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สรุปเนื้อหา

นโยบายการฝึกของ ทบ.
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

คํานํา
เอกสารสรุปนโยบายการฝกของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นสําหรับเปน
เอกสารเบื้องตนให ผบ.หนวยระดับ กรม. ไดใชทบทวนความรูที่ควรทราบเกี่ยวกับแผนพัฒนาดังกลาว ทั้งนี้
หากตองการคนควาเพิ่มเติม สามารถคนควาไดจากนโยบายการฝกของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับ
สมบูรณ ตามเอกสารที่แนบ ตลอดจนใหเห็นถึงนโยบายการปฏิบัติงานในดานการเตรียมกําลังในดานการฝก
ในป งบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใชในการทดสอบ
ความรูดวย
สวนวิชายุทธศาสตรทหารและการวางแผนทางทหาร

สรุปนโยบายการฝกของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กลาวทั่วไป
เปนการกลาวนําถึงภารกิจของ ทบ. ตาม พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการ กห. พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการฝกของ ทบ. ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรการปองกันประเทศของ กห., ยุทธศาสตร ทบ.,
นโยบายการศึกษาของ ทบ. และ นโยบายการปฏิบัติงานของ ทบ.ที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงค
เพื่อเตรียมกําลัง ทบ.ใหสามารถตอบสนองตอภารกิจของ ทบ., เพื่อปรับปรุงพัฒนาการฝก และพัฒนาหลัก
นิยมการรบใหทันสมัย และเพื่อใหเกิดความตอเนื่องจากนโยบายการฝกของ ทบ. ป ๕๔ – ๕๙
นโยบายทั่วไป
๑. ทบ.ถือวาการฝกเปนเรื่องสําคัญในยามปกติ ดังนั้น การฝกกําลังพลของ ทบ. จะตองเปนไปในแนวทาง
ตามภารกิจของหนวย พรอมกับใหมีการพัฒนาระบบการฝกของ ทบ.อยางตอเนื่อง โดยนําบทเรียนจากการ
ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่มาปรับปรุง/พัฒนาระบบการฝกใหสอดคลองกับแผนยุทธการของหนวย มีการฝกกําลัง
ประจําการ กําลังสํารอง อส.ทพ. และกําลังประเภทอื่น ๆ ที่ ทบ.รับผิดชอบ โดยมุงไปสูการฝกรวมระหวาง
เหลาทัพ รวมทั้งใหมีการสอดแทรกการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน พรอมกับใหมีการจัดการ
เรียนการสอนภายในหนวย (Unit School) เพื่อพัฒนาการถายทอดประสบการณระหวางกัน นอกจากนี้ให
มุงเนนการฝกหนวยทหารขนาดเล็กของกําลังรบหลัก และขยายผลไปสูหนวยสนับสนุนการรบ และสนับสนุน
การชวยรบ ตลอดจนการแสวงประโยชนโดยใชการฝกควบคูกับการปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อรักษาพื้นที่ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของหนวย ทั้งนี้ ใหมีการประชาสัมพันธงานการฝกของหนวยในขอบเขตที่สามารถเผยแพรได
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงศักยภาพของ ทบ. และใหผูบังคับหนวยทุกระดับ กํากับดูแลการฝกอยางจริงจัง
โดยบริหารจัดการทรัพยากรดานการฝกที่ไดรับการจัดสรรจาก ทบ. ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด
๒. การฝกตามวงรอบประจําป และการฝกพิเศษ : ใหความสําคัญกับการฝกตามมาตรฐานเปน
รายบุคคล และเปนหนวย พรอมกับใหมีการแขงขันทั้งในระดับ ทภ. และ ทบ. เพื่อกระตุนและยกระดับ
มาตรฐานการฝกในภาพรวม รวมทั้งใหมีการฝกยิงปนในเวลากลางคืน การฝก ปปส. และการฝกโดยไมใชกําลัง
ทหารในทุกระดับหนวยเทาที่สามารถทําได รวมถึงการฝกทบทวนหลักพื้นฐานการปฏิบัติการขาวสาร (IO) แก
กําลังพลทุกระดับ ทั้งนี้ ใหบูรณาการการฝกของหนวยในสวนกําลังรบ สวนสนับสนุนการรบ และสวน
สนับสนุนการชวยรบ ใหสามารถฝกรวมกันได โดยใหหมุนเวียนหนวยกําลังรบเขาทําการฝกเปนหนวยกองพัน
ใหมากที่สุดตามกรอบงบประมาณที่ไดรับ และขยายขอบเขตใหถึงระดับ กรม ร./ม.ฉก. ของ ทภ. ตามแผน
ปองกันประเทศ นอกจากนี้ ใหจัดใหมีการฝกทาอาวุธประกอบดนตรีในลักษณะเดียวกันกับการฝกราชวัลลภ

เริงระบํา เพื่อสงเสริมใหกําลังพลที่เขารับการฝกมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง มีทักษะในการใชอาวุธ
ประจํากาย/ประจําหนวย เพิ่มมากขึ้น โดยที่เกิดความผอนคลาย ไมเกิดความเบื่อหนาย
๓. การฝกโดยความริเริ่มของหนวย : เปนการฝกนอกเหนือจากงานฝกตามวงรอบประจําป เพื่อ
ตอบสนองตอความจําเปนและภารกิจที่หนวยไดรับมอบ และ/หรือ ตามนโยบายของผูบังคับบัญชา โดยจะตอง
รายงานเหตุผลความจําเปน เพื่อขออนุมัติ ทบ. ซึ่งตองไดรับการอนุมัติกอนจึงจะทําการฝกได
๔. การฝกของหนวยในระบบกําลังสํารอง : ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนแมบทการพัฒนา
กิจการกําลังพลสํารองของ ทบ. ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อมุงไปสูการฝกรวมกับหนวยประจําการในระดับ
กองรอยและกองพัน โดยให นรด. เปนหนวยกํากับดูแล และรับผิดชอบในการจัดทําคูมือและระเบียบการฝก
ตาง ๆ เพื่อรองรับ พ.ร.บ.กําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. การฝกผสม และการฝกรวม/ผสมกับมิตรประเทศ : ตองอยูบนพื้นฐานตามขอตกลงหรือบันทึก
ความเขาใจระหวางกัน การจัดหนวยเขารวมการฝกใหพิจารณาหมุนเวียนหนวยตาง ๆ ของ ทบ. เขารวมการ
ฝกใหเหมาะสม รวมทั้งใหความสําคัญเรงดวนกับประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดกัน โดยให ยก.ทบ. เปน
หนวยอํานวยการและกํากับดูแล
๖. การฝกรวมกองทัพไทย : ดําเนินการอยูบนพื้นฐานหลักนิยมการรบรวมของกองทัพไทย โดย
เนนการฝกตามแผนปองกันประเทศ
นโยบายเฉพาะ
๑. การปองกันประเทศ : ดําเนินการฝกใหสอดคลองกับประมาณการภัยคุกคามในแตละหวงเวลา
และสอดคลองกับแผนปองกันประเทศในดานที่หนวยรับผิดชอบ
โดยนํากระบวนการแสวงขอตกลงใจทาง
ทหาร ระบบปฏิบัติการในสนามรบ ๗ ประการ และโครงรางสนามรบ ๕ สวน มาประยุกตใชในทุกขั้นตอนการ
ฝก นอกจากนี้ใหแสวงประโยชนการฝกหนวยระดับกองพัน กรมทหารราบ/ทหารมาเฉพาะกิจ และการฝกผสม
เหลาจากการฝกตามวงรอบประจําปของเหลา ร., ม., ป. เพื่อขยายผลการฝกในการฝกรวมกับตางเหลาทัพ
.๒. การรักษาความมั่นคงภายใน : ดําเนินการฝกเตรียมพรอมใหกับกําลังพลในทุกระดับ โดยให
ความเรงดวนในการฝกเตรียมการใหกับหนวยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. และให ยศ.ทบ.จัดชุดประเมินผลการ
ฝก โดยดําเนินการตามกิจเฉพาะที่สําคัญตอภารกิจ ไดแก
๒.๑ การฝกเปนบุคคล
:
มุงเนนการรบรวมและรายงานขาวสาร อบรมความรู
สภาพแวดลอมในพื้นที่ ทุนระเบิด กับระเบิด กฎการใชกําลัง แนวนโยบายที่สําคัญ ทั้งทางยุทธศาสตร ยุทธการ
ยุทธวิธี การดําเนินการขั้นพื้นฐานนิติวิทยาศาสตร การพิสูจนทราบบุคคล/ยานพาหนะ การตอสูดวยมือเปลา
และการขับรถในยามคับขัน
.๒.๒ การฝกเปนหนวย : มุงเนนการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการหรือหนวยทหารขนาดเล็ก
เชน การจัดเตรียมสนามรบดานการขาว การปฏิบัติฉับพลัน การ ลว./รวป. การควบคุมพื้นที่ เทคนิคการ
ปฏิบัติการภายใตสภาพพิเศษ การปฏิบัติตามมาตรการเชิงรุก/เชิงรับ การ ปจว.ปชส. และการปฏิบัติการ
ขาวสาร (IO)
๓ การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
:
ดําเนินการฝกกําลังพล เพื่อใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ โดยเนนการคลี่คลายสถานการณ โดยฝกเปนหนวยระดับกองรอยขึ้นไป
และยึดถือกิจเฉพาะที่สําคัญตอภารกิจมาเปนกรอบในการฝก ไดแก รางระเบียบและหลักสูตรการฝกการ

ควบคุมฝูงชนของ รอย รส.(๕ วัน) เพื่อพลาง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อฝกําลังพลในการใชยุทโธปกรณพิเศษใหมีความ
ชํานาญตามขั้นตอนของกฎการใชกําลัง
๔ การพัฒนาประเทศ : มุงเนนการฝกใหกําลังพลมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
การชวยพัฒนาประเทศ การชวยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล
รวมทั้งใหการสนับสนุนการดําเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยางเต็มกําลังความสามารถ
๕. การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม : ดําเนินการฝกใหกําลังพลมีความเขาใจในการ
ปฏิบัติภารกิจที่มีความสัมพันธกับการปองกันประเทศ หรือภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน เชน การสกัด
กั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
การดําเนินการตอผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน ทั้งนี้ ใหแสวงประโยชนในการฝกรวมกับสวนราชการพลเรือนที่เกี่ยวของ เพื่อให
การแกไขปญหาเปนไปในแนวทางเดียวกัน และประสานสอดคลองซึ่งกันและกัน
การสนับสนุน :
ใหผูบังคับหนวยทุกระดับชั้น
พิจารณาวางแผนการสนับสนุนสิ่งอุปกรณเพื่อสนับสนุนการฝกใหมีความ
เหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งหมุนเวียน สป.๕ (กระสุนมูลฐาน) มาใชในการฝกตามวงรอบประจําป และกําหนด
มาตรการควบคุมใหเปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง เพื่อปองกันการรั่วไหล รวมทั้งใหดํารงความตอเนื่องในการ
รักษาพื้นที่ฝก โดยจัดทําเปนโครงการกอสรางสนามฝกทางยุทธวิธีของ ทภ. เพื่อใหหนวยตาง ๆ ใชประโยชน
รวมกัน นอกจากนี้ ให ยก.ทบ. และ ยศ.ทบ. ปรับปรุงระเบียบ ทบ.วาดวยเครื่องชวยฝก ใหมีความทันสมัย
ครอบคลุมเครื่องชวยฝกตาง ๆ เขาไปในอัตราเครื่องชวยฝกประจําหนวย
การประเมินผลการฝก :
ใหหนวยทําการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) ทุกครั้งภายหลังการฝก และใหผู
บังคับหนวยทุกระดับชั้น และหนวยกํากับดูแลงานดานการฝกของ ทบ. ใหความสําคัญและดําเนินการ
ประเมินผลการฝกในทุกงานการฝก เพื่อใหไดมาตรฐานตามระเบียบ และหลักสูตรที่หนวย/เหลาสายวิทยาการ
กําหนด โดยกําหนดเกณฑชี้วัดที่ชัดเจนและเปนไปไดในทางปฏิบัติ และให ยศ.ทบ.ประกันคุณภาพการฝกของ
ทุกหนวยในภาพรวม
การกํากับดูแล :
ยศ.ทบ. กํากับดูแลการฝกของหนวยในทุกระดับของ ทบ. ยกเวน การฝกรวมกองทัพไทย การฝกผสม และการ
ฝกรวม/ผสม กับมิตรประเทศ ใหอยูในความรับผิดชอบของ ยก.ทบ. และการฝกของหนวยในระบบกําลัง
สํารอง ใหอยูในความรับผิดชอบของ นรด.

การเตรียมกําลังในดานของการฝก ตามนโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ พลเอก อภิรัชต คงสมพงษ ผูบัญชาการทหารบก
ตามนโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ผูบัญชาการทหารบก ไดระบุไว ใน
นโยบาย เฉพาะ ดานยุทธการ ในเรื่องของการเตรียมกําลัง ในดานของการฝก ใหศึกษา ทําความเขาใจ
เพื่อใหรูวา ในปงบประมาณ ๖๒ มีเรื่องใด ที่เปนนโยบาย ที่ตองปฏิบัติ ในดานของการฝก

สรุป
การทบทวน
นโยบายการฝกของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึง่ เปน นโยบาย ในการเตรียมกําลัง
ทบ. ในดานของการฝก จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางการเตรียมความพรอม และเสริมสรางขีดความสามารถ
ใหกับ ทบ. ในดานการฝก เพื่อใหสอดคลองกับปฏิบัติภารกิจของทบ. นั้น และขณะเดียวกัน ตองทําความ
เขาใจ กับ นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ผูบัญชาการทหารบก ในดานการ
เตรียมกําลัง ในเรื่องของการฝก เพื่อใหรูทิศทาง และนโยบายที่ปฏิบัติในปจจุบัน

เอกสารอางอิง
- นโยบายการฝกของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
- นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ พลเอก อภิรัชต คงสมพงษ ผูบัญชาการ
ทหารบก

