
การสนับสนุนทางการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 

หลักสูตรชั้นนายพัน 
1 



               การศึกษา 
o นนส.ช. รุ่นที่ 49/28  
    ( 18/28 ) 
o รร.ช.กช. - ชั้นนายร้อย 
                 - ชั้นนายพัน 
o รร.สธ.ทบ. – นบส. 

 
 

พ.ต.สถาพร  ถึงสุข 
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       การรับราชการ 
o นายทหารสื่อสาร ช.พัน.401 
o ผบ.ตอน ซบร.คม.ช.พัน.402  
o รอง ผบ.ร้อย บก.ช.พัน.402 
o อจ.ผฝย.กศ.รร.ช.กช. 

 
 

พ.ต.สถาพร  ถึงสุข 
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เข้าใจพื้นฐานระบบ กบ.ของ ทบ. 
(ระดับ ทบ.,  ทภ. และ  กองพล) 

ความมุ่งหมาย 

 โครงสร้างของระบบการช่วยรบ 
 หนว่ยสง่ก าลังบ ารุงในระดับต่าง ๆ (ทบ.  ทภ.  และกองพล) 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างกนั (หนว่ยส่งก าลงับ ารุง, หน่วยรับ

การสนับสนนุหรือหนว่ยใช้) 
 ขีดความสามารถในการสนับสนุน และรับการสนับสนุน 

ขอบเขตการศึกษา 
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หัวข้อการบรรยาย 
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 ความรับผิดชอบในการสนับสนุนการส่ง
ก าลังบ ารุง ในยุทธบริเวณ และ ในเวลา
ปกติ 

 การจัดหน่วยทางการส่งก าลังบ ารุง 



หลักฐาน 
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 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป. ประเภท 2 
เเละ 4 พ.ศ.2534 

 ค าสั่ง ทบ. ที่ 333/2562 ลง 29 ส.ค.62 เรื่อง การ
ก าหนดภารกิจ นโยบาย แนวความคิด และความ
รับผิดชอบในการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพบก 



เรียนแล้ว   
ต้องจ าให้ได้ 

หน้าที่ประจ าตัว 

 ข่าวสาร 
 ประมาณการ 
 เสนอแนะ 
 แผน/ค าสั่ง 
 ก ากบัดูแล 

หัวข้อประจ ากาย 5 W 1 H                Who  What  
Where  When  Why  How    

ปัจจัยครอบจักรวาล 
METT-TC 
OAKOC 



หน้า 

^ 
กซ 

สกน 
ชศ รวม 

พร รวม 

ศพ รวม หลงั 

^ 

III 

พกั ศพ รวม 
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การสนับสนุนทางการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 
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คะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็น 
o คะแนนสอบ 70 คะแนน 
o คะแนนครู/อาจารย์ 30 คะแนน 
    - งานมอบ 20 คะแนน     
    - คะแนนสนใจเรียน 10 คะแนน  

การประเมินผล 
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งานมอบ 
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Mind Map 
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Mind Map 

1. ระเบียบ ทบ.วา่ด้วยการส่งก าลัง สป.1 ในสนาม พ.ศ.2535 

2. ระเบียบ ทบ.วา่ด้วยการส่งก าลัง สป.2 และ 4 พ.ศ.2534 

3. ระเบียบ ทบ.วา่ด้วยการส่งก าลัง สป.3 สาย พธ.พ.ศ.2551  

4. ระเบียบ ทบ.วา่ด้วยการส่งก าลัง สป.5 พ.ศ.2542 

5. ระเบียบ ทบ.วา่ด้วยความรับผิดชอบใน สป.พ.ศ.2555 

6. ระเบียบ ทบ.วา่ด้วยการโอนงานซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์  
    สาย ช. และซ่อมคืนสภาพชิ้นส่วนซ่อม สาย ช. พ.ศ.2555 



 ARMY MANAGEMENT AND SERVICE SUPPORT 

การจัดและการด าเนนิการช่วยรบ 
ทบ.ไทย  

หน้า 

^ 
กซ 

สกน 
ชศ รวม 

พร รวม 

ศพ รวม หลงั 

^ 

III 

พกั ศพ รวม 
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1. การรบ  (COMBAT) 
2. การสนับสนุนการรบ (COMBAT SUPPORT) 
3. การสนับสนุนการช่วยรบ   
    (COMBAT  SERVICE  SUPPORT ) 

การปฏิบัติการทางทหาร 
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1. การรบ  (COMBAT) 
2. การสนับสนุนการรบ (COMBAT SUPPORT) 
3. การสนับสนุนการช่วยรบ   
    (COMBAT  SERVICE  SUPPORT ) 

o เป็นการเข้าต่อสู้กับข้าศึกโดยตรง  

การปฏิบัติการทางทหาร 
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1. การรบ  (COMBAT) 
2. การสนับสนุนการรบ (COMBAT SUPPORT) 
3. การสนับสนุนการช่วยรบ   
    (COMBAT  SERVICE  SUPPORT ) 

o เป็นการสนับสนุนทางยุทธวิธี
ให้กับหน่วยรบ โดยหน่วยทหาร
อื่น ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ เพื่อเพิ่ม
อ านาจการรบให้มากยิ่งข้ึน  

การปฏิบัติการทางทหาร 



17 

1. การรบ  (COMBAT) 
2. การสนับสนุนการรบ (COMBAT SUPPORT) 
3. การสนับสนุนการช่วยรบ   
    (COMBAT  SERVICE  SUPPORT ) o เป็นการให้การสนับสนุนต่อหน่วย

ปฏิบัติการ เกี่ยวกับงานซึ่งอยู่ใน
ความรับผดิชอบของ สาย 4,1,และ 
5 จะท าให้การรบด าเนินการได้โดย
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนาน 

การปฏิบัติการทางทหาร 
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1. การรบ  (COMBAT) 
2. การสนับสนุนการรบ (COMBAT SUPPORT) 
3. การสนับสนุนการช่วยรบ   
    (COMBAT  SERVICE  SUPPORT ) 

o หนว่ยทหารราบ  
o หนว่ยทหารมา้  
o หนว่ยสงครามพิเศษ  

การปฏิบัติการทางทหาร 
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1. การรบ  (COMBAT) 
2. การสนับสนุนการรบ (COMBAT SUPPORT) 
3. การสนับสนุนการช่วยรบ   
    (COMBAT  SERVICE  SUPPORT ) 

o ปืนใหญ่ (พล.ป.)  
o ปืนใหญ่ป้องกนัภัยทางอากาศ (นปอ.)      
o ทหารสื่อสาร (ส.1)            
o ทหารช่าง (พล.ช)     
o การบินทหารบก (ไม่จ ากัดเหลา่)  
o วิทยาศาสตร์ทหารบก (ไม่จ ากัดเหลา่)  
o การขา่วกรอง (ขกท.)  

การปฏิบัติการทางทหาร 
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1. การรบ  (COMBAT) 
2. การสนับสนุนการรบ (COMBAT SUPPORT) 
3. การสนับสนุนการช่วยรบ   
    (COMBAT  SERVICE  SUPPORT ) 

มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ 2 กิจกรรม คือ 
o กิจกรรมหลัก 
o กิจกรรมอื่นๆ 

การปฏิบัติการทางทหาร 



รบ ข้าศึก 
สนับสนุน 
การรบ 

สสช. 

ความสัมพันธ์ของหน่วยก าลังรบ , 
หน่วยสนับสนุนการรบ และ สสช. 
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oกิจกรรมหลกั 
oกิจกรรมอื่นๆ 

การสนับสนุนการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 
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การสนับสนุนการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 

กิจกรรมหลกั 

           การก าลังพล  
           (Personnel)  1 

           การส่งก าลังบ ารุง 
              (Logistics)  4 

           การกิจการพลเรือน  
              (Civil-Affairs) 5 
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กิจกรรมหลัก 
         การส่งก าลังบ ารุง 
            (Logistics)  4 (ส่ง+ซ่อม+ขน+หมอ+

บริการอื่น) 

1) การส่งก าลงั (SUPPLY) 
2) การซ่อมบ ารุง (MAINTENANCE) 
3) การขนส่ง (TRANSPORTATION) 
4) การบริการทางการแพทย ์(HEALTH SERVICE SUPPORT)  
5) การบริการอื่น ๆ (OTHER SERVICE) 
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กิจกรรมหลัก 
         การก าลังพล  
         (Personnel)  1 

1) การรักษายอดก าลังพล (ยอด-รายงาน-ประมาณ-ทดแทน) 
2) การจัดการก าลังพล (ด าเนิน-ศึก-เรือน-ปลอด) 
3) การพัฒนาและรักษาขวัญ (บริการ-ศพ-รายงาน-เครื่องราช) 
4) การรักษาวนิัย กฎ ข้อบังคับ และค าสั่ง (คุม-พลัด-คดี) 
5) การจัดการภายใน บก. (จัด-สาน-กับ-แนะ-สาน บก.) 
6) เบ็ดเตล็ด (ศึก-แขก-แปลกชาต-ิฟาดเรียบ-เอกสาร) 

(รัก-จัด-พัฒ-วินัย-จัด-เบ็ด) 
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กิจกรรมหลัก 
         กิจการพลเรือน  
          (Civil-Affairs) 5 

1) การปฏิบัตกิารกิจการพลเรือน 
2) การปฏิบัตกิารจิตวิทยา 
3) การประชาสัมพันธ ์
4) การปลกูฝังอุดมการทางการเมือง 

(ปกร.+ปจว.+ปชส.+ปกม.) 
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1) การจัดดินแดน 
2) เหล่าทหาร 
3) การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง  
4) การติดต่อสื่อสารส าหรับกิจการช่วยรบ  
5) การวางแผนส าหรับการช่วยรบ  

การสนับสนุนการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 

กิจกรรมอื่น ๆ 



สงคราม 
(War) 

สงครามทางทหาร สงครามอื่น ๆ 

การรบตามแบบ การรบไม่ตามแบบ 

แบบพื้นฐาน ภายใต้สภาพพิเศษ 

รุก รับ ร่นถอย 
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การจัดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพื่อ ปบ. 
ทางทหาร    
oทั้งดินแดนฝ่ายเรา/ข้าศึก     
oจัดขึ้นทั้งยามสงบ/สงคราม 

การสนับสนุนการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 

การจัดดินแดน 
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การสนับสนุนการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 

การจัดดินแดน 

ความมุ่งหมาย 
oเพื่อการควบคุม / การบังคับบัญชา 
oเพื่อการส่งก าลังบ ารุง / การช่วยรบอื่น ๆ 
oเพื่อการระวังป้องกัน 
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การสนับสนุนการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 

การจัดดินแดน 

oการจัดดินแดนในยามปกติ 
oการจัดดินแดนในยามสงคราม 
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การจัดดินแดน 

oการจัดดินแดนในยามปกติ 
        กระทรวงกลาโหม 
             กองทัพบก      
                   กองทัพภาค     
                   บชร. 
                   มทบ.  

การสนับสนุนการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 



พื้นที่ ทภ.1  

มทบ.11 
กทม., นครปฐม, นนทบุรี ปทุมธานี, 
สมุทรปราการ 

มทบ.12 
ปราจีนบุรี, นครนายก,  
ฉะเชิงเทรา 

มทบ.13 
ลพบุร,ี ชัยนาท, สิงห์บุร,ี อ่างทอง 

มทบ.14 ชลบุรี, ระยอง 

มทบ.15 เพชรบุรี, ประจวบฯ 

มทบ.16 ราชบุร,ี สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร 

มทบ.17 
กาญจนบุรี, 
สุพรรณฯ 

มทบ.18 สระบุรี, อยุธยา 

มทบ.19 สระแก้ว, จันทบุรี, ตราด 
33 



มทบ.21 นครราชสีมา, ชัยภูมิ 

มทบ.22 อุบลราชธานี, อ านาจเจริญ 

มทบ.23 ขอบแก่น, กาฬสินธิ์ 

มทบ.24 อุดรธาน,ี หนองคาย 

มทบ.25 สุรินทร,์ ศรีสะเกษ มทบ.26 บุรีรัมย์, มหาสาคราม 

มทบ.27 ร้อยเอ็ด, ยโสธร มทบ.28 เลย, หนองบัวล าภ ู

มทบ.29 สกลนคร, บึงกาฬ มทบ.210 นครพนม, มุกดาหาร 
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พื้นที่ ทภ.2  

34 



มทบ.31 
นครสวรรค์, ก าแพงเพชร, อุทัยธานี 

มทบ.32 ล าปาง 

มทบ.33 
แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม,่ ล าพูน 

มทบ.34 พะเยา 

มทบ.35 อุตรดิษถ์, แพร่ มทบ.36 เพชรบูรณ์, พิจิตร 

มทบ.37 เชียงราย มทบ.38 น่าน 

มทบ.39 พิษณุโลก สุโขทัย มทบ.310 ตาก 

35 

พื้นที่ ทภ.3 



มทบ.41 
นครศรีธรรมราช 
(เว้นทุ่งสง), ภูเก็ต 

มทบ.42 พัทลุง, สตูล, สงขลา 

มทบ.43 อ.ทุ่งสง, กระบี่, ตรัง 

มทบ.44 ชุมพร, ระนอง 

มทบ.45 สุราษฎร์ธาน,ี พังงา 

มทบ.46 
ปัตตาน,ี นราธิวาส, ยะลา 
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พื้นที่ ทภ.4 
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เขตสงคราม 

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้ง 
ทางบก / ทางน้ า ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
ในการท าสงคราม   
แบ่งออกเป็น  2  สว่น 
o ยุทธบริเวณ 
o เขตภายใน 

การสนับสนุนการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 
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เขตยุทธบริเวณ 

ในภาวะสงคราม รมว.กห. 
โดยความเห็นชอบของสภากลาโหม 
จะก าหนด พื้นทียุ่ทธบริเวณขึ้น และจะแต่งตั้ง 
ผบ.ยุทธบริเวณ เพื่อรับผิดชอบในการปฏิบตักิาร
ยุทธ และการช่วยรบของหน่วยก าลังรบทุกเหล่า 

การสนับสนุนการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 
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ความมุ่งหมายของ 
การจัดยุทธบริเวณ  

1) เพื่อใหม้ีพื้นที่ส าหรับด าเนินกลยุทธ  
2) เพื่อการรักษาความปลอดภัย  
3) เพื่อด าเนินการสนับสนุนทางการช่วยรบ  
4) เพื่อด าเนินการคมนาคม  
5) เพื่อควบคุมแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น  
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ปัจจัยการพิจารณาก าหนดขอบเขต
ของยุทธบริเวณ 

o ภารกิจที่ได้รับมอบ  
o ลักษณะของภัยคกุคาม/ขีดความสามารถภัยคกุคาม 
o พื้นที่การด าเนินกลยุทธ/์พื้นที่ สน.ในการปฏิบัติการยุทธ ์
o เวลา, ก าลังที่มอียู,่ ระดับความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ 
o ระบบและการด าเนินการสนับสนุนทางการช่วยรบ 
o ข่ายเส้นทางคมนาคม,  แหล่งทรัพยากรในทอ้งถิ่น 
o ความหนาแน่นของประชากร 
o จ านวนและที่ตั้งของพื้นที่ส าคญั ที่จะต้องเข้ายึดครอง 
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การพิจารณาการปฏบิัติการทางทหาร
ปัจจัย METT-TC 

M = MISSION : ภารกิจ 
E = ENEMY : ข้าศึก 
T = TERRAIN AND WEATHERS : ภูมิประเทศ    
      และ สภาพอากาศ 
T = TROOP : ก าลังที่มีอยู ่
T = TIME : เวลา 
C = CIVIL : ประชาชน 
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การพิจารณาภมูิประเทศทางทหาร 
OCOKA 

O = OBSERVATION FIELD OF FIRE  
      การตรวจการณ์ และพื้นการยิง 
C = COVER CONCEALMENT  
      การก าบัง และซ่อนพราง 
O = OBSTACLE : เครื่องกีดขวาง 
K = KEY TERRAIN : ภูมิประเทศส าคัญ 
A = AVENUR OF APPROACH 
      แนวทางการเคลื่อนที ่
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การจัดดินแดน 

การจัดดินแดนยามสงคราม  
o เขตยุทธบริเวณ 
    * เขตหน้า 
    * เขตหลัง 
o เขตภายใน 

การรบทางลึก 

การรบระยะใกล้ (รวป.+ การรบหลัก) 

การสนับสนุนการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 



เราสู้รบสามพื้นที่พร้อมกัน 
“ทางลึก -ระยะใกล้-ส่วนหลัง” 

การรบทางลกึ 
“สร้างสภาพเกือ้กูลในอนาคต” 

การรบระยะใกล ้
“ค้นหา,ตรึง,ท าลาย” 

การรบในส่วนหลัง 
“รักษาเสรีในการปฏิบัต”ิ 
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เส้นเขตหลังของกรม เส้นเขตหลังกองพล เส้นเขตหลัง ทภ. เส้นเขตหลัง ทบ. สนาม 

การจัดดินแดนในยามสงคาม 
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เขตสงคราม 

เขตภายใน ยุทธบริเวณ 

เขตหลัง เขตหน้า 

การจัดดินแดนในยามสงคาม 
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เขตหลงั เขตหน้า 

เขตหน้า เขตหลงั 

เขตหน้า 

เขตหลงั 

เขตหน้า 
เขตหลงั 

แนวความคิด 
การจัดดินแดน เขตหน้า 

เขตหลงั 
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ทิศทางการให้การ
สนับสนุน 

ยุทธบริเวณ เขต
ภายใน เขตหน้า เขตหลัง 
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ระบบการส่งก าลังบ ารุงในสนามของ ทบ. 

ทบ. 
ทบ.สนาม 

ทภ.3 

ทภ.2 

กองพล 

กองพล 

กองพล 

กองพล 

•พนั ช.,ส.,สร. 
•กอง.สพบ.,พธ 

กรม.ฝยบ. บช.กบ.
ทบ. 

บชร. 

กรม.สน. 

บชร. 
ตส.ทภ. 

ตส.ทภ. 

ตส.ทภ 

กรม.สน. 

กรม.สน. 
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เหล่าทหาร  

o เหล่าพลรบ : เหล่าที่ท าการรบ+เหล่าที่ สสก. 
o เหล่าบริการ : เหล่าทางการช่วยรบ  
                       ** ยุทธบริการ (Technical Services)  
                       ** บริการอื่น ๆ (Other Services)  

เหล่าทหาร แยกเป็นพวกได้ 2 พวก  

การสนับสนุนการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 



     ทหารราบ ทหารช่าง     ทหารปืนใหญ่      ทหารม้า 

ทหารพลาธิการ ทหารขนส่ง ทหารสื่อสาร      ทหารสรรพาวุธ 

ทหารสารวัตร ทหารการเงิน ทหารการข่าว ทหารแพทย์ 

ทหารสารบรรณ ทหารพระธรรมนูญ ทหารดุริยางค ์ ทหารแผนที ่ ทหารการสัตว ์

เครื่องหมายเหล่าทหารบก  
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1) หน่วยทหารราบ 
2) หน่วยทหารม้า 
3) หน่วยสงครามพิเศษ 

เหล่าพลรบ  

การสนับสนุนการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 
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การสนับสนุนการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 

เหล่าบริการ 
1) กรมฝ่ายยุทธบริการ ออกเป็น 9 สายงาน 
2) บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการช่วยรบ  
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กรมฝ่ายยุทธบริการ 
1) พธ.ทบ. (นนทบุรี) 
2) กส.ทบ. (นครปฐม) 
3) กช. (ราชบุรี) 
4) ขส.ทบ. (กรุงเทพฯ)  
5) สส. (กรุงเทพฯ) 

6) สพ.ทบ. (กรุงเทพฯ) 
7) วศ.ทบ. (กรุงเทพฯ) 
8) พบ. (กรุงเทพฯ) 
9) ยย.ทบ. (กรุงเทพฯ) 

การสนับสนุนการช่วยรบ
COMBAT SERVICE SUPPORT 



54 

เหล่าบริการอ่ืน ๆ 
1) การเงิน 
2) สารบรรณ 
3) สารวัตรทหาร 
4) สวัสดิการ 
5) ฯลฯ  

การสนับสนุนการช่วยรบ
COMBAT SERVICE SUPPORT 



การสนับสนุนการช่วยรบ
COMBAT SERVICE SUPPORT 

การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง  
(Rear Area Protection : RAP.) 

o การระวังป้องกันพื้นที่ส่วนหลัง   
    (Rear Area Security, RAS.) 
o การควบคุมความเสียหายในพื้นที่ส่วนหลัง   
    (Area Damage Control) 



พันธกิจ  1.  การจัดการพื้นที ่
             2.  การระวังป้องกัน 
             3.  การด ารงสถานภาพ 
             4.  การเคลื่อนย้าย 

การควบคุม 
ความเสียหาย 
 เป็นพื้นที่ 

การปฏิบัติการในพื้นทีส่่วนหลัง 

56 

ทก.หลัง ทภ. เป็นผู้ประสานสอดคล้อง  
พันธกิจเหล่านี้ 



พันธกิจ  1.  การจัดการพื้นที ่
             2.  การระวังป้องกัน 
             3.  การด ารงสถานภาพ 
             4.  การเคลื่อนย้าย 

การควบคุม 
ความเสียหาย 
 เป็นพื้นที่ 

การปฏิบัติการในพื้นทีส่่วนหลัง 

57 

ทก.หลัง ทภ. (รอง มทภ.) เป็นผูป้ระสาน
สอดคล้อง  พันธกิจเหล่านี้ 

o การวางแผน ,การควบคุมเป็นแบบรวม
การ ข้อพิจารณา ร่วมมือในการ รวป.,  
สนับสนุนซึ่งกันและกัน,  ใช้ทรัพยากร
เพิ่มความ, แข็งแกร่งให้กับที่ตั้งบาง
หนว่ยไม่เขา้ที่ตั้งร่วมกับหนว่ยอืน่ 



พันธกิจ  1.  การจัดการพื้นที ่
             2.  การระวังป้องกัน 
             3.  การด ารงสถานภาพ 
             4.  การเคลื่อนย้าย 

การควบคุม 
ความเสียหาย 
 เป็นพื้นที่ 

การปฏิบัติการในพื้นทีส่่วนหลัง 
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ทก.หลัง ทภ. เป็นผู้ประสานสอดคล้อง  
พันธกิจเหล่านี้ 

o การจัดตั้งฐาน  เพื่อ –ก่อให้เกิดการระวัง
ป้องกัน –ด ารงความตอ่เนื่องของแต่ละ
ฐาน  ภารกิจหลักของฐานส่วนมากคือ
การสนับสนุน หากหนว่ยสูญเสียภารกิจ
ไปจะท าให้เกิดผลต่อส่วนรวม 



พันธกิจ  1.  การจัดการพื้นที ่
             2.  การระวังป้องกัน 
             3.  การด ารงสถานภาพ 
             4.  การเคลื่อนย้าย 

การควบคุม 
ความเสียหาย 
 เป็นพื้นที่ 

การปฏิบัติการในพื้นทีส่่วนหลัง 
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ทก.หลัง ทภ. เป็นผู้ประสานสอดคล้อง  
พันธกิจเหล่านี้ 

o การด ารงสถานภาพ . หนว่ย สสช./สสก. 
ต้องด ารงสถานภาพการรบ โดยสร้าง
อ านาจก าลังรบ ณ  เวลา และสถานทีท่ี่
มีผลแตกหัก, ด ารงรักษา และสนับสนุน  
กพ. และ ระบบอาวุธ  ของ ทภ. 



พันธกิจ  1.  การจัดการพื้นที ่
             2.  การระวังป้องกัน 
             3.  การด ารงสถานภาพ 
             4.  การเคลื่อนย้าย 

การควบคุม 
ความเสียหาย 
 เป็นพื้นที่ 

การปฏิบัติการในพื้นทีส่่วนหลัง 
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ทก.หลัง ทภ. เป็นผู้ประสานสอดคล้อง  
พันธกิจเหล่านี้ 

o ลักษณะเป็นพันธกิจของ หน่วยก าลงัรบ, 
สสช., สสก. ประเภทของการคลื่อนย้าย 
1. ทางยุทธวิธี (ฝอ.3 วางแผน,สัง่การ) 
2. ทางธุรการ (ฝอ.4 ศูนย์ควบคมุการ
เคลื่อนย้าย, วางแผน ประสานกับ ขส.) 



พันธกิจและหน่วยที่รับผิดชอบ 

การด ารงสถานภาพ 
          -บชร. 
          -มทบ. 

ทก.หลัง 

กยล. 

การ รวป. 

-ส่วนปฏิบัติการ 
-ศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง 

การจัดพื้นที่ การเคลื่อนย้าย 
-ตชด. 
-ทหารพราน 
-สห. 

การควบคุมความเสยีหาย 

การควบคุมความเสยีหาย 

การควบคุมความเสยีหาย 

การควบคุมความเสยีหาย 

การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง 
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ศป.พล. 

9 

10 

11 

ค 

7 6 

5 

8 

12 

13 14 

4 

3 

2 

1 

ศป.พล. 
การจัดตั้งฐานกอ่ให้เกิด
โครงสร้างในการระวัง
ป้องกันโดยมีขอบเขต 
ในการป้องกันที่แน่ชัด 

การจดัรวมฐาน ให้เป็นกลุ่มฐานกอ่ให้เกดิโครงสร้างการควบคุมอ านวยการในการระวังปอ้งกัน 
62 



หลักการ  หลีกเลี่ยงการตรวจพบขีดความ 
             สามารถในการป้องกันตนเอง การป้องกันฐาน 

ทม. ศป.ปฐ. 

ภัยคกุคามระดับ 1, 2 และ 3 63 



4 

3 

2 

1 

ศป.ปก. 

มทบ./ศป.พล. 

ทก.หลัง 

รายงาน 

สั่งการ 

ศุนย์ปฏิบัติการของกลุ่มฐาน จะอ านวยการ 
ในการระวังป้องกันกลุ่มฐานของตนเอง 
โดยการสั่งการต่อ ฐาน อื่นๆ ให้เข้าช่วยเหลือ 
ฐาน ที่ถูกคุกคาม ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการ 
สนับสนุนซึ่งกันและกัน 

ฐานอื่นๆจะเข้าช่วยเหลือ 
ฐาน ที่ถูกคุกคามด้วยก าลงั 
ป้องกันตนเองของฐาน 
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การสนับสนุนการช่วยรบ
COMBAT SERVICE SUPPORT 

การติดต่อสื่อสาร 
ส าหรับกิจการช่วยรบ  

o ในระดับ ทบ.จะจัดตั้งศูนย์การสื่อสารของ ทบ. 
o ในระดับ ทภ.จะจัดตั้งศูนย์การสื่อสารของ ทภ. 
o ในระดับกองพลจะจัดตั้งศูนย์การสื่อสารของกอง

พล 
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การสนับสนุนการช่วยรบ
COMBAT SERVICE SUPPORT 

การติดต่อสื่อสาร 
ส าหรับกิจการช่วยรบ  

ศูนย์ สส.ต่างๆ นอกเหนือจากข่าวทางยุทธวิธีแล้ว
ต้องด าเนินการต่อข่าวทางธุรการอีกมาก ไมม่ีการจัด
ที่ตายตัว แต่มีต้องจัดให้อ่อนตัวได้ เพื่อสนองความ
ต้องการของ บก. ทีศูนย์ สส.นั้นประจ าอยู่  
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การสนับสนุนการช่วยรบ
COMBAT SERVICE SUPPORT 

1) ความเชื่อถือได้                         
2) ความรวดเร็ว  
3) ความปลอดภัย  
4) ความคงอยู่  

การจัดระบบ สส. 

• ให้สนองความต้องการ 4 ประการ 
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การสนับสนุนการช่วยรบ
COMBAT SERVICE SUPPORT 

ความรับผิดชอบของศนูย์ สส. 

• การรักษาความปลอดภัยทางการส่ง
ข่าวการวางแผนส าหรับการช่วยรบ  
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การสนับสนุนการช่วยรบ
COMBAT SERVICE SUPPORT 

ข้อพึงระลึกส าหรับผู้วางแผน 

• ผู้วางแผนทางด้านการส่งก าลังบ ารุง....จะต้องทราบ    
  เกี่ยวกับการจัดและภารกิจของหน่วยรับ สน. 

• ผู้วางแผนทางด้านการส่งก าลังบ ารุง....จะต้องทราบ  
  เกี่ยวกับการจัดและภารกิจของหน่วยรับ สน. 



กองร้อย 
กองพัน 

กรม 
กองพล 

กองทัพภาค 
กองทัพบก 

สายการบังคับบัญชา  

• ความเกี่ยวพันในการ
บังคับบัญชาของหน่วย
เหนือที่มีต่อหน่วยรอง
ตามล าดับ เช่น 
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* ข้ามสาย บช. / ข้ามสายงาน ???? 

สายการบังคับบัญชา  ช่วงการบังคับบัญชา 
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• หน่วยในอัตรา (Organic) 

• บรรจุมอบ (Assigned) 

• ขึ้นสมทบ (Attached) 

• ขึ้นควบคุมทางยุทธการ (OPCON) 

• บังคับบัญชาทางยุทธการ (OPCOM) 

ความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชา 
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ทภ.1 ทภ.3 นสศ. 

พล.1 รอ. 

พล.ร.2 รอ. 

พล.ร.9 

บชร.1 

พล.ร.4 

พล.ม.1 

บชร.3 

พล.รพศ.1 

รพศ. 

ทพ. ทน.1 ทน.3 

รพศ.2 

บรรจุมอบ 

ขึ้นสมทบ ขึ้นควบคุมทางยุทธการ 

ตชด. 

ในอัตรา 

OPCOM 

ทบ. 
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กองทัพบก 

ส่วนบัญชาการ ส่วนก าลังรบ ส่วนสนับสนุนการรบ ส่วนส่งก าลังบ ารุง 

ส่วนภูมิภาค ส่วนการฝึกศึกษาและหลักนิยม ส่วนการพัฒนาประเทศ 
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ส่วนสง่ก าลังบ ารุง 

ส่วนกลาง 

กรมฝ่ายยุทธบริการ (9 กรม) 

ส่วนภูมิภาค 

บชร.1 มทบ. 
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ทบ. 

สส. พธ.ทบ. ขส.ทบ. กส.ทบ. 

กช. 

หน่วย ช. 

คลัง ช. 

สพ.ทบ. พบ. ยย.ทบ. 

หน่วย พ. หน่วย สพ. 

คลัง สพ. คลัง พ. 

คลัง ยย. 

วศ.ทบ. 

หน่วย วศ. 

คลัง วศ. 

หน่วย ส. 

คลัง ส. 

หน่วย พธ. 

คลัง พธ. 

หน่วย ขส. 

คลัง ขส. 

หน่วย กส. 

คลัง กส. 

ส่วนส่งก าลังบ ารุง 
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ส่วนส่งก าลังบ ารุง 

ส่วนภูมิภาค 

บชร. มทบ. 
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การส่งก าลังบ ารุง ???  

ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด 



79 

o งานสาขาหนึ่งของการช่วยรบ  ประกอบด้วยการ
วางแผน และการส่งเสริมความส าเร็จตามแผนใน
บรรดากิจการทหาร  

งานการส่งก าลังบ ารุง 
(Logistics) 

4 



80 (ส่ง+ซ่อม+ขน+หมอ+บริการอื่น) 

o การส่งก าลัง (SUPPLY) 
o การซ่อมบ ารุง (MAINTENANCE) 
o การขนส่ง (TRANSPORTATION) 
o การบริการทางการแพทย ์(HEALTH SERVICE SUPPORT)  
o การบริการอื่น ๆ (OTHER SERVICE) 

ขอบเขต 
งานการส่งก าลังบ ารุง 

(Logistics) 

4 



วัตถุประสงคข์อง 
การส่งก าลังบ ารุง  

การจัดหา สิ่งอุปกรณ์ และ บริการอย่าง
เพียงพอ และ ทันเวลา ให้กับหน่วยรับ
การสนับสนุนได้ตามทีต่้องการ   เพื่อให้
....บรรลุภารกจิของหน่วย   
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ปัจจัยในการส่งก าลังบ ารุง  

1) MAN 

2) MONEY 

3) MATERIAL 

4) MANAGEMENT 

4 M 
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83 

ค าสั่งกองทัพบก ที่ 333/2562 
เรื่อง 

การก าหนดภารกิจ นโยบาย แนวความคิด  
และความรับผิดชอบ  

ในการส่งก าลงับ ารุงของกองทัพบก 

ระบบการส่งก าลังบ ารุงของ ทบ. 



o สนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงแก่หน่วยต่างๆ ใน
กองทัพบก ให้สามารถทรงชีพอยูไ่ด้ และสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้ส าเร็จ ตามความมุ่งหมาย และเป็นผลดีแก่
กองทัพบก 
o สนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงให้แก่เหล่าทัพอ่ืน ๆ 
หน่วยราชการ และองคก์รอื่นใด เมื่อได้รับการร้องขอ 
รวมทั้งก าลงัชาติพันธมิตรตามที่มีข้อตกลงกันไว ้

84 

ภารกิจทางการส่งก าลังบ ารุงของ ทบ. 



o ด าเนินการส่งก าลังบ ารุงตามหลักการส่งก าลัง 
   บ ารุง 
o ท าการส่งก าลังบ ารุงโดยใช้สิ่งอุปกรณ์ ก าลังพล 
   ของกองทัพบกเท่าทีม่ีอยู่ 

85 

นโยบายการส่งก าลังบ ารุงของ ทบ. 



o ใช้ระบบการส่งก าลังบ ารุงระบบเดียวกันให้มาก 
   ที่สุดทั้งยามปกติ และยามสงคราม 
o เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o ให้กองทัพภาคเปน็ผู้ด าเนินการกระจายไปยัง 
    ส่วนภูมิภาค 

86 

แนวความคิด 
ในการส่งก าลังบ ารุงของทบ. 



o เตรียม สป.ให้ครบตามอัตรา ตามระดับที่ก าหนด 
o เตรียมสะสม สป.ส ารองสงครามทีจ่ าเป็น และ  
   เตรียมสรรพก าลังทางการส่งก าลังบ ารุง 
o จัดให้มีหน่วยส่งก าลังบ ารุงอย่างเพียงพอ มีส่วน

สัมพันธ์กับหน่วยรบ 
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แนวความคิด 
ในการส่งก าลังบ ารุงของทบ. 



o จัด และเตรียมให้มกีารบริการ สิ่งก่อสร้าง  
    การสาธารณโูภค 
o พัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุงให้เหมาะสม และ

ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

88 

แนวความคิด 
ในการส่งก าลังบ ารุงของทบ. 



oระดับกองทัพบก 
  - กบ.ทบ.,ขวทบ. 
  - กรมฝ่ายกิจการพิเศษ 4 
   - กรมฝ่ายยุทธบริการ 9 
  - 

oระดับกองทัพภาค 
– กกบ.ทภ. 
– บชร. 
– มทบ. 

89 

ระบบการส่งก าลังบ ารุงของ ทบ. 
แบ่งออกเป็น 2 ระดบั 



กรมฝ่ายเสนาธกิาร 

กบ.ทบ. : ส่งก าลังบ ารุงของกองทัพบก  
ขว.ทบ. : การก าหนดความต้องการ และควบคุม   
            เกี่ยวกับการแจกจ่ายแผนที่ทหารและ 
            ภาพถ่ายทางอากาศ 
 

90 

ระบบการส่งก าลังบ ารุงของ ทบ. 
(ส่วนกลาง) 



สบ.ทบ.  :  แบบพิมพ ์ทบ. 
สก.ทบ.  :  เครื่องดนตรี และเครื่องกีฬา 
ยศ.ทบ.  :  เอกสาร ต ารา และคู่มือการฝึก 

91 

ระบบการส่งก าลังบ ารุงของ ทบ. 
(ส่วนกลาง) 

กรมฝ่ายกิจการพิเศษ  



กองร้อย 
กองพัน 

กรม 
กองพล 

กองทัพภาค 
กองทัพบก 

สายการบังคับบัญชา  

• ความเกี่ยวพันในการ
บังคับบัญชาของหน่วย
เหนือที่มีต่อหน่วยรอง
ตามล าดับ เช่น 
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o ความเกี่ยวพันในทางการส่งก าลังของ 
   หน่วยเหนือ ที่มีต่อหน่วยรองที่มิได้อยู่ในบังคับ 
   บัญชาตามล าดับ เช่น 

กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ 

หน่วยสนับสนุนทั่วไป 

หน่วยสนับสนุนโดยตรง หน่วยใช้ 
93 

สายการส่งก าลัง  



(หน่วยใน กท.,นบ.,ปท.,นฐ.,สค.,ป.ท. 
อ.ย. และ น.ย.) 

(ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน
กับ บชร. และ หน่วยอื่น
นอกพื้นที่ ทภ. ที่จัดก าลัง
เข้า ปฏิบัติการในสนามใน 
พท.ทภ.)  

(หน่วยของ ทบ./
หน่วย นอก ทภ. ซึ่ง
อยู่ในพื้นที่ ทภ 1) 

คลังสาย 
ยุทธบริการ 

บชร. มทบ. 

มทบ. 

หน่วยใช้ 

หน่วยใช้ 

สายใบเบกิ 
สายการ
แจกจ่าย 94 

ระบบการส่งก าลังบ ารุงของ ทบ. 

หน่วยใช้ 

หน่วยใช้ 



  รับผิดชอบในการส่งก าลังบ ารุงสนับสนุนแก่ก าลัง
พลและหน่วยของ ทภ. รวมทั้งหน่วยอื่นๆ ที่ ทบ. 
มอบหมายให้ตั้ง  หรือ   ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ของ
ตน หรือพื้นที่ที่ ทบ.ก าหนด   โดย มี บชร. และ 
มทบ. เป็นหน่วยปฏิบัติการสนับสนุน 

ความรับผิดชอบของ ทภ.  
ในการส่งก าลังบ ารุง 
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การจัดหน่วยส่งก าลงับ ารุงในระดับกองพล 

o  แบ่งออกเป็น 2 แบบ 

   1. แบบสายยุทธบริการ กองพลมาตรฐาน หรือ   
       กองพลยานยนต์ ได้แก่ กอง สพบ., กอง พธ., พัน ส.,   

       พัน ช.,  สน.สก. และ พัน สร.  

   2. แบบกรมสนับสนุน หรือพันธกิจ  

     กองพลทหารราบเบา (พล.ร.9) จะจัดตามลักษณะ 

      ของงาน 
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ในระดับต่ ากว่ากองพล ลงมา 

• ไม่มีการจัดหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุง 
แต่จะใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนทางการ
ส่งก าลังบ ารุง จะปะปนอยู่กับหน่วยรบ เช่น  มว.
สื่อสาร , หมู่กระสุน , หมูเ่สนารักษ์ , นายทหาร 

   ส่งก าลัง , นายสบิสูทกรรม 
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สายการส่งก าลัง
ยามปกต ิ

98 

  

กรม.ฝยบ. 

บชร. 

กรม.สน./ 
หน่วยสาย ยบ. 

กรม 

กองพัน 

หน่วยใช้อื่นๆ 

มทบ. 

กรม 

กองพัน 

หน่วยใช้อื่นๆ 

กรม 

กองพัน 

หน่วยใช้อื่นๆ 
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สายการส่งก าลัง
ยามสงคราม 

บช.กบ.ทบ. 

บชร.(มทบ.) 

กรม.สน./หน่วยสาย ยบ. 

กรม 

กองพัน 

หน่วยใช้อื่น ๆ 

กรม 

กองพัน 

หน่วยใช้อื่น ๆ 
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ระบบการสง่ก าลังบ ารุงในเขต
ยุทธบริเวณ 

o สะสม สป. ให้น้อยที่สุด 
o ใชก้ารขนส่งทางรถไฟเป็นหลัก 
o ควบคุมการด าเนินงานอย่างเข้มงวด 
o ให้มีการเคลื่อนย้ายให้น้อยที่สุด 
o ให้มีที่ตั้งทางการส่งก าลังบ ารุงให้น้อยที่สุด 
o การกระจายที่ตั้งหน่วยส่งก าลังบ ารุงออกไป

ให้มากที่สุด 
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ระบบการสง่ก าลังบ ารุงในเขต
ยุทธบริเวณ 

o ใช้สิ่งอ านวยความสะดวก , สป. , และ
สาธารณูปโภคที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการ 

o ประหยัดทรัพยากรให้มากที่สุด 
o ใชเ้ส้นทางส ารองต่าง ๆ  ให้มากที่สุด 
o ใช้ชุดซ่อมเคลื่อนที่ให้มากที่สุด  
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102 

คือการใช้สิ่งอุปกรณ์อย่างคุม้ค่าเช่น 

 การใชง้านอย่างถูกต้อง  
 การถนอมรักษา  
 การป้องกันรักษา  
 การซ่อมบ ารุง 
 ทหารละทิง้ยุทธภัณทเ์พื่อการลดน้ าหนกั 
 การสะสม สป.เกินความจ าเป็น 
 การใชย้านพาหนะโดยไม่จ าเป็นและคุ้มค่า 
 การงดใชง้าน สป.ก่อนการซ่อมบ ารุง 

การประหยัดทางการส่งก าลัง 
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103 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
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 ถึงพลไพร่       ใจกล้า      และสามารถ 
  ก็มิอาจ          รบให้         มีชัยได ้
หากขาดการ    หนุนเนื่อง   เครื่องปัจจัย 
  ส่งก าลัง        บ ารุงให้     ได้ทันการ 



 หลักการส่งก าลังบ ารุง 
ค าสั่ง ทบ.ที่ 333/2562 

ระบบการส่งก าลังบ ารุง 
ของ กองทัพบก 

การส่งก าลังบ ารุง 
ระดับ กองทัพบก 

การส่งก าลังบ ารุง 
ระดับ กองทัพภาค 

การส่งก าลังบ ารุง 
ระดับ กองพล 

การส่งก าลังบ ารุง 
ระดับ หน่วยใช ้
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ขอบเขตของงานการส่งก าลังบ ารุง  

o การสง่ก าลัง  
o การซ่อมบ ารุง  
o การขนส่ง  
o การบริการทางการแพทย์  
o การบริการอื่น ๆ  

106 



333/2562 

หลักการส่งก าลังบ ารุง 

o การรวมการสนับสนุน 
o การสนับสนุนจากข้างหลัง 
    ไปข้างหน้า 
o ความเชื่อถือได้ 
o ความง่าย 

o การทันเวลา 
o การได้ส่วนสัมพันธ์ 
o อ านาจหน้าที ่
o ความปลอดภัย 
o การประหยัด 
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วงรอบการส่งก าลัง  

ความตอ้งการ  

การจัดหา  

การแจกจ่าย  

การจ าหน่าย  การควบคุม 
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วงรอบการส่งก าลัง  

ความตอ้งการ  

การจัดหา  การจ าหน่าย  การควบคุม 

109 รร.สธ.ทบ. 

1) ก าหนดชนดิ/เสนอค าขอ 
2) จ านวน/เวลา 
3) สถานที่รับมอบ สป. 

 
 การเก็บรักษา การแจกจ่าย  

o กรรมวิธีให้ได้มา
ซึ่ง สป. 
 
 

การบริหารจัดการคลัง 
1) การรับ สป. 
2) การเก็บรักษา สป. 
3) การจ่าย 
4) การขน สป./ด าเนิน

กรรมวิธีขั้นสุดท้าย 

o สถานการส่งก าลังบ ารุงต่างๆ  
   (ทีก่อง, ตจ., ตส., ต าบล  
   ปลายทาง, การเก็บรักษาใน 
   ยุทธบริเวณ, ประเภทของคลัง 

 
o การตัดยอด สป. ออก

จากความรับผิดชอบ 



วงรอบการส่งก าลัง  

ความตอ้งการ  

การจัดหา  

การแจกจ่าย  

การจ าหน่าย  การควบคุม 

110 รร.กบ.ทบ. 

1) ลักษณะความต้องการ 
2) ประเภทความต้องการ 
3) การค านวณความต้องการ 

 
 

1) งบของการจัดหา 
2) แหล่งทรัพยากรฯ 
3) ทางได้มาซึ่ง สป. 

 
 

การบริหารจัดการคลัง 
1) การรับ สป. 
2) การเก็บรักษา สป. 
3) การจ่าย 
4) การขน สป. 

o การแบ่งประเภท สป. 
เพื่อการจ าหน่าย 
 
 



วงรอบการส่งก าลัง  

ความตอ้งการ  

การจัดหา  

การแจกจ่าย  

การจ าหน่าย  การควบคุม 
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1) การก าหนดความต้องการ 
2) การค านวณความต้องการ 
3) การเสนอความต้องการ 

 
 

1) งบของการจัดหา 
2) ทางได้มาซึง่ สป. 

 
 

การบริหารจัดการคลัง 
1) การรับ สป. 
2) การเก็บรักษา สป. 
3) การจ่าย 
4) การขน สป. 

การ ซบร. 
 

o การแบ่งประเภท สป. 
เพื่อการจ าหน่าย 
 
 

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.2-4 พ.ศ.2534 



ส่ิงอุปกรณ์ 
(Supplies) 

 

สิ่งของที่จ าเป็นทั้งมวลส าหรับหน่วยทหาร/มีไว้เพื่อ
การด ารงอยู่ /การปฏิบัติของหนว่ยทหาร  เช่น อาหาร 
เครื่องแต่งกาย น้ ามัน อาวุธฯ รวมถึงยุทธภณัฑ์  

และ ยุทโธปกรณ์ด้วย 
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ประเภทของสิ่งอุปกรณ์  (Classes of Supplies) 

 สิ่งอุปกรณป์ระเภท 1....เสบียงคน และเสบียงสัตว ์
 สิ่งอุปกรณป์ระเภท 2....สิ่งอุปกรณ์ทีก่ าหนดไว้ในอัตราต่าง ๆ  
 สิ่งอุปกรณป์ระเภท 3....น้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันอุปกรณ ์     
                                   ทีใ่ช้กับเครื่องจักรกลทุกชนิด  
 สิ่งอุปกรณป์ระเภท 4....สิ่งอุปกรณ์นอกอัตรา (ที่มิไดก้ าหนด   
                                   ไว้ในอัตรา) เช่น วัสดุ ป้อมสนาม,                               
                                   เครื่องพราง, วัสดุก่อสร้าง ฯ 
 สิ่งอุปกรณป์ระเภท 5....กระสุน และวัตถุระเบิด  
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สป. U.S.A. แบ่งเป็น 10 ประเภท  ....   

 สป.1 Class I อาหาร  
 สป.2 Class II ยุทธภณัฑ์ส่วนบุคคล  
 สป.3 Class III น้ ามันประเภทต่างๆ  
 สป.4 Class IV สิ่งก่อสร้าง 
 สป.5 Class V กระสุนวัตถุระเบดิ  
 สป.6 Class VI รายการที่เป็นความต้องการของของบุคคล 
 สป.7 Class VII ยุทธภัณท์หลัก 
 สป.8 Class VIII สป.สายแพทย ์
 สป.9 Class IX ชิ้นส่วนซ่อม 
 สป.10 Class X ยธ. ที่มิใช่สนับสนุนโครงการทางทหาร 
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สิ่งอุปกรณ ์ สายยุทธบริการ 

ประเภท 1.........พลาธิการ, การสัตว ์
ประเภท 2,4.....ทุกสาย 
ประเภท 3........พลาธิการ 
ประเภท 5........สรรพพาวุธ,วิทยาศาสตร์ 
 

สายยุทธบริการที่รับผิดชอบตามประเภท สป. 
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ของหลวง 
                               แตอ่ย่าลืม........ถึงแม้ว่า             
                               “ของหลวง” ไม่ใช่ “ของเรา”  
                               แต่หลวงเขา   ใช้เงินภาษ ี
                               ของเราไปซื้อมาให้เราใช้ 
จริง ๆ แลว้ก็ต้องถือว่า เราเป็นเจ้าของ “ของหลวง” 
ด้วยส่วนหนึ่ง.... 



การแบ่ง สป. 

แบ่งตามวงเงิน 
แบ่งตามระเบยีบ 
การจ าหน่ายฯ 

   ๐ สป.ส าคัญ 
   ๐ สป.หลัก 
   ๐ สป.รอง 

1. สป.ใช้สิ้นเปลือง 
2. สป.ถาวร 
 - ก าหนดอายุ 
 - ไม่ก าหนดอายุ 
3. สป.ที่มีชีวิต 
4. ชิ้นส่วนซ่อม 
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หน่วยส่งก าลังบ ารุงในระดับ
กองทัพภาค 

หน่วยงานฝ่ายอ านวยการ หน่วยปฏิบัติการสนับสนุน 

กองส่งก าลังบ ารุง ทภ. 

แผนกสรรพาวุธ 

แผนกพลาธิการ แผนกยุทโยธา 

แผนกแพทย์ แผนกทหารช่าง 

แผนกขนส่ง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กองบัญชาการช่วยรบ 

มณฑลทหารบก 

หนว่ยที่ ทบ.บรรจุ
มอบ/สนับสนุน ทภ. 



ภารกิจและการจัด 

กองบัญชาการช่วยรบ 
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ต าบลจ่าย สป.3 
xx 

ต าบลส่งก าลัง สป.5 

xxxx 

xx สกน. 

ต าบลจ่าย สป.1 
xx 

ต าบลรวบรวมศพ ศพ 
xx 

รวม 

ต าบลเก็บซ่อม กซ. 
xx xx 

ต าบลจ่ายน้ า 
xx 

ที่พยาบาลกองพล 
xx 

ต าบลซ่อมบ ารุง 

ส านักงานกระสุน ต าบลจ่าย สป.2,4 
xx 

เครื่องหมายทางทหาร (สสช.) 
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การด าเนินงาน ของ บชร.ทภ. 
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จัดตั้งข้ึนมาและบรรจุมอบให้ ทภ.
เพื่อแบ่งเบาภาระการสนับสนุน
ทางการส่งก าลังบ ารุงจาก   คลัง
สายยุทธบริการ ยังเปน็การง่าย 
และลดงานด้านธุรการ 



กองบัญชาการช่วยรบ  สนับสนุน
ทางการส่งก าลงับ ารุงให้แก่หน่วย
ต่างๆ ในอัตรากองทัพภาคและ

หนว่ยของกองทัพบก  ตามที่ ทบ.
ก าหนด 

โดยมีขีดความ สามารถ
ในการสนับสนุนให้แก่ทกุ
หนว่ยในกองทัพภาคทุก

สายยทุธบริการ 
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ท าไมต้องจัดตั้ง 
บชร.ในยามปกติ 

o บชร.จะท าและปรับแผนส่งก าลังบ ารุง
สนับสนุนแผนยุทธการ อย่างต่อเนื่อง 

o การเข้าร่วมการฝึก จะท าให้ได้รับบทเรียน เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 

o ท าให้มีความพร้อมในด้านการส่งก าลังบ ารุง 
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o ร่วมในการวิจัยและพัฒนาการส่งก าลังบ ารุง
ของ ทบ. 

o เจ้าหน้าทีส่่งก าลังบ ารุงจะมีความคุ้นเคยกัน 

ท าไมต้องจัดตั้ง 
บชร.ในยามปกติ 
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ทภ. 

บชร. มทบ. หน่วยทหารอื่นๆ 

กรม 

กองพล 

กรม.สน. 

กรม ฝยบ. 

สายการสนับสนนุของหน่วยใน กองทัพภาค 
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ด าเนินการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์
ทุกสายงาน และทุกประเภท 
ในยามปกติจะด าเนินการผ่าน

ตามสายการส่งก าลัง 

กรมฝ่ายยทุธบริการ จะสนับสนุน
สิ่งอุปกรณต์่าง ๆ ให้แก่หน่วยใช้

ผ่าน บชร. ไปยัง มทบ. 

การด าเนินงานส่งก าลัง 

อาจส่งให้หน่วยโดยตรง 
ตามที่ ทบ.สั่ง 
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มทบ. 



การซ่อมบ ารุงสนับสนนุทั่วไปและโดยตรง 

      ท าการซ่อมบ ารุงสนับสนุนทั่วไป  ให้แก่   
กรมสนับสนุนของกองพล    หรือหน่วยสายยุทธ
บริการของกองพล      และจะท าการซ่อมบ ารุง
สนับสนุนโดยตรง   ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ที่อยู่นอก 
กองพล ในพื้นที่ของ ทภ. 
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การสนับสนุนการขนส่ง 

o บชร. (พัน.ขส.บชร.) จะเป็นหน่วยสนับสนุนการขนส่ง
ทางบกส่วนรวมให้แก ่ทภ. 

o หน่วยใช้ขอรับการสนับสนุนการเคลื่อนยา้ย จาก    
     มทบ. ในพื้นที ่
o กองพลสามารถจะเคลื่อนย้ายหน่วยของตนได้โดยใช้   
     ยุทโธปกรณ์ในอัตราของหน่วย 
o หากไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจาก บชร. หรือ 

มทบ. ในพืน้ที่ , โดยการสั่งการของ มทภ. 
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มทบ. 



บริการการแพทย ์
o การบริการสายแพทย ์เป็นหนา้ทีข่องโรงพยาบาลใน

อัตราของ มทบ. 

o ส าหรับ พัน.สร.บชร. มีภารกิจทางด้านการส่งก าลัง
และการซ่อมบ ารุง สป.สายแพทย์สนับสนุนให้แก่ 
มทบ. และ กรมสนับสนุนของกองพลซึ่งอยูใ่นพื้นที่
ของกองทพัภาค นอกเหนือจากการรักษา พยาบาล
และการส่งกลับที่จะต้องสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ
กองทัพภาค 
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การบริการอื่น ๆ 

o การป้องกัน นชค., 

o การท าลายล้างวัตถุระเบิด 

o การบรกิารการศพ 

o การจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ ์
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สป. 2 และ 4  
 สาย ยย. , กส. 
 สาย พ. ( ยา / เวชภณัฑ ์
      สิ้นเปลือง) 

 ชิ้นส่วนซ่อมอากาศยาน 

ซบร.  สป.  สาย 
ยย.  ,  กส.  และ  
อากาศยาน  

ความรบัผิดชอบของ บชร.ทภ. 

บชร. 
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ภารกิจ การจัดและการด าเนินงานของ บชร. 

การจัดส่วนแยกเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัตกิารของหน่วยในกองทัพภาค 
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ภารกิจของ บชร. 

สนับสนุนทางการสง่ก าลังบ ารุง
ให้แก่  

 หน่วยในอัตรา ทภ. 
 หน่วยที่บรรจมุอบ หรือขึ้น
สมทบ 
 หน่วยอื่น ๆ ตามที่ ทบ. ก าหนด 

 
การแบ่งมอบ 1 บชร. ต่อ 1 ทภ. 
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การจัด กองบัญชาการช่วยรบ 

o กองบงัคับการ  

o กองร้อยกองบังคับการ (ร้อย.บก.) 

o ศูนย์ควบคุมการส่งก าลังบ ารุง (ศคบ.) 

o 5 กองพัน นขต.     (แบบพันธกิจ) 
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บชร. 

กองบังคับการ ศคบ.บชร. พัน.สบร. 

พัน.สพ.กระสุน พัน.ขส. 

พัน.ซบร. 

พัน.สร. ร้อย.บก. 

  สนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงแก่หน่วยทหารได้  4  กองพล 

การจัด กองบัญชาการช่วยรบ 

 อัตราเต็ม 
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บชร. 

กองบังคับการ ศคบ.บชร. พัน.สบร. 

พัน.สพ.กระสุน พัน.ขส. 

พัน.ซบร. 

พัน.สร. ร้อย.บก. 

  สนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงแก่หน่วยทหารได้  2  กองพล 

 อัตราลด 

การจัด กองบัญชาการช่วยรบ 
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•  ปกครอง บังคับบัญชา ก ากับดูแลหน่วย  

•  วางแผน อ านวยการ ประสานการ
ปฏิบัติ     

•  การสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุง 

•  จัดหา สป. สนับสนุนหน่วยในพื้นที่       

    รับผิดชอบ 

ภารกิจ กองบงัคับการ บชร. 
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o  ส่วนบัญชาการ 
o  4 กอง   
    (กกพ., กยข., กกบ., กบร. ) 
o  5 ฝ่าย  (ธุรการ, จัดหา, 

งป.,    
    การเงิน, สก.) 
o  4 สย.บชร.( 2 สย.บชร.) 

 

o ควบคุม / บังคับบัญชา       
หนว่ยสง่ก าลังบ ารุง ที่มี 
กพ. 2,500 - 15,000 คน 

การจัด และขีดความสามารถ
กองบังคับการ บชร. 
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ภารกิจ ร้อย.บก.บชร. 

o สนับสนุนทางธุรการ  

o บริการ 

o การติดต่อสื่อสาร 

 จัดให้กับกองบัญชาการช่วยรบ 
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การจัด ร้อย บก.บชร. 

          
          

ร้อย. บก.บชร. 

มว.สื่อสาร มว.รักษาการณ์ มว.สูทกรรม บก.ร้อย. 
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ภารกิจ ศคบ.บชร. 

oอ านวยการ และควบคุมการปฏิบัติ ก ากับ
ดูแล การด าเนินการส่งก าลังบ ารุง     ให้
เป็นไปตามนโยบาย / แบบธรรมเนียม  

o จัดงานส่งก าลังบ ารุง    เพื่อสนับสนุน
หน่วยให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย 
เหมาะสม ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และ
เวลา 
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ขีดความสามารถ ศคบ.บชร. 

 จัดงานส่งก าลังบ ารุง สนับสนุนหน่วยทหาร  

     ที่มี  กพ. 30,000 คน 
  จัดคุมงานการส่งก าลังบ ารุง  เพื่อสนับสนุนหน่วย   
     ทหารที่มี กพ.  > 30,000 คน  (เพิ่มเจ้าหนา้ที่) 
  ควบคุม สป.ทางบัญชี ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทภ. 
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ศคบ. บชร. 

แผนกธุรการ แผนกควบคุมการส่งก าลงั แผนกควบคุมการซ่อม 

แผนกจ าหนา่ย แผนกควบคุมการเคล่ือนย้าย 

การจัด ศคบ.บชร. 
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แผนกควบคุมการส่งก าลัง 

มว.ส่งก าลงั สป. 2 และ 4 

(เว้น สาย พ.) 

มว.ส่งก าลงั สป. 1 

มว.ส่งก าลงั สป. 3 มว.ส่งก าลงั สป. 2 และ 4 สาย พ. 

มว.ส่งก าลงั สป. 5 

การจัดแผนกควบคุมการส่งก าลัง
บชร. 
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พนั.สบร.บชร. 

พัน.สบร.บชร. 
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o ส่งก าลัง สป.1 , 3 ,                                      
    2 และ 4 ( เว้น พ., ชิน้ส่วนซ่อมอากาศยาน )  
o ด าเนินการ สป.จ าหน่าย 
o ป้องกัน ท าลายล้าง เคมี, ชีวะ, รังสี อย่างจ ากัด 
o บริการด้านกิจการศพ 

ภารกิจ พัน.สบร.บชร. 
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การจัด พัน.สบร.บชร. 

พัน. สบร. บชร. 

ร้อย.คลัง สป. ร้อย.ส่งก าลัง สป. ร้อย.บร.สนาม 
บก. และร้อย.

บก. 
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ร้อย. คลัง สป. 
 มว. คลัง เสบียง 
 มว. คลัง สป. 2 และ 4 
 มว. คลัง สป. 3 
 มว. คลัง ชิ้นส่วนซ่อม 
 

รับ เก็บรักษา แจกจ่าย สป. หน่วยรับ
การสนับสนุนใน พท.  

 

ร้อย. ส่งก าลัง สป. 
 มว. ส่งก าลัง สป. 1 
 มว. ส่งก าลัง สป. 2 และ 4 
 มว. ส่งก าลัง สป. 3 
 มว. ส่งก าลัง ชิ้นส่วนซ่อม 
 

จัดตั้ง ต าบลส่งก าลัง สป. สนับสนุนแก่
หน่วยรับการสนับสนุนใน พท. 
 

ภารกิจ การจัด พัน.สบร.บชร. 
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ตอนปฏิบตัิการ วศ. 
   
 มว.รวบรวม สป.จ าหนา่ย 
   
 มว.ทะเบียนศพ 

ท าลายล้าง เคมี ชีวะ รังสี 
อย่างจ ากดั 

ต าบลรวบรวม  
สป.จ าหน่าย 

การทะเบียนศพ 

ภารกิจ การจัด ร้อย. บริการสนาม 
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 ปฏิบัติการ ซบร.  กู้ซ่อม    
      และส่งกลับ  เว้น พ., กส.,   
     อากาศยาน 
 สนับสนุนการ ซบร.ต่อ 

หน่วย สนน. โดยตรงของ
กองพล 

 ต าบลรวบรวม สป. เพื่อการ  
      ส่งกลับ 

ภารกิจ พัน.ซบร.บชร. 
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การจัด พัน.ซบร.บชร. 

พัน. ซบร. บชร. 

ส่วนควบคุมการซ่อม ร้อย. สนับสนุนการซ่อม บก. และร้อย. บก. 

ร้อย. ซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ที่ 1 ร้อย. ซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ที่ 2 
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รับ  ตรวจสภาพ ยป.ก่อนซ่อม 
วางแผน / ก ากับการซ่อม 
ส่งคืน สป. ที่ซ่อมเสร็จ 

บันทึกประวตัิ / สถิติการซ่อม 

สนับสนุนชิ้นส่วนซ่อม 
ด้านการบริการ / ส่งกลับ / แก้ไข 
ดัดแปลง ยป. ตามที่ ทบ. ก าหนด 
รวบรวม / คัดแยก ยป. ช ารุด 

ส่วนควบคุม 
การซ่อม 

กองร้อยสนับสนุน
การซ่อม 

ภารกิจ พัน.ซบร.บชร. 
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   พธ.  /  ส.  /  วศ. 
  ซ่อมคืนสภาพชิ้นส่วน 

   ช.  /  สพ.  /  ขส. 
   ซ่อมคืนสภาพชิ้นส่วนซ่อม     

อย่างจ ากัด 

ร้อย. ซ่อมบ ารุง
ยุทโธปกรณ์ที่ 1 

ร้อย. ซ่อมบ ารุง
ยุทโธปกรณ์ที่ 2 

เข้าสายส่งก าลัง 

ภารกิจ ร้อย.ซบร.1, 2 

(ทั้ง สนน.โดยตรง/ทั่วไป) 
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 ปฏิบัติการสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุง     

    สป. 5  แก่หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ 

 การบริการท าลายล้างกระสุนวัตถุระเบิด 

พัน.สพ.กระสุน บชร. 
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การจดั พนั.สพ.กระสนุ 

การจัด พัน.สพ.กระสุน บชร. 

พัน. สพ. กระสุน บชร. 

ร้อย. รักษาการณ์ ชุดท าลายล้างวัตถุระเบิด บก. และ ร้อย. บก. 

ร้อย. สรรพาวุธส่งก าลังกระสุน ร้อย. สรรพาวุธคลังกระสุน 

ทบ. 
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ขีดความสามารถ พัน.สพ.กระสุน บชร. 

 จัดตั้ง  ตส. กระสุน    เพื่อสนบัสนุนโดยตรงแก่       
    หน่วยในพืน้ที่     
 จัดตั้ง  คลังกระสนุของ ทภ. เพื่อสนับสนนุโดยตรง  
    ให้หน่วยในพื้นที่ขา้งหลังของ  ทภ.     และเพิ่มเติม  
    กระสุนให้ ตส. กระสนุ ในพืน้ที ่
 บริการท าลายล้างกระสนุวัตถุระเบิดในพื้นที ่
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ร้อย. คลังกระสุน 
 มว. บัญชีคุม 
 มว. คลังกระสุน (2) 
 มว. ตรวจซ่อมกระสุน 

ร้อย. ส่งก าลังกระสุน (ทบ.)    
มว. บัญชีคุม 
 มว. คลังกระสุน (2) 
 มว. ยานยนต์ขนส่ง 

รับ เก็บรักษา แจกจ่าย ตรวจซ่อม 
รับ เก็บรักษา เบิกจ่าย หน่วยรับการสนับสนุน หน่วยที่ได้รับมอบให้ท าการสนับสนุน 

ภารกิจการจัด 

162 



o ค้นหา 
o พิสูจน์ทราบ 
o ท าให้ปลอดภัย 
o ประเมินค่า 

 
 

 เก็บกู้และท าลายล้าง
ยุทธภัณฑ์วัตถุระเบิดที่ยัง
ไม่ระเบิดของไทย + ของ
ต่างประเทศ 

 

ภารกิจชุด ทลร. 
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ขีดความสามารถชุด ทลร. 

รับผิดชอบท าลายลา้ง วัตถุระเบิด  เช่น 
   ลูกระเบิดอากาศ 
   ลูกกระสุนปืนใหญ ่
   จรวด 
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พัน.ขส.บชร. 

ภารกิจ :  ปฏิบัติการสนับสนนุการ 
               ขนส่งก าลังพล และ  
               สิ่งอุปกรณ ์
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พนั. ขส.  บชร. 

หมวดสถานีขนถ่าย ชุดควบคุมการเคลือ่นย้าย บก. และร้อย บก. 

ร้อย. ขส. รยบ. กลาง (ผสม) ร้อย. ขส. รยบ. เบา 

ทบ. ทบ. 

ขส.ทบ. ขส.ทบ. 

การจัด พัน.ขส.บชร. 
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สป.  กพ. 

จัด รยบ. สนับสนุนการเคลื่อนย้าย 

ภารกิจ ร้อย.ขส.รยบ.เบา 
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สป. 

จัด รยบ. สนับสนุนการเคลื่อนย้าย 

 ยานพาหนะ 

ภารกิจ ร้อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) 
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o ท่าอากาศยาน 

o ถานรีถไฟ  

o สถานีขนส่ง 

ขนถ่ายสัมภาระ ด้วยรถยนต์ 

และสถานทีางน้ าในแผ่นดิน 

ภารกิจ มว.สถานีขนถ่าย 
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ร้อย. ขส.รยบ.เบา  ร้อย. ขส.รยบ.กลาง
(ผสม) 

 หมวดสถานีขนถ่าย  

 ชุดควบคุมการเคลื่อนย้าย 

สป. ก าลังพล 

ขนถ่ายสัมภาระ 

ประสานการเคลื่อนย้าย หน่วยส่ง หน่วยรับ หน่วยบริการขนส่ง 

สรุปขีดความสามารถ 

ยานพาหนะ 
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   บริการเสนารักษ์ในระดับ ทภ. 
 เพิ่มเติมขีดความสามารถหน่วย สร. ในระดับ      

กองพล 
 จัดชุดศัลยกรรมสนามสนับสนุนหน่วยใน      

แนวหน้า 
   บริการเวชกรรมป้องกัน  
   ส่งก าลังและซ่อมบ ารุง สป.สาย พ. 

ชร. 

พัน.สร.บชร. 
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พัน.สร.บชร. 

หน่วยศัลยกรรมสนาม 

บก. และ ร้อย.บก. ชุดเวชกรรมป้องกัน 

กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุน 

คลังเวชภัณฑ์ 

การจัด พัน.สร.บชร. 
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   บริการทางการแพทย ์

“ระดับหน่วย” 
  

 ศัลยกรรม/อายุรกรรมทั่วไป 

”ระดับ ทภ.” 

ภารกิจ หน่วยศัลยกรรมสนาม 

เพิ่มขีดความสามารถให้ หน่วย สร. ในเขตหน้า 
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ชุดศัลยฯ / ชุดรักษาพยาบาล 
สนน. พัน.สร. หรือ  

หน่วย  สร. ในเขตหน้า 

 ผ่าตัดเร่งด่วน – ดูแลผู้ป่วยเจ็บ 
 รักษาพยาบาล ทางศัลยกรรม  
     อายุรกรรมทั่วไป ได้ชุดละ 80 เตียง  

ขีดความสามารถ หน่วยศัลยกรรมสนาม 

4 ชุด 

175 



ภารกิจ ขีดความสามารถ  
ชุดเวชกรรมป้องกัน 

จัดเจ้าหน้าที่ ควบคุมแรงงานก าจัดสัตว์และแมลงน าโรค 

จัดยานพาหนะบริการเวช
กรรมป้องกัน กพ. หน่วยทหาร  

เรื่อง อนามัยสุขาภิบาล / 
ป้องกัน / ควบคุมโรคติดต่อ 
ควบคุมสัตว์ / แมลงน าโรค 
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 รับ เก็บรักษา แจกจ่าย แล ซบร.สป. 

   สาย พ. ทุกชนิด เพื่อ สสน. หน่วย   
รักษาพยาบาล/หน่วย สร. 

สสน. สป. สาย พ. ทุกชนิด 
 (ยา = ยามปกติให้ รพ.สนบัสนุน) 

ซบร. สป. สาย พ.  
ได้ถึง ขั้น 4 

ภารกิจ ขีดความสามารถ  
คลังเวชภัณฑ์ 
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ภารกิจ ร้อย.สร.สน.(3) 

o ส่งกลับ จาก ที่พยาบาลในเขตหน้า 

o หรือ เพิ่มเติมสนับสนุน การส่งกลับด้วย  

    รยพ. + พลเปล ให้หน่วยรักษาพพยาบาล 
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 กองพันส่งก าลังและบริการ 
 กองพันสรรพาวุธกระสุน 
 กองพันซ่อมบ ารุง 
 กองพันทหารเสนารักษ์ 
 กองพันทหารขนส่ง 

ส่งก าลัง 

ซ่อมบ ารุง 

การรักษาพยาบาล 

การขนส่ง 

การบริการอื่นๆ 

การจัดหน่วย บชร. (แบบพันธกิจ) 
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การจัดส่วนแยก 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ 

181 
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o สนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงแก่หนว่ยทหาร 
    ที่ปฏิบัติการใน พท. ยุทธบริเวณของ ทภ.  
o ให้การสนับสนุนแกห่น่วยก าลงักึ่งทหารอื่น ๆ        

 ให้การสนบัสนุนหน่วยก าลังรบได้ 1 กองพล 
    ขีดความสามารถอาจเพิ่มข้ึนได้  โดยเพิ่ม    
    จนท. หรือหนว่ยส่งก าลังทีจ่ าเป็น 

ภารกิจ ขีดความสามารถ สย.บชร. 

182 



สย.บชร. 

ร้อย.บก.สย. 

ตอนควบคุม ร้อย.สบร.สย. 

ร้อย.สพ.กระสุน สย. ร้อย.ขส.สย. 

ร้อย.ซบร.สย. 

ร้อย.สร.สย. 

บก.สย.บชร. 

ผบ.สย. 
รอง ผบ.สย. 
หน.บก.สย. 
น.ฝ่ายธุรการ 
จ่า บก. , ส.กพ. , ส.ยก. , ส.สล. , เสมียนพิมพ์ดีด 

การจัด สย.บชร. 
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สย.บชร.เป็นหน่วยด าเนินหลกั 

         บชร. เป็นหน่วยหลักในการส่งก าลังบ ารุง 
สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ    ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ ทภ.  โดยมีขีดความสามารถสนับสนุนหน่วย
ทหารได้ ๒ กองพล เมื่อบรรจุก าลังพลในอัตราลด 
หรือเมื่อบรรจุก าลังพลตามอัตราเต็ม  จะสามารถ
สนับสนุนให้ได้ถึง ๔ กองพล     ในการสนับสนุน
ดังกล่าว สย.บชร. จะเป็นหน่วยด าเนินการหลัก โดย
อาศัยการประกอบ ก าลังและยุทโธปกรณ์จาก กอง
พันต่าง ๆ ของ บชร.  
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อัตรา สย.บชร. 
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  สาระส าคัญ 

  ความรับผิดชอบของ มทบ. 
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หน่วยส่งก าลังบ ารุงในระดับ
กองทัพภาค 

หน่วยงานฝ่ายอ านวยการ หน่วยปฏิบัติการสนับสนุน 

กองส่งก าลังบ ารุง ทภ. 

แผนกสรรพาวุธ 

แผนกพลาธิการ แผนกยุทโยธา 

แผนกแพทย์ แผนกทหารช่าง 

แผนกขนส่ง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กองบัญชาการช่วยรบ 

มณฑลทหารบก 

หนว่ยที่ ทบ.บรรจุ
มอบ/สนับสนุน ทภ. 



บชร. 

กองบังคับการ 

ร้อย.บก. พัน.สพ.กระสุน พัน.ขส. พัน.สร. 

มทบ. 

บก. ผสพ. ผพธ. ผยย. สขส. 

แบบพันธกิจ  
(Functional Type) 

แบบพื้นที่ 
(Area oriented Type) 

มว.ส. 

รพ.มทบ. หน่วยอื่นๆ ในอัตรา 

ศคบ.บชร. พัน.สบร. พัน.ซบร. 
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ภารกิจของ มทบ. 
 บังคับบัญชาก าลังประจ าถิ่นของ ทบ. ตามทีก่ห. 

ก าหนด (บงัคับบญัชาก าลังประจ าถิ่นของทบ. 
ตามที่ กห.ก าหนด)  

 รส.ในเขตพื้นที่ รวมทั้ง การศาลทหาร การคดี และ
การเรือนจ า  

 ด าเนินการระดมสรรพก าลังในเขตพื้นที่  
 สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่  
 ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

เพื่อ รส.ภายในและการป้องกันประเทศ  
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 กรมฝ่าย ฯ , บชร. , มทบ. ชัดเจน 
 สายการขอรับการสนบัสนุน -- ทภ. 
 มทภ.- อ านาจ มอบความรับผิดชอบ ให้      
    หน่วยงานทางการสง่ก าลงับ ารุง / ไม่   
    ขัดแย้ง 
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สป. 1 

มทบ. 

สะสม 

สต.     สป. 3 

สต.     สป. 5  ฝึก-ศึกษา 

สป. 5 ส ารองสงคราม 

เฉพาะหน่วยทหาร 

ในพ้ืนที่

รบัผดิชอบ 

191 

สต./สท. 
o ประเภท ก.หน่วยด าเนินการ 

o ขา้วสาร, ประเภท ข./เดือน 

o วงรอบสง่ก าลงั 

o คลงั ปตท.21แหง่ 

o วงรอบสง่ก าลงั 

o ฝึก, อตัรามูลฐาน 



สาย  ยย. 

สาย  พ. ( ยา / 

เวชภณัฑส์ิ้นเปลอืง ) 

สาย  พธ. ( แต่งกาย ,

นอน ,เครื่องใชป้ระจ า

กาย / หน่วย ) 

มทบ. 

สนน.โดยตรง/ทัว่ไป 

ซบร. สนบัสนุนโดยตรง (สาย ยย.) 

เป็น ตส. ของ บชร.   เกบ็

รกัษา    แจกจา่ย จ าหน่าย 

สป. 2 และ 4 

192 น ้า .... ฝยย. 



มทบ. 

o การเคลื่อนยา้ยและการขนสง่ ก าลงัพล, สป.,สตัว ์

o การรกัษาพยาบาลและการสง่กลบั 

o อสงัหาริมทรพัย ์

o งานก่อสรา้ง ซ่อมแซม ปรบัปรุงอาคาร สิ่ งปลูกสรา้ง    

และสาธารณูปโภค 

o การตดิต ัง้และซ่อมสิ่ งอ านวยความสะดวก 

เฉพาะหน่วยทหาร 

ในพื้นที่รบัผดิชอบ 
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 สาย ยย. , กส. 

 สาย พ. ( ยา / เวชภณัฑ ์ 

     สิ้นเปลอืง) 

 ช้ินสว่นซ่อมอากาศยาน 

บชร. 

ซบร.  สป.  สาย ยย.  

, กส.  และอากาศยาน  

เวน้         

 

 สป. 2 และ 4 
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  มทภ. มีอ านาจส ัง่การ/มอบความรบัผิดชอบในการสง่

ก าลงับ ารุง  ใหแ้ก่หน่วยสนบัสนุนทางการสง่ก าลงับ ารุง

ของหน่วยในบงัคบับญัชาของ ทภ. 
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 มทบ.11(ก.ท.) 

 มทบ.14 (ช.บ.) 

 มทบ.21 (น.ม.) 

 มทบ.39 (พ.ล.) 

 มทบ.43 (ท.ส.) 

 ไม่ตอ้งด าเนินการสนบัสนุน

ทางการสง่ก าลงับ ารุงแก่

หน่วยทหารในพื้นที่ ในเร่ือง

ที่ กรมฝ่ายฯ หรือ บชร.ให ้

การสนบัสนุนอยู่แลว้ 
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 ระเบียบ ค ำส่ัง ที่เกี่ยวข้อง -- ทุกเร่ือง  

   ค ำจ ำกัดควำม -- แม่น 

 สถำนภำพ -- ถูกต้อง - ทนัสมัย 

   หน้ำที่ - ควำมรับผิดชอบ - มนุษยสัมพันธ์  

   เคร่ืองมือ -- เคร่ืองคิดเลข           คอมพวิเตอร์  
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จงัหวดัทหารบก 

การจดังานสง่ก าลงับ ารุงในระดบักองทพัภาค 

หน่วยงานฝ่ายอ านวยการ หน่วยงานปฏบิตัิ 

กองส่งก าลงับ ารุง ทภ. 

แผนกสรรพาวธุ ทภ. 

แผนกพลาธกิาร ทภ. 

แผนกยทุโยธา ทภ. 

แผนกการแพทย ์ทภ. 

แผนกการช่าง ทภ. 

แผนกขนสง่ ทภ. 

แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือ่สาร ทภ. 

กองบญัชาการช่วยรบ 

มณฑลทหารบก 

หน่วยที่ ทบ.บรรจุมอบ/สนับสนุน ทภ. 
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สายการสง่ก าลงั  

199 

มทบ./จทบ. หน่วยใช ้

หน่วยใช ้ หน่วยใช ้

หน่วยใช ้

บชร. 

กรมฝ่ายยทุธบรกิาร 

 กรมฝ่ายยุทธบริการสนบัสนุน สป.ใหแ้ก่หน่วยใช ้ผ่าน บชร. 

บชร.สนบัสนุนผ่าน มทบ.   หรือ  สนบัสนุนโดยตรงต่อหน่วยใช ้

 การส่งก าลงั สป.1 : หน่วยใชจ้ดัหาเสบยีงสดเองในทอ้งถิ่ น 

บางกรณีกรมฝ่ายยุทธบริการอาจสง่ สป.ถึงหน่วยใชโ้ดยตรง แต่

ตอ้งด าเนินการดา้นหลกัฐานตามสายการสง่ก าลงั 



กรมฝ่ายยุทธบริการ 

พนั.ซบร.บชร. 

กอง พธ.พล. กอง สพบ.พล. 

จนท.ซบร.ของหน่วย 

การซ่อมบ ารุง 
200 

ขัน้หน่วย หน่วยใชใ้น พล.ร./ม. 

ขัน้สนบัสนุนทัว่ไป 

ขัน้คลงั 

หน่วยใชน้อก  

พล.ร./ม. 

กรม สน.พล. 

ขัน้สนบัสนุนโดยตรง 



ขอ้สงัเกตุของงานซ่อมบ ารุง 

มทบ. ไม่มหีนา้ที่ในงาน ซบร.  เวน้ สป.สาย ยย. นอกจากเพียงการ

จดัสง่ สป.ช ารุดไปยงัหน่วย ซบร.ขัน้เหนือเท่านัน้ 

 สป.สาย กส., อากาศยาน  ไม่มหีน่วยซ่อมบ ารุงในระดบั ทภ. 

 สป.บางประเภท จา้งซ่อมในทอ้งถ่ินไดต้ามงบประมาณที่ไดร้บัการ

จดัสรรประจ าปี  เช่น ยานพาหนะสาย ขส., สป.สาย ยย. 
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พนั.ขส.บชร. 

สขส. 

การขนส่ง 

202 

มทบ./จทบ. หน่วยใช ้ หน่วยใช ้

บชร. 

ขส.ทบ. 

 การขนสง่ด าเนินการโดย มทบ.ในพื้นทีร่บัผดิชอบ 

 บชร.(พนั.ขส.บชร.) สนบัสนุนเป็นสว่นรวมใหแ้ก่ ทภ. 

 พล.ร./ม. เคลือ่นยา้ยหน่วยดว้ยยานพาหนะในอตัรา  หากไม่เพียงพอ

ใหข้อรบัการสนบัสนุนจาก บชร. 



การบริการสายแพทย ์

โรงพยาบาลในอตัราของ ทภ., มทบ. 

 การรกัษาพยาบาลทัว่ไป 

 การสง่ก าลงัยาและเวชภณัฑ ์

พนั.สร.บชร. 

 การรกัษาพยาบาลภายในหน่วย 

 การส่งก าลงั และ ซบร.สป.สาย พ.(เวน้ ยาและเวชภณัฑ)์ 

 การเวชกรรมป้องกนั 
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การบรกิารอืน่ๆ ความรบัผิดชอบ หน่วยปฏบิตัิในระดบั ทภ. 

การก่อสรา้ง/ซ่อมแซมในสนาม หน่วย ช. พนั.ช.สนาม/พนั.ช.ก่อสรา้ง 

การก่อสรา้ง/ซ่อมแซมในที่ต ัง้ปกติ ยย.ทบ. มทบ. 

อสงัหาริมทรพัย ์ ยย.ทบ. มทบ. 

การดบัเพลงิ ยย.ทบ. มทบ. 

การที่พกั ยย.ทบ. มทบ. 

สาธารณูปโภค(ไฟฟ้า,ประปา) ยย.ทบ.,สส. มทบ. 

นชค. วศ.ทบ. พนั.สบร.บชร.(รอ้ย.บร.สนาม) 

การท าลายลา้งวตัถรุะเบดิ สพ.ทบ. พนั.สพ.กระสนุ(ชดุ ทลร.) 

วสัดกุารพราง กช. พนั.สบร.บชร. 

การด าเนินการต่อ สป.ที่จ าหน่าย กรมฝ่ายฯ พนั.สบร.บชร./มทบ. 

การศพ พธ.ทบ. พนั.สบร.บชร.(รอ้ย.บร.สนาม) 
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การจัด ส่วน กบ. เพ่ือสนับสนุนการรบ 

• การประกอบก าลงั+การใช้ ส่วน กบ.----ข้ึนอยู่กบั 
ภารกิจ, สถานการณ์ทาง ยว./กบ., เวลา, ระยะทาง 

• กลุ่มสนบัสนุนทางการ กบ.ในกองพล 
– ส่วนสนับสนุนของกองพล  
– ขบวนสัมภาระกรม 
– ขบวนสัมภาระกองพัน 
– ขบวนสัมภาระกองร้อย 
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*สถานการส่งก าลังกองพล    และ ขบวนสัมภาระกรม กองพัน และกองร้อย 

^ 

II 

รบ 
II 

II 

รบ 
II 

พึ้นทีข่บวนสัมภาระกรม พึ้นทีข่บวนสัมภาระ กองพัน 

พึ้นที่สนับสนุนของกองพล 

กซ 

สกน 
ชศ รวม 

พร รวม 

ศพ รวม 

III 

พัก 
II 

พัก 
II 

พัก 
II 

พั
ก 

ศพ รวม 

หลัง 

III 

^ 
หน้า 

II 

II 

 
 

 
 

* 1    3    น้ า     ศพ    ซ่อม    เก็บซ่อม    ที่พยาบาลกองพล 
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ต าบลจ่าย สป.3 
xx 

ต าบลส่งก าลัง สป.5 
xxxx 

xx สกน. 

ต าบลจ่าย สป.1 
xx 

ต าบลรวบรวมศพ ศพ 
xx 

รวม 

ต าบลเก็บซ่อม กซ. 
xx xx 

ต าบลจ่ายน้ า xx 

ท่ีพยาบาลกองพล 
xx 

ต าบลซอ่มบ ารุง 

ส านักงานกระสุน ต าบลจ่าย สป.2,4 
xx 

เครื่องหมายทางทหาร (สสช.) 
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ส่วนสนับสนุนของกองพล 

• แบบสายยุทธ
บริการ 
– กอง พธ.พล. 

– กอง สพบ.พล. 

– พัน.ช.พล. 

– พัน.ส.พล. 

– พัน.สร.พล. 

• แบบพันธกิจ 
– พล.ร.9/พล.ร.ยน. 

• กรม.สน. 
– บก.และร้อย.บก 

– ส านักงานส่งก าลงั 

– ร้อย.สบร. 

– พัน.ขส. 

– พัน.ซบร. 

– พัน.สร.พล 

• แบบพันธกิจ 
– พล.ร.ยก/พล.ม 

• กรม.สน. 

– บก.และร้อย.บก 
 
 

– พัน.สบร. 

 

– พัน.ซบร. 

– พัน.สร.พล. 
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กองพัน 

ผู้รับผิดชอบ 
  

 
  

ฝ่ายอ านวยการ 
  

หน่วยรับการสนับสนุน 
  

หน่วยสนับสนุน 
  

ผู้บังคับกองพัน 

ฝ่ายส่งก าลงับ ารุง(ฝอ.4) 

นายทหารซ่อมบ ารุง/นายแพทย ์
/นายทหารยานยนต์ 

ร้อย.อวบ./ร้อย.ม./ร้อย.ป. 

ร้อย.บก./ร้อย.สสช. 
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กรม 

ผูรั้บผิดชอบ 
  

 
  

ฝ่ายอ านวยการ 
  

หน่วยรับการสนบัสนุน 
  

หน่วยสนบัสนุน 
  

ผู้บังคบัการกรม 

ฝ่ายส่งก าลงับ ารุง(ฝอ.4) 

นายทหารซ่อมบ ารุง/นายแพทย์ 
/นายทหารยานยนต์ 

ร้อย.นขต.กรม 

ร้อย.บก.กรม 
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กองพลแบบสายยุทธบริการ 
ผูรั้บผิดชอบ 
  

 
  

ฝ่ายอ านวยการ 
  

หน่วยรับการสนบัสนุน 
  

หน่วยสนบัสนุน 
  

ผู้บัญชาการกองพล 

ฝ่ายส่งก าลงับ ารุง(สธ.4) 

ฝ่ายสรรพาวุธ/ฝ่ายพลาธิการ/   
แพทย์/ผบ.ส.พล/ผบ.ช.พล. กองพนั/กรม/กองร้อยอสิระ 

กอง.พธ./กอง.สพ.เบา/พนั.สร.
พล./พนั.ส.พล./พนั.ช.พล. 
มทบ./จทบ. 
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กองพลแบบพนัธกจิ 

ผูรั้บผิดชอบ 
  

 
  

ฝ่ายอ านวยการ 
  

หน่วยรับการสนบัสนุน 
  

หน่วยสนบัสนุน 
  

ผู้บัญชาการกองพล 

ฝ่ายส่งก าลงับ ารุง(สธ.4) 

ผบ.กรม.สน. กองพนั,กรม,กองร้อยอสิระ 

กรม.สน. 
มทบ. 
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การส่งก าลังบ ารุงในกองพลแบบยุทธบริการ 

 2. ซ่อมประจ าหน่วยทุกสาย ซ่อม สน.โดยตรง สาย สพ.  
     ส. และ ช. อย่างจ ากัด  

 1. สก. สป.ทุกประเภท ( เว้น สป.5 ควบคุมโดย สกน.พล.) 

 3. บริการสาย พ. 

 4. บริการการขนส่ง จัดระเบยีบ จร. 

 5. สก.เบ็ดเตล็ด ( น้ า , แผนที่ , สป.สาย สบ.) 

 6. บริการอื่นๆ ( ก่อสร้าง, ซ่อมเส้นทาง, เก็บกู้ ส่งกลับ 
    ยุทโธฯ, ศพ, แรงงาน, การเก็บซ่อม และการภาพ 

สกน 
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การบริการอ่ืนๆ 
• การซ่อมบ ารุงเส้นทาง,การพราง,การก่อสร้างปรับปรุง

ท่ีตั้ง (พัน.ช.พล.) 

• การเก็บกู้ สป. (มว.ซบร.หน้า กอง สพบ.พล.) 

• การรวบรวม สป.เก็บซ่อม (ตอน สป.2-4 มว.สก. กอง พธ.พล.) 

• การแรงงาน (ตอนแรงงาน บก.กอง พธ.พล.) 

• การศพ (มว.การศพ กอง พธ.พล.) 

• การถ่ายภาพ (ตอนการภาพ พัน.ส.) 
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 พนั.ช. 

 พนั.ส.  กอง สพบ. 

 พนั.สร. 

 กอง พธ. 

   พนั.ปบค. 

 กรม.ป. 

 พนั.ปบค. บก.+ ร้อย.บก.  พนั.ปกค. 

พนั.ปตอ. 

พล.ร.,ม 

 บก.และ ร้อย. บก.พล.  ร้อย.ลว.ไกล ร้อย.บ.  ร้อย.สห.  พนั.ถ. 

 ร้อย.ลว. 

มว.ตถ.  พนั.ร.  พนั.ร.  พนั.ร. ร้อย.รสพ.  บก.+ ร้อย.บก. 

ร้อย.ค.หนัก 

 กรม.ร.ยย.  กรม.ร.ยย.  กรม.ร. 

บก.+ ร้อย.สสก. ร้อย.อวบ. ร้อย.อวบ. ร้อย.อวบ. ร้อย.สสช. 

กองพลแบบสายยุทธบริการ 
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การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ ์

• ส่ิงอุปกรณ์ประเภท 1 

• ส่ิงอุปกรณ์ประเภท 2 

    -  ควบคุม 

    -  ไม่ควบคุม 

• ส่ิงอุปกรณ์ประเภท 3 

• ส่ิงอุปกรณ์ประเภท 4 

• ส่ิงอุปกรณ์ประเภท 5 

• การรักษาพยาบาลและการส่งกลับ 

• การบริการศพ 
 

การบริการ 
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219 
รายการที่ไม่ควบคุม (ถังน้ามัน 20 ลิตร)  



220 
สายสรรพาวุธรายการที่ควบคุม (ปืนกลหนัก) 



221 

แลกถัง 20 ลติร/เตมิเตม็ 
ถังน้ามันเปล่าแลกถังเตม็ 



222 
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 สายทหารช่าง 



223 
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 



224 
การส่งกลับสายแพทย์ 



225 
สายการส่งศพกลับ 



การส่งก าลังบ ารุงในกองพลแบบพันธกิจ 

 2. ซ่อม สน.โดยตรง เว้น สป.สาย พ. และเครื่องบิน  

 1. สก. สป.ทุกประเภท ( เว้น สป.5 ควบคุมโดย สกน.พล. ,  

     ชิ้นส่วนซ่อมอากาศยาน) 

 3. บริการสาย พ. 

 4. บริการการขนส่ง จัดระเบยีบ จร. 

 5. บริการเบ็ดเตลด็ ( กซ. , สง่กลับ สป. , น้ าอาบ และทะเบียนศพ) 

สกน 
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กองพลแบบพันธกิจ 

หมายเหตุ 
•พนั.ปบค.155มม.ทบสนับสนุนให้เมื่อจ าเป็น 
•บก และ ร้อย.บก.พนั.ร.=บก.และ ร้อย.สสก.+ร้อย สสช. 

 กรม.ร.ยย.  กรม.ร.ยย.  กรม.ร. 

 บก.+ ร้อย.บก. ร้อย.ค.
หนัก 

 พนั.ร.ยย.  พนั.ร.ยย. 

ร้อย.อวบ. ร้อย.อวบ. 

 พนั.ร. 

บก.+ ร้อย.บก. ร้อย.อวบ. 

มว.ตถ. 

 กรม.สน. 

พนั.ซบร. 

พนั.สร. 

พนั.ขส. 

 สนง.สก.พล. 

ร้อย.สบร. 

บก.+ ร้อย.บก. 

พล.ร.9 

(105มม.ลจ.) 
 พนั.ปกค.  พนั.ปกค. 

 กรม.ป. 

 บก.+ ร้อย.บก.  พนั.ปบค.  พนั.ปตอ. 
(อจ.) 

 บก.และ ร้อย. บก.พล.  พนั.ช.  พนั.ส. 

 พนั.ลว. 

ร้อย.สห.  ร้อย.ลว.ไกล  ร้อย.ตถ. 

ร้อย.บ. 
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พล.ร.ยน. 

 กรม.สน. 

 บก.และ ร้อย บก. 

พนั.ซบร. 

พนั.สร. 

พนั.ขส. 

 สนง.สก.พล. 

ร้อย.สบร. 

ร้อย.อวบ. ร้อย.อวบ. ร้อย.สสก. ร้อย.อวบ.  บก.+ ร้อย.บก. 

 พนั.ร.ยย.  พนั.ร.ยย.  บก.+ ร้อย.บก. พนั.ร.ยน. 

 กรม.ร.ยย.  กรม.ร.ยย. กรม.ร.ยน.  กรม.ป. 

 พนั.ปบค.  พนั.ปบค.  พนั.ปบค.  บก.+ ร้อย.บก.  พนั.ปกค. 

 พนั.ปตอ. 

ร้อย.บ.  พนั.ส.  พนั.ลว. 

 บก.และ ร้อย. บก.พล.  พนั.ช. ร้อย.สห.  พนั.ถ.  ร้อย.ลว.ไกล  ร้อย.ตถ. 

กองพลแบบพันธกิจ 
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 พนั.ปกค.  พนั.ปกค. 

พล.ร.ยก. 

 บก.และ ร้อย. บก.พล.  พนั.ช. 

 พนั.ส.  พนั.ลว. 

 ร้อย.สห. 

 กรม.ป. 

 ร้อย.ลว.ไกล  ร้อย.ตถ. 

ร้อย.บ. 
 

 บก.+ ร้อย.บก. พนั.ปกค.อจ. พนั.ปตอ.อจ. 

 กรม.สน. 

 บก.และ ร้อย บก. 

พนั.ซบร. 

พนั.สร. 

พนั สบร. 

 พนั.ถ. 

 กรม.ร.ยก. 

 บก.+ ร้อย.บก.   .  พนั.ร.ยก. 

ร้อย.ร.ยานเกราะ ร้อย.ร.ยานเกราะ ร้อย.สสก. ร้อย.ร.ยานเกราะ  บก.+ ร้อย.บก. 

กองพลแบบพันธกิจ 
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กรม.สน. พล.ม, พล.ร.ยก. 

 บก.และ ร้อย บก. พนั.ซบร. พนั.สร. 

ร้อย.ขส. สนง.สก.พล. 

พนั.สบร. 

ร้อย. สบร. 

กรม.สน. พล.ร.9, พล.ร.ยน. 

 บก.และ ร้อย บก. พนั.ซบร. พนั.สร. พนั.ขส. 

สนง.สก.พล. 

ร้อย.สบร. 
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การสนับสนุนการช่วยรบ 
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หน้า 

^ 
กซ 

สกน 
ชศ รวม 

พร รวม 

ศพ รวม หลงั 

^ 

III 

พกั ศพ รวม 



แผนที่ดี…ในแง่การส่งก าลังบ ารุง 

• ทันเวลา 

• ถูกต้อง 

• อ่อนตัว 

• สมเหตุสมผล 

232 



การสนับสนุนในการปฏิบัติการรุก 
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การสนับสนุนในการปฏิบัติการรุก 

ความมุ่งหมายหลัก…การรักษาก าลงัชน+การด ารงไว้ซึ่ง
ความหนุนเนื่องในการเข้าตี 
ปัญหา 
o ความต้องการในการสนับสนุนมากขึ้น 
o ยุ่งยากในการขนส่ง------เน่ืองจาก สลก. ยาวขึ้น 
o ขีดความสามารถในการสื่อสารลดลง 
o ความต้องการในการ ซบร. + การทดแทนมากขึ้น 
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ข้อพิจารณาในการสนับสนุนการปฏบิัติการรุก 

o วาง ตส. ต่าง ๆ รวมทั้ง ต าบลซ่อมฯ ให้ล้ าไปข้างหน้า 
o เคลื่อนย้ายในเวลากลางคืน 
o เตรียม สป.3 ท่ีจะใช้เพ่ิมมากข้ึน 
o เพิ่มขีดความสามารถในการ ซบร.ยานพาหนะ 
o ใช้ ชุด ซบร.เคลื่อนท่ี+ชุด ซบร.หน้า ให้มากท่ีสุด 
o เตรียม สป.1 ( เสบียง ค.) ให้มากข้ึน 
o เตรียมส่งก าลังเพ่ิมเตมิทางอากาศ 
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ข้อพิจารณาในการสนับสนนุการปฏิบัติการรุก 

o แจกจ่ายด้วยวิธีส่งผา่นใหม้ากที่สุด 
o ผลักดัน สป. ไปข้างหน้าให้มาก 
o เพิ่มขีดความสามารถในการส่งกลับ และรักษาพยาบาลให้

มากข้ึนกว่าปกต ิ
o หน่วยสนบัสนุนควรจะมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่

เท่า ๆ กับหน่วยรับการสนับสนุน 
o เตรียมการใช้ สป. ของ ขศ. ท่ียึดได้ เช่น รยบ. และ สป. 3 
o ด ารงการติดต่อสือ่สาร 
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การสนับสนุนการปฏิบัติการตั้งรับ 
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การสนับสนุนการปฏิบัตกิารตั้งรับ 

o ความมุง่หมายหลกั…การหาโอกาสท่ีจะ   

    กลับมา  เป็นฝ่ายรุก โดยการท าลายความ 

    หนุนเน่ืองในการรุกของ ขศ. 

o ปัญหา… 
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ข้อพิจารณาทั่วไปในการสนับสนนุการตั้งรับ 

 จ ากัดการสะสม สป.5 และ สป.3 บริเวณกลาง พ.ท. การรบ
หลัก ซึ่งคาดว่าอาจจะถูกยึดได้และเตรียมการท าลายด้วย เมื่อ
จ าเป็น 

 ส่งก าลัง สป. ท่ีจ าเป็นยิ่ง โดยจัดเป็นวงรอบประจ า 

 ส่งก าลังเพ่ิมเติมในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัดและใช้วิธีแทรกซึม
เพื่อลดโอกาสท่ี ขศ. จะตรวจพบได ้

 วางแผนการฟื้นฟูหน่วย…เตรียมการทดแทนโดยเร็วท่ีสุด 
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ข้อพิจารณาทั่วไปในการสนับสนนุการตั้งรับ 

 เตรียมฟื้นฟูหน่วยโดยเร็วที่สุด 

 ส่งชุดซ่อมฯ ไปข้างหน้าให้มากที่สุด 

 รวมชุดซ่อมชนิดต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน และไปพร้อม ๆ กัน 

 วางแผนตั้งต าบลส่งก าลังในทางลึกตลอดทั้ง พท. ตั้งแต่ 

     ส่วนก าบังลงมา และ ให้มีความคล่องแคล่วใกล้เคียงกัน 
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การส่งก าลังบ ารุงในการตั้งรับ 

  สนับสนุนในการปฏิบัติการเชิงรุก 
  เน้น ถึงสภาพความพร้อมที่จะได้รับการ       
      สนับสนุน 
  การก าหนดความเร่งด่วนการใช้จ่าย  
      สป. 5 
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การสนับสนุนการปฏิบัติการร่นถอย 
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การสนับสนุนการปฏิบัตกิารร่นถอย 

• ความมุ่งหมายหลัก…การเคลื่อนย้าย
มาข้างหลัง+ออกห่างจาก ขศ. 

• ปัญหา…ความซับซ้อนของการปฏิบัติ
ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกันในการสนับสนุน 
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ข้อพิจารณาการสนับสนุนการร่นถอย 

 แบ่ง+วางส่วนสนับสนุนมาในทางลึกยังพื้นท่ีข้างหลัง 
 วางแผนจ ากัดการส่งก าลังเพิ่มเติมไปข้างหน้าเท่าที่จ าเป็น 
  ส าหรับการรบ ถ้าส่ิงไหนไม่จ าเป็นให้วางแผนส่งกลับแต่เน่ินๆ 
 วางแผนส่งกลับ สป. และยุทโธปกรณ์ มายังต าบลส่งก าลังที ่
   วางไว้ตามเส้นทางถอนตัว 
 วางแผนการท าลาย สป.และยุทโธปกรณ์ (เว้น สป.สาย พ.) 
   ที่ไม่สามารถส่งกลับได ้
 เน้นถึงการเปิดเส้นทางการส่งก าลัง และ การส่งกลับ 
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ข้อพิจารณาการสนับสนุนการร่นถอย 

 วางแผนการถอนตัวของหน่วยสนับสนุนทางการแพทย์ที่อยู่ 
   ข้างหน้า แต่เนิ่นเท่าที่จะท าได ้
 วางแผนใช้การส่งกลับทางอากาศให้มากที่สุด 
 เน้นถึงการส่งกลับยุทโธปกรณ์ท่ีล้นมือของหน่วย ซบร.หน้า  
 โดยใช้ ถ.หรือรถรบอ่ืน ๆ ท่ีอาวุธใช้การไม่ได้ ลากรถคันอ่ืน ๆ 
   ที่ช ารุดกลับ 
 วางแผนเคลื่อนย้ายหน่วยสนับสนุนที่ไม่ส าคัญมาข้างหลังแต่

เนิ่น 
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ข้อพิจารณาการสนับสนุนการร่นถอย 

 วางแผนส่งก าลังบ ารุงเพ่ิมเติม และ การส่งกลับ
ในเวลากลางคืน/ทัศนวิสัยจ ากัด  
 ระมัดระวังต่อการปฏิบัติการของข้าศึกในพ้ืนที ่
     ส่วนหลัง 
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