิจอันสําคัญอื่น ๆ การ
ปฏิบัติการจิตวิทยาในการปฏิบัติการพิเศษ จะมีลักษณะแตก
ตางจากการปฏิบัติการจิตวิทยาในสงครามตามแบบ ในเรื่อง
เกี่ยวกับวัตถุประสงคเปาหมาย ลําดับความเรงดวนในการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ปฏิบัติ ลักษณะของการดําเนินการ รวมทั้งหนวยปฏิบัติและ
ผูปฏิบัติการหลัก
(ง) อยางไรก็ตาม พืน้ ฐานของการปฏิบตั กิ ารจิตวิทยาโดยหนวยรบ
พิเศษมีเปาหมายโดยแนชัด คือ การกระทําเพื่อใหไดรับความ
รวมมือจากประชาชน การกระทําทางจิตวิทยาตองมุงไปที่
ประชาชนใหมีความโนมเอียงในการสนับสนุนฝายเรา และ
กระทําทางจิตวิทยาทีท่ าํ ใหประชาชนโนมเอียงในการตอตานฝาย
ขาศึก ซึ่งสามารถแยกพื้นฐานที่เปนวิธีการปฏิบัติไดเปน ๔
ระดับ ๒ ทางดวยกัน คือ
ทางบวก
ทางลบ
ระดับ ๑ - พอใจ
ไมพอใจ
ระดับ ๒ - รักใคร โกรธ
ระดับ ๓ - หลง
เกลียด
ระดับ ๔ - บูชา
แคน
(จ) การสรางความพอใจตอมวลชน เปนพืน้ ฐานในการปฏิบตั ิ เพือ่
ใหมวลชนสนับสนุนและรับฟง สามารถชี้นําโนมนาวใหเกิด
ความรักใคร มีความสัมพันธอันดี จนสามารถที่จะทําใหเกิด
ความหลง เพื่อนําไปสูการตอสูที่มีอุดมคติ จนสามารถมี
อุดมการณสงู สุด เคารพบูชา กลาหาญ ยอมตายเพือ่ อุดมการณ
นัน้ ได ในขณะเดียวกัน จะตองไมสรางความไมพอใจใหเกิดขึน้
กับฝายเดียวกัน แตจะสรางความไมพอใจดังกลาวใหเกิดขึน้ กับ
ฝายตรงขามและชี้นําใหเกิดความโกรธเกลียด จนถึงขั้นเกิด
ความแคนเพื่อทําลายตรงขามศึกได
(ฉ) กําลังหนวยรบพิเศษ ไดรับการฝกในการปฏิบัติการจิตวิทยา ที่
จะปฏิบัติงานในลักษณะที่ปกปด เปดเผยหรือกึ่งเปดเผยใน
สงครามนอกแบบ การกอความไมสงบและการปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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รวมทั้งความสามารถดังกลาวนี้จะทําใหกําลังหนวยรบพิเศษ
สามารถดํารงการปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารไดเปนระยะเวลานาน
ด. การปฏิบตั กิ ารขาวสาร รวมถึงการปฏิบตั ทิ ใี่ ชเพือ่ ใหมผี ลกระทบตอ
ขาวสารและระบบขาวสารของฝายตรงขาม ขณะที่ปองกันขาวสาร
และระบบขาวสารของฝายเรา การปฏิบัติการขาวสารอาจปฏิบัติ
ในทุก ๆ ขั้นของการปฏิบัติการตลอดขอบเขตของการปฏิบัติการ
ทางทหาร และในทุกระดับของสงคราม การปฏิบัติการขาวสาร
รวมขีดความสามารถที่แตกตางกันจํานวนมาก ซึ่งใชโดยลําพัง
หรือโดยอาศัยการสนธิกัน ขีดความสามารถหลักประกอบดวย
การปฏิบตั กิ ารจิตวิทยา การลวงทางทหาร การรักษาความปลอดภัย
ทางการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส และการปฏิบัติการ
เครือขายคอมพิวเตอร นอกเหนือจากการสนับสนุนดานขาวกรอง
ขีดความสามารถอืน่ ๆ ประกอบดวย การตอตานขาวกรอง การรักษา
ความปลอดภัยทางวัตถุ การประกันขาวสาร การประชาสัมพันธ
และการปฏิบัติการกิจการพลเรือน การปฏิบัติการขาวสารอาจ
รวมถึ ง ประเด็ น ความซั บ ซ อ นทางกฎหมายและนโยบายที่ ต  อ ง
พิ จ ารณาอย า งระมั ด ระวั ง และการประสาน และการอนุ มั ติ ใ น
ระดับชาติ

กองบัญชาการกองทัพไทย
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บทที่ ๓
การควบคุมบังคับบัญชา
หนวยปฏิบัติการพิเศษ
๑. กลาวนํา
ก. หนวยปฏิบัติการพิเศษ เปนหนวยในอัตราของเหลาทัพ ในการปองกัน
ประเทศจะมีการจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม เพื่อขึ้น
การควบคุมบังคับบัญชากับศูนยบัญชาการทางทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย (ศบท.บก.ทท.) โดยมีคณะผูบัญชาการทหาร ประกอบดวย
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ
ผูบญ
ั ชาการทหารอากาศ และเสนาธิการทหาร ซึง่ ผูบญ
ั ชาการทหารสูงสุด
เปนประธานคณะผูบัญชาการทหาร และเปนผูบังคับบัญชาที่ใชอํานาจ
สัง่ การในการควบคุมบังคับบัญชากองกําลังเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม
ดังกลาว ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้
๑) จัดใหมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
๒) หลีกเลี่ยงการโอนหนวยปฏิบัติการพิเศษบอย ๆ
๓) จัดใหมฝี า ยเสนาธิการทีม่ ปี ระสบการณและความชํานาญในการปฏิบตั ิ
การพิเศษ เพื่อวางแผน ปฏิบัติการ และสนับสนุนการยุทธ
๔) สนธิหนวยปฏิบัติการพิเศษตั้งแตในขั้นของการวางแผน
๕) พิจารณาขีดความสามารถของหนวยใหเหมาะสมกับภารกิจ
ข. หนวยปฏิบัติการพิเศษ จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อการปฏิบัติการ
พิเศษถูกบูรณาการเขาไวในแผนและคําสั่งปฏิบัติการทางทหารทั้งปวง
ตั้งแตในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน ภาวะสงคราม และหรือ การปฏิบัติการ
ทางทหารทีม่ ใิ ชสงคราม ซึง่ ความสําเร็จของการปฏิบตั กิ ารพิเศษ ตองการ
กองบัญชาการกองทัพไทย

๓-1

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ

สายการบังคับบัญชาการทีส่ นั้ และชัดเจน โดยผูบ งั คับบัญชาหนวยปฏิบตั ิ
การพิเศษที่เหมาะสม ภารกิจของหนวยปฏิบัติการพิเศษสวนมาก จะมี
โอกาสในการปฏิบตั กิ ารไมมากและมีลกั ษณะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
จึงตองการการควบคุมบังคับบัญชาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกจากนัน้ การจัด
หนวยควบคุมบังคับบัญชาตามความตองการหนวยระดับยุทธการ อาจ
ตองจัดตามภารกิจหรือการปฏิบัติการพิเศษดังกลาว
ค. ชุดติดตอหรือนายทหารติดตอ ระหวางหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษและหนวย
กําลังรบรวมอื่น ๆ มีความสําคัญยิ่งสําหรับการใชกําลังหนวยปฏิบัติการ
พิเศษใหเกิดประสิทธิภาพ และการปองกันอันตรายตอฝายเดียวกันโดย
เฉพาะกําลังทางอากาศและหนวยที่ควบคุมอาวุธยิงสนับสนุน กองกําลัง
ตาง ๆ ของแตละเหลาทัพ จะตองจัดนายทหารติดตอเพื่อประสานการ
ปฏิ บั ติ อ ย า งใกล ชิ ด กั บ กํ า ลั ง หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษที่ ป ฏิ บั ติ ก ารใน
ยุทธบริเวณ

รูป ๓-๑ ลักษณะของหนวยปฏิบัติการพิเศษ ตองการการควบคุมบังคับบัญชา
ที่มีความชัดเจนและเหมาะสมกับภารกิจ

๒. การแบงมอบหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ก. หนวยปฏิบัติการพิเศษในประเทศ หนวยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพไทย
โดยปกติจะอยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของเหลาทัพ ซึ่งเมื่อมี
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ภารกิจทีต่ อ งบูรณาการในการใชกาํ ลังหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ เพือ่ ตอสูก บั
ภัยคุกคามหรือปกปองผลประโยชนของชาติ ซึ่งการปฏิบัติในการปองกัน
ประเทศ นัน้ ผูบ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานคณะ ผูบ ญ
ั ชาทหาร
จะพิจารณาใหมีการจัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจรวม และหนวยเฉพาะกิจ
ปฏิบัติการพิเศษรวม (ฉก.ปพ.รวม) ผานทางสายการบังคับบัญชาของ
ศูนยบัญชาการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (ศบท.บก.ทท.) ซึ่ง
กรมยุทธการทหาร/ฝายยุทธการ มีหนาที่ในการวางแผน อํานวยการ
เตรียมการในการวางยุทธศาสตรการเสริมสรางกําลังหนวยปฏิบัติการ
พิ เ ศษในภาพรวม รวมทั้ ง การบู ร ณาการทรั พ ยากรของชาติ ที่ มี อ ยู 
อยางจํากัด ใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุดตอหนวยปฏิบตั กิ าร
พิเศษของทุกเหลาทัพ ตั้งแตยามปกติ
กรมยุ ท ธการทหาร/ฝายยุ ท ธการ จะต อ งประสานกรมยุ ท ธการ
เหลาทัพ และหนวยปฏิบัติการพิเศษเหลาทัพ ตั้งแตยามปกติในเรื่อง
แนวทางการใชกําลัง โดยการนําแนวความคิดในการปฏิบัติตามแผน
ปองกันประเทศ มาเปนขอพิจารณาในการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลอง
กับการปฏิบัติการของกําลังรบตามแบบ
ข. หนวยปฏิบัติการพิเศษในการปองกันประเทศ หนวยปฏิบัติการพิเศษ
เหลาทัพจะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบตั้งแตภาวะปกติ สวนการ
ปฏิบัติในการปองกันประเทศในขั้นตอบโต จะมีการใชกําลังทหารฝายเรา
เพิ่มเติมใหกับกองกําลังปองกันชายแดน และหากสถานการณยังไม
คลี่คลายตองดําเนินการระดมสรรพกําลัง จัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจรวม
และกองกําลังอื่น ๆ ตามความจําเปน โดยใหขึ้นการควบคุมบังคับบัญชา
กับ ศบท.บก.ทท. สําหรับการปฏิบตั ใิ นขัน้ การปองกันประเทศ จะเปนการ
ปฏิบตั กิ ารยุทธรวม เพือ่ เอาชนะกําลังฝายตรงขาม ทัง้ นี้ การควบคุมบังคับ
บัญชาของกองกําลังเฉพาะกิจรวมในการปฏิบตั กิ ารพิเศษ จะมีผบู ญ
ั ชาการ
หนวยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม (ผบ.ฉก.ปพ.รวม) เปนผูร บั ผิดชอบ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ

ค. หนวยปฏิบัติการพิเศษในการปฏิบัติการรวมและผสม โดยผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด อาจจะสั่งการใหหนวยปฏิบัติการพิเศษขึ้นการควบคุมบังคับ
บัญชากับผูบ ญ
ั ชาการกําลังรบหลายชาติทจี่ ดั จากมิตรประเทศทีเ่ ขารวมใน
ภารกิ จ ปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ แต ต  อ งอยู  ใ นกรอบการปฏิ บั ติ ง านของ
สหประชาชาติ ซึง่ ในกรณีนี้ การควบคุมทางยุทธการของหนวยปฏิบตั กิ าร
พิเศษจะปฏิบตั ผิ า นสายการบังคับบัญชาของผูบ ญ
ั ชาการหนวยปฏิบตั กิ าร
พิเศษของกองทัพไทย ตามโครงสรางการควบคุมบังคับบัญชาของการ
ปฏิบัติการหลายชาติ
๓. การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
หนวยปฏิบัติการรบพิเศษของกองทัพไทย โดยปกติปฏิบัติการพิเศษใน
พื้นที่คาบเกี่ยวบริเวณแนวชายแดนและพื้นที่ระวังปองกัน ตั้งแตภาวะปกติ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติในการปองกันประเทศของกําลังรบตามแบบ ซึ่งแนวความคิด
ในการปฏิบัตินั้น ไดกําหนดระดับการปฏิบัติการประเภทตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เพื่อลดศักยภาพในการทําสงครามของฝายตรงขาม ในขณะเดียวกัน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการทําสงครามใหกับฝายเรา ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ ๓ ขั้นตอน
ดังนี้
ก. ขั้นปกติ กําลังหนวยรบพิเศษของเหลาทัพ ปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่รับ
ผิดชอบตั้งแตยามปกติ เพื่อการจัดทําขอมูลพื้นที่ปฏิบัติการ การพัฒนา
ระบบแจงเตือนทางยุทธศาสตร เพือ่ ใหทราบเจตนารมณทแี่ ทจริงของฝาย
ตรงขาม และแจงเตือนการปฏิบัติของฝายตรงขามแตเนิ่น สําหรับการ
ปฏิบตั กิ ารสงครามนอกแบบใหดาํ เนินการในระดับทีเ่ หมาะสม เพือ่ เกือ้ กูล
ตอการปฏิบตั ขิ องฝายเรา โดยไมกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ
ข. ขั้นตอบโต กําลังหนวยรบพิเศษเหลาทัพ เริ่มปฏิบัติใน วัน ต. เพื่อเพิ่ม
ระดับความเขมขนในการปฏิบตั กิ ารพิเศษในพืน้ ทีก่ ารรบและพืน้ ทีเ่ ขตหลัง
ของฝายตรงขาม โดยใชกําลังหนวยรบพิเศษและกําลังตัวแทนที่จัดตั้งไว
ทําสงครามนอกแบบในทุกขายงาน ดวยการลาดตระเวนพิเศษ การรายงาน
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ยืน ยัน ที่ตั้ง และการวางกํา ลัง ฝ า ยตรงข า ม การชี้เ ป า ให อ าวุ ธ ทํา ลาย
ระยะไกลหรืออากาศยานของฝายเรา การขัดขวาง ทําลายกําลังฝายตรง
ขามที่เผชิญหนา เพื่อทําลายศักยภาพและจุดศูนยดุลของขาศึก และ
สนับสนุนกําลังรบตามแบบในการผลักดันฝายตรงขาม และการรุกออก
นอกประเทศ เพือ่ เขายึดภูมปิ ระเทศสําคัญเมือ่ จําเปน อันจะทําใหฝา ยตรง
ขามยอมจํานนหรือถอนกําลังออกจากดินแดนฝายเรา การปฏิบัติการ
พิเศษอื่น ๆ ไดแก การปฏิบัติการโดยตรงตอที่หมายทางยุทธการและ
ยุทธศาสตร การปฏิบัติการจิตวิทยาและงานดานการขาว รวมทั้งการ
ปฏิบัติที่สําคัญในการปฏิบัติการพิเศษรวม คือการจัดตั้งกองกําลังเฉพาะ
กิจรวมใน วัน ร. พรอมทัง้ ดํารงการติดตอสือ่ สารกับ ศบท.บก.ทท. อยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหประชาคมโลกและประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการใหการ
สนับสนุนฝายเรา
การจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวมในการปองกันประเทศ

ค. ขั้นปองกันประเทศ ปฏิบัติตั้งแตวัน ป. ดวยการจัดกําลังหนวยรบพิเศษ
รวมและกําลังตัวแทนทีจ่ ดั ตัง้ ไว ทําสงครามนอกแบบอยางเต็มรูปแบบทุก
ขายงาน เพื่อทําลายความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา
กองบัญชาการกองทัพไทย
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การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ

และการทหาร การปฏิบัติการลาดตระเวนพิเศษ เพื่อหาขาวและเฝาตรวจ
สนามรบอยางตอเนื่อง การปฏิบัติการโดยตรงตอเปาหมายที่สําคัญทาง
ทหารหรือทางยุทธศาสตรหลังแนวขาศึก เพือ่ ขัดขวาง ตัดรอนและทําลาย
การปฏิบัติการของฝายตรงขาม ยึดและทําลายเปาหมายที่มีความสําคัญ
ทางยุทธศาสตร ภูมิประเทศทางทหารหรือปมคมนาคมที่สําคัญ และเปา
หมายที่มีผลตอจิตวิทยาของประชาชนฝายตรงขาม การปฏิบัติการ
จิตวิทยาเพื่อใหประชาคมโลกและประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการใหการ
สนับสนุนฝายเรา และจํากัดการปฏิบัติการของฝายตรงขามในพื้นที่ฝาย
เรามิใหขยายขอบเขตกวางออกไป สําหรับในพื้นที่ฝายเราใหปฏิบัติตาม
มาตรการพิทกั ษประชาชนและทรัพยากรคูข นานไปกับการปฏิบตั กิ ารพิเศษ
โดยใชกําลังประจําถิ่นในรูปแบบเบ็ดเสร็จ

รูป ๓-๒ การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ ตองแมนยําและทันเวลา

๔. การจัดหนวยรอง
ก. การปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก หนวยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก เปน
หนวยขึ้นตรงของกองทัพบก ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
กองบัญชาการกองทัพไทย
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๑) สวนกําลังปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก เปนสวนกําลังทางบกของ
กําลังปฏิบัติการพิเศษรวม
๒) กําลังเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษกองทัพบก ถามีเพียงกลุม กรม หรือ
กองพันเดียวปฏิบัติหนาที่ในการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพบก
โดยทั่วไปจะเรียกวา กําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก
ผูบัญชาการกําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม อาจจัดตั้งหลาย
กองกําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก หนวยรองแตละ
กองกําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก จะถูกจัดอยูรอบ
จุดศูนยกลางของกําลังรบพิเศษ หรือหนวยจูโ จม และรวมถึงการผสม
ของหนวยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก และสวนสนับสนุนของหนวย
นัน้ ๆ ผูบญ
ั ชาการกําลังเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม กําหนดแตละ
พื้นที่กําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก ภายในพื้นที่การ
ปฏิบัติการพิเศษรวม หรือตามพันธกิจ
๓) กําลังรบพิเศษ หนวยกําลังรบพิเศษโดยปกติมีการจัดเฉพาะกิจตาม
จํานวนของฐานปฏิบัติการ ถูกใชในความหมายนี้ คําวา “ฐานปฏิบัติ
การ” อธิบายถึง บก. และสวนสนับสนุน พรอมกับทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร
ฐานปฏิบัติการกําลังรบพิเศษ ประกอบดวย ฐานปฏิบัติการรบพิเศษ
ฐานปฏิบัติการหนา และฐานปฏิบัติการรบพิเศษแยก
๔) ฐานปฏิบัติการรบพิเศษ จัดตั้งโดยกลุมกําลังรบพิเศษ เพื่อประสาน
สอดคลองกิจกรรมของฐานปฏิบัติการหนา และฐานปฏิบัติการหนา
หนวยรอง ฐานปฏิบตั กิ ารรบพิเศษโดยปกติปฏิบตั เิ ปน บก. สวนกําลัง
ปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก หรือกําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ
กองทัพบก ขึ้นตรงตอผูบัญชาการกองกําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการ
พิเศษรวม
๕) ฐานปฏิบัติการหนา จัดตั้งโดยกองพันรบพิเศษ เพื่อควบคุมและ
สนับสนุนสวนปฏิบัติการที่เขาวางกําลัง สวนกําลังรบพิเศษยุทธวิธี
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ปฏิบัติการวางแผนและเตรียมการในภารกิจ ณ ฐานปฏิบัติการหนา
ถึ ง แม ว  า โดยทั่ ว ไปเป น หน ว ยรองของฐานปฏิ บั ติ ก ารรบพิ เ ศษ
ฐานปฏิบัติการหนา อิสระอาจจัดตั้งภายใตการควบคุมทางยุทธการ
ของผูบัญชาการกําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม
๖) ฐานปฏิบัติการรบพิเศษแยก จัดตั้งโดยกองรอยรบพิเศษ เพื่อขยาย
การควบคุมบังคับบัญชา และมีหนาที่ใหการสนับสนุนฐานปฏิบัติ
การหนา ตัวอยางเชน ฐานปฏิบัติการรบพิเศษแยก อาจปฏิบัติหนาที่
เปนที่ตั้งการปลอยและการรับกลับ หรือวิทยุถายทอด
๗) หนวยบินปฏิบตั กิ ารพิเศษกองทัพบก โดยปกติหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ
จะใชหนวยบินแตละเหลาทัพในการใหการสนับสนุนภารกิจ และ
บรรจุมอบตอกําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม การควบคุมทาง
ยุ ท ธการ อาจปฏิ บั ติ โ ดยผู  บั ญ ชาการกํ า ลั ง เฉพาะกิ จ ปฏิ บั ติ ก าร
พิเศษรวม ผานสวนกําลังตามพันธกิจหรือสวนกําลังเหลาทัพของกําลัง
เฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม ขึ้นอยูกับสถานการณเฉพาะ เมื่อสวน
กําลังทางอากาศการปฏิบัติการพิเศษรวม ถูกจัดตั้งขึ้นเปนสวนกําลัง
ตามพันธกิจของกําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม และอยูภายใต
สภาพทีแ่ นชดั การควบคุมทางยุทธการของหนวยบินปฏิบตั กิ ารพิเศษ
กองทัพบก อาจผานผูบัญชาการสวนกําลังทางอากาศปฏิบัติการ
พิเศษรวม
ข. การปฏิบัติการพิเศษกองทัพเรือ หนวยปฏิบัติการพิเศษกองทัพเรือ เปน
หนวยขึ้นตรงของกองทัพเรือ ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
๑) ส ว นกํ า ลั ง ปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษกองทั พ เรื อ เป น ส ว นกํ า ลั ง ทางเรื อ
ของกําลังปฏิบัติการพิเศษรวม
๒) หนวยเฉพาะกิจการสงครามพิเศษทางเรือ ประกอบดวยสวนการ
บัญชาการและการควบคุม สวนปฏิบัติการ และสวนเคลื่อนยาย
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ค. การปฏิบตั กิ ารพิเศษกองทัพอากาศ หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษกองทัพอากาศ
เปนหนวยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
๑) สวนกําลังปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ เปนกําลังทางอากาศ
ของกําลังปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม โดยปกติประกอบดวยหนวยบินปฏิบตั ิ
การพิเศษกองทัพอากาศ กลุม ปฏิบตั กิ ารพิเศษ หรือกลุม ยุทธวิธพี เิ ศษ
เมื่อหนวยปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ หนวยรองวางกําลังยังฐาน
ปฏิบัติการหนา หรือฐานปฏิบัติการแยกสวนหนา ผูบัญชาการกําลัง
ปฏิบตั กิ ารพิเศษกองทัพอากาศ อาจจัดตัง้ หนวยชัว่ คราวขึน้ ๑ หนวย
หรือมากกวาตามความจําเปน
๒) หนวยแยกสมทบปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ เปนหนวยปฏิบัติ
การพิเศษกองทัพอากาศระดับหนวยบินทางยุทธวิธี ซึ่งเปนองคกรซึ่ง
ประกอบขึ้นจากหลาย ๆ สวนที่แตกตางกันของทรัพยากรกองทัพ
อากาศ โดยปกติประกอบดวยหนวยบินปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจ
กองทัพอากาศ กลุม ปฏิบตั กิ ารพิเศษ หรือกลุม ยุทธวิธพี เิ ศษ การแยก
สมทบโดยปกติเปนหนวยรองของสวนกําลังปฏิบัติการพิเศษกองทัพ
อากาศยุทธบริเวณ กําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม ผูบัญชาการ
สวนกําลังทางอากาศปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม หรือกองกําลังเฉพาะกิจรวม
ขึ้นอยูกับขนาดและระยะเวลาของการยุทธ
๓) สวนปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ บรรจุหนวยปฏิบัติการพิเศษ
กองทัพอากาศ จากกรมปฏิบตั กิ ารพิเศษ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน
และโดยปกติเปนหนวยรองของสวนกําลังปฏิบัติการพิเศษกองทัพ
อากาศยุทธบริเวณ หรือหนวยแยกสมทบปฏิบัติการพิเศษกองทัพ
อากาศ ขึ้นอยูกับขนาดและระยะเวลาของการยุทธ
๔) ชุดคนหาและชวยชีวิต ชุดควบคุม และปฏิบัติการในพื้นที่การรบ
โดยปกติขึ้นการควบคุมบังคับบัญชา ผานสวนบังคับบัญชาซึ่งตั้งอยู
รวมกับหนวยปฏิบัติการพิเศษอื่น ๆ หรือหนวยตามแบบ ชุดเหลานี้
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ไมมขี ดี ความสามารถในอัตราทีจ่ ะจัดตัง้ ฐานปฏิบตั กิ ารของตนเอง แต
จะใชการบังคับบัญชาผาน โดยการติดตอสื่อสารไปยังสวนบังคับ
บัญชาเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย
ง. สวนกําลังทางอากาศการปฏิบัติการพิเศษรวม ผูบังคับบัญชา ฝาย
เสนาธิ ก าร และทรั พ ยากรของส ว นกํ า ลั ง ทางอากาศการปฏิ บั ติ ก าร
พิเศษของสวนกําลังปฏิบัติการพิเศษกําลังรบรวม หรือกําลังเฉพาะกิจ
ปฏิบัติการพิเศษรวม อาจจัดตั้งสวนกําลังทางอากาศการปฏิบัติการ
พิเศษรวมขึ้น หนวยนี้ถูกจัดตั้งเปนสวนกําลังตามพันธกิจภายในกําลัง
ปฏิบัติการพิเศษรวม เพื่อควบคุมทรัพยากรดานการบินการปฏิบัติการ
พิ เ ศษ ผู  บั ญ ชาการส ว นกํ า ลั ง ทางอากาศปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษร ว ม คื อ
ผูบัญชาการภายในกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษรวม ซึ่งรับผิดชอบ
สําหรับการวางแผนและการปฏิบัติกิจกรรมทางอากาศในการปฏิบัติการ
พิเศษรวม ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบในการประสาน แบงมอบ มอบกิจ
ควบคุม และสนับสนุนทรัพยากรดานการบินในการปฏิบัติการพิเศษรวม
ที่บรรจุมอบ ผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษที่จัดตั้ง โดยปกติปฏิบัติ
การควบคุมทางยุทธการ ของการบินปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม ผานผูบ ญ
ั ชาการ
สวนกําลังทางอากาศปฏิบัติการพิเศษรวม อยางไรก็ตาม ยังมีกรณีที่ซึ่ง
ผูบ ญ
ั ชาการหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษอาจเลือกทีจ่ ะวางทรัพยากรดานการบิน
ปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษที่ เ ลื อ กแล ว ให อ ยู  ภ ายใต ก ารควบคุ ม แบบแยกการ
สวนกําลังทางอากาศการปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม อาจเปนหนวยรองของกําลัง
เฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษรวมเดียว หรือแยกรับกิจเพือ่ สนับสนุนกิจกรรม
ของหลาย ๆ กําลังเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม ภายในสวนกําลังปฏิบตั ิ
การพิเศษกําลังรบรวม สวนกําลังทางอากาศปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม อาจเปน
องคกรหลัก หรือสามารถจัดตั้งในการตอบโตภาวะเผชิญเหตุ หรือ
การปฏิบัติการอื่น ๆ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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๕. ขอพิจารณาในการบัญชาการและการควบคุม ระหวางองคกร บก.กองกําลัง
เฉพาะกิจรวม เปนจุดศูนยรวมทางยุทธการสําหรับการมีสว นรวมในการประสานงาน
ระหวางองคกร ระหวางการปฏิบตั กิ ารระหวางองคกร บก.กองกําลังเฉพาะกิจรวมจัด
ใหมีโครงสรางสําหรับความพยายามรวม ขึ้นอยูกับระดับของ บก.กําลังเฉพาะกิจ
ปฏิบัติการพิเศษรวม ในโครงสรางการบังคับบัญชาของการปฏิบัติการ กําลังเฉพาะ
กิจปฏิบัติการพิเศษรวมอาจมีบทบาทหลักในกระบวนการระหวางองคกร ถากําลัง
เฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษรวมมีอาวุโสกวา หรือเปนกองกําลังเฉพาะกิจรวมทีอ่ ยูล าํ พัง
แลว ตามความจริง กําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวมจะเขาปฏิบัติหนาที่ในความ
รับผิดชอบหลักในฐานะเปนจุดศูนยรวมในกระบวนการระหวางองคกร
๖. ขอพิจารณาการบัญชาการและการควบคุมในกองกําลังหลายชาติ การควบคุม
ใด ๆ ของสวนปฏิบัติของหนวยปฏิบัติการพิเศษ ที่สงมอบใหผูบัญชาการตางชาติ
ตองประกอบดวยสวนบัญชาการและการควบคุม ของหนวยปฏิบัติการพิเศษที่
เหมาะสม สําหรับการบัญชาการและการควบคุมโดยตรงของสวนปฏิบตั ิ โดยคํานึงถึง
การปฏิบตั ใิ นลักษณะปฏิบตั กิ ารเพือ่ สันติภาพ และตองอยูใ นกรอบของสหประชาชาติ
๗. สวนบัญชาการและควบคุม สวนประสาน และสวนติดตอของหนวยปฏิบัติ
การพิเศษ
ผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษมีสวนงานเฉพาะที่อํานวยความสะดวกใน
การบัญชาการและควบคุม การประสานงาน และการติดตอ ซึ่งประกอบดวย สวน
บัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการพิเศษ เพื่อบัญชาการและควบคุม และประสาน
กิจกรรมของหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษกับกําลังรบตามแบบ; สวนติดตอปฏิบตั กิ ารพิเศษ
เพื่อจัดชุดติดตอไปยังผูบัญชาการสวนกําลังทางอากาศกําลังรบรวม หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการบัญชาการและการควบคุมอากาศยานของสวนกําลังเหลาทัพที่
เหมาะสม และนายทหารติดตอหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ ซึง่ อยูใ นทีต่ งั้ ตาง ๆ ตามความ
จําเปน เพือ่ ประสานสอดคลอง และลดความขัดแยงการปฏิบตั กิ ารพิเศษภายในพืน้ ที่
ทางยุทธการ ถึงแมวาจะไมเปนสวนขององคกรหนวยปฏิบัติการพิเศษ แตยังมีสวน
ประสานงานการปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งเสนอแนะผูบัญชาการกองทัพนอยเกี่ยวกับการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ปฏิบัติการพิเศษ ทั้งหมดของสวนเหลานี้ทําใหการไหลเวียนของขาวสารดีขึ้น อํานวย
ความสะดวกตอการวางแผนพรอมกัน และยกระดับของความสําเร็จภารกิจโดยรวม
ของกําลังรบรวม
๘. สวนการควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติการพิเศษ สวนการควบคุมบังคับ
บัญชาการปฏิบัติการพิเศษ คือจุดศูนยรวมสําหรับการประสานสอดคลองของการ
ปฏิบัติการพิเศษกับการปฏิบัติการของกําลังรบตามแบบ สวนนี้ปฏิบัติหนาที่การ
บัญชาการและการควบคุม หรือการติดตอ ตามความตองการของภารกิจและตามสั่ง
การโดยผูบัญชาการหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษที่จัดตั้ง กําลังปฏิบัติการพิเศษ
กําลังรบรวม อํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบอาจเปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว สวน
การควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติการพิเศษ โดยปกติจะถูกใชเมื่อหนวยปฏิบัติการ
พิเศษปฏิบัติการสนับสนุนกําลังรบตามแบบ สําหรับสวนที่อยู ณ ที่ตั้งรวมกับที่
บัญชาการของกําลังทีร่ บั การสนับสนุน เพือ่ ประสานและลดความขัดแยงในการปฏิบตั ิ
การพิเศษกับการปฏิบตั กิ ารของกําลังทีร่ บั การสนับสนุน และเพือ่ ทําใหมนั่ ใจขีดความ
สามารถในการปฏิบตั กิ ารสือ่ สารรวมกันกับกําลังนัน้ สวนการควบคุมบังคับบัญชาการ
ปฏิบัติการพิเศษ ยังสามารถรับรายงานทางยุทธการ ขาวกรอง และการคนหาเปา
หมายของหนวยปฏิบัติการพิเศษโดยตรงจากสวนตาง ๆ ของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ที่วางกําลัง และจัดสิ่งตาง ๆ เหลานี้ใหกับ บก.สวนกําลังที่รับการสนับสนุน ผู
บัญชาการสวนกําลังปฏิบัติการพิเศษกําลังรบรวม ผูบัญชาการกําลังเฉพาะกิจปฏิบัติ
การพิเศษรวมและผูบ ญ
ั ชาการสวนกําลังของกําลังเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม อาจ
สมทบชุดติดตอจากสวนตาง ๆ ของหนวยปฏิบัติการพิเศษอื่น ๆ ใหกับสวนการ
ควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติการพิเศษตามความตองการ สวนการควบคุมบังคับ
บัญชาการปฏิบัติการพิเศษ ยังคงอยูใตการควบคุมทางยุทธการ ของผูบัญชาการ
หนวยปฏิบัติการพิเศษที่จัดตั้ง สวนการควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ดังนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย
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ก. การปฏิบัติการบัญชาการและการควบคุม สวนยุทธวิธีตาง ๆ ของหนวย
ปฏิบัติการพิเศษที่ขึ้นสมทบ หรืออยูในการสนับสนุนโดยตรง ตอผู
บัญชาการหนวยตามแบบที่รับการสนับสนุน
ข. เสนอแนะผูบัญชาการกําลังรบตามแบบเกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน
ภารกิจ ขีดความสามารถ และขีดจํากัด ของหนวยหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ
ที่ใหการสนับสนุน และที่รับการสนับสนุน
ค. เสนอแนะบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษที่ใหการสนับสนุนเกี่ยวกับ
สถานการณปจจุบัน ภารกิจ เจตนารมณ และความตองการ ของผู
บัญชาการกองกําลังที่รับการสนับสนุน
ง. จัดใหมีการเชื่อมตอการสื่อสารที่รักษาความปลอดภัยที่ตองการ
จ. ประสานและลดความขัดแยงกิจกรรมการปฏิบัติการพิเศษกับการปฏิบัติ
การของกําลังที่รับการสนับสนุน
ฉ. เมื่ อ การเชื่ อ มต อ กั น ใกล จ ะเกิ ด ขึ้ น ช ว ยเหลื อ ผู  บั ญ ชาการและฝ า ย
เสนาธิการกําลังทีร่ บั การสนับสนุนกับดวยการวางแผนและการปฏิบตั กิ าร
เชื่อมตอกัน
๙. สวนติดตอการปฏิบัติการพิเศษ
ก. สวนติดตอการปฏิบตั กิ ารพิเศษ คือชุดทีผ่ บู ญ
ั ชาการสวนกําลังปฏิบตั กิ าร
พิเศษกําลังรบรวม จัดไปยังผูบ ญ
ั ชาการสวนกําลังทางอากาศกําลังรบรวม
(ถากําหนด) หรือองคกรการบัญชาการและการควบคุมอากาศยานสวน
กําลังเหลาทัพที่เหมาะสม เพื่อประสาน ลดความขัดแยง และสนธิการ
ปฏิบัติการพิเศษของการปฏิบัติการทางอากาศ ผิวพื้น และใตนํ้า กับการ
ปฏิบัติการทางอากาศตามแบบ
ข. หน.ชุดนายทหารติดตอการปฏิบัติการพิเศษ ทํางานโดยตรงสําหรับ
ผูบัญชาการสวนกําลังปฏิบัติการพิเศษกําลังรบรวม ผูอํานวยการสวน
ติดตอปฏิบตั กิ ารพิเศษ ไมอยูใ นสายการบังคับบัญชาของหนวยปฏิบตั กิ าร
พิเศษ และดวยเหตุนี้อํานาจการบังคับบัญชาสําหรับการมอบกิจ การ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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วางแผน และการปฏิบัติภารกิจของการปฏิบัติการพิเศษ ยังคงอยูกับผู
บัญชาการสวนกําลังปฏิบตั กิ ารพิเศษกําลังรบรวม ผูอ าํ นวยการสวนติดตอ
การปฏิบัติการพิเศษ วางเจาหนาที่ติดตอทางพื้นดิน ทางทะเล และทาง
อากาศ ของหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ ในแผนกของศูนยยทุ ธการทางอากาศ
รวม เพือ่ สนธิกบั ฝายเสนาธิการของผูบ ญ
ั ชาการสวนกําลังทางอากาศกําลัง
รบรวม สวนติดตอปฏิบัติการพิเศษ บรรลุการประสาน การลดความขัด
แยง และการสนธิการปฏิบัติการทางอากาศ ผิวพื้น และใตนํ้า ของหนวย
ปฏิบัติการพิเศษ โดยการจัดหนวยปฏิบัติการพิเศษอยูในศูนยยุทธการ
ทางอากาศรวม ที่ทราบถึงกิจกรรมของหนวยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่
และโดยการจัดใหมคี วามสามารถในการมองเห็นการปฏิบตั กิ ารของหนวย
ปฏิบตั กิ ารพิเศษในคําสัง่ มอบภารกิจทางอากาศ และคําสัง่ การควบคุมหวง
อากาศ สวนติดตอปฏิบตั กิ ารพิเศษ ยังตองประสานมาตรการประสานการ
ยิงสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อชวยหลีกเลี่ยงการเปนอันตรายตอฝาย
เดียวกัน เจาหนาทีส่ ว นติดตอปฏิบตั กิ ารพิเศษ ตามแนวความคิดประกอบ
ดวย ๔๓ คน แตในทางปฏิบัติอาจถูกปรับตามความเหมาะสม
หนาที่ของนายทหารติดตอการปฏิบัติการพิเศษ
แผนกยุทธศาสตร
• ประสานและสอดคลองยุทธศาสตรการปฏิบัติการพิเศษและเปาหมายกับ
สวนกําลังอื่น ๆ
• เพื่อใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและแนวทางของผูบัญชาการรบเสนอ
เปาหมายของหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษสําหรับรวมในบัญชีเปาหมายรวมตาม
ลําดับความเรงดวนรวม
• จัดใหมีขอมูลหนวยปฏิบัติการพิเศษสําหรับการเสนอแนะในการตัดสินใจ
การแบงมอบของผูบัญชาการกําลังรบรวม
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๓-14

การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนกแผนการรบ
• ประสานความตองการอากาศยานหนวยปฏิบัติการพิเศษภายใตแผนการ
โจมตีทางอากาศหลัก
• ประสานกับกําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม/สวนกําลังทางอากาศ
ปฏิบัติการพิเศษรวมเกี่ยวกับขอมูลที่สําหรับคําสั่งมอบภารกิจทางอากาศ
และทําใหมั่นใจวาคําสั่งมอบภารกิจทางอากาศที่แจกจายถูกรวมเขากับ
คําสั่งมอบภารกิจทางอากาศหลัก
• จัดใหมีขอมูลการปฏิบัติการพิเศษสําหรับรวมในคําแนะนําพิเศษ
• ประสานความตองการหวงอากาศและการลดความขัดแยงสําหรับการปฏิบตั ิ
การอนาคต
• เปนผูแทนสวนกําลังปฏิบัติการพิเศษในชุดแนวทาง การแบงมอบ การ
กําหนดเปาหมาย
แผนกปฏิบัติการรบ
• เฝาติดตามและประสานการปฏิบัติการบินวันปจจุบันกับสวนกําลังอื่น ๆ
• ลดความขัดแยงการปฏิบตั กิ ารผิวพืน้ การปฏิบตั กิ ารพิเศษทีก่ าํ ลังดําเนินอยู
ในเวลาจริงกับสวนกําลังอื่น ๆ
• ดํารงบัญชีที่ตั้งชุดที่ทันสมัยสําหรับการลดความขัดแยง
• ประสานการสนับสนุนและการติดตามการปฏิบัติงานของเปาหมายที่เฝา
ติดตามของหนวยปฏิบัติการพิเศษรวมเปาหมายในเวลาจํากัด
• ประสานการจัดการหวงอากาศกับศูนยยุทธการทางอากาศรวม
แผนกขาวกรอง การเฝาตรวจ และการลาดตระเวน
• ประสานความตองการขาวกรอง การเฝาตรวจ และการลาดตระเวน สําหรับ
หนวยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่
• จัดใหมีการสนับสนุนดานขาวกรองตอแผนการรบ และแผนกยุทธการ

กองบัญชาการกองทัพไทย

๓-15

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ

การประสานอื่น ๆ
• ประสานความตองการในการสํารวจสนามบินสนับสนุนการตั้งฐานทัพของ
กําลัง (แผนกเคลื่อนยายทางอากาศ)
• ประสานผูควบคุมการโจมตีขั้นสุดทาย ใหหนวยปฏิบัติการพิเศษเมื่อ
ตองการ
• ประสานความตองการทางการสงกําลังบํารุง รวมถึงการสงกําลัง การขนสง
และการทําสัญญา (แผนกเคลื่อนยายทางอากาศ)
• ประสานความตองการดานการสื่อสาร ตามความจําเปน สําหรับหนวย
ปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่ (ผูแทนการสื่อสาร)
• ประสานกับศูนยคนหาและกูภัยรวม
รูป ๓-๓ หนาที่ของนายทหารติดตอปฏิบัติการพิเศษ

ค. นายทหารติดตอหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ นายทหารติดตอหนวยปฏิบตั กิ าร
พิเศษทําใหมั่นใจในการแลกเปลี่ยนทันเวลาของขาวสารที่จําเปนทาง
ยุทธการและการสนับสนุน เพื่อชวยในการปฏิบัติภารกิจ และทําใหไมมี
โอกาสทีเ่ ปนอันตรายตอฝายเดียวกัน การซํา้ ซอนของความพยายาม ความ
เสียหายของการปฏิบัติการที่กําลังดําเนินอยู หรือการสูญเสียของแหลง
ขาวกรอง นายทหารติดตอหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษอาจชวยในการประสาน
การยิงสนับสนุน การบินผาน การเติมเชื้อเพลิงในอากาศ การกําหนด
เปาหมาย การลวง การปฏิบตั กิ ารจิตวิทยา การปฏิบตั กิ ารกิจการพลเรือน
และประเด็นเกี่ยวกับดานปฏิบัติอื่น ๆ ตามภารกิจการปฏิบัติการพิเศษที่
กําลังดําเนินอยู และที่ไดวางแผนไว ความพยายามเหลานี้สําคัญมากตอ
การดํารงเอกภาพของความพยายาม จังหวะ และการประสานของ
ผูบัญชาการกําลังรบรวม ของทรัพยากรและเครื่องมือที่จํากัด
กองบัญชาการกองทัพไทย

๓-16

การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

รูป ๓-๔ การปฏิบัติของหนวยปฏิบัติการพิเศษตองมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน

๑๐. พื้นที่การปฏิบัติการพิเศษรวม
ก. การประสานและการลดความขัดแยงกับกําลังรบตามแบบเปนสวนที่
เกีย่ วของทีส่ าํ คัญเสมอสําหรับผูบ ญ
ั ชาการหนวยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษ
รวม หนวยปฏิบัติการพิเศษมักถูกใชกอนที่กําลังรบตามแบบจะปฏิบัติ
การประสานทีม่ ปี ระสิทธิภาพเปนสิง่ สําคัญยิง่ ในการสงมอบจากการปฏิบตั ิ
การของกําลังสวนลวงหนาทีร่ วมถึงหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ ไปสูก ารปฏิบตั ิ
การตอมา และทําใหมนั่ ใจวาแผนปองกันประเทศในภาพรวมประสบความ
สําเร็จ
ข. ผูบัญชาการกําลังรบรวมอาจกําหนดพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษรวมขึ้น พื้นที่
การปฏิบัติการพิเศษรวม คือพื้นที่บริเวณจํากัดของพื้นดิน ทะเล และ
หวงอากาศ ซึ่งผูบัญชาการกําลังรบรวมกําหนดใหกับผูบัญชาการของ
หนวยปฏิบัติการพิเศษรวม เพื่อปฏิบัติกิจกรรมในการปฏิบัติการพิเศษ
ผูบัญชาการของหนวยปฏิบัติการพิเศษรวมอาจกําหนดพื้นที่หรือเขต
เฉพาะภายในพื้นที่การปฏิบัติการพิเศษรวมใหกับผูบัญชาการหนวยรอง
กองบัญชาการกองทัพไทย

๓-17

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ

สําหรับการปฏิบัติภารกิจ ตอไปอีก ขอบเขตและระยะเวลาของภารกิจ
ของหนวยปฏิบัติการพิเศษ สถานการณฝายเราและฝายปฏิปกษ และขอ
พิจารณาทางการเมือง-การทหาร ทัง้ หมดมีอทิ ธิพลตอจํานวนการประกอบ
กําลัง และการเรียงลําดับของหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษซึง่ เคลือ่ นเขาวางกําลัง
ในพื้นที่การปฏิบัติการพิเศษรวม ซึ่งอาจจํากัดในขนาดที่จะอํานวยตอ
ภารกิจการปฏิบตั โิ ดยตรงซึง่ แยกจากกัน หรืออาจกวางขวางเพียงพอทีจ่ ะ
อํานวยตอการดําเนินตอไปในระยะที่กวางขวางของการปฏิบัติการของ
การสงครามนอกแบบ ผูบ ญ
ั ชาการกําลังรบรวมอาจใชพนื้ ทีก่ ารปฏิบตั กิ าร
พิเศษรวม เพื่อวาดภาพและอํานวยตอการปฏิบัติการตามแบบ และ
การปฏิบัติการพิเศษในเวลาเดียวกัน ในพื้นที่ทางยุทธการทั่วไปเดียวกัน
ค. การจัดตัง้ พืน้ ทีก่ ารปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม ทีก่ าํ หนดสําหรับหนวยปฏิบตั กิ าร
พิเศษเพือ่ ปฏิบตั กิ ารอิสระ จะทําใหงา ยตอการควบคุมและการปองกันการ
เกิดอันตรายตอฝายเดียวกัน ผูบ ญ
ั ชาการกําลังเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษ
รวม ควรประเมินคาหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษทีแ่ ยกออกไป ตอผลประโยชน
ที่มากขึ้นของการสนธิหนวยปฏิบัติการพิเศษเขาในแผนปองกันประเทศ
โดยรวม

กองบัญชาการกองทัพไทย

๓-18

การสนับสนุนของหนวยปฏิบัติการพิเศษรวม

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

บทที่ ๔
การสนับสนุนของหนวย
ปฏิบัติการพิเศษรวม
๑. กลาวนํา
การสนับสนุนหนวยปฏิบัติการพิเศษตองปรับใหตรงตามความตองการของ
ภารกิจและตองมีความออนตัวในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
การปฏิบตั กิ ารรวมทีบ่ างครัง้ ตองมีการสนับสนุนระหวางเหลาทัพ เพือ่ ตองการใหหนวย
สามารถปฏิบตั ิการเปนอิสระและอยูหางไกล ยิ่งกวานัน้ หนวยปฏิบตั ิการพิเศษ ตองมี
ความสามารถในการใชประโยชนจากขาวสารที่ไดมาจากระบบขาวกรองที่มีอยูใน
ระดับชาติ ยุทธบริเวณ และยุทธวิธี (ขาวกรอง การเฝาตรวจ และการลาดตระเวน)

รูป ๔-๑ การสนับสนุนเครื่องมือทางทหารตลอดจนอุปกรณพิเศษ
มีความจําเปนสําหรับการวางแผนการปฏิบัติการพิเศษ

กองบัญชาการกองทัพไทย

๔-1

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

การสนับสนุนของหนวยปฏิบัติการพิเศษรวม

๒. การสนับสนุนดานขาวกรองของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ขาวกรองที่ถูกตอง เพียงพอ และทันเวลา จากทุกแหลงขาวถือเปนสิ่งสําคัญ
ยิ่งในการกําหนดเปาหมายที่เกี่ยวของ การพัฒนาหนทางปฏิบัติและการวางแผน/
การปฏิบัติภารกิจ การปฏิบัติการพิเศษตองการการวางแผนอยางละเอียด มักกระทํา
โดยความเกี่ยวของกับหนวยขนาดเล็ก ดังนัน้ ขาวกรองสําหรับการปฏิบัติการพิเศษ
มักจะมีขอบเขตกวางกวาของกําลังรบตามแบบ การจัดเตรียมพื้นที่การรบรวม เปน
พื้นฐานสําหรับผลผลิตขาวกรองของการปฏิบัติการพิเศษ เหมือนกับการรบตามแบบ
การวิเคราะหขาวกรองการปฏิบัติการพิเศษเพงเล็งตอพื้นที่ทางยุทธการและพื้นที่
สนใจ อยางไรก็ตาม ลักษณะทางยุทธศาสตรของภารกิจหนวยปฏิบัติการพิเศษ
มักรวมถึงพื้นที่สนใจที่ขยายออกไป การวางแผนการปฏิบัติการพิเศษตองการการ
วิเคราะหสถานการณทางการเมืองที่มีเหตุความแตกตางทางภูมิศาสตรและเกี่ยวของ
กับปจจัยปฏิกิริยาทางสังคมและทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางยุทธการ และพื้นที่สนใจ
เพื่อทําใหมั่นใจวาไดพิจารณาถึงทุกปจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของภารกิจ
ก. การบูรณาการทรัพยากร (เครื่องมือ) ขาวกรองแหงชาติและยุทธบริเวณ
การเชือ่ มตอกับระบบขาวกรองทัง้ มวล ถือเปนสิง่ สําคัญสําหรับความสําเร็จ
ของภารกิจการปฏิบัติการพิเศษ ฝายการขาว ศูนยบัญชาการทางทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย (ฝขว.ศบท.บก.ทท.) คือ จุดศูนยรวมสําหรับ
กิจกรรมขาวกรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการรวมดวยการสนับสนุน
เพิ่มเติมจากศูนยประสานงานการรวบรวมขาวสารกระทรวงกลาโหม
(ศขว.กห.) คําขอขาวสารของกําลังรบรวมจะถูกสงไปยังศูนยขาวกรอง
รวมยุทธบริเวณของกองบัญชาการรบ ถาศูนยขาวกรองรวมยุทธบริเวณ
ไมสามารถตอบสนอง คําขอขาวสารจะถูกสงไปยัง ศูนยประสานงาน
การรวบรวมขาวสารของกระทรวงกลาโหม จะตองเลือกใชเครื่องมือ
ที่เหมาะสมในการตอบสนองคําขอขาวสาร ความสําเร็จของภารกิจการ
ปฏิบตั กิ ารพิเศษอาจขึน้ อยูก บั เปาหมายหรือขาวกรองทีท่ นั สมัย ซึง่ จัดโดย
หนวยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล เมื่อจัดตั้งกําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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รวมแลว จะเกิดการเชื่อมตอขาวกรองยุทธบริเวณ และขาวกรองแหงชาติ
เขาดวยกันผานศูนยประสานงานการรวบรวมขาวสารของกระทรวง
กลาโหม นอกจากนัน้ กําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวมอาจไดรับการ
สนับสนุนจากชุดสนับสนุนขาวกรองแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยผูแทน
จากสํานักขาวกรองแหงชาติ และผูแทนจากหนวยงานอื่น ๆ
ข. ขาวกรองจากทุกแหลง ความสําเร็จของการปฏิบตั การ
ิ พิเศษ ตองการการ
สนับสนุนดานขาวกรองที่รวมกันและจากทุกแหลง ที่มักมีรายละเอียด
มากกวาที่ตองการในการปฏิบัติการตามแบบ หนวยปฏิบัติการพิเศษมัก
ใชขาวกรองเพื่อหลีกเลี่ยงกําลังฝายตรงขาม โดยไมคํานึงถึงขนาดหรือ
การประกอบกําลัง ขณะเดียวกันการขาวกรองจะอํานวยใหกําลังรบ
ตามแบบโจมตีฝายตรงขามไดอยางมีประสิทธิภาพดวย

รูป ๔-๒ ตัวอยางความตองการขาวกรองของหนวยปฏิบัติการพิเศษ

กองบัญชาการกองทัพไทย
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การสนับสนุนของหนวยปฏิบัติการพิเศษรวม

ค. ความตองการขาวสารของการปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม การ
สนั บ สนุนด า นข า วกรองต อ หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษในการปฏิ บั ติ ก าร
ทางทหารที่มิใชสงคราม ตองการสายงานทางการขาวกรองตาง ๆ เพื่อ
ทําใหการสนับสนุนเหลานีก้ วางขึ้น รวมถึงระบอบ และความสัมพันธ
ระหวางสถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสารสนเทศ พรอมกับ
ขอมูลฝายตรงขาม ขอมูลกําลังฝายเรา และขอมูลเฉพาะของเปาหมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางการปองกันภายในใหกับมิตรประเทศ และเมื่อ
ไดรับมอบกิจใหเขารวมในการปฏิบัติการอพยพพลเรือน
ง. ความลอแหลมตอความพยายามรวบรวมขาวสารของประเทศเจาบาน และ
ฝายตรงขาม ภารกิจการปฏิบัติการพิเศษมีความลอแหลมอยางยิ่งตอ
ความพยายามในการรวบรวมขาวสารของประเทศเจาบานและฝายตรงขาม
การสนับสนุนทางการตอตานขาวกรองและการรักษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการในภารกิจของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
๓. การสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ผูบัญชาการทหารสูงสุด และผูบัญชาการกองกําลังในยุทธบริเวณ ในการ
ประสานกับหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม จะตองมั่นใจวาระบบการสนับสนุน
สําหรับหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษทีถ่ กู บรรจุมอบมีประสิทธิภาพและตอบสนองภารกิจได
ผูบัญชาการหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม จะตองตรวจสอบความ
ตองการสงกําลังบํารุงสําหรับหนวยปฏิบัติการพิเศษในยุทธบริเวณ ซึ่งความตองการ
การสงกําลังบํารุงของหนวยปฏิบัติการพิเศษควรถูกกําหนดระหวางกระบวนการ
วางแผนประณีต การสงกําลังบํารุงสําหรับหนวยปฏิบัติการพิเศษสามารถดําเนินการ
ผานทางใดทางหนึง่ หรือหลาย ๆ หนทาง ดังนี้
ก. การสนับสนุนของเหลาทัพ การสงกําลังบํารุงของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
เปนความรับผิดชอบของเหลาทัพตนสังกัด ยกเวนกรณีที่มีขอตกลงใน
กองบัญชาการกองทัพไทย
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การสนับสนุนหรือคําสั่งนโยบายอื่น ๆ ใหเปนอยางอื่น ความรับผิดชอบนี้
มีอยูโดยไมคํานึงถึง ไมวาหนวยปฏิบัติการพิเศษที่ตองการการสนับสนุน
จะถูกบรรจุมอบใหกับสวนกําลังเหลาทัพ กองกําลังเฉพาะกิจเหลาทัพ
หนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม การสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง
สําหรับหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ ประกอบดวยยุทโธปกรณ วัสดุ สิง่ อุปกรณ
และการบริการตาง ๆ ที่จัดหาไวโดยเหลาทัพสําหรับภารกิจของตนเอง
สิ่งเหลานี้ รวมถึงยุทโธปกรณที่มีอยูในอัตราของแตละเหลาทัพ เพื่อ
สนับสนุนและดํารงสภาพกําลังรบของตนเอง รวมถึงกําลังที่ถูกบรรจุ
มอบใหกับสวนกําลังเหลาทัพ
ข. การสนับสนุนภายในยุทธบริเวณรวม ภารกิจสวนให¬ญข องหนวยปฏิบตั กิ าร
พิเศษตองการวางแผนและการปฏิบัติในการสงกําลังบํารุงรวม เมื่อสวน
กําลังเหลาทัพในยุทธบริเวณไมสามารถสนับสนุนได ผูบั¬ญชาการทหาร
สูงสุด จะตกลงใจวาจะใชการสนับสนุนจากเหลาทัพเดียวหรือระบบ
สงกําลังรวม โดยจะใชการจัดการสงกําลังบํารุงรวมเมื่อมีประสิทธิภาพ
มากกวาการสนับสนุนของเหลาทัพตามปกติ
ค. การสนับสนุนจากกองบัญ
¬ ชาการกองทัพไทย เมือ่ การปฏิบตั กิ ารมีขอ จํากัด
ทางภูมศิ าสตร เวลา และ/หรือทรัพยากรตอโครงสรางพืน้ ฐานการสนับสนุน
ในยุทธบริเวณของหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม ทําใหภายใน
ยุทธบริเวณไมสามารถจัดใหมีการสนับสนุนที่จําเปนตอหนวยเฉพาะกิจ
ปฏิบัติการพิเศษรวมได ผูบั¬ญชาการทหารสูงสุด จะสนับสนุนทรัพยากร
ที่จําเปนใหกับหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม
ง. การสนั บ สนุน ยุ ท โธปกรณ พิ เศษในการปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษร ว ม การ
สนับสนุนยุทโธปกรณพิเศษในการปฏิบัติการพิเศษรวม ประกอบดวย
ยุทโธปกรณ วัสดุ สิ่งอุปกรณ และการบริการตาง ๆ ที่ตองการสําหรับ
ภารกิ จ การปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษร ว ม ซึ่ ง ไม มี ในระบบการส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง
กองบัญชาการกองทัพไทย
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การสนับสนุนของหนวยปฏิบัติการพิเศษรวม

ของเหลาทัพ โดยขอจํากัดของยุทโธปกรณและการบริการที่ใชเฉพาะ
ในหน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษเท า นั้น การสนั บ สนุนนี้จ ะถู ก ดํ า เนินการ
โดยกองบั¬ญชาการกองทัพไทย
จ. การสนับสนุนจากประเทศเจาบาน ประเทศตาง ๆ ทีม่ ี หรือไมมโี ครงสราง
พื้นฐานของรัฐบาล อาจมีความสามารถในการใหการสนับสนุนไดเพียง
จํากัด การเจรจากับประเทศเจาบาน ผูบ ญ
¬ั ชาการหนวยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ าร
พิเศษรวมจะตองกระทําผานกองบั¬ญชาการกองทัพไทย หรือไดรับมอบ
อํานาจจากผูบั¬ญชาการทหารสูงสุด
๔. การสนับสนุนทางการแพทยของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ก. โครงสรางการสนับสนุนทางการแพทยของหนวยปฏิบัติการพิเศษ การ
สนับสนุนทางการแพทยของหนวยปฏิบัติการพิเศษนัน้ มีลักษณะพิเศษ
ตรงทีม่ จี าํ นวนของเจาหนาทีเ่ สนารักษจาํ กัด แตมที กั ษะในทางการแพทยสงู
เจ า หน า ที่เ สนารัก ษ ข องหน ว ยปฏิบัติก ารพิเศษสามารถให ก ารรัก ษา
พยาบาลในกรณีฉกุ เฉิน และการรักษาพยาบาลขัน้ ตนในระดับชุดปฏิบตั กิ าร
การสนับสนุนทางการแพทยและการเคลื่อนยายผูปวยในพื้นที่ปฏิบัติการ
จะดําเนินการวางแผนและปฏิบัติโดยนายแพทยและเจาหนาที่เสนารักษ
ของหนวยปฏิบัติการพิเศษ การสงกลับกําลังพลสู¬ญเสีย เปนการสงกลับ
สายแพทยโดยเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ทําได เจาหนาที่เสนารักษของหนวย
ปฏิบัติการพิเศษ จะทําการสงกลับกําลังพลไปยังจุดประสานการสงกลับ
สายแพทย ตําบลรักษาพยาบาลขั้นตน หรือตําบลสนับสนุนการสงกลับ
สายแพทยทางอากาศที่มีเครื่องมือการสงกลับสายแพทยทางอากาศ
ตั้งอยู การสงกลับสายแพทยทางอากาศ จะปฏิบัติโดยใชอากาศยาน
ภายใตการควบคุมดูแลทางการแพทยไปยังสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
ที่กําหนด ในดานการบริการทางการแพทยอื่น ๆ จะตองอาศัยเครื่อง
มือการสนับสนุนดานบริการทางการแพทยในยุทธบริเวณที่มีอยู หรือ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ขีดความสามารถในพื้นที่ปฏิบัติการ (เมื่อปฏิบัติภารกิจนอกประเทศ
หรือการสนับสนุนมิตรประเทศ)

รูป ๔-๓ การสงกลับสายแพทยของหนวยปฏิบัติการพิเศษ

ข. โครงสรางการสนับสนุนตามแบบ การสนับสนุนทางการแพทยที่เกินขีด
ความสามารถของหนวยปฏิบัติการพิเศษ จะตองมีการวางแผนลวงหนา
เพื่อเตรียมรับการสนับสนุนทางการแพทยตามแบบที่มีอยูเพิ่มเติม เชน
การศั ล ยกรรมสนาม การส ง กลั บ และขยายการส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ทาง
การแพทย บางครัง้ ในการปฏิบตั กิ ารตองรักษาความลับมิใหระบุตวั บุคคล
๕. ระบบการควบคุมบังคับบัญชา การติดตอสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ก. การสนับสนุนระยะไกล ระบบการควบคุมบังคับบัญชา การติดตอสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนับสนุนหนวยปฏิบัติการพิเศษตองมี
ความสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการไดทั้งหมด
มีความปลอดภัย และสามารถใชรวมกันได รวมทั้งตองมีความออนตัว
กองบัญชาการกองทัพไทย
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การสนับสนุนของหนวยปฏิบัติการพิเศษรวม

หนวยปฏิบัติการพิเศษตองมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ณ ทุก
สถานที่ และทุกเวลา โดยใชขีดความสามารถทั้งมวลที่มีอยูเพื่อสนับสนุน
ภารกิจอยางเต็มที่ หนวยปฏิบัติการพิเศษตองมีเครื่องมือที่หลากหลาย
สําหรับการติดตอสื่อสาร โดยไมถูกจํากัดดวยที่ตั้งทางภูมิศาสตร และ
ไมเปดเผยที่ของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ข. ระบบที่แตกตางและหลากหลาย การสนับสนุนในเรื่องระบบการควบคุม
บังคับบัญชา การติดตอสือ่ สาร และเทคโนโลยีสารสนเทศตอหนวยปฏิบตั ิ
การพิเศษ ประกอบดวยระบบตาง ๆ ระเบียบปฏิบัติประจํา การกําลังพล
และยุทโธปกรณที่แตกตางกันและหลากหลายในแตละระดับตั้งแตระดับ
ชาติถึงระดับยุทธวิธี ระบบดังกลาวจะตองสนับสนุนไดทั้งแบบรวมการ
และแยกการ โดยปกติภารกิจของหนวยปฏิบัติการพิเศษจะถูกควบคุม
ในระดับยุทธการทีต่ าํ่ ทีส่ ดุ ซึง่ สามารถประสานการปฏิบตั ทิ จี่ าํ เปนใหสาํ เร็จ
ถึงแมวาขอพิจารณาทางดานการเมืองอาจตองการการควบคุมในระดับ
ชาติ ซึ่งระบบดังกลาวของหนวยปฏิบัติการพิเศษจะตองเชื่อมโยงเขา
ดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ
ค. ระบบสามารถที่เชื่อมตอกันได ระบบ C4 ของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ตองสามารถเชือ่ มตอกันไดโดยมีระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบ
ที่เหมาะสมและตองสามารถเชื่อมโยงไดกับระบบของกําลังรบตามแบบ
กองบัญชาการกองทัพไทย และเครือขายของภาครัฐและภาคเอกชน
อื่น ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกตอการติดตอสื่อสาร การที่จะสามารถใช
ในการปฏิบตั กิ ารรวมกันไดนนั้ ระบบ C4 ควรมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะรวมกัน
เขากันได และเปนมาตรฐานเดียวกัน
ง. ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา ตอระบบ C4 มีดังนี้
๑) จัดหา ใชงาน และดํารงสภาพ เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในระบบ C4 ซึ่งอยูในอัตราของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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๒) จัดหา ใชงาน และดํารงสภาพการใชงานรวมกันไดของระบบ C4
๓) จัดใหมีขีดความสามารถในการเชื่อมโยงเครือขายระบบสารสนเทศ
ที่ไมใชของกระทรวงกลาโหม
๔) จัดใหแตละกองกําลังที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพิเศษ มีระบบ C4
ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษไดตงั้ แตขนั้ การวางแผน
(ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ระบบ C4 ของการปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษจาก
หลักนิยมยุทธวิธี เทคนิค และกระบวนการสําหรับการปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม
JP 3-05.1 และหลักนิยมการสื่อสารรวม JP 6-0)
๖. การประชาสัมพันธสนับสนุนหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ก. ความออนไหวทางการเมืองของการปฏิบัติการพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการปฏิบตั กิ ารทางทหารทีม่ ใิ ชสงครามนัน้ จะเปนตัวกําหนดแนวทางใน
การประชาสัมพันธที่มีความละเอียดและถูกตอง ซึ่งจะตองมีการพัฒนา
ระหวางขัน้ ตอนการวางแผนทางยุทธการ และอนุมตั กิ อ นทีจ่ ะมีการปฏิบตั ิ
ข. ผลตอบรับที่ตรงตามวัตถุประสงคของภารกิจการปฏิบัติการพิเศษ การ
วางแผนการประชาสัมพันธนั้น จะตองสื่อถึงวัตถุประสงคของภารกิจ
อยางแมนยําไปยังกลุม เปาหมาย โดยตองผสมผสานระหวางการปฏิบตั กิ าร
จิตวิทยา และการปฏิบัติการกิจการพลเรือน โดยสอดคลองกับมาตรการ
รักษาความปลอดภัย ทั้งในระดับทางยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี
ผูบ งั คับบัญชาควรพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธทปี่ ระสานสอดคลอง
กับหนวยที่ใหการสนับสนุน และหนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาลตาม
ความเหมาะสม กอนทีจ่ ะเสนอแนวทางนัน้ ไปยังรัฐมนตรีทไี่ ดรบั มอบหมาย
งานดานการประชาสัมพันธ เพื่อขออนุมัติใชตอไป (ขอมูลเพิ่มเติมในการ
ประชาสัมพันธ สนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ อานเพิ่มเติมในหลักนิยม
การประชาสัมพันธ JP 3-61)
กองบัญชาการกองทัพไทย
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๗. การสนับสนุนดานกฎหมายของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ภารกิจการปฏิบัติการพิเศษมักปฏิบัติการในประเด็นปญหาที่ซับซอนและมี
ลักษณะเฉพาะ โดยมีขอพิจารณาที่เกี่ยวของกับกฎหมายภายในประเทศ มติคณะ
รัฐมนตรี กฎ ระเบียบและคําสั่งที่เกี่ยวของ ที่มีผลตอภารกิจการปฏิบัติการพิเศษ
คําแนะนําเหลานี้เปนสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางการปฏิบัติการทางทหาร
ที่มิใชสงครามที่มคี วามออนไหว เมื่อกฎหมายระหวางประเทศ สนธิสัญญา กฎหมาย
ภายใน และขอตกลงทางการเมือง อาจมีผลตอการวางแผนและการปฏิบัติภารกิจ
ผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษตองทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของระหวางการ
วางแผนและการปฏิบัติการพิเศษทุกระดับ เพื่อใหสอดคลองกับกฎการใชกําลัง
(รายละเอียดเพิ่มเติมหาจากเทคนิค และกระบวนการ การสนับสนุนทางกฎหมาย
ในการปฏิบัติการรวม JP 1-04 และคูมือเทคนิค และยุทธวิธี กระบวนการวางแผน
และการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติการพิเศษรวม)
๘. การสนับสนุนภาพถายการรบใหกับหนวยปฏิบัตการ
ิ พิเศษ
การภาพถายการรบ เปนการเก็บภาพนิง่ และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสนับสนุน
ภารกิจการปฏิบัติการจิตวิทยา และการปฏิบัติการพิเศษอื่น ๆ ทีมสนับสนุนภาพถาย
การรบใหกบั หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ จะตองมีขดี ความสามารถในการถายและสงภาพ
ดิจิตอลในเวลากลางคืน นอกจากนัน้ ภาพถายการรบยังเปนประโยชนทั้งในระดับ
ยุทธบริเวณและระดับชาติ ภาพถายการรบนัน้ จะใชในการแสดงภาพเหตุการณการ
ปฏิบัติจริงของฝายเรา ในทางตรงกันขามจะเปนการตอตานการบิดเบือนขาวสารจาก
ฝายตรงขาม หนวยปฏิบัติการพิเศษจะประสานขอรับการสนับสนุนภาพถายการรบ
ผานทางกองประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๙. การสนับสนุนทางอากาศตอหนวยปฏิบัติการพิเศษ
การสนับสนุนทางอากาศของหนวยปฏิบัติการพิเศษตองการการสนธิในราย
ละเอียดของการปฏิบัติการ ผูบัญชาการเหลาทัพและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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อาจจัดใหมีการสนับสนุนเพิ่มเติมตอหนวยปฏิบัติการพิเศษ การสนับสนุนนี้รวมถึง
ผูควบคุมการโจมตีขั้นสุดทาย ฝายควบคุมอากาศยานทางยุทธวิธี และ/หรือขีด
ความสามารถของศูนยปฏิบัติการสนับสนุนทางอากาศ หรือ ฝายควบคุมอากาศยาน
ทางยุทธวิธี สามารถทํางานรวมกับหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษไดโดยตรงในภารกิจตาง ๆ
โดยสวนที่จัดใหการสนับสนุนกับหนวยปฏิบัติการพิเศษ ควรมีชุดติดตอประสาน
โดยตรงกับหนวยปฏิบัติการพิเศษ และตองมีการฝกหรือยุทโธปกรณเพิ่มเติม
เพื่ออํานวยความสะดวกตอการสนับสนุนทางอากาศระหวางการปฏิบัติการพิเศษ
อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
๑๐. การสนับสนุนทางอวกาศใหกับหนวยปฏิบัติการพิเศษ
กระทรวงกลาโหม ควรจัดเจาหนาที่สนับสนุนดานอวกาศเคลื่อนที่ตอหนวย
ปฏิบัติการพิเศษตามการรองขอ โดยผูบัญชาการทหารสูงสุด ที่ขอรับการสนับสนุน
ชุดสนับสนุนทางอวกาศและเจาหนาที่ติดตอสามารถชวยเหลือผูบัญชาการ และฝาย
เสนาธิการรวมของหนวยปฏิบัติการพิเศษใหเขาใจถึงขีดความสามารถ ขีดจํากัด
การใชระบบอวกาศอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหมั่นใจวาความตองการในการ
สนับสนุนของหนวยปฏิบัติการพิเศษไดรับความเขาใจอยางชัดเจน การสนับสนุนจาก
ดาวเทียมตอหนวยปฏิบัติการพิเศษควรประกอบดวย การเดินเรือดวยความถูกตอง
และ/หรือการกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก การสื่อสารทั่วโลก การรวบรวมขาวกรอง
ทั่วโลก การเฝาตรวจและการแจงเตือน การสนับสนุนทางอุตุนิยมวิทยา ภาพสําหรับ
การสนับสนุนทางภูมสิ ารสนเทศและการกําหนดเปาหมาย ขอมูลการติดตามตําแหนง
กําลังรบฝายเดียวกัน และขัดขวางฝายตรงขามใชขีดความสามารถจากดาวเทียม
(ดูรูป ๔-๔) รายงานภัยคุกคามดาวเทียมสามารถจัดใหมีความปลอดภัยของภารกิจ
เพิ่มเติมโดยการมีอิทธิพลตอเวลาในการปฏิบัติของหนวยปฏิบัติการพิเศษ

กองบัญชาการกองทัพไทย
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รูป ๔-๔ การสนับสนุนจากดาวเทียมทางทหารในอวกาศ
ตอหนวยปฏิบัติการพิเศษ

๑๑. การสนับสนุนทางอุตนุ ยิ มวิทยาและอุทกศาสตรใหกับหนวยปฏิบตั การ
ิ พิเศษ
ก. การใชขอมูลสภาพแวดลอม ขาวสารสภาพแวดลอมควรรวมอยูใน
กระบวนการแสวงขอตกลงใจของผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ตั้งแตการวางแผนขั้นตนไปจนถึงการปฏิบัติ ขอมูลการสนับสนุนทาง
อุตนุ ยิ มวิทยาและอุทกศาสตร สามารถใหขา วสารเชนการศึกษาภูมอิ ากาศ
ทั่วไป อุทกศาสตร และลมฟาอากาศเฉพาะ ที่คาดการณสําหรับพื้นที่
ทางยุทธการ สิ่งเหลานี้อาจใหขอมูลตอผูบัญชาการซึ่งจะเลือกโอกาสที่
จะปฏิบัติ สนับสนุน และดํารงสภาพการปฏิบัติการของหนวยปฏิบัติการ
พิเศษ โดยเฉพาะสภาพอากาศในทองถิ่นทําใหมีผลตอการปฏิบัติการ
ข. การใชประโยชนจากสภาพอุตนุ ยิ มวิทยาและอุทกศาสตร การตัดสินใจใน
การปฏิบัติสวนหนึง่ จะขึ้นอยูกับการใชประโยชนจากสภาพอากาศ ในการ
วางแผนและอํานวยการจะตองมีการพิจารณาสภาพทางอุตนุ ยิ มวิทยาและ
อุทกศาสตรใหครอบคลุมเพือ่ ทีห่ ลีกเลีย่ งสภาพแวดลอมทีจ่ ะขัดขวางการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ปฏิบัติการ และปฏิบัติในขณะที่สภาพดังกลาวเกื้อกูล อยางไรก็ตาม
การตัดสินใจเหลานี้มักตองการความชํานาญและการพิจารณาเปนพิเศษ
เพื่อทําใหมั่นใจวา สภาพทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร จะไมเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติและระบบอาวุธที่มีอยู
ค. ผลกระทบของสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติการดานอวกาศ ดวยความ
ไวใจทางทหารที่เพิ่มขึ้นบนขีดความสามารถทางอวกาศ ผูบัญชาการ
หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษยังตองดํารงการรับรายงานถึงผลกระทบของสภาพ
แวดลอมตอการปฏิบัติการดานอวกาศ เจาหนาที่สนับสนุนดานอุตุนิยม
วิทยาและอุทกศาสตร สามารถใหขาวสารที่อํานวยใหผูบัญชาการหนวย
ปฏิบัติการพิเศษวางแผนสําหรับความเสียหายของระบบทางอวกาศ
ที่สําคัญที่อาจเกิดขึ้นไดระบบหนึง่ หรือมากกวา
๑๒. การสนั บ สนุนทางการบริ ก ารข า วสารและภู มิ ส ารสนเทศให กั บ หน ว ย
ปฏิบัติการพิเศษ
ก. การมองเห็นพืน้ ทีก่ ารรบของหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ การสนับสนุนขาวสาร
และการบริการภูมิสารสนเทศ สามารถใหขาวสารเกี่ยวกับพื้นที่การรบ
ที่ทันเวลา สมบูรณ และถูกตองตอหนวยปฏิบัติการพิเศษ ผูบัญชาการ
หนวยปฏิบัติการพิเศษใชขอมูลภูมิสารสนเทศชวยกําหนดหนทางปฏิบัติ
ทั้งของฝายเราและฝายตรงขาม และวางแผนสําหรับการวางกําลังของ
หนวยปฏิบัติการพิเศษ และระบบอาวุธหลัก มีความรับผิดชอบในการจัด
ทําโปรแกรมการทําแผนที่ แผนภูมิเฉพาะ และความตองการการจีโอเดซี
สําหรับการพัฒนาระบบ เพื่อเสนอความตองการสําหรับขอมูลภูมิสารสน
เทศใหม เพื่อสนับสนุนระบบที่ปรากฏขึ้น กรมแผนที่ทหาร มีความรับ
ผิดชอบหลักสําหรับการจัดเตรียมขาวสารและการบริการภูมิสารสนเทศ
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ข. สวนประกอบของการวางแผนประณีตและการวางแผนเผชิญสถานการณ
วิกฤตของหนวยปฏิบัติการพิเศษ การวางแผนประณีตของขาวสารและ
การบริการภูมิสารสนเทศ จะชวยในการระบุพื้นที่สนใจ กําหนดความ
ตองการขาวสารและการบริการภูมิสารสนเทศ สําหรับแตละกิจและ
ระบบอาวุ ธ ในการปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษ เพื่ อ พิ จ ารณากํ า หนดทรั พ ยากร
ทีใ่ ชประโยชนไดในปจจุบนั ใหเพียงพอตอความตองการเหลานัน้ พิจารณา
เกณฑ เ สี่ ย ง แล ว พั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร ก ารผลิ ต เพื่ อ เตรี ย มความ
พรอมตอความขาดแคลน ระหวางการวางแผนเผชิญสถานการณวิกฤต
ความตองการที่จะวางแผนการสนับสนุนดานขาวสารและการบริการ
ภูมสิ ารสนเทศ สําหรับการปฏิบตั กิ ารในสถานการณวกิ ฤต ขึน้ อยูก บั ขอบเขต
ของภารกิจ ปริมาณของขอมูลขาวสารและการบริการภูมิสารสนเทศ
ที่สามารถปรับใหเหมาะสมจากแผนประณีตที่มีอยู และเวลาทั้งหมด
ที่มีอยูสําหรับขาวสารและการบริการภูมิสารสนเทศ ที่จะรวมเขากับ
กระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณวิกฤต
๑๓. การยิงสนับสนุนใหกับหนวยปฏิบัติการพิเศษ
หนวยปฏิบัติการพิเศษอาจตองการการยิงสนับสนุนรวมจากฐานบนพื้นดิน
ระยะไกล ในที่ตั้งที่หางไกลหรือสําหรับเปาหมายนอกพื้นที่ปฏิบัติการทางทะเล
และกําลังปฏิบัติการสะเทินนํ้าสะเทินบกที่เหมาะสม สวนติดตอของหนวยปฏิบัติการ
พิเศษประสานการยิงสนับสนุน ผานชองทางทั้งภายนอกและของหนวยปฏิบัติการ
พิเศษเอง สวนติดตอของหนวยปฏิบัติการพิเศษ สวนการควบคุมบังคับบัญชาการ
ปฏิบัติการพิเศษ สวนประสานงานการปฏิบัติการพิเศษ จัดใหมีผูชํานาญของหนวย
ปฏิบัติการพิเศษเพื่อประสานสอดคลองการยิงสนับสนุนในการปฏิบัติการพิเศษ
การสื่อสารที่ตรงกัน และระเบียบปฏิบัติที่มีรายละเอียดระหวางผูใหการยิงสนับสนุน
และการปฏิบตั ทิ างลึกของหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษภายในดินแดนของฝายตรงขามตอง
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ไดรับการพิจารณา การวางแผนการยิงสนับสนุนรวมกันระหวางการปฏิบัติการพิเศษ
และสวนสนับสนุนอํานวยตอการปฏิบัติภารกิจที่รวดเร็ว มีการตอบสนอง และมี
ความแนนอน

รูป ๔-๕ การสนับสนุนในดานตาง ๆ ใหกับหนวยปฏิบัติการพิเศษที่ตอเนื่อง
ทําใหผลของการปฏิบัติสามารถบรรลุภารกิจไดเปนอยางดี
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ผนวก ก
การศึกษาและการฝกอบรม
ของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
๑. กลาวนํา
การศึกษาและการฝกทางทหารถือเปนสิง่ สําคัญและเปนสวนประกอบรวมกัน
ที่ไมสามารถแยกออกจากกันได เพื่อใหเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน ทั้ง ๆ ที่ใน
ความเปนจริงแลว ทั้งสองสิ่งนีก้ ็คงจะแตกตางกัน การศึกษาทางทหารคือการแนะนํา
ของแตละบุคคลในเรื่องที่จะตองเพิ่มพูนความรูทางศาสตรและศิลปของภารกิจหรือ
สงคราม การฝกทางทหาร หรืออีกนัยหนึ่ง เปนการจัดเตรียมของบุคคลหรือ
หนวยในการเพิ่มพูนขีดความสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ ภารกิจ โดยเฉพาะทางทหาร
อีกอยางหนึง่ การศึกษาทําใหบุคคลที่รับการศึกษามีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
มีวิสัยทัศนที่กวางไกล คิดอานอยางเปนระบบ ในขณะที่การฝกบงบอกถึงวาจะทํา
สิ่งตาง ๆ นัน้ “อยางไร” หนวยปฏิบัติการพิเศษควรจะรวมการฝกศึกษาเขาดวยกัน
เพื่อใหมีความชํานาญในการปฏิบัติการพิเศษ การศึกษาเพิ่มความเขาใจในการปฏิบัติ
การพิเศษรวม และสนับสนุนตอแนวความคิดริเริ่มของผูปฏิบัติงานในภารกิจพิเศษ
เพื่อพัฒนาการแกปญหาที่ซับซอนในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
และไมแนนอน การฝกมีความมุง หมายเพือ่ ผลิตกําลังพลหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ หรือ
หนวยที่รับผิดชอบยุทธวิธี เทคนิคตาง ๆ ใหสามารถนําพาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
เหลานี้ไปได และนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาขยายผลไปยังหนวยของตนเองใหเกิด
ประสิทธิภาพอยางสูงสุด
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การศึกษาและการฝกอบรมของหนวยปฏิบัติการพิเศษ

๒. องคกรทางการศึกษาและการฝก
ในการเพิ่มเติมการศึกษาทั่วไป และการฝกฝนใหเกิดความชํานาญพื้นฐาน
ทางทหาร ซึ่งจะทําการฝกใหกับกําลังพลหนวยปฏิบัติการพิเศษจากเหลาทัพตาง ๆ
จะตองมีสถานที่ที่จะใหการศึกษา และ/หรือฝกอบรมกําลังพลของหนวยใหมีความ
ชํานาญพิเศษในการรบ เชน ศูนยการฝกรบพิเศษและโรงเรียนสงครามพิเศษในแตละ
เหลาทัพ ศูนยสงครามพิเศษ และโรงเรียนการปฏิบัติการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานปฏิบัติการพิเศษทั้งมวล ตลอดจนสนามฝกซอมการใชอาวุธพิเศษ ซึ่งในแตละ
เหลาทัพก็จะมีเทคนิคที่แตกตางกันไป
๓. บทบาทและความรับผิดชอบ
ก. เหลาทัพ เหลาทัพจะตองรับผิดชอบการฝกความชํานาญทางทหารเปน
ของบุคคลขั้นพื้นฐาน และการศึกษาทางทหารระดับความเชี่ยวชาญการ
รบพิ เศษ สํ า หรั บ กํ า ลั ง พลที่ ต  อ งถู ก บรรจุ ในหน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษ
ในทุกเหลาทัพ เพราะถือเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการเปนทหารรบพิเศษ
ไม ว  า จะมาจากเหล า ทั พ ใดก็ ล  ว นแต มี เทคนิค การฝ ก ที่ แตกต า งกั น
ตามภารกิจ คุณลักษณะเฉพาะในแตละเหลา โดยเฉพาะตํารวจตระเวน
ชายแดนมีความเปนพิเศษในการจับกุมผูก ระทําความผิดไดตามกฎหมาย
อีกดวย
๑) ผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษในแตละเหลาทัพ ผูบัญชาการ
หนวยปฏิบัติการพิเศษ จะตองไดรับมอบกําลังพลที่จะทําการฝกการ
ปฏิบัติการพิเศษเพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจ และตองมั่นใจในขีดความ
สามารถในการปฏิบัติงานรวมกันของกําลังพลเหลานีท้ ี่จะตองรวมปฏิบัติ
กับกําลังรบตามแบบ หรือกับหนวยอื่น ๆ ที่มิใชหนวยปฏิบัติการพิเศษ
การฝกและศึกษางานเฉพาะในการปฏิบัติการพิเศษ เปนการฝกเปนราย
บุคคล ตองการความตอเนื่อง และมีการฝกในระดับผูเชี่ยวชาญ ตลอด
กองบัญชาการกองทัพไทย
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จนมีการศึกษาทางทหารอยางดีเลิศ และไมสามารถผลิตกําลังพลรบพิเศษ
ไดในระยะเวลาอันสั้น ถือเปนความรับผิดชอบโดยตรงของผูบัญชาการ
หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษในแต ล ะเหล า ทั พ สํ า หรั บ การฝ ก ร ว มของ
หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษนี้ เปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางผูบ ญ
ั ชาการ
หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษในแตละเหลาทัพกับผูบ ญ
ั ชาการเหลาทัพ โดยอยูใ น
นโยบายการฝกรวมกันของผูบัญชาการทหารสูงสุด
๒) การฝกกําลังหนวยปฏิบัติการพิเศษในแตละเหลาทัพ จะตองเพงเล็ง
เรื่องการฝกในสวนกําลังของหนวยปฏิบัติการพิเศษเหลาทัพ เพื่อให
มั่นใจวาหนวยปฏิบัติการพิเศษสามารถปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบใน
ยามสงครามประสบผลสําเร็จในภารกิจที่ไดรับ การฝกของสวนกําลัง
จะจัดการโดยสวนการศึกษาของเหลาทัพ ครอบคลุมโดยหลักนิยม
ของเหล า ทั พ และขั บ เคลื่ อ นไปตามภารกิ จ และขี ด ความสามารถใน
แตละเหลาตลอดจนพื้นที่ที่จะตองไปปฏิบัติหนาที่ เชน แนวชายแดน
และควรคํา นึง ถึง สภาพภู มิอ ากาศ ที่ตั้ง ของการปฏิบัติก ารซึ่ง แต ล ะ
เหลาทัพก็จะแตกตางกันไป แตเมื่อตองปฏิบัติภารกิจรวมก็สามารถ
ใชคุณลักษณะเฉพาะของเหลาทัพมารวมกันได
๓) การประเมินผล หนวยปฏิบัติการพิเศษในแตละเหลาทัพจะตองมีการ
เฝาติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบการฝกรวมกันอยางใกลชิด สําหรับ
ผลลัพธการประเมินผลของการฝกโดยสวนรวมของหนวยปฏิบัติการ
พิเศษตลอดหวงเวลา จะถูกกําหนดโดยภารกิจทีจ่ าํ เปนและความตองการ
ของหนวยเพือ่ เปนขอมูลจัดทําแผนการฝกในอนาคตสําหรับวงรอบการฝก
ในปตอไป จะพัฒนาไปสูการฝกที่มีความสมบูรณเกิดขอผิดพลาด
นอยทีส่ ดุ เพือ่ เปนการแกปญ
 หาประเด็นการปฏิบตั กิ ารพิเศษรวมใหถกู จุด
และทําใหผบู งั คับบัญชาเกิดความมัน่ ใจในการแบงมอบภารกิจ ซึง่ ผลลัพธ
ที่ไดนี้อาจนําไปสูการพิจารณาภารกิจที่จะตองใชหนวยของเหลาทัพใด
กองบัญชาการกองทัพไทย
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เขาไปปฏิบัติหนาที่ เพราะบางภารกิจอาจจะตองพิจารณาใชเหลาทัพใด
เหลาทัพหนึง่ เปนหลัก โดยเหลาทัพอืน่ จะตองคอยสนับสนุนภารกิจนัน้ ๆ
ใหสําเร็จลุลวงไปได
ข. ผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑) ความรับผิดชอบของผูบัญชาการทหารสูงสุด จะตองอาศัยหนวย
ปฏิบัติการพิเศษในยุทธบริเวณตามแผนปองกันประเทศ และตอง
ประสานกับผูบ ญ
ั ชาการหนวยรบพิเศษในแตละเหลาทัพอยางตอเนือ่ ง
ผูบัญชาการทหารสูงสุดควรระบุถึงกิจเฉพาะที่สําคัญ ในภารกิจการ
ปฏิบัติการพิเศษรวมที่มีความชัดเจน เพื่อสามารถรองรับสนับสนุน
แผนปองกันประเทศในยุทธบริเวณได แผนยุทธการตาง ๆ จะนําไป
สูก ารพัฒนาและแบงมอบทรัพยากร โดยเฉพาะในการปฏิบตั กิ ารพิเศษ
และผูบ ญ
ั ชาการสวนหลัง จะพัฒนากิจทีส่ าํ คัญยิง่ เพือ่ สนับสนุนภารกิจ
การปฏิบัติการพิเศษ เพื่อสงผลใหผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการ
พิเศษของแตละเหลาทัพ ตรวจสอบ และเพิ่มเติมแนวทางการฝก
ใหเหมาะสมกับความตองการของภารกิจ การฝกเชนนี้ จะเนน
หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษภายใตสภาวการณทเี่ หมือนกับสภาพแวดลอม
ทางยุทธการในพื้นที่จริง ในที่ซึ่งหนวยเหลานีจ้ ะไดรับมอบภารกิจ
ยิ่งกวานัน้ การฝกเหลานี้ยังเสริมสรางความสามารถ และกําหนด
ทิศทางเพื่อสนับสนุนแผนปองกันประเทศในยุทธบริเวณ การกําหนด
ทิศทางนี้ รวมถึงความคุนเคยดานภาษาและวัฒนธรรม และอาจ
ตองใชเวลาหลายปในการเตรียมการสําหรับหนวย เพื่อใหไดผล
อยางสูงสุดในการออกไปปฏิบัติภารกิจ โปรแกรมการฝกรวมจะใช
ประโยชนใหไดผลตอหนวยปฏิบัติการพิเศษ จะตองทําการฝก
ปฏิบตั กิ ารพิเศษแบบการแลกเปลีย่ นรวมและผสม ซึง่ เปนวิธกี ารหนึง่
ที่หนวยปฏิบัติการพิเศษสามารถดํารงความพรอมรบของตนไดและ
มีสวนรวมในยุทธศาสตรการรวมมือดานความมั่นคงอีกดวย
กองบัญชาการกองทัพไทย
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๒) บทบาทของหนวยปฏิบัติการพิเศษในยุทธบริเวณ ในฐานะที่เปน
ผูบัญชาการหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวมในยุทธบริเวณ จะมี
มุมมองที่ดีที่สุดเกี่ยวกับภารกิจที่กําลังดําเนินอยูหรือที่วางแผนไวใน
การวางกําลังหนวยปฏิบัติการพิเศษ สามารถชวยเหลือผูบังคับบัญชา
ไดเปนอยางดี ในความรับผิดชอบในการจัดเตรียมสําหรับการใชกาํ ลัง
ในยุทธบริเวณเฉพาะ ขอมูลในการปฏิบัติภารกิจที่ใชเชื่อมตออยาง
เปนทางการระหวางภารกิจในยุทธบริเวณ และการฝกของหนวย
ที่บรรจุมอบตอผูบัญชาการหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม
การแบงมอบหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษยุทธบริเวณ ขอมูลตาง ๆ ควรจะ
พัฒ นาสําหรับ หน ว ยเฉพาะกิจ ปฏิบัติก ารพิเศษร ว ม สํา หรับ การ
เคลือ่ นทีเ่ ขาวางกําลังในพืน้ ทีย่ ทุ ธบริเวณ และกรอบของเวลา เพือ่ ใหมี
ผลตอการเตรียมการในการที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจ
ค. ผูบัญชาการหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม
ผูบัญชาการหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวมมีความรับผิดชอบ
ในการจัดตัง้ หนวยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม เปนศูนยกลางการฝก การสนับสนุน
การฝ ก และการสนธิ ข องกํ า ลั ง อื่ น ๆ กรณีที่ ม าขึ้ น สมทบ ในการเตรี ย มการ
ปฏิ บั ติ ก ารร ว ม การปฏิ บั ติ ก ารหลายชาติ และการปฏิ บั ติ ก ารระหว า งองค ก ร
เพื่อปกปองและปองกันผลประโยชนแหงชาติ การดําเนินการตอวัตถุประสงคนี้
ผูบัญชาการหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติพิเศษรวม อาจไดรับมอบภารกิจสําหรับการฝก
หนวยปฏิบัติการพิเศษใหกับหนวยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของแตละเหลาทัพ
บทบาทของหนวยปฏิบัติการพิเศษรวม หนวยปฏิบัติการพิเศษรวม
จะอยูในความรับผิดชอบของผูบัญชาการหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม และ
ตองปฏิบตั ติ ามแผนปองกันประเทศทีไ่ ดกาํ หนดไว และตองคอยอํานวยความสะดวก
ในการสนธิกําลังรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกันของหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ ในสภาวะแวดลอมตาง ๆ อีกทัง้ การปฏิบตั ภิ ารกิจ
เพื่อสันติภาพ ซึ่งจะตองปฏิบัติรวมกันหลายชาติ ตลอดจนองคกรภาครัฐ เอกชน
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ที่จะเขามารวมในภารกิจ ศูนยชวยเหลือมนุษยธรรมตาง ๆ โดยจะตองปฏิบัติงาน
อยูภายในกรอบของสหประชาชาติเทานัน้
๑. การฝกหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม ถือเปนการฝกเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ของหนวยปฏิบัติการพิเศษภายใตสภาวะแวดลอมที่แตกตาง เพื่อ
เปนการสนับสนุนการฝกของหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม
โดยเนนการฝกพื้นฐานฝายเสนาธิการของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ในแตละเหลาทัพ พรอมกับการฝกที่สามารถกําหนดความตองการ
ของกําลังปฏิบัติการพิเศษรวมได ทําใหการปฏิบัติการรวมกันเกิด
ประสิทธิภาพอยางสูงสุด และสามารถบรรลุภารกิจตามที่ไดรับ
มอบหมาย
๒. การปรับปรุงขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านรวมกันของกําลังเฉพาะ
กิจปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม ควรจะตองผานการพิจารณาเห็นชอบรวมกัน
จากคณะฝายเสนาธิการในแตละเหลาทัพ เพราะแนวทางการฝก
แตละเหลาทัพนัน้ แตกตางกัน
๓. อํานวยความสะดวกในการสนธิกําลังรวมกัน รวมถึงการพัฒนา
แนวความคิดในการใชกําลังและการทดสอบแผนการปฏิบัติตาง ๆ
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของหน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษภายใต ส ภาวะ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพลมฟาอากาศ รวมทั้งการปฏิบัติ
การรวมกันกับมิตรประเทศ
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ผนวก ข
คําแนะนําทางธุรการ
๑. ขอคิดเห็นของผูใช
เมื่อทานไดศึกษาทําความเขาใจในเนื้อหาของหลักนิยมเลมนี้อยางชัดเจน
และนําไปใชงานแลว ทานพบวาควรปรับปรุงหรือแกไขขอบกพรองในสวนขอความใด
หรือจะตองพัฒนาเพิม่ เติม เพือ่ ใหเปนหลักนิยมรวมทีม่ คี วามถูกตองทันสมัยสามารถ
นําไปใชอางอิงในการปฏิบัติไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานขีดความ
สามารถของหนวยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพไทยในปจจุบัน หรือตามแนวทาง
ที่จะพัฒนารวมกันตอไปในอนาคต กรุณาไดสงขอมูลมายัง สํานักวางแผนการ
ฝกรวมและผสม กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร ๓ ชั้น ๘
ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุง สองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หรือทีโ่ ทรศัพทหมายเลข
๐-๒๕๗๕-๖๔๓๔ โทรทหาร ๕๘๓๑๓๘๑
๒. การจัดทํา
หลักนิยมเลมนี้อยูในความรับผิดชอบของ กรมยุทธการทหารกองบัญชาการ
กองทัพไทย ดําเนินการจัดทําโดย สํานักวางแผนการฝกรวมและผสม กรมยุทธการทหาร
เปนหนวยหลัก และผูแทนจากหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย ผูแทน
หนวยปฏิบัติการพิเศษในแตละเหลาทัพและสํานักงานตํารวจแหงชาติ มารวมกันให
ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ประกอบกันขึน้ เปนคณะกรรมการรวมพิจารณา โดยอางอิงจาก
หลักนิยมการปฏิบัติการพิเศษรวมของกองทัพสหรัฐฯ JP 3–05 ป 2003
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ผนวก ค
อภิธานศัพท
สวนที่ ๑ - คํายอ
AE
AFSOC
AFSOD
AFSOE
AFSOF
AI
AO
AOB
ARSOA
ARSOC
ARSOF
ARSOTF
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Aeromedical Evacuation/การสงกลับสายแพทยทางอากาศ
Air Force Special Operations Component/สวนกําลัง
ปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ
Air Force Special Operations Detachment/หนวยแยก
สมทบปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ
Air Force Special Operations Element/สวนปฏิบัติการ
พิเศษกองทัพอากาศ
Air Force Special Operations Forces/หนวยปฏิบัติการ
พิเศษกองทัพอากาศ
Area of Interest/พื้นที่สนใจ
Area of Operations/พื้นที่ปฏิบัติการ
Advanced Operations Base/ฐานปฏิบัติการหนา
Army Special Operations Aviation/หนวยบินปฏิบตั การ
ิ
พิเศษกองทัพบก
Army Special Operations Component/สวนกําลังปฏิบตั การ
ิ
พิเศษกองทัพบก
Army Special Operations Forces/หนวยปฏิบตั การ
ิ พิเศษ
กองทัพบก
Army Special Operations Task Force/กําลังเฉพาะกิจ
ปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก
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ASOC
C2
C4
CA
CAO
CAP
CASEVAC
CDRJSOTF
CDRUSJFCOM
CDRUSSOCOM
CI
CJCSI
CMO
COA
COCOM
กองบัญชาการกองทัพไทย

อภิธานศัพท

Air Support Operations Center/ศูนยปฏิบตั การ
ิ สนับสนุน
ทางอากาศ
Command And Control/การบัญชาการและการควบคุม
Command, Control, Communications, And Computers/
การบัญชาการ การควบคุม การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Civil Affairs/กิจการพลเรือน
Civil Affairs Operations/การปฏิบัติการกิจการพลเรือน
Crisis Action Planning/การวางแผนเผชิญสถานการณ
วิกฤต
Casualty Evacuation/การสงกลับกําลังพลสูญเสีย
Commander, Joint Special Operations Task Force/
ผูบัญชาการกําลังเฉพาะกิจปฏิบัตการ
ิ พิเศษรวม
Commander, United States Joint Forces Command/
ผูบัญชาการกองบัญชาการกําลังรบรวมสหรัฐฯ
Commander, United States Special Operations
Command/ผูบัญชาการกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษ
สหรัฐฯ
Civilian Internee/พลเรือนที่ถูกกักกัน
Chairman Of The Joint Chiefs Of Staff Instruction/
คําสั่งของประธานคณะเสนาธิการรวม
Civil-Military Operations/การปฏิบตั การ
ิ ระหวางพลเรือนทหาร
Course Of Action/หนทางปฏิบัติ
Combatant Command (Command Authority)/กอง
บัญชาการรบ (อํานาจการบังคับบัญชา)
ค-2
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CP
CT
DA
DC
DOD
EPW
FID
FOB
GI&S
HN
HNS
HQ
IO
ISB
JAOC
JCET
JCMOTF
JFACC
JFC
JFSOC
กองบัญชาการกองทัพไทย
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Counterproliferation/การตอตานการแพรขยาย
Counterterrorism/ตอตานการกอการรายเชิงรุก
Direct Action/การปฏิบัติโดยตรง
Dislocated Civilian/พลเรือนที่ละถิ่นฐาน
Department Of Defense/กระทรวงกลาโหม
Enemy Prisoner Of War/เชลยศึกฝายตรงขาม
Foreign Internal Defense/การปองกันภายในดวยการ
ชวยเหลือจากตางประเทศ
Forward Operations Base/ฐานปฏิบัติการหนา
Geospatial Information And Services/ขาวสารและการ
บริการภูมิสารสนเทศ
Host Nation/ประเทศเจาบาน
Host-Nation Support/การสนับสนุนจากประเทศเจาบาน
Headquarters/กองบัญชาการ
Information Operations/การปฏิบัติการขาวสาร
Intermediate Staging Base/ฐานทัพระหวางทาง
Joint Air Operations Center/ศูนยยุทธการทางอากาศรวม
Joint Combined Exchange Training/การฝกแลกเปลีย่ น
รวมและผสม
Joint Civil-Military Operations Task Force/กองกําลัง
เฉพาะกิจปฏิบัติการระหวางพลเรือน-ทหารรวม
Joint Force Air Component Commander/ผูบัญชาการ
สวนกําลังทางอากาศกําลังรบรวม
Joint Force Commander/ผูบัญชาการกําลังรบรวม
Joint Force Special Operations Component/สวนกําลัง
ปฏิบัติการพิเศษกําลังรบรวม
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JFSOCC
JIC
JP
JPOTF
JSOA
JSOAC
JSOACC
JSOTF
JTF
LNO
LOC
MEF
METOC
MOOTW
NAVSOC
NGO
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Joint Force Special Operations Component Commander/
ผูบัญชาการสวนกําลังปฏิบัติการพิเศษกําลังรบรวม
Joint Intelligence Center/ศูนยขาวกรองรวม
Joint Publication/บรรณสารรวม
Joint Psychological Operations Task Force/กําลัง
เฉพาะกิจปฏิบัติการจิตวิทยารวม
Joint Special Operations Area/พื้นที่การปฏิบัติการ
พิเศษรวม
Joint Special Operations Air Component/สวนกําลัง
ทางอากาศปฏิบัติการพิเศษรวม
Joint Special Operations Air Component Commander/
ผูบัญชาการสวนกําลังทางอากาศปฏิบัติการพิเศษรวม
Joint Special Operations Task Force/กําลังเฉพาะกิจ
ปฏิบัติการพิเศษรวม
Joint Task Force/กองกําลังเฉพาะกิจรวม
Liaison Officer/นายทหารติดตอ
Line Of Communications/เสนทางคมนาคม
Marine Expeditionary Force/กองกําลังนาวิกโยธิน
โพนทะเล
Meteorological And Oceanographic/อุตุนิยมวิทยาและ
สมุทรศาสตร
Military Operations Other Than War/การปฏิบัติการ
ทางทหารที่มิใชสงคราม
Naval Special Operations Component/สวนกําลังปฏิบตั การ
ิ
พิเศษทางเรือ
Nongovernmental Organization/องคกรเอกชน
ค-4
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NMJIC
NSW
NSWTE
NSWTF
NSWTG
NSWTU
OPCON
OPSEC
PA
PME
PSYOP
RFI
ROE
SEAL
SF
SFOB
SO
SOCCE
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National Military Joint Intelligence Center/ศูนยขาวกรอง
รวมทางทหารแหงชาติ
Naval Special Warfare/การสงครามพิเศษทางเรือ
Naval Special Warfare Task Element/หนวยเรือเฉพาะกิจ
การสงครามพิเศษทางเรือ
Naval Special Warfare Task Force/กําลังเฉพาะกิจ
การสงครามพิเศษทางเรือ
Naval Special Warfare Task Group/หมวดเรือเฉพาะกิจ
การสงครามพิเศษทางเรือ
Naval Special Warfare Task Unit/หนวยเฉพาะกิจ
การสงครามพิเศษทางเรือ
Operational Control/การควบคุมทางยุทธการ
Operations Security/การรักษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการ
Public Affairs/การประชาสัมพันธ
Professional Military Education/การศึกษาทางทหารระดับ
ผูเชี่ยวชาญ
Psychological Operations/การปฏิบัติการจิตวิทยา
Request For Information/คําขอขาวสาร
Rules Of Engagement/กฎการใชกําลัง
Sea-Air-Land Team/ชุดพื้นดิน-อากาศ-ทะเล
Special Forces/กําลังรบพิเศษ
Special Forces Operations Base/ฐานปฏิบตั การรบ
ิ
พิเศษ
Special Operations/การปฏิบัติการพิเศษ
Special Operations Command and Control Element/
สวนการควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติการพิเศษ
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SOCJFCOM
SOCOORD
SOF
SOLE
SR
TAC
TACP
TGO
TSOC
UAR
USAF
USC
USJFCOM
USSOCOM
UW
WMD
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Special Operations Command, Joint Forces Command/
หนวยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการกําลังรบรวม
Special Operations Coordination Element/
สวนประสานงานการปฏิบัติการพิเศษ
Special Operations Forces/หนวยปฏิบัติการพิเศษ
Special Operations Liaison Element/สวนติดตอ
ปฏิบัติการพิเศษ
Special Reconnaissance/การลาดตระเวนพิเศษ
Terminal Attack Control/การควบคุมการโจมตีปลายทาง
Tactical Air Control Party/ฝายควบคุมอากาศยานทาง
ยุทธวิธี
Terminal Guidance Operations/การปฏิบติั การนําวิถชี วง
ปลายทาง
Theater Special Operations Command/หนวยบัญชาการ
ปฏิบัติการพิเศษยุทธบริเวณ
Unconventional Assisted Recovery/การรับกลับโดยการ
ชวยเหลือนอกแบบ
United States Air Force/กองทัพอากาศสหรัฐฯ
United States Code/รหัสของสหรัฐฯ
United States Joint Forces Command/กองบัญชาการ
กําลังรบรวมสหรัฐฯ
United States Special Operations Command/
กองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ
Unconventional Warfare/การสงครามนอกแบบ
Weapons Of Mass Destruction/อาวุธที่มีอํานาจทําลายสูง
ค-6
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สวนที่ ๒ - คําอธิบายศัพท
Aeromedical Evacuation -- การสงกลับสายแพทยทางอากาศ
การเคลือ่ นยายผูปวย ภายใตการกํากับดูแลทางการแพทย โดยการขนสงทาง
อากาศไปยังหรือระหวางสถานบําบัดทางการแพทย เรียกวา AE ดวย
Air Force Special Operations Forces -- หนวยปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ
หนวยกําลังประจําการและหนวยกําลังสํารองของกองทัพอากาศ ซึง่ จัดตัง้ โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หนวยกําลังนีมี้ การจัดโครงสรางหนวย การ
ฝก และยุทธภัณฑโดยเฉพาะ เพื่อดําเนินการและสนับสนุนการปฏิบัติการ
พิเศษ เรียกวา AFSOF ดวย
Area Assessment -- การประเมินพื้นที่
การรวบรวมขาวสารเฉพาะดานที่กําหนดไวของผูบังคับบัญชาเริ่มกระทําเมื่อ
มีการใชกําลังและเปนการปฏิบัติการที่ตอเนื่อง การรวบรวมขาวสารนี้จะชวย
ยืนยัน แกไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมขาวกรองที่ไดรับมากอนจากการศึกษา
พื้นที่และแหลงขาวอื่น ๆ กอนการใชกําลัง
Area Oriented -- การจัดหนวยตามพื้นที่
กําลังพลหรือหนวยงานซึ่งการจัด ภารกิจ การฝก และการบรรจุสิ่งอุปกรณ
ขึน้ อยูกั บการวางกําลังทางยุทธการทีได
่ วางแผนไวแลวตามพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร
หรือประชากรศาสตรเฉพาะแหง
Army Special Operations Forces -- หนวยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก
กําลังทหารประจําการและสวนกําลังสํารองกองทัพบก ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม ที่มีการจัด การฝก และยุทโธปกรณโดยเฉพาะ เพื่อ
การดําเนินการและสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ เรียกวา ARSOF ดวย
Campaign Plan -- แผนการทัพ
แผนซึ่งแสดงลําดับการปฏิบัติการทางทหารที่สัมพันธกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงคทางยุทธศาสตรหรือทางยุทธการ ซึ่งจะกระทําภายในเวลาและพื้นที่
ที่กําหนด
กองบัญชาการกองทัพไทย
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Casualty Evacuation -- การสงกลับกําลังพลสูญเสีย
การเคลื่อนยายกําลังพลสูญเสีย ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนยายไปยังและระหวาง
สถานบําบัดทางการแพทย อาจใชยานพาหนะใด ๆ ก็ไดในการสงกลับกําลังพล
สูญเสีย เรียกวา CASEVAC ดวย
Centers Of Gravity -- จุดศูนยดุล
คุณลักษณะ ขีดความสามารถหรือขุมกําลัง ที่กําลังทหารหนวยหนึง่ มีเสรีใน
การปฏิบัติ มีพลังกายและมีจิตใจที่รุกรบ เรียกวา COGs ดวย
Civil Administration -- คณะบริหารพลเรือน
คณะบริหารที่จัดตั้งโดยรัฐบาลตางชาติ ใน
๑. ดินแดนฝายเดียวกัน ตามความตกลงกับรัฐบาลของพืน้ ทีที่ เกี
่ ย่ วของ เพือ่
ใชอํานาจบางอยาง ซึ่งโดยปกติเปนพันธกิจของรัฐบาลทองถิ่น หรือ
๒. ดินแดนฝายขาศึกทีถู่ กยึดครองโดยกองกําลังสหรัฐฯ และรัฐบาลตางชาติ
ใชอํานาจบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ จนกวาจะมีรัฐบาลพลเรือนของ
ทองถิ่น เรียกวา CA administration ดวย
Civil Affairs -- กิจการพลเรือน
สวนกําลังรบประจําการและกําลังสํารอง และหนวยที่ไดรับการจัดตั้ง ฝกฝน
และมียุทธภัณฑเปนพิเศษทีกํ่ าหนดขึน้ เพือ่ ดําเนินการดานกิจการพลเรือนและ
เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการระหวางทหารกับพลเรือน เรียกวา CA ดวย
Civil Affairs Activities -- กิจกรรมดานกิจการพลเรือน
กิจกรรมที่ปฏิบัติโดยผูบังคับบัญชา ฝายอํานวยการ สวนและหนวยของ
กระทรวงกลาโหมและกําลังทหารตางชาติ ซึ่ง
๑. กระชับความสัมพันธระหวางกําลังทหารกับเจาหนาที่พลเรือน และ
ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีกําลังทหารตั้งอยู และ
๒. เกี่ยวของกับการใชความชํานาญพิเศษในพันธกิจดานกิจการพลเรือน ใน
พื้นที่ที่ปกติอยูในความรับผิดชอบของรัฐบาลพลเรือน ซึ่งจะเสริมการ
ปฏิบัติการระหวางทหารกับพลเรือน
กองบัญชาการกองทัพไทย
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Civil Affairs Operations -- การปฏิบัติการกิจการพลเรือน
การปฏิบัติซึ่งกระทําโดยกิจการพลเรือน สวนกําลังประจําการและสวนกําลัง
สํารองทีกํ่ าหนด ซึง่ จัดองคกร ฝก และประกอบเครือ่ งมือ เพือ่ ปฏิบตั กิิ จกรรม
ดานกิจการพลเรือน และเพื่อจัดผูชํานาญพิเศษสนับสนุนผูบัญชาการที่รับ
ผิดชอบในการปฏิบตั การ
ิ ระหวางพลเรือน-ทหาร เรียกวา CAO ดวย (คําและ
ความหมายนีใช
้ ไดเฉพาะในเนือ้ หาของเอกสารนีเท
้ านัน้ และไมสามารถอางอิง
จากภายนอกเอกสารนี้)
Civil-Military Operations -- การปฏิบัติการระหวางทหารกับพลเรือน
กิจกรรมของผูบังคับบัญชาซึ่งสถาปนา ดํารงรักษา แสวงประโยชน หรือมี
อิทธิพลตอความสัมพันธระหวางกําลังทหาร องคกรของรัฐบาลและองคกร
พลเรือนที่ไมใชของรัฐบาล กับประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการของฝายเดียวกัน
ฝายเปนกลาง หรือฝายขาศึก เพื่อใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติการทาง
ทหาร และเพือ่ เสริมสรางความมัน่ คง และบรรลุวัตถุประสงคทางยุทธการของ
สหรัฐฯ การปฏิบัติการระหวางทหารกับพลเรือนอาจรวมถึงขีดความสามารถ
ของกําลังทหารเกี่ยวกับกิจกรรมและหนาที่ซึ่งตามปกติเปนความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลทองถิ่น รัฐบาลภูมิภาค หรือรัฐบาลแหงชาติ กิจกรรมเหลานี้อาจ
เกิดขึน้ กอน ในระหวาง หรือภายหลังการปฏิบตั การ
ิ ทางทหารอืน่ ซึง่ อาจกระทํา
ไดโดยไมมการ
ี ปฏิบตั การ
ิ ทางทหารอืน่ หากไดรับคําสัง่ การปฏิบตั การ
ิ ระหวาง
ทหารกับพลเรือนอาจกระทําโดยหนวยกิจการพลเรือนทีได
่ รบั มอบหมาย โดย
กําลังทหารอืน่ ๆ หรือโดยการปฏิบตั ริ วมกันระหวางหนวยกิจการพลเรือนกับ
กําลังหนวยอื่น ๆ เรียกวา CMO ดวย
Clandestine Operation -- ปฏิบัติการลับ
การปฏิบัติการซึ่งกระทรวงหรือองคกรของรัฐบาลเปนผูใหความอุปถัมภหรือ
ดําเนินการในลักษณะที่เปนการรักษาความลับหรืออําพราง การปฏิบัติการลับ
มีความแตกตางจากปฏิบัติการปกปด โดยปฏิบัติการลับจะเนนในเรื่องการ
อําพรางการปฏิบัติมากกวาการอําพรางผูใหการอุปถัมภ ในการปฏิบัติการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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พิเศษ กิจกรรมอยางหนึง่ อาจจะเปนทัง้ การปฏิบตั การ
ิ ปกปดและการปฏิบตั การ
ิ
ลับ และอาจจะเนนในเรื่องการพิจารณาการปฏิบัติเทากับกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการขาวกรอง
Combatant Command (Command Authority) -- อํานาจบัญชาการรบ (อํานาจ
การบังคับบัญชา)
อํานาจการบังคับบัญชาที่มอบอํานาจแกผูอื่นมิได ซึ่งกําหนดอยูในบทที่ ๑๐
มาตราที่ ๑๖๔ ของประมวลกฎหมายสหรัฐฯ เปนอํานาจของผูบั งคับบัญชาการ
รวมหรือเฉพาะเทานัน้ เวนแตประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหมของสหรัฐฯ จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น อํานาจบัญชาการรบ (อํานาจ
บังคับบัญชา) เปนอํานาจของผูบั ญชาการรบทีจะ
่ ดําเนินการตามพันธกิจในการ
บังคับบัญชากําลังรบที่ไดรับมอบเกี่ยวกับการจัดและการใชหนวยบัญชาการ
และกําลังรบ การมอบกิจตาง ๆ การกําหนดวัตถุประสงค และการสั่งการใน
แนวทางในการปฏิบัติการทางทหารทั้งปวง การฝกรวมและการสงกําลังบํารุง
ที่จําเปน เพื่อการบรรลุภารกิจที่หนวยบัญชาการไดรับมอบอํานาจบัญชาการ
รบ (อํานาจการบังคับบัญชา) จะตองใชผานทางผูบัญชาการหนวยรอง ตาม
ปกติอํานาจนี้จะใชผานผูบัญชาการสวนของเหลาทัพ อํานาจบัญชาการรบ
(อํานาจการบังคับบัญชา) จะใหอาํ นาจอยางเต็มทีเพื
่ อ่ การจัดและการใชหนวย
บัญชาการ และกําลังรบที่ผูบัญชาการพิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อที่จะบรรลุ
ภารกิจที่ไดรับมอบ เรียกวา COCOM ดวย
Combat Search And Rescue -- การคนหาและกูภัยในการรบ
กิจเฉพาะทีปฏิ
่ บตั โดย
ิ หนวยกูภ ยั ในการกูผู ประสบภั

ย ในยามสงครามหรือใน
ยามปฏิบัติการทางทหารที่ไมใชสงคราม เรียกวา CSAR ดวย
Combatting Terrorism -- การตอสูกับการกอการราย
การปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการตอตานการกอการราย (มาตรการเชิงรับที่กระทํา
เพื่อลดความลอแหลมตอการปฏิบัติการกอการราย) และการตอบโตการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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กอการราย (มาตรการเชิงรุกที่กระทําเพื่อปองกัน ปองปราม และตอบโตการ
กอการราย) ที่กระทําเพื่อตอตานการกอการรายในทุกระดับภัยคุกคาม เรียก
วา CBT ดวย
Combined Joint Special Operations Task Force -- กําลังเฉพาะกิจปฏิบตั การ
ิ
พิเศษรวมและผสม
กําลังเฉพาะกิจประกอบดวยหนวยการปฏิบัติการพิเศษจากประเทศตางชาติ
มากกวา ๑ ชาติ และกําลังกองทัพไทยมากกวา ๑ เหลาทัพ ซึง่ จัดตัง้ เพือ่ ปฏิบตั ิ
ใหบรรลุผลสําเร็จการปฏิบตั การ
ิ พิเศษเฉพาะ หรือดําเนินการปฏิบตั การ
ิ พิเศษ
เพือ่ สนับสนุนการทัพในยุทธบริเวณ หรือการปฏิบติั การอืน่ ๆ กําลังเฉพาะกิจ
ปฏิบตั การ
ิ พิเศษรวมและผสมอาจมีหนวยปฏิบติั การตามแบบทีการ
่ ปฏิบติั การ
พิเศษบรรจุมอบหรือสมทบ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ของ
ิ ภารกิจเฉพาะ เรียกวา
CJSOTF ดวย
Conventional Forces -- กําลังรบตามแบบ
๑. กําลังที่มีขีดความสามารถปฏิบัติในการปฏิบัติการโดยใชอาวุธที่ไมใช
นิวเคลียร
๒. กําลังที่ไมใชหนวยปฏิบัติการพิเศษที่จัดตั้งขึ้น
Counterterrorism -- การตอตานการกอการราย
มาตรการเชิงรุกที่กระทําเพื่อปองกัน ปองปราม และตอตานการกอการราย
เรียกวา CT ดวย
Covert Operation -- การปฏิบัติการปกปด
การปฏิบัติการซึ่งไดวางแผนและปฏิบัติดวยความมุงประสงคที่จะปกปดชื่อ
และหลักฐานของผูอุปถัมภหรือใหผูอุปถัมภปฏิเสธตนเองอยางมีเหตุผลได
การปฏิบัติการเหลานี้แตกตางจากการปฏิบัติการลับในแงที่วา การปฏิบัติการ
ปกปดเนนในเรือ่ งการปกปดชือ่ และหลักฐานของผูอุ ปถัมภมากกวาการปกปด
การปฏิบัติการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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Deception -- การลวง
มาตรการตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อใหขาศึกเขาใจผิด ดวยการใชเลหเหลี่ยม
การบิดเบือนหรือการปลอมหลักฐาน เพื่อชักนําใหขาศึกปฏิบัติการตอบโตใน
ทางที่กอใหเกิดผลเสียหายตอฝายขาศึกเอง
Direct Action -- การปฏิบัติโดยตรง
การโจมตี และการปฏิบตั การ
ิ เชิงรุกขนาดเล็กอืน่ ๆ ในหวงเวลาสัน้ โดยหนวย
ปฏิบตั การรบ
ิ
พิเศษเพือ่ จะยึด ทําลาย จับกุม รับกลับหรือกอใหเกิดความเสียหาย
แกกําลังพลหรือยุทโธปกรณที่กําหนด ในการปฏิบัติการเหลานี้ หนวย
ปฏิบตั การรบ
ิ
พิเศษอาจจะใชยุทธวิธการ
ี ตีโฉบฉวย การซุม โจมตีหรือการจูโ จม
โดยตรง การวางทุนระเบิดและวัตถุระเบิดอื่น ๆ การโจมตีในระยะไกลโดย
การยิงจากฐานยิงในอากาศ บนบกหรือในทะเล จัดเตรียมอุปกรณการนําวิถี
ชวงปลายสําหรับอาวุธปลอยนําวิถแบบ
ี แมนยํา และปฏิบตั การ
ิ กอวินาศกรรม
แบบอิสระ เรียกวา DA ดวย
Force Multiplier -- การเพิ่มกําลังรบ
ขีดความสามารถซึง่ เมือ่ มีการเพิม่ เติมใหแกกําลังรบและกําลังรบไดใชขีดความ
สามารถนัน้ แลวจะเพิม่ ศักยภาพในการรบของกําลังรบนัน้ เปนอยางมากและจะ
ทําใหมีโอกาสไดรับความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ
Foreign Internal Defense -- การปองกันภายในดวยการชวยเหลือจากตางประเทศ
การเขารวมของหนวยงานพลเรือนและทหารของรัฐบาลตามกําหนดการปฏิบตั ิ
ที่กระทําโดยรัฐบาลใดรัฐบาลหนึง่ เพื่อปลดปลอยและปองกันสังคมของ
ประเทศที่รับการชวยเหลือจากการบอนทําลาย การละเลยกฎหมาย และการ
กอการราย เรียกวา FID ดวย
Functional Component Command -- หนวยบัญชาการตามพันธกิจ
หนวยบัญชาการซึ่งตามปกติ (แตไมจําเปนเสมอไป) ประกอบดวยกําลังรบ
ของทบวงทางทหาร ศฮ.ทบวง หรือมากกวา ซึ่งอาจสถาปนาขึ้นทุกระดับของ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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การปฏิบัติการทางทหาร เพื่อปฏิบัติภารกิจทางยุทธการเฉพาะอยางซึ่งอาจจะ
เปนระยะเวลาสั้น ๆ หรือยาวนาน
Guerrilla Force -- กําลังรบแบบกองโจร
กําลังพลกลุม หนึง่ ซึง่ เปนกําลังรบนอกแบบ สวนใหญเปนชาวพืน้ เมือง โดยจัด
ตามแบบทหารเพื่อดําเนินการปฏิบัติการทางทหารและกึ่งทหารในดินแดนที่
ขาศึกยึดครอง ดินแดนของศัตรูหรือดินแดนที่ถูกขัดขวาง
Guerrilla Warfare -- การสงครามแบบกองโจร
การปฏิบตั ทางทหาร
ิ
และกึง่ ทหารทีกระทํ
่ าในดินแดนซึง่ ขาศึกยึดครองอยูหรื
 อ
ดินแดนศัตรูดวยกําลังรบนอกแบบที่มีชาวพื้นเมืองเปนสวนใหญ เรียกวา
GW ดวย
information operations -- การปฏิบัติการตอขาวสาร
การปฏิบัติซึ่งกระทําตอขาวสารและระบบขาวสารของขาศึก ในขณะเดียวกัน
ก็มีการปองกันขาวสารและระบบขาวสารของฝายตนเอง เรียกวา IO ดวย
Insurgency -- การกอการราย, การกอความไมสงบ
การเคลื่อนไหวขององคกรที่มีการจัดตั้ง ที่มุงจะโคนลมรัฐบาลที่ถูกตองตาม
กฎหมาย โดยใชการบอนทําลาย และความขัดแยงดวยอาวุธ
Intelligence Preparation Of The Battlespace -- การเตรียมสนามรบดาน
การขาวกรอง
วิธีการวิเคราะหที่ใชลดความไมแนนอนเกี่ยวกับขาศึก สภาพแวดลอม และ
ภูมิประเทศ สําหรับการปฏิบัติการทุกประเภท การเตรียมสนามรบดานการ
ขาวกรองจะสรางฐานขอมูลอยางกวางขวาง แตละพื้นที่คาดวาหนวยตอง
ปฏิบัติการ ฐานขอมูลที่ผานการวิเคราะหจะใหรายละเอียดถึงผลกระทบของ
ขาศึก สภาพแวดลอม และภูมิประเทศตอการปฏิบัติการและแสดงใหเห็น
ในรูปภาพการเตรียมสนามรบดานขาวกรอง เปนการดําเนินกรรมวิธทีี ต่ อเนือ่ ง
เรียกวา IPB ดวย
กองบัญชาการกองทัพไทย
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Joint Combined Exchange Training -- การฝกแลกเปลี่ยนรวมและผสม
โปรแกรมที่ปฏิบัติตางประเทศเพื่อทําใหบรรลุความตองการในการฝกของ
กําลังของกองทัพ และในเวลาเดียวกันแลกเปลีย่ นทักษะความชํานาญระหวาง
กําลังของกองทัพและกําลังพลที่มีหนาที่เดียวกันนั้นของประเทศเจาบาน
กิจกรรมการฝกมีความมุงหมายเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถกําลังพลของ
กองทัพและประเทศเจาบาน เรียกวา JCET ดวย
Joint Force Air Component Commander -- ผูบัญชาการสวนกําลังทางอากาศ
กําลังรบรวม
ผูบัญชาการในหนวยบัญชาการรวม หนวยบัญชาการรวมรอง หรือกองกําลัง
เฉพาะกิจรวม ซึ่งขึ้นตรงตอผูบัญชาการที่เปนผูแตงตั้ง เพื่อใหคําแนะนําการ
ใชกําลังทางอากาศเฉพาะกิจอยางเหมาะสมแกหนวยที่ไดรับการบรรจุมอบ
หรือขึน้ สมทบและ/หรือมีไวสําหรับการกําหนดกิจเฉพาะของกําลังทางอากาศ
วางแผนและประสานการปฏิบตั การ
ิ ทางอากาศ หรือปฏิบตั ภารกิ
ิ จทีอาจ
่ ไดรบั
มอบหมายใหสําเร็จ ผูบัญชาการสวนกําลังทางอากาศกําลังรบรวม จะไดรับ
มอบอํานาจที่จําเปนตอการบรรลุภารกิจและกิจเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบัญชาการที่แตงตั้ง เรียกวา JFACC ดวย
Joint Force Commander -- ผูบัญชาการกําลังรบรวม
ศัพททั่วไปใชกับผูบัญชาการกําลังรบ ผูบัญชาการหนวยบัญชาการรวมรอง
หรือผูบัญชาการกองกําลังเฉพาะกิจรวมที่ไดรับมอบอํานาจในการควบคุม
หนวยบัญชาการรบ หรือการควบคุมทางยุทธการตอกําลังรวม เรียกวา JFC
ดวย
Joint Force Special Operations Component Commander -- ผูบัญชาการ
สวนกําลังปฏิบัติการพิเศษของกําลังรบรวม
ผูบัญชาการในหนวยบัญชาการรวม หนวยบัญชาการรวมรอง หรือกองกําลัง
เฉพาะกิจรวม ซึ่งขึ้นตรงตอผูบัญชาการที่ทําการแตงตั้ง เพื่อใหคําแนะนําการ
ใชกําลังปฏิบัติการพิเศษอยางเหมาะสมแกหนวยที่ไดรับการบรรจุหรือขึ้น
กองบัญชาการกองทัพไทย
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สมทบและ/หรือมีไวสําหรับกําหนดกิจของกําลังรบปฏิบัติการพิเศษ วางแผน
และประสานการปฏิบตั การ
ิ พิเศษ หรือปฏิบตั ภารกิ
ิ จทีอาจ
่ ไดรบั มอบหมายให
สําเร็จ ผูบัญชาการสวนกําลังปฏิบัติการพิเศษของกําลังรบรวมจะไดรับมอบ
อํานาจที่จําเปนตอการปฏิบัติภารกิจ และกิจเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบัญชาการที่แตงตั้ง เรียกวา JFSOCC ดวย
Joint Psychological Operations Task Force -- กําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการ
จิตวิทยารวม
กําลังเฉพาะกิจปฏิบตั การ
ิ พิเศษรวมประกอบดวยกองบัญชาการและขุมกําลัง
ปฏิบตั การ
ิ ซึง่ ชวยเหลือผูบั ญชาการกําลังรบรวมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร
แผนยุทธการ และแผนปฏิบัติการจิตวิทยาทางยุทธวิธี สําหรับการทัพหรือ
ปฏิบัติการอื่น ๆ ในภาคพื้น ความตองการของภารกิจจะกําหนดหนวยผสม
และหนวยที่ไดรับมอบหรือหนวยขึ้นสมทบ เพื่อสนับสนุนผูบัญชาการกําลัง
เฉพาะกิจรวม เรียกวา JPOTF ดวย
Joint Special Operations Air Component Commander -- ผูบัญชาการสวน
กําลังทางอากาศปฏิบัติการพิเศษรวม
ผูบัญชาการในหนวยบัญชาการปฏิบตั การ
ิ พิเศษรวมซึง่ รับผิดชอบในการวางแผนและการปฏิบัติการยุทธพิเศษทางอากาศรวม รวมทั้งการประสานและ
การแกไขความขัดแยงในการปฏิบตั การ
ิ ยุทธดังกลาวกับกิจกรรมทางอากาศที่
ไมใชการปฏิบตั การ
ิ พิเศษตามแบบ ตามปกติผูบั ญชาการสวนกําลังทางอากาศ
ปฏิบัติการพิเศษรวมจะเปนผูบัญชาการซึ่งมีขุมกําลังที่เหนือกวาและ/หรือ มี
ความสามารถสูงสุดในการวางแผน การประสาน การจัดสรร การมอบภารกิจ
การควบคุมและการสนับสนุนขุมกําลังทางอากาศในการปฏิบตั การ
ิ ยุทธพิเศษ
รวมทีได
่ รบั มอบหมาย ผูบั ญชาการสวนกําลังทางอากาศปฏิบตั การ
ิ พิเศษรวม
อาจจะขึน้ ตรงตอผูบั ญชาการหนวยปฏิบตั การ
ิ พิเศษรวมหรือผูบั ญชาการสวน
กําลังทีไม
่ ใชการปฏิบตั การ
ิ พิเศษใด ๆ หรือผูบั ญชาการกําลังรบรวมตามคําสัง่
เรียกวา JSOACC ดวย
กองบัญชาการกองทัพไทย
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Joint Special Operations Area -- พื้นที่ปฏิบัติการพิเศษรวม
พืน้ ทีหวงห
่ ามบนบก ทะเล และนานฟา ทีผู่ บัญชาการกําลังรบรวมมอบหมาย
ใหแกผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษรวมเพื่อดําเนินการยุทธพิเศษ
ผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษรวมอาจมอบหมายพื้นที่เฉพาะหรือ
สวนหนึง่ ภายในพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษรวมใหแกผูบัญชาการหนวยรองเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจ ขอบเขตและระยะเวลาของภารกิจของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
สถานการณฝายเราและฝายขาศึกและขอพิจารณาทางดานการเมือง-การทหาร
ทั้งปวงยอมมีอิทธิพลตอจํานวนการประกอบกําลังและการจัดลําดับหนวย
ปฏิบตั การ
ิ พิเศษซึง่ วางกําลังในพืน้ ทีปฏิ
่ บตั การ
ิ พิเศษรวม ขนาดของพืน้ ทีอาจ
่
จะจํากัดเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจที่แยกเฉพาะ หรืออาจ
จะมีขนาดใหญเพื่ออํานวยใหการปฏิบัติการสงครามนอกแบบที่มีขอบเขต
กวางขวางดําเนินไปอยางตอเนื่อง เรียกวา JSOA ดวย
Joint Special Operations Task Force -- กําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม
กําลังเฉพาะกิจรวมประกอบดวยหนวยปฏิบัติการพิเศษจากเหลาทัพมากกวา
หนึง่ เหลาทัพ จัดขึ้นเพื่อปฏิบัติการพิเศษโดยเฉพาะหรือปฏิบัติการพิเศษ
เพื่อสนับสนุนการทัพในยุทธบริเวณหรือการปฏิบัติการอื่น กําลังเฉพาะกิจ
ปฏิบัติการพิเศษรวมอาจจะมีหนวยที่ไมใชการปฏิบัติการพิเศษตามแบบ
ที่บรรจุมอบหรือขึ้นสมทบเพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจเฉพาะอยาง
เรียกวา JSOTF ดวย
Military Operations Other Than War -- การปฏิบตั การ
ิ ทางทหารทีมิ่ ใชสงคราม
การปฏิบัติซึ่งใชขีดความสามารถทางทหารในการปฏิบัติการทางทหารทั้งปวง
ซึ่งยังไมถึงระดับสงคราม การปฏิบัติการทางทหารเหลานี้สามารถใชเสริมกับ
เครื่องมืออื่น ๆ ของพลังอํานาจแหงชาติ และเกิดขึ้นกอน ระหวาง และหลัง
สงคราม เรียกวา MOOTW ดวย

กองบัญชาการกองทัพไทย
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Multinational Force -- กําลังรบหลายชาติ
กําลังรบที่ประกอบดวยสวนตาง ๆ ทางทหารของหลายชาติซึ่งจัดตั้งขึ้นเปน
พันธมิตรหรือพันธมิตรชั่วคราวเพื่อความมุงหมายเฉพาะอยางใดอยางหนึง่
เรียกวา MNF ดวย
Multinational Operations -- การปฏิบัติการหลายชาติ
คํารวมทีห่ มายถึงการปฏิบตั ทางทหาร
ิ
ทีดํ่ าเนินการโดยกําลังรบตัง้ แตสองชาติ
ขึน้ ไป ปกติจะจัดขึนภาย
้ ใตโครงสรางของกองกําลังทีอยู
่ ร ว มกัน หรือพันธมิตร
National Security -- ความมั่นคงแหงชาติ
ศัพทรวมที่รวมถึงทั้งการปองกันชาติและความสัมพันธดานตางประเทศของ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะนัน้ เกิดขึ้นจาก
ก. ความไดเปรียบทางทหารหรือทางการปองกันทีมี่ เหนือตางชาติหรือกลุม ชาติ
ใด ๆ หรือ
ข. ฐานะความสัมพันธกับตางประเทศที่เกื้อกูล หรือ
ค. ทาทีของการปองกันทีสามารถ
่
ไดรบั ความสําเร็จตอตานตอการกระทําของ
ขาศึก หรือการกระทําเพือ่ ทําลาย ทัง้ จากภายในและภายนอก ทัง้ เปดเผยหรือ
ปกปด
Noncombatant Evacuation Operations -- การปฏิบัติการอพยพบุคคลที่ไมมี
หนาที่ทําการรบ
การปฏิบตั การ
ิ ซึง่ อํานวยการโดยกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงกลาโหม
หรือหนวยงานอืน่ ทีเหมาะสม
่
เพือ่ อพยพบุคคลทีไม
่ มีหนาทีท่ าํ การรบจากตาง
ประเทศ เมื่อชีวิตบุคคลเหลานัน้ ตกอยูในอันตรายจากสงคราม การจลาจล
หรือภัยธรรมชาติ เพื่อไปที่ปลอดภัยหรือสหรัฐอเมริกา เรียกวา NEO ดวย
Operational Control -- การควบคุมทางยุทธการ
การมอบอํานาจการบังคับบัญชาที่อาจปฏิบัติโดยผูบังคับบัญชาระดับใด ๆ
ณ หรือตํ่ากวา ระดับหนวยบัญชาการรบ การควบคุมทางยุทธการจะเปนสิ่ง
คูกับอํานาจบัญชาการรบ (อํานาจการบังคับบัญชา) และอาจสงมอบใหกัน
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ภายในสวนบังคับบัญชา เมือ่ มีการถายโอนกําลังรบระหวางหนวยบัญชาการรบ
ความสัมพันธในการบังคับบัญชาของผูบั งคับบัญชาทีรั่ บมอบการบังคับบัญชา
เหนือกําลังรบเหลานี้ (และผูบังคับบัญชาทีส่ งมอบกําลังรบจะตองสงมอบการ
บังคับบัญชา) จะระบุไวโดยเฉพาะเจาะจงโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
การควบคุมทางยุทธการอาจจะไดรับมอบหนาทีให
่ ทําการแทน และเปนอํานาจ
ทีจะ
่ ปฏิบตั พัิ นธกิจตาง ๆ ของหนวยบัญชาการตอกําลังรบทีเป
่ นหนวยรองใน
เรือ่ งทีเกี
่ ย่ วกับการจัดหนวย การใชหนวยบัญชาการและกําลังรบ การมอบกิจ
เฉพาะ กําหนดวัตถุประสงคตาง ๆ และอํานวยการตามที่ไดรับมอบอํานาจ
ตามความจําเปนเพื่อใหบรรลุภารกิจ การควบคุมทางยุทธการจะรวมถึงการ
อํานวยการที่ไดรับมอบอํานาจตอทุกแงมุมของการปฏิบัติการทางทหาร และ
การฝกรวมตามความจําเปนเพือ่ ใหบรรลุภารกิจทีหน
่ วยไดรับมอบ การควบคุม
ทางยุทธการจะตองปฏิบตั ผิ านทางผูบั งคับบัญชาของหนวยงานรอง ตามปกติ
อํานาจนี้จะปฏิบัติผานผูบังคับบัญชาเหลาทัพตาง ๆ ที่เปนหนวยรอง และจะ
ใหอํานาจอยางเต็มที่ในการจัดหนวยและกําลังรบ รวมทั้งการใชกําลังรบเหลา
นี้ตามที่ผูบังคับบัญชาซึ่งควบคุมทางยุทธการพิจารณาเห็นวาจําเปน เพื่อให
บรรลุภารกิจทีได
่ รับมอบ การควบคุมทางยุทธการจะไมรวมถึงการอํานวยการ
ทีได
่ รบั มอบอํานาจในการสงกําลังบํารุงและเรือ่ งทางธุรการตาง ๆ ระเบียบวินยั
การจัดภายในหรือการฝกของหนวย เรียกวา OPCON ดวย
Operational Environment -- สภาพแวดลอมทางยุทธการ
เปนสวนผสมของสภาพ กรณีแวดลอมและอิทธิพลตาง ๆ ที่มีผลกระทบ
ตอการใชกําลังรบทางทหาร และสัมพันธกับการตกลงใจของผูบังคับหนวย
บางตัวอยาง ไดแก :
ก. สภาพแวดลอมยินยอม-สภาพแวดลอมทางยุทธการที่หนวยงานทาง
ทหารและทางการรักษากฎหมายของประเทศเจาภาพนัน้ ควบคุม และ
ประสงค และสามารถชวยเหลือการปฏิบัติการตาง ๆ ที่หนวยตองการ
ดําเนินการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ข. สภาพแวดลอมไมแนนอน-สภาพแวดลอมทางยุทธการที่กําลังรบของ
รัฐบาลเจาภาพไมวาจะตอตานหรือตอนรับการปฏิบัติการตาง ๆ ที่หนวย
ตองการดําเนินการนัน้ มิไดควบคุมดินแดนและประชากรทั้งหมดอยางมี
ประสิทธิภาพในพื้นที่ปฏิบัติการที่ประสงคจะดําเนินการ
ค. สภาพแวดลอมของขาศึก-สภาพแวดลอมทางยุทธการที่อยูในความ
ควบคุมของกําลังรบขาศึก ที่มีความประสงคและสามารถตอตาน
หรือตอบโตอยางมีประสิทธิภาพตอการปฏิบัติการที่หนวยประสงคจะ
ดําเนินการ
Operations Security -- การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ
กรรมวิธีการวิเคราะหการปฏิบัติของฝายเราในการปฏิบัติการทางทหาร และ
กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อ
ก. พิสูจนทราบการปฏิบัติ ที่ระบบการขาวกรองของฝายตรงขามสามารถ
ตรวจการณได
ข. พิจารณาถึงสิ่งชี้บอก ที่ระบบการขาวกรองของฝายตรงขามอาจไดรับ ซึ่ง
อาจตีความหรือปะติดปะตอ เพื่อใหไดขาวสารวิกฤตไดทันเวลาที่เปน
ประโยชนตอฝายตรงขาม
ค. เลือกและใชมาตรการ ทีขจั
่ ดหรือลดระดับความลอแหลมทียอมรั
่ บไดของ
การปฏิบัติของฝายเรา ที่ฝายตรงขามจะใชประโยชน เรียกวา OPSEC ดวย
Paramilitary Forces -- กําลังรบกึ่งทหาร
กําลังรบหรือกลุมกําลังรบซึ่งแตกตางไปจากกองทัพประจําของประเทศใด ๆ
แตมีลักษณะที่คลายกับกองทัพประจําในเรื่องการจัดหนวย ยุทธภัณฑ การ
ฝก หรือภารกิจ
Psychological Operations -- การปฏิบัติการจิตวิทยา, ปฏิบัติการจิตวิทยา
การปฏิบัติการตามแผน เพื่อนําขาวสารและสิ่งชี้บอกเพื่อเลือกไวไปสูผูรับ
ชาวตางประเทศเพื่อใหมีอิทธิพลตอความรูสึก อารมณ การชี้นํา และกระตุน
พฤติกรรมของรัฐบาล องคการ กลุมและแตละบุคคลของตางประเทศ ความ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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มุงหมายของการปฏิบัติการจิตวิทยาก็เพื่อชักนําหรือเสริมแตงทัศนคติหรือ
พฤติกรรมของตางประเทศใหเกื้อกูลวัตถุประสงคของผูเริ่มปฏิบัติการ เรียก
วา PSYOP ดวย
Raid -- การโจมตีโฉบฉวย
การปฏิบัติการซึ่งมักจะมีขนาดเล็กที่เกี่ยวกับการเจาะเขาไปอยางรวดเร็วใน
ดินแดนขาศึกเพื่อหาขาว กอความสับสนแกขาศึก หรือทําลายสถานที่ตั้ง
ตาง ๆ ของขาศึก ปฏิบัติการนี้จะสิ้นสุดดวยการถอนตัวตามแผนเมื่อบรรลุ
ภารกิจที่ไดรับมอบแลว
Rangers – หนวยจูโจม
ทหารราบเบาเคลื่อนที่เร็วสงทางอากาศ ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นและฝกเพื่อการ
ปฏิบตั การ
ิ โดยตรงรวมทีซั่ บซอนมากโดยการประสานกับหรือใหการสนับสนุน
ตอหนวยปฏิบัติการพิเศษของทุกเหลาทัพ หนวยจูโจมนี้ผูบัญชาการรบ
สามารถใชปฏิบตั การ
ิ โดยตรงในการสนับสนุนภารกิจการรบตามแบบ รวมทัง้
สามารถปฏิบัติหนาที่ทหารราบเบา เมื่อไดเพิ่มเติมอาวุธอยางเหมาะสม
Sabotage -- การกอวินาศกรรม
การกระทําอยางใดอยางหนึง่ หรือหลาย ๆ อยาง ซึง่ มุง จะกอใหเกิดความเสียหาย
แทรกแซง หรือขัดขวางการปองกันชาติของประเทศหนึง่ โดยการกอใหเกิด
ความเสียหายหรือทําลายโดยจงใจหรือพยายามจะทําใหเกิดความเสียหาย
หรือทําลายพัสดุ อาคาร สถานที่ หรือสาธารณูปโภคที่ใชในการปองกันชาติ
หรือในการทําสงคราม รวมทั้งทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติดวย
Sea-Air-Land team -- ชุดทะเล-อากาศ-บก, ชุดนํ้า-ฟา-ฝง
กําลังรบทางเรือทีได
่ รบั การจัด การฝก และยุทธภัณฑเปนพิเศษเพือ่ ปฏิบตั การ
ิ
พิเศษในทะเลชายฝงทะเลและแมนํ้า เรียกวา SEAL team ดวย
Service-common การสงกําลังบํารุงเหลาทัพเดียว
ยุทโธปกรณ วัสดุ สิ่งอุปกรณ และการบริการตาง ๆ ที่รับรองโดยเหลาทัพ
สําหรับใชโดยกําลังรบและกิจกรรมตาง ๆ ของเหลาทัพนัน้ เอง ซึ่งรวมถึง
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ยุทโธปกรณทางทหารที่เปนมาตรฐาน การสนับสนุนการปฏิบัติการฐานทัพ
และสิง่ อุปกรณและการบริการทีจั่ ดโดยเหลาทัพเพือ่ สนับสนุนและดํารงสภาพ
กําลังรบของเหลาทัพนัน้ เองรวมทัง้ กําลังทีบรรจุ
่ มอบตอกองบัญชาการรบดวย
ยุทโธปกรณและการบริการที่กําหนดเปนการสงกําลังบํารุงเหลาทัพเดียวโดย
เหลาทัพหนึง่ ไมจําเปนตองเปนการสงกําลังบํารุงเหลาทัพเดียวสําหรับเหลาทัพ
อื่น ๆ ทั้งหมด ดูยุทโธปกรณเฉพาะในการปฏิบัติการพิเศษดวย
Special Boat Team – ชุดเรือพิเศษ
กองกําลังทางเรือ ที่จัดองคกร ฝก และประกอบเครื่องมือ เพื่อปฏิบัติ หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ ดวยเรือลาดตระเวน หรือยานรบอื่น ๆ เรียก
วา SBT ดวย
Special Forces -- กําลังรบพิเศษ
กองกําลังกองทัพบก ที่จัดองคกร ฝก และประกอบเครื่องมือ เพื่อปฏิบัติการ
ปฏิบตั การ
ิ พิเศษ ดวยการเนนหนักตอขีดความสามารถการสงครามนอกแบบ
เรียกวา SF ดวย
Special Operations -- การปฏิบัติการพิเศษ
การปฏิบัติการที่กระทําโดยกําลังทหารและกําลังกึ่งทหาร ที่มีการจัด การฝก
และมียุทธภัณฑเปนพิเศษ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางทหาร การเมือง
เศรษฐกิจ หรือขาวสาร โดยวิธกี ารทางทหารนอกแบบในพืน้ ทีฝ่ ายขาศึก พืน้ ที่
ขัดขวาง หรือพืน้ ทีละเอี
่ ยดออนทางการเมือง การปฏิบตั การ
ิ ดังกลาวไดกระทํา
โดยใชปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบทั้งในยามปกติ ยามขัดแยง และยาม
สงคราม โดยอิสระหรือโดยประสานกับการปฏิบัติการของกําลังรบตามแบบ
ทีไม
่ ใชปฏิบตั การ
ิ พิเศษ ขอพิจารณาทางการเมืองการทหารมักจะกําหนดรูปแบบ
การปฏิบัติการพิเศษที่ใชเทคนิคของการปฏิบัติการลับ ปกปดหรืออําพราง
และการกํากับดูแลในระดับชาติ การปฏิบัติการพิเศษแตกตางจากการยุทธ
ตามแบบทีระดั
่ บความเสีย่ งทางกายภาพและทางการเมือง เทคนิคทางยุทธการ
วิธีการใชกําลัง ความเปนอิสระจากการสนับสนุนของฝายเดียวกัน และการ
กองบัญชาการกองทัพไทย

ค-21

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

อภิธานศัพท

พึ่งพาขาวกรองทางยุทธการอยางละเอียด และขุมกําลังในทองถิ่น เรียกวา
SO ดวย
Special Operations Command -- หนวยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษ
หนวยบัญชาการรวมรองหรือหนวยบัญชาการรวมอื่น ซึ่งไดจัดตั้งโดย
ผูบัญชาการกําลังรบรวมเพื่อวางแผน ประสาน ดําเนินการ และสนับสนุนการ
ปฏิบตั การ
ิ พิเศษรวมภายในพืน้ ทีปฏิ
่ บตั การ
ิ ทีได
่ รับมอบของผูบั ญชาการกําลัง
รบรวม เรียกวา SOC ดวย
Special Operations Command And Control Element -- สวนบังคับบัญชา
และควบคุมการปฏิบัติการพิเศษ
สวนบังคับบัญชาและควบคุมการปฏิบตั การ
ิ พิเศษ เปนจุดรวมศูนยสําหรับการ
ปฏิบตั ของ
ิ กําลังปฏิบตั การ
ิ พิเศษกับกําลังรบตามแบบใหประสานสอดคลองกัน
สวนนีทํ้ าหนาทีใน
่ การบังคับบัญชาและควบคุม ตามความตองการของภารกิจ
ปกติสวนนี้จะจัดไวที่บังคับการของกองกําลังที่รับการสนับสนุน สวนบังคับ
บัญชาและควบคุมการปฏิบัติการพิเศษสามารถรับรายงานทางยุทธการ การ
ขาวกรองและเปาหมายของกําลังปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งไดมาโดยตรงจากสวน
ปฏิบัติการพิเศษที่ไดวางกําลังไว และจัดใหแกกองบัญชาการสวนเหลาทัพ
ที่รับการสนับสนุน สวนบังคับบัญชาและควบคุมการปฏิบัติการพิเศษยังคง
อยูภายใตการควบคุมทางยุทธการของผูบัญชาการสวนปฏิบัติการพิเศษของ
กําลังรบรวม หรือผูบั ญชาการกําลังรบเฉพาะกิจปฏิบตั การ
ิ พิเศษรวม เรียกวา
SOCCE ดวย
Special Operations Forces -- กําลังปฏิบัติการพิเศษ
สวนกําลังประจําการและกําลังสํารองของเหลาทัพ ซึ่งกําหนดโดยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหมและมีการจัด การฝก และมียุทธภัณฑเปนพิเศษ
เพื่อดําเนินการและสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ เรียกวา SOF ดวย
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Special Operations Liaison Element -- สวนติดตอการปฏิบัติการพิเศษ
ชุดติดตอการปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งผูบัญชาการสวนกําลังปฏิบัติการพิเศษของ
กําลังรบรวมจัดใหแกผูบัญชาการสวนกําลังทางอากาศของกําลังรบรวม (ถา
ไดรับการกําหนด) เพื่อประสาน ขจัดความขัดแยง และผสมผสานการ
ปฏิบัติการพิเศษทางผิวพื้นและทางอากาศ เขากับการปฏิบัติการทางอากาศ
ตามแบบ เรียกวา SOLE ดวย
Special Operations-Peculiar -- ยุทโธปกรณเฉพาะในการปฏิบัติการพิเศษ
ยุทโธปกรณ วัสดุ สิง่ อุปกรณ และการบริการตาง ๆ ทีจํ่ าเปนตอการสนับสนุน
ภารกิจในการปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งกําลังรบตามแบบไมมีความตองการใช
มากนัก ยุทโธปกรณนี้รวมถึง สิ่งของมาตรฐานที่ใชโดยกําลังรบอื่น ๆ ของ
กระทรวงกลาโหม แตไดรับการดัดแปลงสําหรับกําลังรบปฏิบัติการพิเศษ
สิ่งของที่ออกแบบขั้นตนสําหรับหรือใชโดยกําลังปฏิบัติการพิเศษ และตอมา
ไดรบั การปรับใหใชเปนยุทโธปกรณรวมของเหลาทัพอืน่ ของกระทรวงกลาโหม
และสิ่งของซึ่งไดรับการรับรองโดยผูบัญชาการ หนวยบัญชาการปฏิบัติการ
พิเศษสหรัฐฯ วามีความจําเปนเรงดวนอยางยิง่ ตอความสําเร็จของภารกิจการ
ปฏิบัติการพิเศษขณะนัน้ แตไมไดรับการจัดหาตามปกติโดยหนวยบัญชาการ
ปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ เรียกวา SO-peculiar ดวย
Special Reconnaissance -- การลาดตระเวนพิเศษ
การปฏิบตั การ
ิ ลาดตระเวนและการเฝาตรวจ กระทําโดยกําลังปฏิบตั การ
ิ พิเศษ
เพือ่ ไดรบั หรือตรวจความถูกตองของขาวสารเกีย่ วกับขีดความสามารถ เจตนา
และกิจกรรมของฝายขาศึกหรืออาจจะเปนขาศึกโดยการสังเกตดวยสายตา
หรือวิธีการรวบรวมอื่น ๆ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะของ
พื้นที่เฉพาะดานอุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตรหรือภูมิศาสตร การปฏิบัติการนี้
รวมถึงการคนหาเปาหมาย การประเมินพื้นที่ และการลาดตระเวนภายหลัง
การโจมตี เรียกวา SR ดวย
กองบัญชาการกองทัพไทย

ค-23

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

อภิธานศัพท

Special Tactics -- ยุทธวิธีพิเศษ
หนวยปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ ที่จัดองคกร ฝก และจัดเครื่องมือเพื่อ
ปฏิบัติการปฏิบัติการพิเศษ ประกอบดวยชุดควบคุมการรบ พลรมกูภัย และ
เจาหนาที่ลมฟาอากาศการรบ ซึ่งจัดสวนติดตอระหวางการปฏิบัติการรบทาง
อากาศและพื้นดิน เรียกวา ST ดวย
Special Tactics Team -- ชุดยุทธวิธีพิเศษ
ชุดปฏิบตั การ
ิ พิเศษของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ทีจั่ ดตัง้ ขึน้ ตามกิจเฉพาะ ซึง่ อาจ
รวมถึงเจาหนาทีควบคุ
่
มการรบ พลรมกูภยั และเจาหนาทีข่ าวอากาศสนาม ผู
ซึ่งไดรับการจัดหนวย การฝก และมียุทธภัณฑ ในการจัดตั้งและควบคุมการ
ผสานระบบอากาศ-พื้นดิน ณ หัวหาดอากาศ ในพื้นที่ที่หมาย หนาที่ตาง ๆ
รวมถึงการลาดตระเวนและการเฝาตรวจ จัดตัง้ และการควบคุมขัน้ สุดทายใน
เขตจูโจม การควบคุมการโจมตีในสุดทาย การคนหาและกูภัยในการรบ การ
ดูแลกําลังพลสูญเสียในการรบและการพักรอเพื่อการสงกลับ การสังเกต
สภาพอากาศและพยากรณอากาศทางยุทธวิธี เรียกวา STT ดวย
Subversion -- การบอนทําลาย
การปฏิบัติที่มุงลดความเขมแข็งทางทหาร เศรษฐกิจ จิตวิทยา การเมือง หรือ
ขวัญของระบอบการปกครองหนึง่
Tactical Control -- การควบคุมทางยุทธวิธี
อํานาจการบังคับบัญชาเหนือหนวยรบ หรือหนวยบัญชาการอื่น ๆ ที่ไดบรรจุ
มอบหรือที่ขึ้นสมทบ หรือขีดความสามารถทางทหาร หรือกําลังรบซึ่งมีไว
เพื่อการปฏิบัติกิจเฉพาะ ซึ่งถูกจํากัดดวยการอํานวยการและการควบคุมใน
รายละเอียดของการเคลื่อนที่ หรือการดําเนินกลยุทธภายในพื้นที่ยุทธการ
ในพื้นที่ที่จําเปนตอการบรรลุภารกิจ หรือกิจเฉพาะที่ไดรับมอบ การควบคุม
ทางยุทธวิธเป
ี นสวนหนึง่ ของการควบคุมทางยุทธการซึง่ อาจไดรบั มอบอํานาจ
และถูกใชในระดับใด ๆ หรือตํ่ากวาระดับหนวยบัญชาการรบ เมื่อมีการ
สับเปลี่ยนกําลังรบระหวางหนวยบัญชาการรบจะเกิดความสัมพันธในการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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บังคับบัญชา ซึง่ ผูบั งคับบัญชาทีได
่ รับมอบกําลังรบจะใชกาํ ลังรบดังกลาว (และ
ผูบั งคับบัญชาทีสู่ ญเสีย จะยอมสละกําลังรบ) ไดนัน้ จะตองมีการกําหนดโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม การควบคุมทางยุทธวิธจะ
ี ใหอาํ นาจเพียงพอ
สําหรับการควบคุมและการบังคับการใชกาํ ลังหรือการใชขุมกําลังสนับสนุนการ
รบทางยุทธวิธีในภารกิจหรือกิจเฉพาะที่ไดรับมอบ เรียกวา TACON ดวย
Terminal Attack Control – การควบคุมการโจมตีปลายทาง
อํานาจในการควบคุมการดําเนินกลยุทธ และการอนุญาตตามคําขอในการ
ปลอยอาวุธตออากาศยานที่โจมตี
Terminal Control -- การควบคุมจากสนามบิน
๑. อํานาจในการกํากับการขับเคลื่อนอากาศยาน ซึ่งสงสรรพาวุธ ผูโดยสาร
หรือสัมภาระไปยังที่ตั้งหรือเปาหมายเฉพาะ การควบคุมจากสนามบิน
เปนการควบคุมทางอากาศประเภทหนึง่
๒. การควบคุมอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส ทางเครื่องกล หรือทางสายตา
เพื่อชวยในการหาและทําใหเห็นเปาหมายอยางชัดเจน
Terminal Guidance -๑. การนําวิถีชวงปลาย : การนําวิถีที่ใชกับอาวุธปลอยนําวิถี ระหวางการนํา
วิถีชวงกลางกับการเขาถึงบริเวณเปาหมาย
๒. การทํางาน ณ สถานีปลายทาง : การชวยเหลือทางอิเล็กทรอนิกส ทางกล
ทางทัศนะหรืออืน่ ๆ แกนักบินประจําอากาศยาน เพือ่ ใหงายแกการเขาถึง
การปฏิบัติการภายใน หรือเหนือ การลงหรือการเดินทางออกไปจากสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการบินลงหรือการทิ้งลงจากอากาศ
Terrorism -- การกอการราย
การใชหรือคุกคามวาจะใชกําลังหรือความรุนแรงอยางผิดกฎหมายตอบุคคล
หรือทรัพยสิน เพื่อบังคับหรือขมขูรัฐบาลหรือชุมชน สวนมากเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางการเมือง ศาสนา และอุดมการณ
กองบัญชาการกองทัพไทย
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Unconventional Warfare -- การสงครามนอกแบบ
การปฏิบัติการทางทหาร และกึ่งทหารตาง ๆ ปกติเปนเวลานาน สวนใหญ
ปฏิบัติโดยกองกําลังพื้นเมือง หรือตัวแทน ซึ่งไดรับการจัด ฝก ไดรับ
ยุทธภัณฑ ไดรบั การสนับสนุนและสัง่ การในระดับตาง ๆ โดยแหลงภายนอก
การสงครามนอกแบบ รวมถึงสงครามกองโจร และการปฏิบัติการอื่น ๆ เชน
การจูโจมโดยตรง แอบแฝง ปกปด ซอนเรน รวมถึงกิจกรรมทางออมตาง ๆ
เชน การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม การขาวกรอง การเล็ดลอด และ
หลบหนี เรียกวา UW ดวย
Weapons Of Mass Destruction -- อาวุธที่มีอํานาจทําลายสูง
อาวุธตาง ๆ ที่มีขีดความสามารถในการทําลายขั้นรายแรงและ/หรือถูกใชใน
ลักษณะทีจะ
่ ทําลายพลเมืองจํานวนมากได อาวุธทีมี่ อํานาจทําลายสูง อาจเปน
อาวุธนิวเคลียร เคมีชีวะ และรังสี แตไมหมายรวมถึงเครื่องมือในการขนสง
หรือขับเคลื่อนอาวุธนัน้ ซึ่งเครื่องมือเหลานี้เปนสวนของอาวุธที่สามารถแยก
จากตัวอาวุธและแยกตัวเองออกเปนสวน ๆ ได เรียกวา WMD ดวย

กองบัญชาการกองทัพไทย
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ผนวก ง
การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ของกองทัพสหรัฐอเมริกา
๑. กลาวนํา
ความสําเร็จของการปฏิบัติการพิเศษตองการความชัดเจน ความรับผิดชอบ
การตอบสนอง การควบคุมบังคับบัญชาโดยสายการควบคุมบังคับบัญชาของหนวย
ปฏิบัติการพิเศษที่เหมาะสม นอกเหนือจากการสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม (สหรัฐอเมริกา) กําลังหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษทีม่ ที ตี่ งั้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
อยูภ ายใตการควบคุมบังคับบัญชาของผูบ ญ
ั ชาการหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ (USSOC)
ซึ่งเปนผูบัญชาการกําลังรบรวม กําลังหนวยปฏิบัติการพิเศษที่บรรจุมอบตาม
ยุทธบริเวณอยูใ ตการควบคุมบังคับบัญชาของผูบ ญ
ั ชาการกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพืน้
การควบคุมบังคับบัญชาของหนวยปฏิบัติการพิเศษจะตองปฏิบัติภายในสายการ
บังคับบัญชาของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
โดยปกติการควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษกระทําผานผูบังคับ
บัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษภาคพื้น (Theater Special Operation Command
: TSOC) หรือหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม (ฉก.ปพ.รวม) ถึงแมวาการใชใน
ฐานะหนวยปฏิบัติการพิเศษ หนวยปฏิบัติการจิตวิทยา และหนวยปฏิบัติการกิจการ
พลเรือน สนับสนุนทัง้ การปฏิบตั กิ ารพิเศษ และการปฏิบตั กิ ารตามแบบ ความสัมพันธ
ทางทหารบังคับบัญชายังคงเปนไปตามที่กลาว การลดความขัดแยงและการประสาน
งานกับกําลังรบรวมตามแบบเปนขอหวงใยทีส่ าํ คัญเสมอสําหรับผูบ งั คับหนวยปฏิบตั ิ
การพิเศษ
เพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยปฏิบัติการพิเศษและหนวยกําลังรบ
ตามแบบเปนไปดวยความสมบูรณ หนวยปฏิบัติการพิเศษตองจัดนายทหารติดตอที่
กองบัญชาการกองทัพไทย
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การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ของกองทัพสหรัฐอเมริกา

มีประสิทธิภาพกับหนวยรองของกําลังรบรวม เพือ่ ประกันการดํารงเอกภาพการบังคับ
บัญชาและลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายจากฝายเดียวกัน
การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพสหรัฐอเมริกา
ก. หนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษอาจถูกบรรจุมอบใหทงั้ หนวยบัญชาการปฏิบตั กิ าร
พิเศษรวม และผูบัญชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้น การควบคุม
ทางยุทธการของหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษทีไ่ ดรบั การบรรจุมอบในกองกําลัง
สหรัฐอเมริกาภาคพื้น โดยผูบัญชาการภาคพื้น ของหนวยปฏิบัติการ
พิเศษ การควบคุมทางยุทธการของหนวยปฏิบัติการพิเศษที่สมทบใหกับ
ผูบ ญ
ั ชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพืน้ ปกติจะสัง่ การโดยผูบ ญ
ั ชาการ
หนวยปฏิบัติการพิเศษรวมยุทธบริเวณ (TSOC) หรือผูบัญชาการกําลัง
รบรวม (JFC) (ตย.ผูบัญชาการหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม
(ผบ.ฉก.ปพ.รวม) หนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการจิตวิทยารวม หรือหนวย
ปฏิบัติการกิจการพลเรือนรวม ในทุกกรณีผูบัญชาการที่ควบคุมบังคับ
บัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษรวม จะตองปฏิบัติดังนี้
๑) จัดใหมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
๒) หลีกเลี่ยงการโอนหนวยปฏิบัติการพิเศษบอย ๆ
๓) จัดใหมีฝายเสนาธิการที่มีประสบการณและความชํานาญอยางเพียง
พอ ในการวางแผนปฏิบัติการและการสนับสนุนการยุทธ
๔) สนธิหนวยปฏิบัติการพิเศษในขั้นตอนการวางแผน
๕) จัดขีดความสามารถของหนวยใหเหมาะสมกับภารกิจ
ข. หนวยปฏิบัติการพิเศษจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อการปฏิบัติการพิเศษ
ถูกบรรจุในแผนทุกขัน้ ตอน (ในการสงครามและการปฏิบตั กิ ารทางทหาร
ทีม่ ใิ ชสงคราม) ความสําเร็จของการปฏิบตั กิ ารพิเศษตองการการควบคุม
บังคับบัญชาทีช่ ดั เจน โดยสวนควบคุมบังคับบัญชาของหนวยปฏิบตั กิ าร
พิเศษทีเ่ หมาะสม โดยปกติภารกิจของหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษจะมีโอกาส
ปฏิบตั กิ ารไมมาก ในขณะเดียวกันธรรมชาติทอี่ อ นไหวของภารกิจเหลานัน้
กองบัญชาการกองทัพไทย
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ตองการการควบคุมบังคับบัญชาดังกลาว นอกเหนือจากนัน้ การตอบสนอง
ตอความตองการของหนวยระดับยุทธการ การควบคุมบังคับบัญชาหนวย
ปฏิบัติการพิเศษอาจกําหนดตามภารกิจเฉพาะหรือการยุทธครั้งนั้น ๆ
ค. นายทหารติดตอระหวางกําลังหนวยรองของกําลังรบรวมกับหนวยปฏิบตั ิ
การพิเศษ เมือ่ ไดรบั บรรจุมอบเปนความจําเปนอยางยิง่ เพือ่ ประสิทธิภาพ
การใชหนวยปฏิบัติการพิเศษและปองกันอันตรายจากฝายเดียวกัน
๒. การบรรจุมอบของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ก. หนวยปฏิบัติการพิเศษในกองทัพสหรัฐอเมริกา ถาไมมีการสั่งการอยาง
อื่นจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (สหรัฐฯ) หนวยปฏิบัติการ
พิเศษทีม่ ีที่ตงั้ ในประเทศบรรจุมอบใหหนวยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษ
(USSOCOM) และภายใตการบังคับบัญชาของ ผูบ งั คับหนวยปฏิบตั กิ าร
พิเศษ หนวยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษเปนหนวยพิเศษหนวยหนึ่งใน
กระทรวงกลาโหมซึง่ มีความรับผิดชอบตามลักษณะผูบ ญ
ั ชาการกองกําลัง
ภาคพืน้ ตามพันธกิจ มีความรับผิดชอบตามลักษณะเหลาทัพ และเมือ่ จัด
ตัง้ เปนหนวยรับการสนับสนุน เพือ่ การวางแผนและการปฏิบตั กิ ารทีเ่ หมาะ
สมกับการปฏิบัติการพิเศษทั่วโลก ผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษใช
หนวยบัญชาการภาคพืน้ ผานไปยังหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษทีบ่ รรจุมอบโดย
ผูบังคับหนวยรองเหลาทัพหรือหนวยรองของหนวยบัญชาการรวม
๑) ในบทบาทของผูบัญชาการหนวยรบตามพันธกิจ หนวยปฏิบัติการ
พิเศษจัดหนวยปฏิบัติการพิเศษบนพื้นฐานชั่วคราว โดยขึ้นควบคุม
ทางยุทธการกับผูบ ญ
ั ชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพืน้ เมือ่ มีการ
สงมอบกําลังใหสมทบกับผูบญ
ั ชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพืน้
ซึ่งปกติจะควบคุมทางยุทธการตอหนวยดังกลาว
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๒) เมื่อไดรับคําสั่งผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษจะวางแผนและ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในฐานะผู  บั ญ ชาการหน ว ยรั บ การสนั บ สนุ น ใน
สถานการณทเี่ หมาะสม ประธานาธิบดี หรือ รัฐมนตรีวา การกระทรวง
กลาโหม (สหรัฐฯ) ขึ้นอยูกับความตองการของภารกิจ สามารถเลือก
ใชการควบคุมทางยุทธการโดยตรงตอหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ สําหรับ
การปฏิบตั กิ ารเฉพาะโดยปราศจากการแทรกแซงของการบังคับบัญชา
อื่นใด
ข. หนวยปฏิบัติการพิเศษในยุทธบริเวณ หนวยปฏิบัติการพิเศษบรรจุ
มอบใหกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอยูภายใตการบังคับบัญชาของ
ผูบัญชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้น ปกติผูบัญชาการกองกําลัง
สหรัฐอเมริกาภาคพื้นใชหนวยที่ไดรับการบรรจุมอบ หนวยขึ้นควบคุม
ทางยุทธการและขึ้นสมทบกับหนวยปฏิบัติการพิเศษผานผูบัญชาการ
หนวยปฏิบัติการพิเศษยุทธบริเวณ
ค. หนวยปฏิบัติการพิเศษภายใตการควบคุมของชาติอื่น เมื่อสั่งการโดย
ประธานาธิบดี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (สหรัฐฯ) ผาน
ประธานคณะเสนาธิการทหารรวม ผูบัญชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกา
ภาคพื้น อาจกําหนดใหหนวยปฏิบัติการพิเศษอยูภายใตการควบคุมของ
ผูบัญชาการกองกําลังผสมหลายชาติ ในกรณีนี้การควบคุมทางยุทธการ
ของหนวยปฏิบัติการพิเศษยังคงตองสงวนไวโดยหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ของสหรัฐอเมริกาภายใตโครงสรางการบังคับบัญชาของกองกําลังผสม
หลายชาติ
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๓. การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษในระดับยุทธบริเวณ

รูปที่ ๑ การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษในระดับยุทธบริเวณ
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โดยปกติ การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษจะปฏิบตั ภิ ายในสาย
การบังคับบัญชาของหนวยปฏิบัติการพิเศษ การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติ
การจิตวิทยาและกิจการพลเรือน เพื่อเอกภาพในยุทธบริเวณจะพิจารณาเปนครั้ง ๆ
การกําหนดโครงสรางการควบคุมบังคับบัญชาสําหรับหนวยปฏิบัติการพิเศษขึ้นกับ
เปาหมายเฉพาะ ความตองการในการรักษาความปลอดภัย และสภาวะแวดลอม
ทางดานยุทธการ การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษจะใชวิธีการใดวิธี
การหนึ่งตามนี้คือ
ก. หนวยปฏิบัติการพิเศษภาคพื้น เพื่อจัดใหมีเอกภาพการบังคับบัญชา
ตามความจําเปน ผูบัญชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้น (เวนกอง
กําลังสหรัฐอเมริกาเหนือ) ไดจัดตั้งผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ยุทธบริเวณ เปนหนวยรองภายในกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้น หนวย
บัญชาการปฏิบตั กิ ารพิเศษยุทธบริเวณเปนหนวยหลักในยุทธบริเวณของ
การจัดหนวยปฏิบัติการพิเศษ สามารถปฏิบัติภารกิจอยางกวางขวางตอ
เนื่อง สอดคลองกับขีดความสามารถของหนวยปฏิบัติการพิเศษ หนวย
ปฏิบัติการพิเศษยุทธบริเวณเปนกลไกหลักของกองกําลังสหรัฐอเมริกา
ภาคพืน้ ใชในการควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ ผูบ ญ
ั ชาการ
หนวยบัญชาการพิเศษภาคพื้นมีหนาที่หลักสามประการคือ
๑) ผูบ ญ
ั ชาการกําลังรบรวม ในฐานะผูบ ญ
ั ชาการหนวยบัญชาการรวมรอง
ผูบ ญ
ั ชาการหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษยุทธบริเวณ คือ ผูบ ญ
ั ชาการกําลัง
รบรวม เชน มีอํานาจในการวางแผนและปฏิบัติการยุทธรวม ที่ไดรับ
คําสัง่ จากผูบ ญ
ั ชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพืน้ และควบคุมทาง
ยุทธการตอหนวยและกําลังทีไ่ ดรบั การบรรจุมอบ และหนวยขึน้ สมทบ
เชนเดียวกัน ผูบ ญ
ั ชาการหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษยุทธบริเวณ อาจจัดตัง้
กองกําลังเฉพาะกิจรวม เปนหนวยขึน้ ตรง เชน หนวยเฉพาะกิจปฏิบตั ิ
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การพิเศษรวม หรือหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการจิตวิทยารวม เพื่อการ
วางแผนและการปฏิบัติภารกิจ
๒) ที่ปรึกษาดานการปฏิบัติการพิเศษในยุทธบริเวณ ผูบัญชาการหนวย
ปฏิบัติการพิเศษยุทธบริเวณ ใหคําปรึกษาผูบัญชาการกองกําลังภาค
พื้น และผูบัญชาการหนวยรอง ในเรื่องการใชหนวยปฏิบัติการพิเศษ
อยางเหมาะสม ผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษยุทธบริเวณ อาจ
พัฒนาคําแนะนําพิเศษสําหรับการมอบกิจใหของหนวยปฏิบัติการ
พิเศษในยุทธบริเวณและโอกาสทีห่ นวยปฏิบตั กิ ารพิเศษทีจ่ ะสนับสนุน
แผนการทัพในยุทธบริเวณ บทบาทของที่ปรึกษาดานปฏิบัติการ
พิเศษในยุทธบริเวณจะบรรลุไดดีที่สุด เมื่อผูบัญชาการกองกําลัง
สหรัฐอเมริกาภาคพื้น จัดตั้งผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษยุทธ
บริเวณ เปนฝายกิจการพิเศษของยุทธบริเวณ (ตัวอยางเพิ่มหนาที่
เปนผูบัญชาการ มีความรับผิดชอบเพิ่มเติม) ในกรณีนี้ผูบัญชาการ
หนวยปฏิบัติการพิเศษยุทธบริเวณ อาจกําหนดใหรองเปนผูแทน
ในการปฏิบัติงานประจําวันของฝายเสนาธิการของยุทธบริเวณ
๓) ผูบัญชาการสวนกําลังปฏิบัติการพิเศษกําลังรบรวม เมื่อกําหนดโดย
ผูบ ญ
ั ชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพืน้ ผูบ ญ
ั ชาการหนวยปฏิบตั ิ
การพิเศษยุทธบริเวณ จะมีพันธกิจในฐานะผูบัญชาการสวนกําลัง
ปฏิบัติการพิเศษกําลังรบรวม ปกติจะเปนกรณีนี้ เมื่อผูบัญชาการ
กองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้น จัดตั้งผูบัญชาการกองกําลังพันธกิจ
สําหรับการยุทธ แทนการจัดกองกําลังเฉพาะกิจรวม ผูบัญชาการ
หนวยปฏิบัติการพิเศษยุทธบริเวณ สามารถกําหนดผูบัญชาการ
สวนกําลังปฏิบตั กิ ารพิเศษกําลังรบรวมในกําลังรบรวม ถาขอบเขตของ
การยุทธโดยผูบัญชาการกําลังรบรวมใหความเห็นชอบ

กองบัญชาการกองทัพไทย
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หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
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การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ของกองทัพสหรัฐอเมริกา

รูปที่ ๒ การควบคุมบังคับบัญชากําลังรบรวม หนวยรองของหนวยปฏิบัติการพิเศษ

กองบัญชาการกองทัพไทย
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การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ของกองทัพสหรัฐอเมริกา

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

ข. การควบคุมบังคับบัญชาในระดับยุทธการของหนวยปฏิบัติการพิเศษ
๑) ผูบัญชาการสวนกําลังรบพิเศษกําลังรบรวม เปนผูบังคับบัญชาใน
หนวยบัญชาการรวม หนวยบัญชาการรวมรอง หรือกําลังรบรวมที่
รับผิดชอบผูบังคับบัญชา เพื่อใหคําแนะนําในการใชอยางเหมาะสม
ของการมอบกิจ การสมทบ และ/หรือมอบภารกิจหนวยปฏิบัติการ
พิเศษและทรัพยากร การวางแผนและประสานงาน หรือเพื่อใหบรรจุ
ภารกิจทีไ่ ดรบั มอบ ผูบ ญ
ั ชาการสวนกําลังรบพิเศษกําลังรบรวมไดรบั
มอบอํานาจที่จําเปนเพื่อใหบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบจากผูบัญชาการ
หนวยปฏิบัติการพิเศษยุทธบริเวณ หรือผูบัญชาการหนวยเฉพาะกิจ
ปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษร ว ม โดยปกติ จ ะเป น ส ว นหนึ่ ง ของส ว นกํ า ลั ง
ปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษกํ า ลั ง รบร ว ม เมื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ นฐานะส ว นกํ า ลั ง
ปฏิบัติการพิเศษกําลังรบรวม จะมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ในฐานะกําลังรบรวม สวนกําลังพิเศษกําลังรบรวมอาจบังคับบัญชา
หนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม (ฉก.ปพ.รวม) หนวยเดียวหรือ
หลายหนวยก็ได ผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษในยุทธบริเวณ
โดยปกติ จะมีฐานะเปนผูบัญชาการสวนกําลังรบพิเศษกําลังรบรวม
ถามีกองกําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวมมากกวาหนึ่งกองกําลัง
(ตามภาพที่ ๓) ถาจัดตั้งเพียงหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม
เพี ย งหน ว ยเดี ย ว (ตั ว อย า งเช น ในกองกํ า ลั ง เฉพาะกิ จ ร ว ม)
ผูบ ญ
ั ชาการหนวยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม จะสวมหมวกสองใบ
ในฐานะผูบ ญ
ั ชาการสวนกําลังปฏิบตั กิ ารพิเศษกําลังรบรวม เมือ่ จัดตัง้
กองกําลังปฏิบตั กิ ารพิเศษรวมและผสมกับหนวยอืน่ หรือชาติพนั ธมิตร
หรือพันธมิตรชั่วคราว จะกลายเปนกองกําลังปฏิบัติการพิเศษผสม
และผูบ ญ
ั ชาการกลายเปนผูบ ญ
ั ชาการกองกําลังปฏิบตั กิ ารพิเศษผสม

กองบัญชาการกองทัพไทย
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หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
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การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ของกองทัพสหรัฐอเมริกา

รูปที่ ๓ แนวคิดการควบคุมบังคับบัญชาตอหนวยรองสวนกําลังปฏิบัติการพิเศษ

๒) หนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม คือ กําลังรบรวม ประกอบ
ดวย หนวยปฏิบัติการพิเศษมากกวาหนึ่งเหลาทัพ จัดตั้งเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจเฉพาะของการปฏิบตั กิ ารพิเศษ หรือเพือ่ ใหบรรลุการปฏิบตั กิ าร
พิเศษสนับสนุนแผนการทัพหรือการยุทธอืน่ ๆ หนวยเฉพาะกิจปฏิบตั ิ
การพิเศษรวมอาจจะไดรับมอบหรือสมทบดวย หนวยรบตามแบบ
เพื่อสนับสนุนภารกิจพิเศษ ตามแสดงในภาพที่ ๔

กองบัญชาการกองทัพไทย
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การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ของกองทัพสหรัฐอเมริกา

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

รูปที่ ๔ แนวทางการจัดหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม

ก) หนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม เชนเดียวกับกําลังรบรวม
อื่น ๆ ปกติจัดตั้งโดยผูบัญชาการกําลังรบรวม (เชน ผูบัญชาการ
กําลังรบ ผูบัญชาการหนวยบัญชาการรวมรอง ผูบัญชาการ
หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษยุ ท ธบริ เ วณ หรื อ ผู  บั ญ ชาการหน ว ย
เฉพาะกิจรวม) เชน ผูบัญชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้น
สามารถจัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจรวมเพื่อปฏิบัติการในพื้นที่
พิเศษในยุทธบริเวณ ตอจากนั้นไมวาผูบัญชาการกองกําลัง
สหรัฐอเมริกาภาคพื้น หรือผูบัญชาการกองกําลังเฉพาะกิจรวม
กองบัญชาการกองทัพไทย
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หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
สําหรับการปฏิบัติการพิเศษรวม พ.ศ. ๒๕๕๒

การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ของกองทัพสหรัฐอเมริกา

สามารถจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม หนวยรอง
ของกองกําลังเฉพาะกิจรวม เพื่อวางแผนและปฏิบัติการพิเศษ
นอกจากนั้น ผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษยุทธบริเวณ
สามารถจั ด ตั้ ง หน ว ยเฉพาะกิ จ ปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษร ว ม เพื่ อ
เนนยํ้าตอภารกิจพิเศษที่ไดรับมอบจากผูบัญชาการกองกําลัง
สหรัฐอเมริกาภาคพื้น หนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม
อาจถูกจัดตั้งในลักษณะองคกรรวมและเคลื่อนยายวางกําลัง
เชนเดียวกับหนวยภายนอกยุทธบริเวณ
ข) หนวยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม ถูกจัดตัง้ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารยุทธ
ในยุทธบริเวณเฉพาะ หรือเพื่อใหบรรลุภารกิจเฉพาะ ถากําหนด
ภูมปิ ระเทศไวแลว โดยปกติหนวยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม
หลาย ๆ ลักษณะจะถูกกําหนดตามลักษณะพื้นที่ดังกลาว
ค) ภายในกองกําลังเฉพาะกิจรวม ถามีการจัดเพียงหนวยเฉพาะ
กิจปฏิบัติการพิเศษเพียงหนวยเดียว ผูบัญชาการหนวยเฉพาะ
กิจปฏิบัติการพิเศษรวมจะปฏิบัติหนาที่สองตําแหนงในฐานะ
ผูบัญชาการสวนกําลังรบพิเศษกําลังรบรวมดวยอีกตําแหนงหนึ่ง
เมื่อหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวมจัดตั้ง เพื่อสนับสนุน
โดยตรงต อ กองบั ญ ชาการกองกํ า ลั ง สหรั ฐ อเมริ ก าภาคพื้ น
ผูบัญชาการกองกําลังปฏิบัติการพิเศษยุทธบริเวณ โดยปกติ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูบัญชาการหนวยปฏิบัติการพิเศษรวม
โดยไมคาํ นึงวาเปนผูใ ด ผูบ ญ
ั ชาการหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษรวมเปน
ผูบัญชาการกําลังรบรวมและใชอํานาจและความรับผิดชอบตาม
ผูที่มีอํานาจกําหนดไว ฝายเสนาธิการหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการ
พิเศษรวม โดยปกติจะถอนจากฝายเสนาธิการหนวยบัญชาการ

กองบัญชาการกองทัพไทย
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การควบคุมบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ของกองทัพสหรัฐอเมริกา

หลั ก นิ ย มกองทั พ ไทย
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ปฏิบัติการพิเศษยุทธบริเวณ หรือจากหนวยปฏิบัติการพิเศษ
ที่มีอยู ซึ่งเพิ่มเติมจากหนวยปฏิบัติการพิเศษอื่น หรือหนวย
ตามแบบ และ/หรือเจาหนาที่ที่เหมาะสม
ง) เมื่อหนวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรวม ถูกจัดตั้งขึ้นและผสม
กับพันธมิตรหรือพันธมิตรชั่วคราว จะกลายเปนหนวยเฉพาะกิจ
ปฏิบตั กิ ารพิเศษรวม และผูบ งั คับหนวยจะเปนผูบ ญ
ั ชาการหนวย
เฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผสม

กองบัญชาการกองทัพไทย
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