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o การรบทางปัญญา 
o พลังอ านาจราคาประหยัด 
o ก าลังรบทางความคิด 
o ยุทธวิธีโจมตใีจ 

“Battle of Ideas” 
Win heart and mind 



Information Operation 
การปฏิบัติการจิตวิทยา 
การโฆษณาชวนเชื่อ 
การวิเทศสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน 

สงครามอสมมาตร 

การลวงทางทหาร 

รักษาความเชื่อมัน่ 
ความไว้วางใจ 
พันธมิตรในประเทศ 
กลุ่มชนในท้องถิ่น 

ใช้ดาวเทียม 

เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ 
ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

สื่อชนิดใหม่ๆ 

บูรณาการ 

พลังอ านาจแห่งชาติ 
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องค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบสนับสนุน 
กิจกรรมเสริม 

เพิ่มอ านาจก าลังรบของฝ่ายเรา 
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IO เชิงรุก ขีดความสามารถ + กิจกรรม  

ท าลาย 
ขัดขวาง 
ลดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ 
ระบบสารสนเทศของฝ่ายตรงข้าม 

IO เชิงรับ 

ป้องกันข่าวสาร 
ฟื้นฟูระบบสารสนเทศของฝ่ายเราจาก 
การปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกของฝ่ายตรงข้าม 

IO เชิงรุก + IO เชิงรับ  

       การวางแผน IO   
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การรวบรวมข่าวสาร 

สภาพแวดล้อมด้าน
สารสนเทศและภัยคุกคาม 

การด าเนินกรรมวิธี 

การกระจายข่าวสาร 

การติดต่อสื่อสารที่เชื่อมถึงกันทั่วโลก  
ระบบควบคุมบังคับบัญชา  

ผู้มีอ านาจตกลงใจทั้งของฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม 



INFORMATION OPERATIONS 

การปฏิบัติการข่าวสาร 
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Free-Thai.info 

ทหารไทย กาฝากของสังคม 
5 ก.ย.53 
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'ผบ.ตร.'สั่งเอาผิดคนท าลายป้าย  สตช., 
คมชัดลึก : 23 ม.ค.57 

เกียรติต ารวจของไทย เกียรติวินัย 
กล้าหาญมั่นคง  
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กระบวนการรับรู้ 3 ขั้น 
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มองเห็น 

อาศัยการสังเกต 
(รับรู้ และ ตีความ) 
 

คิด 
อาศัยแนวความคิด 
(เข้าใจ แล้วจึงเช่ือ) 

ปฏิบัต ิ
เป้าหมายของการลวง  
   (ด าเนินการปฏิบัต)ิ 

เจตนารมณ์ :  ท าให้ฝ่ายตรงข้ามปฏิบัติตามที่เราต้องการ 

การพูด (๒๐%) การกระท า (๘๐%) 



INFORMATION OPERATIONS 

การปฏิบัติการข่าวสาร 

    การน าเอาการปฏิบัติต่าง ๆ มาบูรณาการอย่างสอดคล้อง 
เป็นระบบเข้าด้วยกัน เพื่อมุ่งโจมตีและสร้างอิทธิพล (ท าลาย, 
ลดประสิทธิภาพ, โน้มน้าว, เบี่ยงเบน ฯลฯ) ให้เกิดผลกระทบ 
ต่อกระบวนการคิด การตกลงใจ รวมถึงระบบ C4I และระบบ 
สารสนเทศของฝ่ายตรงข้าม  อย่างมีประสิทธิภาพ    รวมทั้ง 
ท าการป้องกันการกระท าในลักษณะดังกล่าวของฝ่ายตรงข้าม 
ที่มุ่งกระท าต่อฝ่ายเราในเวลาเดียวกัน 

นิยาม IO 
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INFORMATION OPERATIONS 

การปฏิบัติการข่าวสาร 

การใช้ขีดความสามารถพื้นฐานของ 
o การสงครามอิเล็คทรอนิกส์ 
o การปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
o ปจว. 
o การลวงทางทหาร  
o การ รปภ.ทางการยุทธ  
ร่วมกันกับขีดความสามารถสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 
มีผลกระทบต่อ หรือ เพื่อป้องกัน ข่าวสารและระบบสารสนเทศ 
และเพื่อให้มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 
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INFO SUPERIORITY 

การรณรงค์เพื่อเสริมความมั่นคง 

OPERATIONS 

PEACE CRISIS WAR 

IO 

สภาวะการปฏิบัติการทางทหาร 
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ข้อมูลข่าวสาร การตกลงใจ พฤติกรรม 

ถูกต้อง,ทันเวลา,
สมบูรณ,์ ไม่ติดขัด 

ไม่ได้รับ,รับผิด,      
ไม่ไหลเวียน,

ติดขัดไมท่ันเวลา 

ถูกต้อง,เหมาะสม, 
ทันเวลา 

สับสน,ไม่ตัดสินใจ,ไม่
เหมาะสม, ไม่ทันเวลา,
ตัดสินใจผิด/ในทิศทางที่

เราต้องการ 

เหมาะสม,ริเริ่ม, 
เกื้อกูล 

ไม่กระท า,ท าผิด, 
ไม่เหมาะ, ตามที่

เราต้องการ 

บรรลุ
ภารกิจ 

เกื้อกูลต่อ 
ฝ่ายเรา 

เป้าหมาย/ขศ. 

ฝ่ายเรา หัวใจ IO 
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การด าเนินกลยุทธ์ 

อ านาจการยิง 

การพิทักษ์หน่วย 

ความเป็นผู้น า 

ข้อมูลข่าวสาร 

อ านาจก าลังรบ 
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อุบายขงเบ้งตีขิมบนก าแพงเมืองร้าง 
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กลยุทธ์ม้าไม้บันลือโลก  
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BLACKHAWK DOWN  
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 พ.ศ.   ๒๕๕๑ 

IO 
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IO 
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องค์ประกอบของ IO และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หลัก 

ทบ. การยุทธ์ร่วม 

สงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

การปบ.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การ รปภ.ทางการยุทธ์ 

การลวง 

การ ปจว. 

สงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

การปบ.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การ รปภ.ทางการยุทธ์ 

การลวง 

สนับสนุน 
 

การท าลายทางกายภาพ  

หลักประกันด้านข้อมูลข่าวสาร 

การ รปภ.ทางกายภาพ 

การต่อต้านข่าวกรอง 

การต่อต้านการลวง 

การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ 

 การ ปจว. 

การโจมตีทางกายภาพ 

หลักประกันด้านข้อมูลข่าวสาร 

    การ รปภ.ทางกายภาพ 

    การต่อต้านข่าวกรอง 

เกี่ยวเนื่อง 
 

การประชาสัมพันธ์ 

การกิจการพลเรือน 
 

ภาพถ่ายการรบ 

การประชาสัมพันธ์ 

    การกิจการพลเรือน 

 กห.สน.การทูตภาค ปชช. 

IO 
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เป้าหมายของภัยคุกคามบนพื้นฐานของ IE 

1. ผบ.และผู้ตกลงใจหลัก 

2. ระบบ 

3. ระบบข้อมูลข่าวสาร ( INFOSYS ) 

                 เพื่อ.... ป้องกันมิให้ฝ่ายเราได้รับข่าวสาร 

                          .... ให้เกิดข้อสงสัยในข่าวสารที่มีอยู่ 

                              .... ขัดขวางกระบวนการตกลงใจ
ของฝ่ายเรา 
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ยุทธศาสตร ์

ยุทธการ 

ยุทธวิธ ี

ข้อพึงระวังผลกระทบ 

30 



31 



     ความเหนือกว่าในการตกลงใจ 
 

      

    

 

IM 

Information 
Flows 

ISR IO 

ความเหนือกว่าด้านข้อมูลข่าวสาร 

 มองเห็นภาพสนามรบ     การควบคุมบังคับบัญชา 

CCIR C4I 
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ความต้องการข่าวสารท่ีส าคัญยิ่งของ

ผู้บังคับบัญชา (CCIR) 

ข่าวสารที่หน่วยจะต้องผลิตขึ้นนั้นจะถูกก าหนด/คาดการณ์

โดย CCIR 

 
FFIR  ความต้องการข่าวสาร   
           เกี่ยวกับฝ่ายเรา 

PIR    หัวข้อข่าวสารส าคัญ    

EEFI  ข่าวสารส าคัญเก่ียวกับฝ่ายเรา 

CCIR 
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     ความเหนือกว่าในการตกลงใจ 
 

      

    

 

IM 

Information 
Flows 

ISR IO 

ความเหนือกว่าด้านข้อมูลข่าวสาร 

 มองเห็นภาพสนามรบ     การควบคุมบังคับบัญชา 

CCIR C4I 
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Information Management (IM)   
การจัดการให้การส่ง CCIR สู่การ

ตกลงใจ 



     ความเหนือกว่าในการตกลงใจ 
 

      

    

 

IM 

Information 
Flows 

ISR IO 

ความเหนือกว่าด้านข้อมูลข่าวสาร 

 มองเห็นภาพสนามรบ     การควบคุมบังคับบัญชา 

CCIR C4I 
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Intelligence, Surveillance, 
Reconnaissance  (ISR)  
การเฝ้าตรวจ/ลว.ข่าว  



     ความเหนือกว่าในการตกลงใจ 
 

      

    

 

IM 

Information 
Flows 

ISR IO 

ความเหนือกว่าด้านข้อมูลข่าวสาร 

 มองเห็นภาพสนามรบ     การควบคุมบังคับบัญชา 

CCIR C4I 
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Information Operation (IO)   
ระบบปฏิบัติการข่าวสาร และ

กิจกรรม IO 



     ความเหนือกว่าในการตกลงใจ 
 

      

    

 

IM 

Information 
Flows 

ISR IO 

ความเหนือกว่าด้านข้อมูลข่าวสาร 

 มองเห็นภาพสนามรบ     การควบคุมบังคับบัญชา 

CCIR C4I 
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Information Flows 
กระแสการไหลเวียนของข้อมูล 



     ความเหนือกว่าในการตกลงใจ 
 

      

    

 

IM 

Information 
Flows 

ISR IO 

ความเหนือกว่าด้านข้อมูลข่าวสาร 

 มองเห็นภาพสนามรบ     การควบคุมบังคับบัญชา 

CCIR C4I 
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     ความเหนือกว่าในการตกลงใจ 
 

      

    

 

IM 

Information 
Flows 

ISR IO 

ความเหนือกว่าด้านข้อมูลข่าวสาร 

 มองเห็นภาพสนามรบ     การควบคุมบังคับบัญชา 

CCIR C4I 
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การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และการข่าวกรอง 
(C4I) 

C1 : Control    การควบคุม  

C4I 
C2 : Command  บังคับบัญชา 
C3 : Communication  การสื่อสาร  

C4 : Computer  คอมพิวเตอร์  
I    : Intelligence  การข่าวกรอง  
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     ความเหนือกว่าในการตกลงใจ 
 

      

    

 

IM 

Information 
Flows 

ISR IO 

ความเหนือกว่าด้านข้อมูลข่าวสาร 

 มองเห็นภาพสนามรบ     การควบคุมบังคับบัญชา 

CCIR C4I 
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     ความเหนือกว่าในการตกลงใจ 
 

      

    

 

IM 

Information 
Flows 

ISR IO 

ความเหนือกว่าด้านข้อมูลข่าวสาร 

 มองเห็นภาพสนามรบ     การควบคุมบังคับบัญชา 

CCIR C4I 
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รุก 
oปิดโอกาส 
oขยายผลจากความล้มเหลว 
oลดความชอบธรรม 

 
 
 

 

รับ 
oป้องกัน 
oชิงท าก่อน 
oแก้ปัญหาที่เกิด 
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o IO เชิงรุก จะกระท าเพื่อสนับสนุน 
การ ปบ.การแตกหัก 

o IO เชิงรับ จะกระท าเพื่อป้องกัน
ทรัพยากรที่ส าคัญยิ่ง และจุด
สมดุล (COG )ของฝ่ายเรา 



กล่าวถึงว่า IO มีส่วนร่วมอย่างไรในการที่จะ
ท าให้บรรลุภารกิจในภาพรวม 

แบ่งมอบ กิจ IO ให้กับหน่วยต่างที่ก าหนด
เพื่อน าไป ปบ. 

ประสานสอดคล้องการปบ.กิจ IO ทั้งปวง 

อธิบายว่า ผบ. จะประเมินผลลัพธ์ IO 
อย่างไร 

การวางแผน IO 
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การรวบรวมข่าวสาร/วิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบ (IPB) 

ก าหนดวัตถุประสงค์ IO (IO Obj.) และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน/
เป็นไปได ้

(How to write “IO Objective” = Effect + Target + Purpose) 

  (“วัตถุประสงค์ IO” = ผลกระทบ + กลุ่มเป้าหมาย + ความมุ่งหมาย) 

 ก าหนดแนวทาง IO (Theme) และสื่อ/ข้อความ (Message) ที่
สามารถส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย ตรงตามความมุ่งหมาย
ที่ต้องการ (Impact) 

การวางแผน IO 
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 ก าหนดแนวทาง IO (Theme) และสื่อ/ข้อความ (Message) ที่
สามารถส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย ตรงตามความมุ่งหมาย
ที่ต้องการ (Impact) 

 ก าหนดแผนการด าเนินงาน (Action Plan) - ใคร, ท าอะไร,  

    ท่ีไหน, เมื่อไหร,่ อย่างไร, ใช้ทรัพยากร/งป. เท่าไร? (ตาราง 

    ประสานสอดคล้อง) 

 เบ็ดเตล็ด/ค าแนะน า/ฯลฯ 

การวางแผน IO 
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• แนวทางในการ ปบ.ของ ผบ. ? 

• สร้างผลกระทบของ IO เอง 

• สนับสนุนการ ปบ.การอื่นๆ 

• บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ 

• IO จะช่วยได้อย่างไร? 

ภารกิจ IO 
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ภารกิจหลัก 

ภารกิจ IO 

วัตถุประสงค์ IO วัตถุประสงค ์IO วัตถุประสงค ์IO 

กิจ/งาน กิจ/งาน กิจ/งาน กิจ/งาน กิจ/งาน กิจ/งาน 
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ตัวอย่างตารางประสานสอดคล้อง 
วัตถุประสงค์ 

Objective 

ความมุ่ง
หมาย 

Purpose 

กิจที่ต้อง
กระท า 
Task 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

เครื่องมือ เวลา ตัวชี้วัด 

1. สร้างความชอบ
ธรรม 

A ให้เห็นว่า
.... 

A1 แสดงเชิง
สัญลักษณ์ว่า
....A2 ...... 

A,C PSYOP, 
PA 

 
 

B ……….. 

2. ...................... C ……….. C1 ……… 
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ท าอย่างไรข้อความของเราจะไปถึงยัง
กลุ่มเป้าหมาย ???????? 

• ส่งไปยังกลุ่ม เป้าหมาย 

    -โดยตรง 

   - ผ่านตัวแทนสื่อกลาง (ทางอ้อม) เช่น 

    อิหม่ามในท้องถิ่น, พระ, นักบวช, องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, นักวิชาการ-อจ.สถาบนัการศึกษา, ผู้น า
ชุมชน, สื่อใน ปท.และต่าง ปท. 

• วิเคราะห์ channel ในการรับรู้ของแต่ละกลุ่ม ปม. 

ต้อง  ” เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” 
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ประสิทธิภาพสูงสุดของแผนงาน IO 
ขึ้นอยู่กับ 

การเลือกใช้เครื่องมือที่เข้าถึงกลุ่ม ปม. 

ปม.จะเชื่อในประเด็นที่เราเสนอ ต่อเมื่อมี
ความเชื่อใจ, เชื่อมั่นต่อฝ่ายเรา อาจต้องอิงกับ
บุคคลที่ได้รับการยอมรับนับถือในชุมชน 

ประเด็นน้ันสมเหตุสมผล มีความจริงใจ/ความ
แนบเนียนในการน าเสนอ 
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ประสิทธิภาพสูงสุดของแผนงาน IO 
ขึ้นอยู่กับ 

ข้อความที่ส่งออกไปนั้นต้องง่ายและมีจ านวน
ไม่มากนัก 

ความถี่บ่อยของการส่งข้อความนั้นๆ 

ต้องอาศัยความเข้าใจกรอบโครงสร้างแนวคิด
ที่ตรงกันท้ังระบบ 
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ตัวอย่างตารางประสานสอดคล้อง 
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การรายงานผลผลิค IO 
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ทบ. ใช้ IO สนับสนุนการ ปบ.ภารกิจ 

ภัยคุกคาม 

ภัยคุกคามรูปแบบเก่า 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
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ทบ. ใช้ IO สนับสนุนการ ปบ.ภารกิจ 

oการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
oการเสริมสร้างความรักและความสามัคคี 
   ของคนในชาติ  
oการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ทบ.  
oการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต.  
oการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
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ทบ. ใช้ IO สนับสนุนการ ปบ.ภารกิจ 

oการแก้ปัญหากรณีพิพาทตามแนวชายแดน 
oการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
oการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
oการแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดย 
   ผิดกฎหมาย 
oการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 
   แวดล้อม  
oการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
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“ การโฆษณาชวนเชื่อที่ดีท่ีสุด 

   คือการใช้ความเป็นจริง” 
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จบและ 


