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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
          “นโยบาย อยูเหนือ ยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตร  อยูเหนือ ยุทธวิธี 
  ยุทธศาสตร     มีอิทธิพลตอ นโยบาย 
  ยุทธวิธี     มีอิทธิพลตอ ยุทธศาสตร  
 การสงกําลังบาํรุง  เปนตัวจํากัดและมีอิทธิพลตอ  ทั้งยุทธวิธี และยุทธศาสตร  
 การสงกําลังบาํรุง    จึงมีอิทธิพล ตอ นโยบาย ดวย ” 
 
 คงไมมีนักยุทธศาสตรและนักการทหารคนใดปฏิเสธความจริงที่กลาวขางตน  ดังนั้นการวางแผน
ทางทหารในแตละระดับของสงคราม ไมวาจะเปนระดับยุทธศาสตร ยุทธการ หรือยุทธวิธี จึงตองคํานึงถึง
การสงกําลังบํารุง ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญ ตอความสําเร็จ ในทุกระดับ 

ในการปฏิบัติการทางทหาร งานดานการสงกําลังบํารุงจัดไดวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง และ
ครอบคลุมความรับผิดชอบอยางกวางขวาง เพราะเปนงานที่มีเปาหมายมุงใหการสนับสนุนทั้งปวง  ทั้งใน
สวนที่เกี่ยวของกับกําลังพล ส่ิงอุปกรณ ยุทธภัณฑ ยุทโธปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก และการบริการตาง ๆ  
ทั้งนี้ อาจกลาวไดวา เปาหมายหลักของงานดานการสงกําลังบํารุง คือ การสนับสนุนหนวยกําลังรบใหมีความ
พรอมสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องนั่นเอง ดวยเหตุนี้ การสงกําลังบํารุงจึงเปน
งานที่ตองมีหลักการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน   เพื่อใหระบบงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยราบรื่น  

หลักการสําคัญที่จะชวยใหการสนับสนุนหนวยกําลังรบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามความมุง
หมาย คือ ตองสนองตอบตอความตองการ การดําเนินงานไมยุงยากซับซอน มีความออนตัวสามารถปรับให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได  ประหยัด  สามารถใหการสนับสนุนไดอยางเพียงพอกับความ
ตองการ มีความตอเนื่องในการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงระหวางปฏิบัติการ และตองปลอดภัยจากการ
ขัดขวางของฝายตรงขาม นอกจากนี้เพื่อใหงานสงกําลังบํารุงบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคได  จึง
จําเปนตองมีการวางแผนและการสนับสนุนขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ   รวมถึงการกําหนดวิธีการปฏิบัติ
ในการสงกําลังบํารุงใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน    ซ่ึงรายละเอียดทั้งหมดนี้จะไดกลาวถึงในบทตอไป 
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บทที่ ๒ 
หลักการและแนวทางปฏิบัติในการสงกําลังบํารุง 

 
๑. กลาวโดยทั่วไป 

หลักการ พันธะกิจ และองคประกอบของกรรมวิธีการสงกําลังบํารุง เปนรากฐานนําไปสูความพรอม
ของปฏิบัติการสนับสนุนดานการสงกําลังบํารุง ซ่ึงประกอบดวย การสนองตอบความตองการ ความงาย 
ความออนตัว การประหยัด ความพอเพียง ความตอเนื่อง และความปลอดภัย ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางเพื่อ
วางแผนและดําเนินการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงสําหรับการปฏิบัติการทางเรือ ตลอดจนเปนแนวทาง
สําหรับผูบัญชาการกองกําลังที่จะประมาณการขีดความสามารถในการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงได รวมถึง
นักวางแผนสงกําลังบํารุง ซ่ึงตองดําเนินการใหแนใจวาองคประกอบที่จําเปนทั้งหมดและขีดความสามารถ
ของระบบสงกําลังบํารุงไดถูกหลอมรวมเขาดวยกัน  ส่ิงเหลานี้แสดงถึงความเขมแข็งที่ตองมีในสวนของการ
ปฏิบัติการสนับสนุน และแสดงใหเห็นจุดออนที่จะถูกนําไปใชเปนประโยชนในการโจมตีระบบการสงกําลัง
บํารุงของฝายตรงขาม 
 
๒. หลักการสงกําลังบํารุง 
 ๒.๑ การสนองตอบความตองการ หมายถึง การสนับสนุนใหตรงกับความตองการอยางทันเวลา และ
ตามสถานที่ที่กําหนด ซ่ึงนับเปนหลักที่สําคัญที่สุดของการสงกําลังบํารุง โดยการวางแผนการสงกําลังบํารุง
จะตองแนใจวา  มีแหลงสงกําลังบํารุงอยางเพียงพอที่จะสนองตอบความตองการของหนวยกําลังรบเปน
ประเด็นสําคัญ  ทั้งนี้ผูวางแผนจะตองมีแนวทางที่ชัดเจนและตองมีการประสานงานกันอยางถูกตองและ
กระจางชัด ระหวาง      ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังรบกับผูรับผิดชอบดานการสงกําลังบํารุง เพื่อใหหนวยรับ
การสนับสนุนมีความมั่นใจไดวาจะไดรับการสนับสนุนดานการสงกําลังบํารุง ไดทันตามเวลาและสถานที่ที่
วางแผนไว ในการนี้จําเปนตองมีแหลงสนับสนุนสํารอง และแผนสํารองไวดวย 
 ๒.๒ ความงาย หมายถึง การดําเนินงาน และกรรมวิธีตาง ๆ จะตองไมยุงยากซับซอน ขจัดขั้นตอนที่ไม
จําเปนออกใหเหลือนอยที่สุด เพื่อใหการสงกําลังบํารุงดําเนินไปอยางคลองตัว สะดวก รวดเร็ว และทันตอ
ความตองการ ทั้งนี้จะตองไมขัดตอระเบียบ และหลักการประหยัด ระบบการสงกําลังบํารุงที่ดีควรหลีกเลี่ยง
แบบฟอรมที่ตองกรอกขอความตาง ๆ โดยที่ไมไดนําขาวสารที่กรอกนั้นมาใชประโยชน ตองไมผานสายงาน
และเจาหนาที่มาก ตลอดจนตองไมมีการขออนุมัติกันหลายลําดับชั้น ความงายนี้ยังหมายถึง การใชส่ิง
อุปกรณที่ใชรวมกันไดหลาย ๆ รายการ สามารถใชงาน ถอดประกอบ และซอมบํารุงไดโดยงายอีกดวย 
รวมถึงคําสั่ง และ ระเบียบปฏิบัติจะตองสงเสริมความงาย 
 ๒.๓ ความออนตัว หมายถึง การปรับเปลี่ยนการสงกําลังบํารุงตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป งานดาน
การสงกําลังบํารุงจะตองมีความออนตัวเพียงพอที่จะสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ ไดแก ภารกิจที่เปลี่ยนไป การ
ปรับเปล่ียนแนวความคิดในการปฏิบัติการรบ และสถานการณที่เปลี่ยนไป  ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของการ
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ปฏิบัติการทางเรือ ความเขาใจอยางละเอียดถึงความตั้งใจของผูบังคับบัญชาหนวยกําลังรบจะชวยใหผูวาง
แผนการสงกําลังบํารุง สามารถสนับสนุนตามความตองการของหนวยกําลังรบไดอยางถูกตองและตอเนื่อง 
ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ดวย อันไดแก การวางแผนทางเลือกอื่น ๆ ไว   การคาดการณการใช
พัสดุสํารอง และการใชพัสดุมากเกินไป   การจัดองคกรตามลักษณะงานของหนวยสนับสนุนในหนวยรบ
เปนตัวอยางของการปรับปรุงในเรื่องของความออนตัวของการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงเพื่อใหตรงกับ
ความตองการของการปฏิบัติการรบตามที่คาดไว 
 ๒.๔ การประหยัด หมายถึง การใชกําลังพล ส่ิงอุปกรณ การบริการ และ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
สงกําลังบํารุงเทาที่จําเปน ใหคุมคามากที่สุด โดยคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเปนสําคัญ จะตอง
เพงเล็งในเรื่องการปรนนิบัติบํารุง และซอมบํารุงสิ่งอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดนานที่สุด 
 ๒.๕ ความพอเพียง หมายถึง การใหการสนับสนุนอยางเพียงพอ เพื่อใหหนวยสามารถปฏิบัติภารกิจได
อยางสมบูรณ ไมขาดแคลน แตไมเหลือเฟอ ความพอเพียงเปนทั้งศิลปและศาสตร ที่นักการสงกําลังบํารุง
จะตองประมาณการทางดานการสงกําลังบํารุง อยางละเอียดครบถวนบริบูรณ ประเมินถึงทรัพยากรขั้น
พื้นฐาน ใหสอดคลองกับความตองการ ความจําเปน ความเรงดวน และการจัดองคกรใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปนอยู 
 ๒.๖ ความตอเนื่อง หมายถึง การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงในระหวางปฏิบัติการรบ ดวยการรักษา
ระดับของการสงกําลังบํารุงตามความตองการใหแกหนวยกําลังรบในชวงเวลาที่ยังไมทราบแนนอนไวใหได 
โดยจะตองดําเนินการทุกวิถีทางที่จะรักษาระดับการสงกําลังบํารุงในสวนที่จําเปนอยางนอยที่สุดไว
ตลอดเวลา   การดําเนินการดังกลาวไดนั้น จะตองอาศัยการวางแผนการสงกําลังบํารุงที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จะตองสอดคลองกับความประหยัด  การสนองตอบความตองการ และความออนตัว  ทั้งนี้ ความสามารถใน
การรักษาและปองกันพาหนะลําเลียงพัสดุตาง ๆ ภายในพื้นที่ปฏิบัติการ ก็มีอิทธิพลตอการรักษาระดับการสง
กําลังบํารุงดวย 
 ๒.๗ ความปลอดภัย หมายถึง การสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงตองไมถูกขัดขวางอยางรุนแรงดวย
การกระทําของขาศึก และดวยการบีบบังคับอยางเขมงวดจนเสียภารกิจจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
ฝายเดียวกัน 
 หลักการของการสงกําลังบํารุงในแตละหัวขอจะมีอิทธิพลไมเทากัน โดยปกติจะมีเพียงหนึ่งหรือ
สองหลักการเทานั้น  ที่เหมาะสมกับสถานการณหนึ่ง ๆ  บางครั้งหลักการดังกลาว อาจจะทําใหเกิดความ
ตองการที่ขัดแยงกันได  ซ่ึงขึ้นอยูกับสถานการณ  ตัวอยางเชน  ถาตองการใหมีการสนองตอบความตองการ
มาก  ก็อาจจะเปนการไมประหยัด หลักการของการสงกําลังบํารุงจึงเปนเพียงแนวทางในการวางแผนเทานั้น  
ไมใชจะตองดําเนินการไปตามที่กลาวไวแตเพียงอยางเดียว ดังนั้น การจะกําหนดวาจะใชหลักการในหัวขอ
ใด จะตองดูลําดับความเรงดวนในแตละสถานการณเปนสําคัญ และพิจารณาถึงอิทธิพลที่มีตอการพัฒนาใน
การวางแผนการสนับสนุนของฝายเราดวย 

๓. การจัดดินแดน 
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การจัดดินแดน เพื่อกําหนดความรับผิดชอบแกหนวยและสายงานทางทหารระดับตาง ๆ ให
สอดคลองกับสภาพการยุทธที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงการใชพื้นที่เพื่อการรบและการชวยรบอยาง
เหมาะสม การวางน้ําหนักในการใชกําลังใหเกิดประโยชนสูงสุดแกการรบ ตลอดจนความมีเอกภาพในการ
บังคับบัญชาในแตละพื้นที่ การจัดดินแดนดังกลาว แมสภาพการยุทธจะสงผลใหตองมีการเปล่ียนแปลงแนว
เสนเขตตาง ๆ แตรูปแบบและหลักการปฏิบัติในแตละพื้นที่จะยังคงเดิม รวมทั้งตองดํารงความตอเนื่องไว
เพื่อใหเกิดเอกภาพในการปฏิบัติ 

การจัดดินแดน อาศัยขอพิจารณาทางทหารที่เกี่ยวกับ การปองกันประเทศ การคุกคามจากภายนอก 
การสนับสนุนดานกําลังพล และดานการสงกําลังบํารุง ซ่ึงสามารถแยกออกเปนสองกรณี คือ การจัดดินแดน
ยามปกติ และ การจัดดินแดนยามสงคราม การจัดดินแดนยามปกติ/ยามสงคราม จะตองมีความสัมพันธและ
สอดคลอง เพราะเมื่อประเทศเขาสูภาวะสงคราม กําลังทหารที่รับผิดชอบอยูในพื้นที่ยามปกติตองสามารถเขา
ปฏิบัติการ จากที่ตั้งปกติไปยังพื้นที่การรบ โดยไมสับสนและเหน็ดเหนื่อย ทั้งยังตองทันตอสถานการณที่
เกิดขึ้น 
 ๓.๑ การจัดดินแดนยามปกติ เปนการแบงมอบความรับผิดชอบพื้นที่ใหกับหนวยรองตามลําดับ เพื่อเปน
เครื่องประกันการปฏิบัติทางยุทธการ และการสงกําลังบํารุงไดอยางมีประสิทธิภาพในอันที่จะสนับสนุน
หนวยกําลังรบไดอยางเพียงพอและตอเนื่อง 
 ๓.๒ การจัดดินแดนยามสงคราม เปนการกําหนดขอบเขตดินแดนภายใน และ/หรือภายนอกประเทศ ใน
ภาวะที่เกิดหรือใกลจะเกิดสงคราม โดยมีความมุงหมายเพื่อใหฝายทหารไดใชอํานาจในการจัดระเบียบ และ
ปกครองบังคับบัญชากําลังและกิจการทั้งปวง ภายในดินแดนที่ไดกําหนดขึ้นนั้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย
อยางเปนเอกภาพ และบังเกิดผลดีแกการปฏิบัติการยุทธซ่ึงประกอบดวยการรบ การสนับสนุนการรบ และ
การสนับสนุนการชวยรบเพื่อใหไดมาซึ่งชัยชนะตอขาศึก รวมทั้งลดพื้นที่ความเสียหายอันจะเกิดจากการ
ปฏิบัติการยุทธและภัยสงครามใหเหลือนอยที่สุด ซ่ึงแบงเปนเขตตาง ๆ ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ เขตสงคราม คือ พื้นที่ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ซ่ึงเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของ
โดยตรงกับการดําเนินสงคราม โดยขนาดของเขตสงครามจะขึ้นอยูกับขนาดของกรณีพิพาท 
 ๓.๒.๒ เขตยุทธบริเวณ เปนสวนหนึ่งของเขตสงครามซึ่งใชในการยุทธ หมายถึง พื้นที่ทางบก ทาง
ทะเล และทางอากาศ ไมวาจะอยูภายในหรือภายนอกประเทศ ซ่ึงใชหรือคาดวาจะใชในการยุทธโดยตรง 
ภายใตการบังคับบัญชาอยางเปนเอกภาพของผูบัญชาการยุทธบริเวณ ตามปกติแบงออกเปนสองสวนคือ เขต
หนา และเขตหลัง 
 ๓.๒.๒.๑ เขตหนา หมายถึง พื้นที่สวนขางหนาของยุทธบริเวณ ที่จําเปนสําหรับหนวยรบใน
การปฏิบัติการยุทธอยางแตกหักเพื่อเอาชนะขาศึก และสําหรับหนวยสนับสนุนตาง ๆ ในการชวยรบโดย
ฉับพลันใหแกกําลังรบเหลานั้น นอกจากนั้น เขตหนายังหมายรวมถึงพื้นที่ระวังปองกันที่ลึกเขาไปใน
ดินแดนขาศึก ที่ผูบังคับหนวยสามารถควบคุมสถานการณการรบในการดําเนินกลยุทธของกําลังรบภาคพื้น 
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การใชอํานาจการยิง และการใชกําลังทางอากาศ หรือยุทธวิธีที่อยูในความควบคุมและบังคับบัญชาของตนได
อีกดวย 
 ๓.๒.๒.๒ เขตหลัง หมายถึง พื้นที่สวนขางหลังของยุทธบริเวณ ที่เปนแหลงสนับสนุน
ทั่วไปโดยทันทีแกการปฏิบัติการยุทธ และการชวยรบในเขตหนา เปนเขตที่ประกอบดวย เสนทางคมนาคม 
สถานีขนถายสินคาทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ฐานสงกําลังบํารุง เพื่อใชในการสงกําลัง การซอมบํารุง การ
สงกลับ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการสนับสนุนและการสงกําลังบํารุงใหหนวยสนามในยุทธ
บริเวณอยางใกลชิด 
 ๓.๒.๓ เขตภายใน คือ พื้นที่อันเปนดินแดนของชาติซ่ึงอยูนอกเหนือจากพื้นที่ที่เปนยุทธบริเวณ 
เปนพื้นที่ที่มิไดใชเพื่อการยุทธ เขตภายในจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการยุทธ หรือไมอยางไรมิไดเปน
เครื่องกําหนดเขตภายใน กิจการทั้งปวงในเขตนี้เปนที่ตั้งของการสนองความตองการของกองกําลังในยุทธ
บริเวณเปนแหลงทรัพยากร โรงงาน แหลงผลิต ฐานทัพเรือ และเปนฐานสงกําลังบํารุง เพื่อสนับสนุน
ปฏิบัติการในยุทธบริเวณอยางตอเนื่อง 
 จากขอจํากัดของลักษณะพื้นที่ของประเทศไทย การกําหนดเขตยุทธบริเวณอาจจําเปนตองใชพื้นที่
ภายในประเทศเปนจํานวนมาก และอาจเกิดกรณีที่ยุทธบริเวณอยูภายในประเทศ ขอบเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบของที่ตั้งทางการสงกําลังบํารุงสําหรับหนวยสงกําลังบํารุงประจํายุทธบริเวณกับหนวยสงกําลัง
บํารุงในเขตภายในอาจมีการเหลื่อมทับกัน จากสภาวะดังกลาวงานสงกําลังบํารุงจะตองแยกออกจากกัน 
เนื่องจากขอบเขตของงานและลักษณะของงานที่แตกตางกัน หนวยสงกําลังบํารุงในเขตภายในจะตองมีการ
เตรียมการใหสามารถเปนฐานการสงกําลังบํารุงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหนวยในยุทธบริเวณได
อยางตอเนื่อง โดยอาจจัดตั้งคลังรวบรวมสิ่งอุปกรณไวตั้งแตในภาวะปกติ และในยามสงคราม หากการสง
กําลังบํารุงจากเขตภายในโดยตรงไมสะดวก อาจจัดตั้งที่รวบรวมสิ่งอุปกรณเปนลักษณะคลังยอยหรือคลัง
สนามขึ้นในเขตหลังของยุทธบริเวณ เพื่อเชื่อมตอการสงกําลังใหกับกองทัพอีกชั้นหนึ่ง 

๔. ระดับของการสงกําลังบํารุง 
 ๔.๑ การสงกําลังบํารุง ระดับยุทธศาสตร         

เปนการสงกําลังบํารุง ระดับชาติ ซ่ึงตองสนับสนุนและดํารงความพรอมของกองกําลัง ที่ปฏิบัติการ
เพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ และดํารงวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรชาติ การสงกําลังบํารุงระดับนี้เปนการ
ดํารงความพรอมในระยะยาว  ไดแก การระดมสรรพกําลัง ทรัพยากรหรือพัสดุภัณฑ ที่อาจไดมาจากทั้ง
อุตสาหกรรมทหารและความรวมมือจากหนวยงานฝายพลเรือนตามนโยบายของรัฐบาลเปนสําคัญ  
 ๔.๒ การสงกําลังบํารุงระดับยุทธการ 

เปนการสงกําลังบํารุง ในระดับรองจากการสงกําลังบํารุงระดับยุทธศาสตร เปนการสนับสนุนและ
ดํารงความพรอมของกองกําลัง เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรทหาร และยุทธศาสตรทางเรือ โดย
เกี่ยวของกับการประสานงานและวางแผนระหวางหนวยรบกับหนวยสนับสนุนการรบในยุทธบริเวณเพื่อ
สนับสนุนปฏิบัติการหลัก การสงกําลังบํารุงในระดับนี้เปนตัวเชื่อมโยงของการสงกําลังบํารุงในระดับ
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ยุทธศาสตรและระดับยุทธวิธี ซ่ึงจะสงผลใหการสงกําลังบํารุงระดับยุทธวิธี ประสบผลสําเร็จตามไปดวย  
ไดแก การจัดตั้งฐานสงกําลังบํารุงสวนหนา หรือ การจัดตั้งฐานสงกําลังบํารุงลอยน้ํา การจัดหาอูลอย หรือ
ฐานซอมบํารุงตามพื้นที่ตาง ๆ  
 ๔.๓ การสงกําลังบํารุงระดับยุทธวิธี 

การสงกําลังบํารุงระดับนี้มุงเนนในการวางแผนและสนับสนุนภายในหรือระหวางกองกําลังเฉพาะ
กิจตาง ๆ โดย หนวยกําลังระดับยุทธวิธี จะรับการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ จากระดับยุทธการมาอีกตอหนึ่ง 
สําหรับการสงกําลังบํารุงทางเรือในระดับนี้ ไดแก  การซอมบํารุงยุทโธปกรณที่เกิดความเสียหาย  การจัดการ
เกี่ยวกับสินคา น้ํามันเชื้อเพลิง อาวุธยุทโธปกรณ การเคลื่อนยายหรือขนสง ส่ิงอุปกรณทางทหาร บุคลากร 
และการบริการดานสุขภาพ ภายในหนวยกําลังนั้น ๆ เชน การสงกําลังบํารุงใหกับนาวิกโยธินในการยกพล
ขึ้นบก โดยมีหนวยสนับสนุนภายในกองกําลัง รวมถึงการสนับสนุนในการโจมตีฝงทางอากาศดวย 
 การสงกําลังบํารุงที่ดี เปนศิลปะที่ตองผสมผสานการสงกําลังบํารุงระดับตาง ๆ ใหสอดคลองกับการ 
จัดดินแดนโดยตองเริ่มตนมาตั้งแตขั้นการผลิต (กรรมวิธี)  จนถึงไดผลผลิตออกมา ในแตละระดับของการสง
กําลังบํารุงนั้น จะตองมีการจัดองคกรและการฝกฝนที่ดี ประกอบกับมีหนวยงานฝายพลเรือนตาง ๆ ใหการ
สนับสนุนดวย เพื่อใหการสงกําลังบํารุงเปนไปอยางตอเนื่อง จึงจะนําไปสูความสําเร็จแหงชัยชนะไดในที่สุด  
ในรูปที่ ๒ - ๑ แสดงถึงความสัมพันธระหวางการจัดดินแดน กับระดับของการสงกําลังบํารุง 
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เขตสงคราม 
                                                                                                                                                 การจัด
ดินแดน 
                เขตภายใน                        เขตยุทธบริเวณ 
                                                                        เขตหลัง            เขตหนา 
 
 
   แหลง         การระดม        ฐาน             เสนทางลําเลียง 
ทรัพยากร     สรรพกําลัง      ทัพเรือ             
                        
 
 
            การสงกําลังบํารุง 
            ระดับยุทธศาสตร 

           การสงกําลังบํารุง           ระดับการ 
               ระดับยุทธการ         สงกําลัง

บํารุง 
              การสงกําลังบํารุง 
                 ระดับยุทธวิธี 
              รูปที่ ๒-๑ ความสัมพันธของการจดัดินแดนและระดับการสงกาํลังบํารุง 

 
๕. พันธะกิจการสงกําลังบํารงุของกองทัพเรือ 

การสงกําลังบํารุง เปนงานหนึ่งในการสนับสนุนการชวยรบ ซ่ึงประกอบดวย การวางแผน การ
ปฏิบัติการสนับสนุนหนวยที่เกี่ยวกับงานชวยรบ รวมทั้งกิจกรรมทั้งปวงนอกเหนือไปจากการยุทธ เพื่อ
สนับสนุนทุกวิถีทางใหหนวยสามารถทําการรบใหไดชัยชนะในที่สุด หรืออีกนัยหนึ่งคือการจัดใหมีส่ิง
อุปกรณ และการบริการอยางเพียงพอ ทันเวลาและตอเนื่อง เพื่อที่จะไดปฏิบัติการสําเร็จตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย 
 การสงกําลังบํารุงนั้น จัดวาเปนงานที่สําคัญเปนอยางยิ่งและครอบคลุมภาระรับผิดชอบไวอยาง
กวางขวาง ดังนั้นเพื่อใหการสงกําลังบํารุงดําเนินไปดวยความคลองตัวและสะดวกแกการจัดหนวยรับผิดชอบ 

ขอบเขตการสงกําลังบํารุงระดับตาง ๆ 
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จึงไดมีการแบงงานดานการสงกําลังบํารุงออกเปน ๖ สาขา ซ่ึงมีหนวยงานรับผิดชอบหลักรวมกับหนวย
เกี่ยวของ ดําเนินงานโดยใชหลักการสงกําลังบํารุงมาพิจารณา งานทั้ง ๖ สาขา  ประกอบดวย 

๑. การสงกําลัง 
๒. การซอมบํารุง 
๓. การขนสง 
๔. การฐานทัพ 

๕. การบริการทางการแพทย 
๖. การบริการกําลังพลและอื่น ๆ 

 ๕.๑ การสงกําลัง หมายถึง การกระทําและการจัดหนวย เพื่อสนับสนุนหนวยทหารดานพัสดุตามที่หนวย
จําเปนตองมีไวใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมในลักษณะนี้ เกี่ยวของกับการ
กําหนดความตองการ การจัดหา การเก็บรักษา การแจกจาย การจําหนายพัสดุหรือยุทโธปกรณ การวิจัยและ
พัฒนา 
 ๕.๑.๑ การกําหนดความตองการ เปนการกําหนดหรือการเสนอ หรือคําขอในเรื่อง ส่ิงของตาม
จํานวน และในเวลาที่บงใช หรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว 
 ๕.๑.๒ การจัดหา เปนการที่จะใหไดมาซึ่งพัสดุตามความตองการในระดับตาง ๆ ตามแผนการ
จัดหา การจัดหากระทําไดตามลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
 ๕.๑.๒.๑ การจัดซื้อ และการจาง ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุ ตลอดจนขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติและคําสั่งของทางราชการที่เกี่ยวของ   
 ๕.๑.๒.๒ การจัดทําเอง ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พัสดุใด
ที่กองทัพเรือจัดทําขึ้นเองได ใหพิจารณาใชพัสดุนั้นกอนที่จะดําเนินการจัดซื้อ จาง หรือเชา 
 ๕.๑.๒.๓ การโอน หรือการแลกเปลี่ยน ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ ตลอดจนขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติและคําสั่งของทางราชการที่เกี่ยวของ 
 ๕.๑.๒.๔ การเชา ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ตลอดจน
ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติและคําสั่งของทางราชการที่เกี่ยวของ 
 ๕.๑.๒.๕ การดัดแปลง พัสดุที่เหลือใช เกินความตองการ ลาสมัย เสื่อมสภาพ หรือชํารุดจน
ใชราชการไมไดที่จําหนายบัญชีแลว แตอาจดัดแปลงเปนพัสดุใชในกิจการอื่น ๆ ได ใหดําเนินการขออนุมัติ
ดัดแปลงเพื่อจายใชราชการตอไป 
 ๕.๑.๒.๖ การไดรับความชวยเหลือ ใหปฏิบัติตามขอตกลงในการชวยเหลือนั้น ๆ 
 ๕.๑.๓ การเก็บรักษา หมายถึง การจัดเก็บ ดูแล รักษา ใหพัสดุมีความพรอมใช โดยใหปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ตลอดจนขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติและคําสั่งของทางราชการที่
เกี่ยวของ 
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 ๕.๑.๔ การแจกจาย เปนกรรมวิธีที่จะทําใหผูที่ไดกําหนดความตองการไวและเสนอความตองการ
นั้น ไดรับสิ่งที่ตองการสมความประสงค คือไดรับสิ่งที่ตองการถูกตองทั้งชนิดและจํานวน ภายในระยะเวลา
และตามตําบลที่ตองการแจกจาย การแจกจายใน ทร. เปนการแจกจายจากคลังพัสดุ โดย คลังพัสดุใน ทร. 
แบงออกเปน ๓ ระดับ ดังนี้ คลังใหญ คลังสาขา และ คลังยอย 
 ๕.๑.๔.๑ คลังใหญ หมายความถึง คลังของหนวยเทคนิค ไดแก คลังดังตอไปนี้ 
 ๕.๑.๔.๑.๑ คลังพลาธิการ 
 ๕.๑.๔.๑.๒ คลังพัสดุการชาง 
 ๕.๑.๔.๑.๓ คลังเครื่องสรรพาวุธ 
 ๕.๑.๔.๑.๔ คลังเวชบริภัณฑ 
 ๕.๑.๔.๑.๕ คลังเครื่องมือเดินเรือ และอุตุนิยมวิทยา 
 ๕.๑.๔.๑.๖ คลังวิทยาศาสตร 
 ๕.๑.๔.๑.๗ คลังเครื่องชวยการศึกษาและตํารา 
 ๕.๑.๔.๑.๘ คลังพัสดุการขนสง 
 ๕.๑.๔.๑.๙ คลังพัสดุชางโยธา 
 ๕.๑.๔.๑.๑๐ คลังอิเล็กทรอนิกส 
 ๕.๑.๔.๑.๑๑ คลังพัสดุอากาศยาน 
 ๕.๑.๔.๒ คลังสาขา หมายความถึง คลังของฐานทัพเรือตาง ๆ ไดแกคลัง ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑.๔.๒.๑ พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ มีคลังตาง ๆ ดังนี้ 
 ๕.๑.๔.๒.๑.๑ คลังศูนยสงกําลัง ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 ๕.๑.๔.๒.๑.๒ คลังเวชบริภัณฑ ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ 
 ๕.๑.๔.๒.๑.๓ คลังฐานสงกําลังบํารุงทหารเรือตราด 
 ๕.๑.๔.๒.๒ คลังฐานทัพเรือสงขลา 
 ๕.๑.๔.๒.๓ คลังฐานทัพเรือพังงา 

อนึ่ง คลังสาขาอาจเพิ่มหรือยุบก็ได แลวแตกองทัพเรือจะเห็นสมควร 
 ๕.๑.๔.๓. คลังยอย ไดแก คลังประจําหนวยตาง ๆ ที่มีเจาหนาที่คลังพัสดุยกเวนคลังที่ได
กลาวไวแลวขางตน 

 ๕.๑.๕ การจําหนาย กระบวนการของการจําหนาย เร่ิมขึ้นเมื่อมีสวนประกอบของอุปกรณ หรือ
อุปกรณหลักที่สําคัญ ตองเคลื่อนยายออกจากพื้นที่ปฏิบัติการ สําหรับการซอมทํา การเปลี่ยนทดแทน หรือ
เมื่อครบตามอายุการใชงาน ในหวงเวลาสงครามหรือในยามสงบอุปกรณหลักบางอยาง อาจจะยังมีความ
จําเปนตองนํากลับเขาสูพื้นที่ปฏิบัติการอีกครั้ง หลังจากที่เสื่อมสภาพและไดรับการปรับปรุงใหมแลว ในการ
ดําเนินการจําหนายพัสดุของ ทร. จะปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ตลอดจน
ขอบังคับ  ระเบียบปฏิบัติ  และคําสั่งของทางราชการที่เกี่ยวของ 
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 ๕.๑.๖ การวิจัยและพัฒนา หมายถึง การพิจารณากําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน และกํากับการในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาระบบการสงกําลังบํารุงของกองทัพเรือ 
 ๕.๒ การซอมบํารุง คือ การกระทําใด ๆ เพื่อบํารุงรักษาใหยุทโธปกรณอยูในสภาพที่ใชราชการได หรือ
เพื่อใหยุทโธปกรณที่ใชราชการไมได กลับคืนสูสภาพที่ใชราชการได การซอมบํารุงยุทโธปกรณมี
ความหมายรวมถึงการปรนนิบัติบํารุง การตรวจสภาพ การใหบริการ การแยกประเภทตามสภาพการใชงาน
ได การซอมแก การซอมใหญ การซอมสราง การดัดแปลงแกไข และการซอมคืนสภาพ ในเรื่องของอุปกรณ
หลักหรือระบบอาวุธนั้นจะมีการจัดทําโดยใชระบบสนับสนุนการสงกําลังบํารุงรวม (ILS - Integrated 
Logistics Support) เขามาดําเนินการ ซ่ึงระบบสนับสนุนการสงกําลังบํารุงรวมนี้จะนํามาใชตั้งแตขั้นตอน
ของการจัดหา ของระบบอาวุธหรืออุปกรณหลักนั้น และจะมีการซอมบํารุงตามวงรอบเพื่อใหระบบหลักนั้น 
ๆ ไดมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น  สําหรับการซอมบํารุงของกองทัพเรือ แบงออกเปน ๓ ระดับ คือ 
 ๕.๒.๑ การซอมบํารุงระดับหนวยผูใช เปนการปรนนิบัติบํารุง ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหนวย
ผูใช ประกอบดวยการตรวจ การบริหาร การหลอล่ืน การปรับแตง การเปลี่ยนชิ้นสวนและสวนประกอบยอย 
การซอมบํารุงระดับนี้ใหกระทําตามคูมือ หรือคําสั่ง หรือรายการซึ่งอนุญาตใหกระทําได 
 ๕.๒.๒ การซอมบํารุงระดับหนวยสนับสนุน หรือระดับกลาง เปนการซอมบํารุงแกไขซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยที่มีหนาที่สนับสนุนแกหนวยที่ไดรับพัสดุไวใชราชการ การซอมบํารุงระดับนี้ 
ประกอบดวยการแก การเปลี่ยนชิ้นสวนหรือสวนประกอบตาง ๆ ที่ชํารุดหรือใชงานไมได รวมทั้งการสราง
ช้ินสวนที่จําเปนที่ไมอาจหาได และการชวยเหลือทางเทคนิคแกหนวยผูใช การซอมบํารุงระดับนี้ใหกระทํา
ตามคูมือ หรือคําสั่ง หรือรายการที่อนุญาตใหกระทําได 
 ๕.๒.๓ การซอมบํารุงระดับโรงงาน เปนการซอมบํารุงแกไขซึ่งอยูในความรับผิดชอบของหนวย
ซอมระดับคลังหรือโรงงานที่มีหนาที่สนับสนุน การซอมบํารุงระดับนี้จะกระทําตอพัสดุที่ตองซอมใหญ 
หรือซอมสรางอยางสมบูรณแก ช้ินสวน สวนประกอบ สวนประกอบรองและทั้งหมด รวมทั้งการดัดแปลง 
การทดสอบ การแกไขใหใชได และการสนับสนุนการซอมบํารุงระดับต่ํากวาดวยการใหความชวยเหลือทาง
เทคนิค 
 ๕.๓ การขนสง คือการใชเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกอันจําเปนมาสนับสนุนการเคลื่อนยาย
กําลังพล พัสดุ และยุทโธปกรณ จากตําบลที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อสนับสนุนภารกิจที่ไดรับมอบหมาย การ
ขนสง เปนงานสวนหนึ่งของการสงกําลังบํารุง พันธะกิจของการขนสงก็คือ การจัดใหมีการเคลื่อนยายกําลัง
พลและยุทโธปกรณ จากที่หนึ่ง ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และทางทอ ขอบเขตทางการขนสงนั้น หมาย
รวมถึงการเคลื่อนยายกําลังพลและยุทโธปกรณ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก  การวางแผนของฝาย
อํานวยการ และการจัดการที่จําเปนเพื่อใหการเคลื่อนยายดังกลาวสําเร็จผล  สําหรับการเคลื่อนยาย คือ การนํา
กําลังพล ยุทโธปกรณ หรือส่ิงอุปกรณจากตําบลหนึ่งไปยังอีกตําบลหนึ่ง ตามที่กําหนดความมุงหมายเอาไว 
การเคลื่อนยาย แบงตามความมุงหมายได  ๒ ประเภท คือ 
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 ๕.๓.๑ การเคลื่อนยายทางยุทธวิธี หมายถึง การเคลื่อนยายหนวยทหารและยุทธภัณฑ ที่มีภารกิจ
ทางยุทธวิธีภายใตสภาพการรบ เมื่อยังไมมีการปะทะกับกําลังฝายขาศึก นายทหารฝายยุทธการเปน
ผูรับผิดชอบ 
 ๕.๓.๒ การเคลื่อนยายทางธุรการ หมายถึง การเคลื่อนยายหนวยทหาร และยุทธภัณฑ ที่อยูหางจาก
ความกดดันของขาศึก ขบวนเคลื่อนยายมีความสะดวกสบาย และไมมีการรบกวนจากขาศึก นายทหารฝายสง
กําลังบํารุงเปนผูรับผิดชอบ 
 ๕.๔ การฐานทัพ เปนกิจกรรมสนองตอบตอความตองการทางทหาร ดวยการกอสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ โดยการดําเนินการจัดหา พัฒนา ปรับปรุง หรือฟนฟูบูรณะ ส่ิงอํานวยความสะดวกและ
ทรัพยากรตาง ๆ ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกําลังทหารที่ใชในการปฏิบัติการทางทหารใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร และโครงสรางกําลังกองทัพ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการประสานงานการขอใชทาเรือและสิ่ง
อํานวยความสะดวกจากรัฐและเอกชนอีกดวย  นโยบายและการปฏิบัติในดานการรักษาความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมก็เปนปจจัยสําคัญในเรื่องของการบํารุงรักษาฐานทัพ เชน ตองมีการวางแผนและโครงสรางใน
การกอสราง ถนนสะพาน และส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปน เพื่อใหฐานทัพมีความพรอม สําหรับการสง
กําลังบํารุงและบริการไปยังหนวยปฏิบัติในพื้นที่ปฏิบัติการนั้น  
 ๕.๕ การบริการทางการแพทย คือ การปฏิบัติซ่ึงมีความมุงหมายเพื่อใหกําลังพลมสุีขภาพและพลานามัย
ที่เหมาะสมตอการปฏิบัติการทางทหาร โดยจัดบริการปองกันทางการแพทย และการรักษาพยาบาล รวมทั้ง
จัดการบริการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของกําลังพล การบริการทางการแพทย ประกอบดวย 
 ๕.๕.๑ การสงกลับและการรักษาพยาบาล 
 ๕.๕.๒ บริการเวชกรรมปองกัน 
 ๕.๕.๓ บริการชันสูตรโรค 
 ๕.๕.๔ การบริการโลหิต 
 ๕.๕.๕ บริการทันตกรรม 
 ๕.๕.๖ บริการที่ตรวจโรคและที่ปฐมพยาบาล 
 ๕.๕.๗ บริการโรคจิตประสาท 
 ๕.๕.๘ บริการตรวจสุขภาพ 
 ๕.๖ การบริการกําลังพลและอื่น ๆ เปนงานที่เกี่ยวกับการจัดสถานที่พักอาศัย การเลี้ยงดู การบริการ
ขนสง การทดแทนกําลัง การบํารุงขวัญ พิธีศพ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับศพ การจัดการเกี่ยวกับเชลยศึก 
กิจกรรมทางดานพลเรือน และการจัดการเกี่ยวกับเจาหนาที่ที่เปนพลเรือน รวมทั้งการบริการอื่น ๆ ที่เปนการ
บริการแกหนวย และกําลังพล นอกเหนือจากการบริการที่กลาวมา เชน  การดับเพลิง  การประปา  การ
ปองกัน นิวเคลียร ชีวะ เคมี  การทําลายลางวัตถุระเบิด การพราง การบริการซักรีด การทําความสะอาด เปน
ตน 
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ในเรื่องของการสงกําลังบํารุงนั้น นอกจากการดําเนินการเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุงทั้ง ๖ สาขาที่
กลาวมาแลวขางตน ยังตองมีการประยุกตเขากับแผนและการปฏิบัติการตามที่ผูบังคับบัญชาตองการ เพื่อให
เกิดความออนตัวและสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสม หลักการและแนวทางปฏิบัติในการสงกําลังบํารุง 
ลวนเปนกรอบที่สรางขึ้น โดยขึ้นกับวาเราไดมีการวางแผนและจัดการในเรื่องกองกําลังและการสนับสนุน
การสงกําลังบํารุงอยางไร หลักการสงกําลังบํารุงทําใหเกิดโครงรางในการจัดการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง 
จุดประสงคเพื่อชวยใหความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชามีโอกาสเปนไปไดมากขึ้น แมจะเปน
เร่ืองยากลําบากที่ยังมองไมเห็นก็ตาม    
๖. การจัดหนวยและขอบเขตความรับผิดชอบในงานสงกําลังบํารุง  
 การจัดหนวยและแบงมอบขอบเขตความรับผิดชอบในงานสงกําลังบํารุงของกองทัพเรือ มีการจัด
ตามลักษณะของการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๖.๑ กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ ซ่ึงเปนกรมในฝายอํานวยการ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน 
และกํากับการ เกี่ยวกับการสงกําลังบํารุงทั้งปวง ไดแก การสงกําลัง การซอมบํารุง การลําเลียงขนสง การ
บริการ การรักษาพยาบาล การกอสราง การจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย การฐานทัพและการระดมสรรพ
กําลัง รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับ การสถิติ การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการสง
กําลังบํารุง และวิชาการอื่นที่ไดรับมอบหมาย โดยบรรจุพันธกิจของการสงกําลังบํารุงทั้ง ๖ สาขาหลัก ไวเปน
กลุมงานในหนวยระดับกอง ดังนี้ 
 ๖.๑.๑ กองนโยบายและแผน รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย วางแผนโครงการ งบประมาณ 
ตลอดจนอํานวยการ ประสานงาน ในเรื่องการสงกําลังบํารุงของกองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร 
แผนยุทธการ แผนยุทธการรวม แผนยุทธการผสม และการระดมสรรพกําลัง ตลอดจนแผนการฝก และแผน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 ๖.๑.๒ กองสงกําลังและบริการ มีหนาที่พิจารณากําหนดนโยบาย วางแผน ประสานงาน ในเรื่อง
การจัดหา เก็บรักษา แจกจาย จําหนายพัสดุ ส่ิงอุปกรณ และอาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ รวมทั้ง การบริการดาน
การลําเลียง ขนสง การรักษาพยาบาล การสงกลับ ตลอดจนบริการทางการแพทย และบริการอื่นๆ  
 ๖.๑.๓ กองการซอมบํารุง มีหนาที่ พิจารณากําหนดนโยบาย วางแผน ประสานงาน ในเรื่อง การ
ซอมบํารุงพัสดุ อาวุธยุทโธปกรณและยานพาหนะ  
 ๖.๑.๔ กองการฐานทัพและอสังหาริมทรัพย รับผิดชอบในดานการวางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน เกี่ยวกับ การฐานทัพและทาเรือ การกอสราง การสาธารณูปโภค การซอมแซมสถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมทั้งการจัดหา การควบคุม การใชประโยชนอสังหาริมทรัพย 
 ๖.๑.๕ กองการสถิติ รับผิดชอบในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน เกี่ยวกับ การสถิติในเรื่อง 
การจัดการพัฒนาระบบ การเก็บ การรวบรวม การวิจัย การรายงานสถิติดานการสงกําลังบํารุง และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
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 ๖.๑.๖ กองการวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน และกํากับการ ในเรื่องการวิจัยและพัฒนาระบบการสงกําลังบํารุง 
 ๖.๒ กรมในสวนยุทธบริการ, สวนกิจการพิเศษ และสวนการศึกษา ท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการสงกําลัง
บํารุง มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และกํากับการเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุงในสายงานของ
หนวยที่ไดกําหนดไวตามอัตราเฉพาะกิจ โดยจะใหการสนับสนุนหนวยตาง ๆ ตามที่รองขอ หรือตามแผน 
หรือ นโยบายของกองทัพเรือ กรมฝายสนับสนุนจะรับผิดชอบพัสดุประเภทที่อยูในภารกิจของคลังใหญ และ
การบริการ ซ่ึงไดแก 
 ๖.๒.๑ กรมพลาธิการ รับผิดชอบ คลังพลาธิการ และ การบริการดานพลาธิการ 
 ๖.๒.๒ กรมอูทหารเรือ รับผิดชอบ คลังพัสดุการชาง และ การบริการการซอมทําเรือ 
 ๖.๒.๓ กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับผิดชอบ คลังเครื่องสรรพาวุธ และ บริการสรรพาวุธ 
 ๖.๒.๔ กรมแพทยทหารเรือ รับผิดชอบ คลังเวชบริภัณฑ และ บริการทางการแพทย 
 ๖.๒.๕ กรมอุทกศาสตร รับผิดชอบ คลังเครื่องมือเดินเรือ และ อุตุนิยมวิทยา 
 ๖.๒.๖ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ รับผิดชอบ คลังวิทยาศาสตร และ บริการทางวิทยาศาสตร 
 ๖.๒.๗ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับผิดชอบ คลังเครื่องชวยการศึกษาและตํารา รวมทั้ง บริการการ
ฝกหัดศึกษาของกําลังพล 
 ๖.๒.๘ กรมการขนสงทหารเรือ รับผิดชอบ คลังพัสดุการขนสง และ การบริการและจัดการขนสง 
 ๖.๒.๙ กรมชางโยธาทหารเรือ รับผิดชอบ คลังพัสดุชางโยธา และ การกอสรางและพัฒนาฐานทัพ 
 ๖.๒.๑๐ กรมอิเล็กทรอนิกส รับผิดชอบ คลังอิเล็กทรอนิกส และ การบริการดานอิเล็คทรอนิกส 
 ๖.๒.๑๑ กรมสวัสดิการทหารเรือ รับผิดชอบ การบริการดานสวัสดิการแกกําลังพลของกองทัพเรือ 
ไมมีคลังใหญรับผิดชอบ 
 ๖.๒.๑๒ กองการบินทหารเรือ รับผิดชอบ คลังพัสดุอากาศยาน และ การบริการอากาศยาน 
 ๖.๓ ฐานทัพเรือ มีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการสงกําลังบํารุง ไดแก การฐานทัพ การทาเรือ การสงกําลัง การ 
สวัสดิการ และการอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกําลังทางเรือ อากาศนาวี และกําลังนาวิกโยธิน 
ภายในฐานทัพเรือจะมีคลังสาขาใหการสนับสนุนพัสดุ และมีหนวยใหการบริการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
ปจจุบันฐานทัพเรือของกองทัพเรือ มีดังนี้ 
 ๖.๓.๑ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ไมมีคลังสาขา จะใชหนวยสนับสนุนใหการสนับสนุนโดยตรง 
 ๖.๓.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีคลังตาง ๆ ไดแก คลังศูนยสงกําลัง คลังเวชบริภัณฑ และคลังฐานสง
กําลังบํารุงทหารเรือตราด เปนตน 
 ๖.๓.๓ ฐานทัพเรือสงขลา มีคลังฐานทัพเรือสงขลา 
 ๖.๓.๔ ฐานทัพเรือพังงา มีคลังฐานทัพเรือพังงา 
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๗. การสงกําลังบํารงุรวม 

ตามปกติแตละเหลาทัพจะตองรับผิดชอบ จัดการสนับสนุนการสงกําลังใหแกเหลาทัพของตนเอง 
อยางไรก็ตาม ในระบบการสงกําลังบํารุงของเหลาทัพตาง ๆ นั้น ยอมมีงานที่คลายคลึงกันหรือมีลักษณะซ้ํา
กันบางอยาง ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานที่ซํ้าซอนกันโดยไมจําเปน เพื่อความประหยัด และความมี
ประสิทธิภาพ จึงจัดใหมีการสงกําลังบํารุงรวม 

รูปที่ ๒-๒ ขั้นตอนการสงกําลังบํารุง 

สนองตอบความตองการของกองกําลัง 
เตรียมพรอมปฏิบัติการสนับสนุนตามความจําเปน 

ทรัพยากร 

องคประกอบของกระบวนการ 

ขอบเขตหนาที่ 
การสงกําลัง 
การซอมบํารุง 
การขนสง 
การฐานทัพ 

การบริการทางการแพทย 
การบริการกําลังพลและอื่น ๆ 

การกําหนดความตองการ 

การจัดหา 

การเก็บรักษา 

การแจกจาย 

การจําหนาย 

การวิจยัและพฒันา 
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 การสงกําลังบํารุงรวม หมายถึง การสงกําลังสิ่งอุปกรณและการใหบริการ ที่เหลาทัพหรือหนวยรอง
ของกระทรวงกลาโหมตั้งแตสองเหลาทัพหรือหนวยขึ้นไปใชรวมกัน โดยเหลาทัพหนึ่งใหการสนับสนุน
เหลาทัพหรือหนวยของเหลาทัพอ่ืน ซ่ึงตามหลักปฏิบัติในการสงกําลังบํารุงรวม กองทัพเรือจะปฏิบัติตาม
หลักนิยมกองทัพไทย ดานการสงกําลังบํารุงรวม หรือตามที่ผูบังคับบัญชาจะสั่งการ โดยมีหลักปฏิบัติที่
สําคัญ ดังนี้ 
 ๗.๑ การมอบหมายงานการสงกําลังบํารุงรวมใหแกเหลาทัพ หรือหนวยงานใดนั้น จะพิจารณามอบให
หนวยที่ใชยุทโธปกรณมาก หรือหนวยที่มีขีดความสามารถเฉพาะ เปนหนวยรับงานนั้น โดยเหลาทัพหรือ
หนวยที่เปนเจาของพื้นที่ปฏิบัติการ จะรับผิดชอบการสงกําลังบํารุงรวมใหแกเหลาทัพที่เขามาปฏิบัติการใน
พื้นที่ ในรายการยุทโธปกรณที่ใชรวมกันหรือตามนโยบายที่กําหนด 
 ๗.๒ ผูบัญชาการกําลังรบ/ผบ.กกล.ฉก.รวม มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการออกคําสั่ง เกี่ยวกับการสง
กําลังบํารุง ซ่ึงรวมถึงการออกคําสั่งไปยังหนวยรอง โดยจะพิจารณาเกี่ยวกับความตองการของกองกําลังและ
กําหนดความเรงดวน ผานกระบวนการวางแผนและประสานงาน การสงกําลังสนับสนุนระหวางกองกําลัง
เหลาทัพตาง ๆ ในการกําหนดอัตราสะสม ระดับ ส่ิงอุปกรณคงคลัง รวมถึงการควบคุมและแจกจาย ส่ิง
อุปกรณ 
 ๗.๓ หนวยรองใน กกล.ฉก.รวม โดยปกติจะใชสายการสงกําลังบํารุงของเหลาทัพตนสังกัด เวนแตมี
การสั่งการใหใชการสงกําลังบํารุงรวม 
 ๗.๔ ผูบังคับบัญชากองกําลังเหลาทัพ มีหนาที่รับผิดชอบในงานสงกําลังบํารุง สนับสนุนใหกับกอง
กําลังตนเอง และสามารถประสานงานไดโดยตรงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ในเรื่องของการสงกําลังบํารุงใน
พื้นที่ รวมทั้งการขนสงทางยุทธศาสตร ทั้งทางอากาศ พื้นดิน และทางทะเล 
 ๗.๕ ในพื้นที่ยุทธบริเวณ ผูบัญชาการรบ/ผบ.กกล.ฉก.รวม จะเปนผูมีบทบาทสําคัญในทางเชื่อมโยงการ
ปฏิบัติทางดานยุทธการและการสงกําลังบํารุงเขาดวยกัน โดยแนวความคิดในการสงกําลังบํารุงในพื้นที่
ปฏิบัติการไดมาจากการประมาณสถานการณ และหนทางปฏิบัติที่สามารถสนับสนุนได ซ่ึงจําเปนตองอาศัย
วิสัยทัศนในการรวมขีดความสามารถและทรัพยากรจากสวนตาง ๆ ของกองกําลัง 
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บทที่ ๓ 
การวางแผนสงกําลังบํารุงและ 
การสนับสนนุขอมูลขาวสาร 

 
๑. กลาวโดยทัว่ไป 

 “ แผนการสงกําลังบํารุงทางเรือ เปนการสนับสนุนการปฏิบัติการสงคราม ใหกับกองกําลังในการ
ปฏิบัติการรบ  ซ่ึงมีสวนชวยใหการปฏิบัติการทางเรือประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวได ”  จากคํากลาวขางตน       
สรุปไดวา การดําเนินการใด ๆ ในการจัดเตรียมการสงกําลังบํารุง ไปยังกองกําลังฝายเรานั้น  เปนสิ่งที่จําเปน 
และมีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงในสวนอื่น ๆ ดวย  ดังนั้น กรรมวิธีการวางแผนการสงกําลังบํารุง จึงควร
ดําเนินการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงความตองการในการสงกําลังบํารุง เพื่อเตรียมความพรอมรบของ
กองกําลัง   โดยที่ไมขัดกับระบบการสงกําลังบํารุงที่ใชอยูเดิม 

 การวางแผนสงกําลังบํารุงทางเรือและการสนับสนุนขอมูลขาวสาร เปนกรรมวิธีที่ใชเพื่อตอบคําถาม
ตาง ๆ เชน ส่ิงอุปกรณ  ส่ิงอํานวยความสะดวกและการใหบริการ ไดแกอะไร ใครจะเปนผูรับผิดชอบ
จัดเตรียม และจะจัดเตรียมไวใหอยางไร  เมื่อใด ที่ไหน และในระหวางการดําเนินกรรมวิธี ก็จําเปนตองนํา
สถานการณแหลงขอมูล และคําแนะนําในการวางแผน จากกรรมวิธีที่กลาวนี้ ควรกําหนดเปนแผนทั่วไปให
ครอบคลุม การจัดองคการ ขั้นตอนปฏิบัติการ นโยบายของหนวยสนับสนุนการรบ คําสั่ง หรือคําแนะนําใน
การปฏิบัติการสนับสนุน รวมทั้งการสนับสนุนดานขาวสารทางเรือ อันจะทําใหสามารถวางแผนปฏิบัติการ
ในเวลานั้นไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ ดังนั้นการวางแผนการสงกําลังบํารุงและสนับสนุนดานขาวสาร จึง
ตองทําควบคูกันไป   โดยที่ผูบังคับบัญชาอาจนําขาวสารที่ไดมาประยุกตใชกับประสบการณ และการ
ตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนไปจากแผนเดิม เชนเดียวกับการวางแผนของผูบังคับการเรือที่สามารถเลือกหนทาง
ปฏิบัติที่คิดวาดีที่สุด โดยปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณที่เปนอยู  

๒. การวางแผนสงกําลังบํารุง 
 ๒.๑ การสงกําลังบํารุงเปนหนาที่รับผิดชอบของผูบังคับบัญชา ซ่ึงตองแนใจวาไดดําเนินการหลอมรวม
แผนยุทธการและผนวกการสงกําลังบํารุงเขาดวยกันดวยความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อเปนการตรวจสอบ
ความสามารถกระทําไดของแผนปฏิบัติการทั้งหมด ในการดําเนินการดังกลาวมีปจจัย ที่ขึ้นอยูกับหลักความ
จริงสองประการ  ประการแรก คือ กรรมวิธีและระเบียบปฏิบัติในการวางแผนสงกําลังบํารุงและแผนปฏิบัติ
การ โดยที่การวางแผนการสงกําลังบํารุงนั้นจะตองจัดทําคูขนานไปกับแผนทางดานยุทธการ ผูวางแผนการ
สงกําลังบํารุงจะตองแยกแยะและชวยแกปญหาตาง ๆ ใหสอดคลองกัน ประการท่ีสอง ฝายสงกําลังบํารุง
จะตองชวยเหลือสนับสนุนขอมูลที่จําเปนใหแกผูวางแผนปฏิบัติการ โดยตองพิจารณาในภาพรวมของการให
การสนับสนุนตามความตองการและความสามารถกระทําได ผลที่เกิดจากกรรมวิธีนี้คือ แนวความคิดของ



   DRAFT  VERSION 

  

๑๗

การปฏิบัติการดานสงกําลังบํารุงที่ควบคูไปกับแนวความคิดในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา ซ่ึงรายละเอียด
ในแผนสนับสนุนการสงกําลังบํารุง ควรกําหนดใหสอดคลองกับปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ หวงระยะเวลาที่ตองการ   
 ๒.๑.๒ แบงแยกการลําเลียงในการใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ ไดแก กําลังพล อุปกรณตาง ๆ 
เครื่องใชสัมภาระ 
 ๒.๑.๓ คํานึงถึงขีดจํากัด และความสามารถของทาเรือ รวมไปถึงขีดความสามารถของสวน
สนับสนุนบนฝง เพื่อที่จะตอบสนองความตองการตามปกติ และการขยายขีดความสามารถตามความตองการ
ที่จะมี 
 ๒.๑.๔ ตระหนักถึงวิธีการใหการสนับสนุนและขั้นตอนการกําหนดความตองการ ใหสอดคลอง
กับเสนทางคมนาคมทางทะเล ทางอากาศ และทางบก  
 ๒.๑.๕ ประสานงานและควบคุมการเคลื่อนยายไปในพื้นที่นั้น ๆ  
 ๒.๑.๖ พัฒนาการปฏิบัติการสงกําลังบํารุง อยางมีเหตุผล 
 ๒.๑.๗ แจงจํานวนความตองการที่แนนอนไปยัง แหลงสนับสนุน 
 ๒.๑.๘ การใหการสนับสนุนตามความตองการในดานวิศวกรรม และการกอสราง 
 ๒.๑.๙   การใหการสนับสนุนในดานการเงิน 
 ๒.๑.๑๐ พิจารณาเกี่ยวกับขีดจํากัด ทางดานอุตุนิยมวิทยา และสมุทรศาสตร 

๓.   การวางแผนอยางประณีต และการวางแผนเรงดวน  
 ๓.๑ การวางแผนอยางประณีต เปนการวางแผนในยามปกติโดยตองการความรวมมือ และการสนบัสนนุ
จากทุก ๆ ฝาย อาจใชระยะเวลายาวนานนับป จึงจะไดแผนที่มีความสมบูรณมีรายละเอียดครบถวนสามารถ
สนองตอบการใชกําลังกรณีฉุกเฉินไดอยางงายดายและรวดเร็ว 
 ๓.๒ การวางแผนเรงดวน เปนกรรมวิธีในการวางแผนที่ประยุกตใชกับสถานการณวิกฤติที่มีความ
จําเปนจะตองใชกําลังทหารเขาปฏิบัติการเพื่อคุมครองผลประโยชนของชาติ กรรมวิธีวางแผนเชนเดียวกับ
การวางแผนอยางประณีต เพียงแตตองการความรวดเร็วใหมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยรวมกิจกรรมบางอยางเขา
ดวยกัน หรือตัดทอนกิจกรรมบางสวนออกไป 
 การวางแผนสงกําลังบํารุงจะตองครอบคลุมในพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด จึงเปนงานที่กวางขวางและ
ซับซอน ทั้งนี้ ในบางกรณีอาจมีความไมแนนอนดานสถานการณและขอจํากัดดานเวลาในการวางแผน โดย
อาจจะมีระยะเวลาสําหรับการวางแผนเพียงชั่วโมงเดียว จึงทําใหปจจัยความเขมแข็งและความพรอมของกอง
กําลังมีความจําเปนในการควบคุมสถานการณวิกฤติไวใหไดในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น ในภาวะปกติผูวาง
แผนการสงกําลังบํารุงจะตองไดรับการเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ อยูเสมอ และการวางแผนอยางประณีต
กับการวางแผนเรงดวนตองสอดคลองกันในทุก ๆ สวน เพื่อใหการจัดสงสิ่งอุปกรณไปยังหนวยในสนาม
กระทําไดอยางทันเวลา 
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๔. กรรมวิธีในการวางแผนสงกําลังบํารุง    
 “การวางแผนของผูบังคับบัญชาไมเพียงแตจะตองมีความรูพื้นฐานที่แทจริงเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ และ
การลําเลียงเคลื่อนยายปจจัยตาง ๆ ที่มีความจําเปนเทานั้น แตจะตองรูวาทําอยางไรและจะตองเส่ียงเมื่อไร 
การจะไดรับชัยชนะหรือประสบกับความพายแพขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยงเหลานี้” 
 
การวางแผนสงกําลังบํารุงทางเรือ 

      ภารกิจ 
 
                                         
                                    การประมาณสถานการณของ                            การประมาณสถานการณ 
                                                ผูบังคับบัญชา                                            การสงกําลังบํารุง 
  (แนวความคิดในการปฏิบัติดานยุทธการ)       (แนวความคิดในการปฏิบัติดานการสงกําลังบํารุง)  
 
                                        การพัฒนาแผนยุทธการ                              การพัฒนาแผนการสงกําลังบํารุง 
 
       โอวาทยุทธการ       แนวทางการปฏิบัติดานการสงกําลังบํารุง  
                                   (แผนยุทธการ /คําสั่งยุทธการ)                               (ผนวกการสงกําลังบํารุง) 
                                                                                                               
                                                                         
 
                                                                                  เอกสารสั่งการ 
 
 
                   การกํากับดูแล 
 

จากกรรมวิธีการวางแผนตามรูปขางตน เปนการวางแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางแผนการสงกําลัง
บํารุงและการวางแผนยุทธการ ซ่ึงในแตละขั้นตอน จําเปนตองประสานสอดคลองกันในทุกระดับ 
 
๕. การประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชา/การประมาณสถานการณดานการสงกําลังบํารุง 
 เมื่อไดรับมอบภารกิจ (ซ่ึงอาจรวมถึงภารกิจหลัก/รอง) การวิเคราะหสถานการณของฝายเสนาธิการ 
การเสนอหนทางปฏิบัติที่มีความเปนไปไดของการปฏิบัติการ จะทําใหผูบังคับบัญชาสามารถเลือกหนทาง
ปฏิบัติที่เห็นวาจะนําไปสูผลสําเร็จ หลังจากนั้นผูวางแผนจะตองบรรยายแนวความคิดในการปฏิบัติอยางยอ 
เปนตนวา สถานที่ใด อะไรบางที่จะกระทําได ขนาดของกองกําลังที่ตองการและชวงระยะเวลา ซ่ึง
แนวความคิดในการปฏิบัติจะตองบงชี้ถึงปญหาของผูวางแผนในการกําหนดตําบลสงกําลัง การปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง และการปองกันกองกําลัง ทั้งนี้  ผูวางแผนการสงกําลังบํารุง ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
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 ๕.๑ เขาใจงานที่ไดรับมอบหมาย และความตั้งใจของผูบังคับบัญชา 
 ๕.๒ บงชี้ถึง เครื่องมือที่มีความจําเปนตองใชในการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ (ทรัพยากรที่ตองการใน
รูปของความตองการของกําลังรบ ขีดความสามารถกระทําได การสนับสนุน และการเคลื่อนยายลําเลียง) 
 ๕.๓ ใชเวลาใหเปนประโยชนทั้งดานการวางแผนและปฏิบัติตามแผนจนสําเร็จ 
 ๕.๔ จัดทําคําสั่งกองกําลัง และวัสดุที่จําเปน 
 ๕.๕ เพิ่มเติมจํานวนสิ่งอุปกรณที่ขาด 
 ๕.๖ ประเมินความเสี่ยง บนพื้นฐานของความแตกตางระหวางความตองการ กับสวนสนับสนุนที่
สามารถกระทําได   
 ในขณะที่การประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชากําลังดําเนินไป การประมาณสถานการณดาน
การสงกําลังบํารุงและแนวความคิดในการปฏิบัติจะถูกเตรียมการไวใหสอดคลองกัน แตในหลาย ๆ กรณี 
ขีดจํากัดและการประมาณสถานการณดานการสงกําลังบํารุงเปนตัวบงบอกใหผูบังคับบัญชาทราบถึงหนทาง
ปฏิบัติที่เปนไปไดสูงสุดของการปฏิบัติการนั้น ทั้งนี้อาจมาจากจุดยืนของการสงกําลังบํารุงที่มีความเปนไป
ไดมากที่สุด หรือปญหาการสงกําลังบํารุงที่คาดวาจะไดรับ หรือปจจัยจํากัดในการสนับสนุนการสงกําลัง
บํารุงในแตละหนทางปฏิบัติ  
 การประมาณสถานการณและการประมาณการดานการสงกําลังบํารุงจะเปนขอสรุป และ
ขอเสนอแนะ ซ่ึงเปนกุญแจสําคัญในการที่จะเสนอใหผูบังคับบัญชา เลือกหนทางปฏิบัติ ผูวางแผนจะตอง
พัฒนาแนวความคิดในการปฏิบัติดานการสงกําลังบํารุงใหสอดคลองกับแนวความคิดในการปฏิบัติทางดาน
ยุทธการ โดยแนวความคิดในการปฏิบัติทางดานยุทธการของผูบังคับบัญชาจะสั่งการในรูปของหนทาง
ปฏิบัติ  ในสวนของการปฏิบัติการดานการสงกําลังบํารุง จะอยูในผนวกการสงกําลังบํารุง และคําสั่งการอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงกําลังบํารุง  
 
๖. การพัฒนาแผนยุทธการ/แผนการสงกําลังบํารุง 
 ระหวางการจัดทําตามกรรมวิธีในการวางแผน ผูบังคับบัญชาจะตองพัฒนาแผนในรายละเอียดของ
หนทางปฏิบัติที่ไดเลือกไวแลวใหสําเร็จ แผนการสงกําลังบํารุงจะถูกนํามาพัฒนาเตรียมการใชใหสอดคลอง
กับแผนยุทธการ โดยจะถูกอภิปรายในรายละเอียดในรูปกิจกรรมการสงกําลังบํารุง ในขั้นตอนนี้ ผูวางแผน
สามารถตัดสินใจตามปจจัยความสามารถกระทําได (ในรูปของการพิจารณาดานแหลงทรัพยากร และการ
ขนสง) ของแผนไดอยางรวดเร็ว   
 ในการวางแผนอยางประณีต ในขั้นตอนการพัฒนาแผนจะเปนการรวมแผนยุทธการ แผนการสง
กําลังบํารุงและคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยการพัฒนาแผนในรายละเอียด เปนงานที่ยุงยากที่สุดของกรรมวิธี
การวางแผน กลาวคือ การที่ตองสนับสนุนไปตามความตองการและการเคลื่อนยายตามหวงเวลาที่ไดกําหนด
แลว ผูวางแผนสงกําลังบํารุงตองตัดสินใจจัดสงสิ่งอุปกรณ และกําลังพลที่ตองการทดแทนตามหนทางปฏิบัติ
นั้น ๆ ทั้งนี้ ปริมาณยอดรวมทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไมวาจะเกี่ยวกับกําลังพล ส่ิงอุปกรณ  และความตองการ
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ลําเลียงขนสง จะถูกนํามาคํานวณใหมในหวงเวลาของแผนการลําเลียงเคลื่อนยาย ทั้งนี้ ความยุงยากตาง ๆ จะ
เกิดจาก อัตราความสิ้นเปลืองที่หลากหลายไปตามประเภทและชนิดของสิ่งอุปกรณ พื้นที่ปฏิบัติการ ระดับ
ของความรุนแรงในการใชกําลัง และระยะเวลาที่ปฏิบัติการรบ 
 สวนการวางแผนเรงดวน การปฏิบัติที่เปนอยูในเวลานั้น ซ่ึงอาจไมเปนไปตามแนวความคิดในการ
ปฏิบัติที่วางไว แผนยุทธการอาจตองปรับปรุงใหทันตอเหตุการณ ในขณะที่แนวความคิดในการปฏิบัติของ
แผนจะถูกพัฒนาเรงดวนอยางเต็มรูปแบบ เพื่อใหทัดเทียมกับการปรับแนวความคิดในการปฏิบัติดาน
ยุทธการตามแผนที่ปรับเปลี่ยนใหม อยางไรก็ตาม แผนเผชิญเหตุที่มีอยูเพียงแผนเดียวนี้ อาจจะตองการเวลา
ที่ใชคิดแนวความคิดในการปฏิบัติดานยุทธการ พัฒนาแผน รวมทั้งการปรับปรุงกําหนดการเคลื่อนยายกําลัง
รบ แตละทางเลือกไวดวย ทั้งนี้ อาจจะตองปรับปรุงกําลังรบและประเมินแผนการสงกําลังบํารุงใหสอดคลอง
กับหนทางปฏิบัติทางเลือกอื่น ๆ ที่อาจจะถูกนํามาใชในการปฏิบัติการที่จะมาถึง 
 
๗. เอกสารสั่งการ/ ผนวกการสงกําลังบํารุง 
 แผนยุทธการหรือคําสั่งยุทธการเปนความมุงประสงคสุดทายตามความตองการของผูบังคับบัญชา  
โดยทั่วไปแลวแผนการสงกําลังบํารุงจะถูกจัดทําไวในผนวก ของแผน/คําสั่งยุทธการ โดยแยกการปฏิบัติการ
ในแตละสาขาการสงกําลังบํารุงไวในอนุผนวก  
 
๘. การกํากับดูแล 
 ระหวางขั้นตอนการปฏิบัติการตามแผน ผูบังคับบัญชาจะกํากับดูแลการปฏิบัติการดานยุทธการ วา
เปนผลสําเร็จหรือไม และพิจารณาวามีความจําเปนที่จะตองแกไขปรับปรุงแนวทางที่กําหนดไวใหมหรือไม 
เชนการประเมินความสามารถของระบบการสงกําลังบํารุงที่มีอยู ความสามารถในการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ผูบังคับบัญชาในแตละระดับจะตองพรอมที่จะปรับเปลี่ยนแผนการสงกําลังบํารุง
บางสวนตามความจําเปน  
 
๙. การวางแผนลําเลียงเคลื่อนยาย 
 การวางแผนขนสงในบางครั้ง บงวา เปนขั้นตอนการพิจารณาวางแผนสวนที่สําคัญที่สุดของฝายเรา 
เชน ขั้นการจัดการเคลื่อนยายกําลังพล ส่ิงอุปกรณไปยังสนามรบ จึงตองใหมั่นใจวา คลังสินคาและทาเรือ 
ตองมีขีดความสามารถในการรองรับ และไมแนนจนเกินไป แตที่สําคัญกวานั้น ตองมั่นใจวาการสนับสนุน
เพื่อความพรอมของหนวยรบ จะตองมาถึงตรงเวลาและพอเพียง โดยผูวางแผนการสงกําลังบํารุงตองมีการ
จัดลําดับความเรงดวนของการลําเลียง ทั้งนี้พึงระลึกไวเสมอวา ไมมียุทธศาสตรการลําเลียงใดที่จะเคลื่อนยาย
ทุกสิ่งทุกอยางในเวลาเดียวกัน 
 ในการตัดสินใจขั้นตน โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบ จํานวน และขนาดของกําลังรบ จะไดรับการ
ตัดสินใจตามคุณลักษณะของการปฏิบัติการ(ส่ิงเหลานี้จะไมเปนอุปสรรค ตอการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง



   DRAFT  VERSION 

  

๒๑

ในระยะยาวของการปฏิบัติการ) ถาฝายเรามีอํานาจในการสูรบสูงกวาและการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง
อยางเพียงพอ ในอีกดานหนึ่ง ถามีความตองการกอตั้งการสงกําลังบํารุง และจําเปนตองเสริมสรางกําลังรบ
ของเราดวยการลําเลียงที่มีอยู การตัดสินใจของแผนลําเลียงเคลื่อนยายนี้ควรจะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณากอน  
 การจัดหนวยปฏิบัติการใหเหมาะสมในขั้นตน ผูบัญชาการรบจะตองใหความสมดุลระหวางหนวย
รบและหนวยสนับสนุน เพื่อเตรียมพรอมตอบรับเหตุการณที่ยังไมสามารถคาดการณลวงหนาได 
 ทั้งนี้ในการกําหนดเกณฑการขนสงตามแผนนั้น  ความตองการ  การลําเลียงตางๆ จะถูกกําหนดให
กําลังรบและคลังชนิดตาง ๆ ตองถูกเคลื่อนยายจากจุดกําเนิดไปยังจุดหมายปลายทางใหม และความตองการ
เหลานั้นตองถูกสงมอบตามเวลาที่นัดหมาย เปาหมายบางสวนของแผนก็คือ ผูบัญชาการรบ จะตองใชกําลัง
พลใหนอยที่สุดและมีความตองการสนับสนุนขั้นพื้นฐานใหนอยที่สุด ทั้งนี้การใชคอมพิวเตอรจําลอง
เหตุการณ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการสงกําลังบํารุงตามขอมูลหวงเวลาที่กองกําลังและการ
เคลื่อนยายตองการ จะชวยใหผูวางแผนในการบริหารจัดการหาแหลงทรัพยากร ทราบถึงเสนทางที่จําเปน 
การจําลองเหตุการณเหลานี้แสดงสถานภาพการขนสงที่ขาดแคลน นักวางแผนจะสามารถตัดสินใจหา
หนทางปฏิบัติ เพื่อที่จะกําจัดคอคอด หรือ ทบทวนการตัดสินใจแผนขึ้นมาใหมใหเหมาะสม การวางแผน
ขนสงที่จัดลําดับอยางถูกตอง จะถูกกําหนดขึ้นใหเปน  “การจัดการขนสงที่เปนไปได” และถูกพิจารณาถึง 
“ผลกระทบของแผนดวย” หวงเวลาของกําลังรบ และการแปรขอมูล จะมีสวนชวยใหการวางแผนมีความ
ออนตัวได จะสามารถแกไขในสถานการณวิกฤติที่เกิดขึ้นได 
 
๑๐. การพิจารณาวางแผนเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม 
 ในประเด็นเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม อาจถูกกําหนดไวในชวงของการพัฒนาแผน และแผนสนบัสนนุ 
การสงกําลังบํารุง กฎหมายและองคการสาธารณะ  ที่ตองการเขารวมเปนภาคีในการออกกฎขอบังคับ เพื่อ
ปกปองโลกที่เราอาศัยอยู แตการยอมรับในความรับผิดชอบนี้ ไมไดพิจารณาตามกฎหมายแตเพียงอยางเดียว 
แตประเด็นสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอสุขภาพ ความปลอดภัยและความพรอมของกองทัพ เมื่อกองกําลัง
ทหารไดถูกสงไปปฏิบัติการในตางประเทศ การวางแผนดวยวิสัยทัศนที่กวางไกล และคําแนะนําในการ
วางแผนปฏิบัติการ จะมีสวนชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
 ในการวางแผนสงกําลังบํารุง การพิจารณาหาหนทางเพื่อแยกผลกระทบกระเทือนตอส่ิงแวดลอม 
สภาพภูมิอากาศ และทองทะเลที่จะมีอิทธิพลตอเสนทาง และระยะเวลาของการขนสงสัมภาระ การควบคุม
การเคลื่อนยายของการปฏิบัติการสงกําลังบํารุงบนชายฝง  และยังเปนตัวกําหนดปริมาณความตองการของสิ่ง
อุปกรณที่ใชในการรบ ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตรที่ทันเวลาถูกตองเที่ยงตรงเปนสิ่งจําเปน 
 
๑๑. การสนับสนุนขอมูลขาวสารดานการสงกําลังบํารุง 
 การตระเตรียมสนับสนุนการสงกําลังบํารุง ถือเปนกระบวนการบริหารทรัพยากรในการจัดลําดับ
กอนหลัง การกําหนดความตองการ การแจกจาย และการจัดการ ซ่ึงการกําหนดตําแหนง และเคลื่อนยายสวน
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สนับสนุนการสงกําลังบํารุง จะตองถูกตองเหมาะสมกับสิ่งอุปกรณ กําลังพล และการบริการอยางถูกตองตรง
เวลา ทั้งนี้ การสนับสนุนขอมูลที่จําเปนทั้งชวงกอน ระหวางและหลังกระบวนการวางแผน จะมีสวนชวยให
ผูบังคับบัญชาตัดสินใจตอแผนการสงกําลังบํารุงใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง
ที่ไดแจกจายไปแลว  
 
๑๒. การเชื่อมตอกับกระบวนการวางแผน 
 ระบบขาวสารสนับสนุนการสงกําลังบํารุง เปนเครื่องมือจําเปนในการเตรียมการวางแผนขอมูลที่
สําคัญเปนตนวา ขอมูลพื้นฐานที่วา เรามีอะไรอยูบาง เราตองการอะไร เราจะไดมาเมื่อไหร เราจะทําอะไรกับ
มัน เพื่อที่จะรวบรวมใหเปนเครื่องชวย ซ่ึงทําใหผูบัญชาการและฝายเสนาธิการ สามารถวางแผน  ควบคุม
และประสานสอดคลองกับการปฏิบัติการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑๒.๑ การถายทอดแผนและขอตกลงใจของผูบังคับบัญชาไปสูการปฏิบัติ 
 ๑๒.๒ในการควบคุมดูแลนั้น ตองใหแนใจวาระบบการสงกําลังบํารุงเปนการตอบสนองตอความ
ตองการของผูใช 
 ๑๒.๓ การแจงใหผูใชทราบเกี่ยวกับสถานภาพของการขนสง 
 
๑๓. การสั่งการ การควบคุม และการสื่อสาร ดานการสงกําลังบํารุง 
 การปฏิบัติการสนับสนุนขอมูลการสงกําลังบํารุง จะชวยเหลือผูบัญชาการรบในการวางแนวทาง
ระบบสนับสนุนการสงกําลังบํารุง รวมถึงวางโครงสราง และการวางระบบการใชแรงงานในกองทัพ การบูร
ณาการของความพยายามที่ดีที่สุดนี้คือ มีองคการที่มีเอกภาพในการบังคับบัญชา คําสั่งการฝก การควบคุม 
และระบบสนับสนุนอยางตอเนื่อง  ผลกระทบของคําสั่งการสงกําลังบํารุงและการควบคุมตองมีลักษณะ 
 ๑๓.๑ ตรงเวลาและมีความเที่ยงตรงตอความตองการ ขอมูลที่ตองใชและสถานภาพของเรือขนสง 
 ๑๓.๒ มีความเที่ยงตรงตอความตองการพัสดุคงคลัง รวมทั้งสิ่งอุปกรณในการสงผานไปยังหนวยใน
สนาม   
 ๑๓.๓ การจัดการขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓.๔ การสนับสนุนที่ยืดหยุนไดในเสนทางการเคลื่อนยายตามความตองการในการปฏิบัติการรบ 
 ๑๓.๕ อยูบนพื้นฐานของระบบสนับสนุนขอมูล 
 ๑๓.๖ อยูในตําแหนงที่เหมาะสมถูกตองกับตําบลที่ทําการขนสง และการปฏิบัติการในสนาม 
 ลักษณะตาง ๆ เหลานี้เปนความตองการเพื่อการสํารองอยางมาก และในการติดตอส่ือสารเชื่อมโยง
กับผูใช ผูจัดเตรียม และผูส่ังการ แมวาเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารจะมีมากมาย เปนตนวา ดาวเทียม 
คอมพิวเตอรและการสงผานขอมูลผานใยแกวนําแสง ความสามารถในการติดตอส่ือสารนี้ก็ยังมีขีดจํากัด 
ดังนั้น การสื่อสารเพื่อการสงกําลังบํารุงตองมีวิสัยทัศน เชนเดียวกับความตองการของการปฏิบัติการ ความ
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ตองการเหลานี้เปนสิ่งที่ตองเชื่อมโยงกันกับความตองการของการสงกําลังบํารุงที่ทันสมัยและแหลงขอมูลที่
สามารถหามาได 
 
๑๔. ความเปราะบางของขอมูลและการรักษาความปลอดภัย 
 ยุทธวิธีการรบใหม ๆ และเทคโนโลยีที่กาวหนา เปนปจจัยในการพัฒนากองทัพ ความกาวหนา
เหลานี้ชวยเราในการเตรียมการตามภารกิจที่ไดรับมอบ การเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส การใชความ
พรอมของการติดตอส่ือสารทางพาณิชย การเชื่อมโยงกับเครือขายคอมพิวเตอรของโลกยุคโลกาวิวัตน ซ่ึง
ตอไปจะกลายเปนงานประจําสวนหนึ่งของการวางแผนสิ่งแวดลอมกับแผนการสงกําลังบํารุงดวย ผูวางแผน
การสงกําลังบํารุงและแผนยุทธการของกองทัพ ตองตระหนักถึงความสําคัญพอ ๆ กับการรักษาความลับของ
ขอมูลการสงกําลังบํารุง ที่มีความจําเปนตองปกปองใหกับระบบตาง ๆ  เหลานี้ 
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บทที่ ๔ 
การปฏิบัติในการสงกําลังบํารุงของกองทัพเรือ 

 
๑. กลาวโดยทั่วไป 
 ภารกิจของกองทัพเรือ เปนการปฏิบัติการทั้ง ๓ มิติ ในพื้นที่กวางใหญไพศาล  ทั้งในทะเลเปด ตาม
แนวชายฝง  และพื้นแผนดิน  ไมวาจะเปนการควบคุมทะเล  การปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก  หรือการ
ปฏิบัติการนอกเหนือจากสงครามเพื่อพิทักษรักษาไวซ่ึง ผลประโยชนของชาติ ความพรอม ความออนตัว 
ความสามารถในการเคลื่อนที่ และความสามารถในดํารงสภาพของกองกําลัง เปนองคประกอบสําคัญในการ
ใชกําลังทางเรือออกไปปฏิบัติภารกิจตาง ๆ  เพื่อใหสามารถจัดตั้งและคงไวซ่ึงกองกําลังดังกลาวไดในพื้นที่
ปฏิบัติการที่กําหนด ประสิทธิภาพในการสงกําลังบํารุง นับเปนสิ่งจําเปนที่สุดทั้งในยามปกติ ภาวะฉุกเฉิน  
และสถานการณสงคราม  
 
๒. แนวความคิดของการสนบัสนุนการสงกําลังบํารงุ 
 สามารถอธิบายไดโดยงายดวยการแสดงภาพการลื่นไหลในระบบของทอทาง ทั้งนี้ชองทางของการ
ใหการสนับสนุน  งานทางชางในสาขาตาง ๆ  การขนสง การซอมบํารุง  การบริการทางการแพทย และการ
บริการอื่น ๆ จากแหลงสงกําลังบํารุงไปสูผูใช รวมทั้งความสามารถในการจัดการกับพัสดุที่จําหนายบัญชี 
การสงคืนพัสดุที่มีเกินความจําเปน และพัสดุที่ใชงานไมได ขึ้นอยูกับขีดความสามารถของสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ใชในการซอมทําในพื้นที่ ตั้งแตขั้นเริ่มตน การออก และไปขางหนา หรือจุดในการผลิตขั้นกลางของ
ทอทาง ซ่ึงหมายถึงจุดที่เราจัดหามาได และสงขอมูลกลับในขณะที่มีการพิจารณาวางแผน  

 
     คลังใหญ/คลังสาขา 
แหลงทรัพยากรและการบริการที่ใช 
ในการสงกําลังบํารุง    
 
การจําหนาย      
การสงกําลังบํารุงเพิ่มเติม 
การปรับปรุงสภาพ (Refurbishment)                                คลังใหญ/คลังสาขา                                                         
 
 จากรูปภาพ แสดงการลื่นไหลของการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง โดยเริ่มตนจาก การจัดหา 
การบริการ และสิ่งที่เปนประโยชนจากแหลงทรัพยากรที่เชื่อถือได มีคุณภาพสูง การสนับสนุนจะเริ่มเขาไปสู
ทอทาง ซ่ึงรวมไปถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ การติดตั้ง เรือ เครื่องบิน การพิจารณากําหนดวิธีการใน
การรับ การจัดเก็บ การบํารุงรักษา การแจกจาย การเคลื่อนยาย การสนับสนุนที่จําเปนดวยกําลังทางเรือ และ

หนวยผูใช 
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การสงกําลังบํารุงใหแกกองกําลังของกองทัพเรือดวย เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวและการบริหารในการ
สนับสนุนการสงกําลังบํารุงไปถึงผูใช เราใชแนวความคิดของจุดกลาง (Intermediate point) ซ่ึงหมายถึงจุด
สงกําลังบํารุง   ของทอทางจะเปนผลสําเร็จได ดวยการรวมองคประกอบในการลื่นไหลของการสนับสนุน
การสงกําลังบํารุงกลับออกมาจากยุทธบริเวณไดในระหวางและหลังจากปฏิบัติการ ความสมบูรณของทอทาง 
มาจากทักษะและการอุทิศตัวของผูชํานาญทางสาขาตาง ๆ จํานวนมาก  นายทหารฝายอํานวยการ และ
บุคลากรที่อยูในประจําการและที่เปนกําลังสํารอง เชนเดียวกับภาคเอกชน การวางแผนสงกําลังบํารุงโดยรวม
และการดําเนินการสงกําลังบํารุง ขึ้นอยูกับการปฏิบัติการ การแบงทอทาง ซ่ึงเปนการดําเนินการของคลัง
ใหญ คลังสาขา คลังยอย การสนับสนุนจากมิตรประเทศ และอื่นๆ ซ่ึงอาจจะดํารงไวหรือจะตองทําขอตกลง
กันไว 
 
๓. แหลงทรัพยากรและการบริการที่ใชในการสงกําลังบาํรุง   
 การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงในการปฏิบัติการทางเรือ ขึ้นอยูกับความซับซอน ขนาดของ
โครงสราง และพื้นฐานโครงสรางทางดานอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในหวงเวลาที่อยูในภาวะฉุกเฉิน เรา
จะไดแหลงที่มาของการสนับสนุนในการเพิ่มปริมาณของการสนับสนุน การระดมสรรพกําลัง โดยภาพรวม
แลว เราจัดหาสิ่งสนับสนุนการสงกําลังบํารุง และการบริการตาง ๆ ไดจากแหลงสนับสนุนดังกลาวและจาก
มิตรประเทศที่ทําขอตกลงใหความชวยเหลือตอกันไว ซ่ึงโดยหลักการแลว การสงกําลังบํารุงและการบริการ 
จะมาจากการผลิต แจกจาย หรือการบริหารทรัพยากรภายในประเทศ แตยังมีบางสวนที่ไดมาจากการจัดหา
จากตางประเทศทั้งในลักษณะรัฐบาลตอรัฐบาล และการจัดหาจากภาคเอกชนดวย ส่ิงเหลานี้จะถูกรวบรวม
ไว  เพื่อนํามาใชประเมินระดับความปลอดภัยของประเทศ 
 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงของกองทัพเรือ สวนมากจะไดรับการ
ฝกอบรมและมีประสบการณมาจากหนวยเทคนิคตาง ๆ ฐานทัพเรือ อูเรือ และจากสถานบริการทาง
การแพทย โครงสรางทางเศรษฐกิจและการพาณิชยของประเทศเปนรากฐานของระบบสนับสนุนการสง
กําลังบํารุงในระดับยุทธศาสตรซ่ึงพึ่งพาฐานทางดานอุตสาหกรรม เทคโนโลยี วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  การเกษตรกรรมของประเทศ แหลงพลังงานทางดานตางๆ ลวนเปนปจจัยสําคัญ
ของพื้นฐานทางดานอุตสาหกรรม โครงสรางเหลานี้มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงในการใชผลิตยุทโธปกรณหลัก 
เชน เรือ เครื่องบิน ระบบอาวุธ ฯลฯ รวมไปถึงยุทโธปกรณทั่วไป ซ่ึงหมายถึง สวนประกอบที่ตองการเพื่อ
สนับสนุนยุทโธปกรณหลัก งานทางดานกําลังพล และการรักษาความคงที่ในการลื่นไหลของยุทโธปกรณ
ดังกลาว ซ่ึงเราจะนําทรัพยากรเหลานี้มาใชหรือเก็บสะสมไว อยางไรก็ดี ขีดความสามารถที่ใชในการผลิต
ยุทโธปกรณประเภทตางๆ เหลานี้ ขึ้นอยูกับความงายในการจัดหา  และระยะเวลาที่ตองใชในการจัดหาดวย 
ซ่ึงจะตองเหมาะสมกับจังหวะเวลา และเพียงพอกับความตองการใชในการปฏิบัติภารกิจ 
 
๔. การระดมสรรพกําลัง  
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อัตราการลื่นไหลของทอทาง มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับความตองการรับสนับสนุนการสงกําลัง
บํารุงของกองกําลังที่ใชปฏิบัติภารกิจ หากมีความตองการเพิ่มมากขึ้น ก็จะตองระดมแหลงสนับสนุนการสง
กําลังบํารุงและการบริการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้นดวย ดังนั้น การระดมสรรพกําลังจึงมี
เงื่อนไขวา จะตองรวบรวม และมีการจัดการกับแหลงทรัพยากรตางๆ ภายในประเทศ เชน กําลังพล     การ
ขนสง   โรงงาน   พลังงาน ในภาวะสงครามหรือเหตุการณฉุกเฉินอื่น ๆ ดวย หรืออาจกลาวไดวาการระดม
สรรพกําลัง กระทําเพื่อขยายขนาดของกองกําลัง ดวยการเรียกเกณฑกําลังพลสํารอง และการขอรับการ
สนับสนุนทรัพยากรจากหนวยอ่ืน ๆ โดยมีหลักสําคัญ  ๔ อยาง คือ 
 ๔.๑ การเลือก (SELECTIVE) คือ การพิจารณากําหนดแหลงระดมทรัพยากรตาง ๆ เพื่อให
เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ 
 ๔.๒ การสงผานและกระจายการสงกําลังบํารุง (PARTIAL) คือ ความสามารถในการขยายการ
สงกําลังบํารุง โดยสงผานใหแกกองกําลังตาง ๆ ไดอยางเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติการ หรือเหตุ
ฉุกเฉินที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของชาติ 
 ๔.๓ ความพอเพียง (FULL) คือ การระดมทรัพยากรสํารองในสาขาตาง ๆ ที่มีความเหมาะสม
และเพียงพอกับโครงสรางของกองกําลัง ผูมีอํานาจหรือผูรับผิดชอบจะใชการระดมสรรพกําลังแบบยอนทาง 
กลาวคือ นายกรัฐมนตรี เมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว จะประกาศสถานการณฉุกเฉินของประเทศ 
ซ่ึงจะรวมถึงอํานาจในการสั่งระดมสรรพกําลังจากแหลงทรัพยากรในสาขาตางๆ ซ่ึงหนวยงานที่เกี่ยวของได
รวบรวมจัดทําบัญชีไวแลว การระดมสรรพกําลัง ก็เพื่อกําหนดแหลงของการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง 
และเปนการเพิ่มปริมาณแหลงที่มา หรือหนทางเขาสูทอทาง 
 ๔.๔ การรวบรวม (TOTAL)  คือ  การรวบรวมกําลังพลและทรัพยากรทั้งมวลที่ไดจากการระดม
สรรพกําลัง เพื่อสงกําลังบํารุงใหแกกองกําลัง โดยมีการสงกําลังจากสวนหลังไปยังสวนหนา 
        การสนับสนุนกองเรือ ที่โรงงานซอมบํารุงของทาเรือ ศูนยปฏิบัติการขาว ศูนยสงกําลังบํารุง และ 
กองบัญชาการ ในระหวางการปฏิบัติ ตองใชขีดความสามารถจากแหลงสงกําลังบํารุงสาขาตาง ๆ อยาง
กวางขวาง เชนเดียวกับ พื้นที่และขอบเขตในการสนับสนุน การบริการทางการแพทย งานทางดานกฎหมาย 
และกิจกรรมทางศาสนา ประสบการณและทักษะของกําลังกองหนุน ลวนเปนสิ่งสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการ
สนับสนุนในดานตาง ๆ ดังกลาว  เนื่องจากเราไมสามารถคาดคะเนไดวา เมื่อใดระบบสงกําลังบํารุงของเรา
จะมีความตองการเพิ่มขึ้น หรือมีการเรงรัดการใชแหลงทรัพยากรตาง ๆ ในการสงกําลังบํารุงและการบริการ 
จึงมีความสําคัญที่จะตองตรวจสอบ และประเมินขีดความสามารถของระบบ ฯ ในภาวะการณที่ประเทศมี
เหตุฉุกเฉินเอาไวลวงหนา ความสามารถของประเทศในการสนับสนุนทอทาง และความสามารถของทอทาง
ที่จะสนับสนุนไปใหกองกําลังที่ปฏิบัติภารกิจไดอยางตอเนื่อง จะตองมีการวิเคราะหอยางสม่ําเสมอดวยการ
จําลองยุทธ การฝกจากเครื่องฝกจําลอง การฝกทั่วไป การวิเคราะหศักยภาพโดยรวมของทอทางในภาวะ
สงคราม ดวยการประเมินความพรอมทางดานอุตสาหกรรมของชาติ 
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๕. การวางแผนเตรียมความพรอมทางอุตสาหกรรม  
 การวางแผนเตรียมความพรอมทางอุตสาหกรรมนั้น ประกอบดวยการบริการในทุกสาขา แผนนี้จะ
วิเคราะหขีดความสามารถพื้นฐานทางดานอุตสาหกรรมของชาติ เพื่อสนับสนุนความตองการรับการสงกําลัง
บํารุงที่เพิ่มสูงขึ้นในการปฏิบัติการ ยุทโธปกรณ แหลงทรัพยากรและการบริการที่ตองใชในการสงกําลัง
บํารุงจากการระดมสรรพกําลัง การวางแผนเตรียมความพรอมทางอุตสาหกรรมมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องโดย
ใกลชิดกับการกําหนดความตองการและการจัดหาในเวลาปกติ การวางแผนเตรียมความพรอมทาง
อุตสาหกรรมจะชวยตรวจสอบความเคลื่อนไหว และความสามารถในการผลิต การคนควาและการพัฒนา  
การมีวัตถุดิบเพียงพอ  สถานภาพการสํารองสิ่งอุปกรณตางๆในระดับยุทธศาสตร โครงสรางพื้นฐานทางดาน
อุตสาหกรรม และทักษะของแรงงานเพื่อใหมั่นใจไดวา ความสามารถในดานอุตสาหกรรมของประเทศจะ
สามารถสนับสนุนความตองการในการระดมสรรพกําลังได ประเทศของเราจําเปนตองใชยุทธศาสตรโดยรวม 
ซ่ึงหมายความรวมถึงผลิตภัณฑชนิดใหมการเริ่มการผลิต การดํารงการผลิตในอัตราที่ต่ํา และการดํารงการ
ผลิตในอัตราที่สูงกับการจัดเก็บ การใชยุทธศาสตรนี้ไดอยางเหมาะสม ควรจะตองดําเนินการตั้งแตภาวะปกติ 
เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวา จะมีส่ิงอุปกรณตางๆ เพียงพอเมื่อเกิดวิกฤติการณ 
 
๖. การสนับสนุนการสงกาํลังบํารงุรวม  
 แนวความคิดในการสงกําลังบํารุงรวม จะชวยใหสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในการปฏิบัติภารกิจรวมระหวางเหลาทัพ ผูบังคับบัญชาของกองกําลังรวมผสมจะเปนผู
กําหนดแนวทางในการสงกําลังบํารุงรวม เชน แหลงสงกําลังบํารุงที่ใด จะมีการเรียกเก็บคาใชจายในการ
สนับสนุนที่ใดไมมีการเรียกเก็บคาใชจาย หรือที่ใดที่เหลาทัพจะตองออกคาใชจายรวมกันในกรณีที่ตองมีการ
สงกําลังบํารุงรวม ผูบังคับบัญชาของกองกําลังรวมผสม อาจกําหนดใหสวนสนับสนุนและบริการในแตละ
สาขาใหการสนับสนุนตอกองกําลังโดยตรง ดวยการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงเฉพาะดานบนพื้นฐานที่
สามารถใหการสนับสนุนแกผูใชได อาทิ การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงใหแกหนวยที่ไมใชกําลังทางเรือ ก็
อาจดําเนินการโดยหนวยอ่ืนได เชน จากหนวยสงกําลังบํารุงของกองทัพบก จากศูนยสงกําลังบํารุงรวมของ
กองบัญชาการทหารสูงสุด หรือหนวยสงกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ ผูบังคับบัญชาของกองกําลังรวมผสม 
ตองสามารถรวมการสงกําลังบํารุงของแตละหนวยสมทบใหทํางานรวมกันไดอยางกลมกลืน เพื่อใหเกิด
ความประหยัดดวยการลดปริมาณสิ่งอุปกรณบางรายการที่มีมากเกินความจําเปน ลดโครงสรางและขั้นตอน
ของการสนับสนุนใหนอยที่สุด ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติโดยรวมมีความงายขึ้น การวางแผน ฯ ดังกลาว ทําให
เกิดประโยชนไดอยางแทจริง และทําใหขีดความสามารถในการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงรวมสูงขึ้น 
นโยบายซึ่งประกอบดวยการบริการในทุกสาขา ความตองการของแตละกองกําลัง วิธีการที่กําหนดไวเปน
มาตรฐานเดียวกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลในทุกระดับของการบังคับบัญชาลวนเปนปจจัยที่สําคัญในการ
สนับสนุนการสงกําลังบํารุงใหแกกองกําลังตาง ๆ ที่มาปฏิบัติภารกิจรวมกัน 
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๗. หนวยผูใช หมายถึง กองกําลังที่ใชปฏิบัติการทั้งในทะเล และบนบก หนวยตาง ๆ เหลานี้ลวนมีความ
ตองการรับการสงกําลังบํารุงที่หลากหลาย อาทิ ความตองการสิ่งอุปกรณที่แตกตางกัน ลําดับความเรงดวนที่
ตองการใชงาน สถานที่ตั้งหนวย ความสามารถของหนวยในการรับการสงกําลังบํารุงซึ่งจะตองมีความออน
ตัว และสามารถตอบสนองการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงได การตัดสินใจวาจะสนับสนุนอะไร เมื่อใด
เปรียบเสมือนการปอนขอมูลเหลานั้นเขาไปในทอทางแยก (distribution pipeline) ซ่ึงเปนสิ่งทาทายในทุก
ระดับ ความตอเนื่องในการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง ขึ้นอยูกับการประมาณการความหมดเปลืองใน
อนาคตไดอยางถูกตอง โดยที่ตองรูวาผูใชตองการใชอะไร และสามารถจัดหาใหไดทันใชในภารกิจนั้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติการที่มีระยะเวลาปฏิบัตินอย จะไมสามารถประมาณการอัตราความหมด
เปลืองได การติดตอระหวางยุทธบริเวณกับหนวยสนับสนุนการสงกําลังบํารุง อาจมีขอจํากัด (หรือใชไมได) 
และอาจมีเวลาในการสงมอบไมแนนอน ดังนั้น เพื่อใหการสงกําลังบํารุงสามารถกระทําได ผูบังคับหนวยสง
กําลังบํารุง จะใชประสบการณนําขอมูลขอจํากัดตาง ๆ ดังกลาวมาพิจารณาประกอบ ซ่ึงสามารถจําแนก
แนวความคิดในการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงไดเปนสองแนวทาง  ดังนี้ 
 ๗.๑ การสงกําลังบํารุงจากสวนหลังไปยังสวนหนา   เปนการดําเนินการจากคลังใหญหรือคลัง
สาขาเพื่อพิจารณาจัดสงสิ่งอุปกรณตาง ๆ ไปใหแกหนวยผูใช วิธีดังกลาวมีแนวความคิดที่จะชวยลดงาน
ทางดานธุรการตางๆ ของผูบังคับหนวยในยุทธบริเวณลง 
 ๗.๒ การสงกําลังบํารุงเพิ่มเติมดวยการรองขอจากหนวยผูใช เปนการดําเนินการเบิกสิ่งอุปกรณ
เพิ่มเติมจากหนวยผูใช โดยหนวยผูใชเปนผูกําหนดความตองการเอง เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติภารกิจ  
 โดยสรุปแลว แนวความคิดของทอทาง แสดงใหเห็นถึง การรวมขั้นตอนตาง ๆ ของการสงกําลัง
บํารุงไวดวยกัน โดยทอทางดังกลาว แสดงภาพรวมของหลักการในการสงกําลังบํารุง ชองทางของขั้นตอน
การดําเนินการเพื่อสงกําลังบํารุงไปสูหนวยผูใชในพื้นที่ปฏิบัติการ ลักษณะของการสงกําลังบํารุงทั้งในภาวะ
ปกติ และภาวะสงคราม ส่ิงเหลานี้ลวนนําไปสูเปาหมายของการสงกําลังบํารุง เพื่อใหหนวยผูใชไดรับสิ่ง
อุปกรณตาง ๆ ถูกตองตามความตองการใชงาน ตามสถานที่ที่กําหนด และทันเวลา  
 ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิบัติการทางทหาร มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับความสัมพันธ
ของการวางแผนการใชกําลัง ความเปนผูนํา ทักษะของกําลังพลทุกระดับ โดยระบบของการสงกําลังบํารุง 
จะตองมีความสอดคลองเชื่อมโยงโดยตรงกับกองกําลังที่ใชปฏิบัติภารกิจอยางกลมกลืน และจะตองสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องจนเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจ 
 
๘. การสนับสนุนในการสงกาํลังบํารงุของกองทัพเรือ 

ลักษณะของการสนับสนุนในการสงกําลังบํารุงของกองทัพเรือ แบงออกได ดังนี้ 
 ๗.๑ คลังใหญและคลังสาขาสนับสนุนใหแกหนวยตาง ๆ ของกองทัพเรือ  
 ๗.๒ เมื่อเกินขีดความสามารถในการสงกําลังบํารุงของคลังใหญและคลังสาขา กองทัพเรือจึงจะขอรับ
การสนับสนุนจากเหลาทัพอ่ืน หรือสวนราชการในกระทรวงกลาโหม 
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 ๗.๓ การขอรับการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงจากสวนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
กองทัพเรือจะพิจารณาเสนอความตองการไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อดําเนินการให 
๙. ลําดับการปฏิบัติของกองทัพเรือตามสถานการณท่ีเกิดขึ้น 

การสนับสนุนในการสงกําลังบํารุงของกองทัพเรือ สามารถลําดับการปฏิบัติการตามสถานการณที่
เกิดขึ้น ดังนี้ 
 ๙.๑ การสงกําลังบํารุงในภาวะปกติ 
 ๙.๒ การสงกําลังบํารุงในภาวะปกติ กอนการใชแผนปองกันประเทศ หรือการสงกําลังบํารุงในการ
เผชิญสถานการณวิกฤติ 
 ๙.๓ การสงกําลังบํารุงในขั้นใชแผนปองกันประเทศ แตอยูในขั้นการเตรียมกําลังใหมีความพรอมหรือ
เรียกวา “ขั้นเตรียมการ” 
 ๙.๔ การสงกําลังบํารุงในขั้นใชแผนปองกันประเทศ แตอยูในขั้นที่ใชกําลังเขาปฏิบัติการรบ จนบรรลุ
ภารกิจ หรือเรียกวา “ขั้นปฏิบัติการ” ซ่ึงในขั้นนี้ งานดานการสงกําลังบํารุงจะแบงออกเปนสามงานหลัก คือ 
การยับยั้งและผลักดัน   การรุกโตตอบ   และการเสริมความมั่นคง 
 
๑๐. แนวทางการปฏิบัติของกองทัพเรือ ตามสถานการณท่ีเกิดขึ้น 

การปฏิบัติการสนับสนุนในการสงกําลังบํารุงของกองทัพเรือ มีแนวทางที่ใชในการปฏิบัติตามลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นดังนี้ 
 ๑๐.๑ การสงกําลังบํารุงในภาวะปกติ เปนการสงกําลังบํารุงโดยคลังใหญและคลังสาขา ซ่ึงเปนการ
ดําเนินการในภาวะปกติ ที่ภัยคุกคามยังไมปรากฏเดนชัด แตเปนการปฏิบัติเพื่อใหกองทัพเรือมีความพรอม
ในการปองกันประเทศ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๐.๑.๑ การรักษาสถานภาพในการสงกําลังบํารุงใหมีความพรอม เชน การสงกําลังและซอมบํารุง
ยุทโธปกรณที่มีอยู ใหสามารถใชงานไดยาวนาน การจัดหายุทโธปกรณทดแทนของเกาที่ลาสมัย การสะสม
ยุทโธปกรณสํารองสงครามใหอยูในเกณฑสะสมที่กําหนด เปนตน 
  ๑๐.๑.๒ การสํารวจและรายงานสถานภาพยุทโธปกรณตามระยะเวลา (ยุทโธปกรณในอัตราและ
สํารองสงคราม) การสํารวจการจัดทําขอมูลส่ิงอุปกรณรายการวิกฤติ (ส่ิงอุปกรณที่มีความจําเปนตอการรบ 
แตมีขอจํากัดในการจัดหา) ส่ิงอุปกรณที่ไดมาจากการระดมสรรพกําลัง ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน 
  ๑๐.๑.๓ การวิจัยและพัฒนาระบบการดําเนินงาน คําสั่ง ระเบียบปฏิบัติประจํา และขอมูลดานการ
สงกําลังบํารุงใหมีประสิทธิภาพ เชน การจัดทําหมายเลขสิ่งอุปกรณ การจัดทําระบบกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติ 
การพัฒนาระบบการควบคุมในการสงกําลังบํารุง เปนตน 
  ๑๐.๑.๔ การจัดทําขอตกลง หรือความรวมมือในการสงกําลังบํารุงกับมิตรประเทศ ตามนโยบายที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด เพื่อขจัดขอจํากัดในเรื่องสิ่งอุปกรณรายการวิกฤติ และพัฒนาความรวมมือในการ
สงกําลังบํารุง ทั้งในดานการปฏิบัติและดานวิชาการ 
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  ๑๐.๑.๕ การนําขอมูลดานการสงกําลังบํารุงที่ได มาปรับปรุงใหทันสมัยแผนการสงกําลังบํารุงใน
การปองกันประเทศ และระเบียบปฏิบัติประจํามาทดสอบและพัฒนาในการฝกทั้งในสวนของกองทัพเรือ 
การฝกรวมระหวางเหลาทัพ และการฝกรวม/ผสม กับมิตรประเทศ 
 ๑๐.๒ การสงกําลังบํารุงในการเผชิญสถานการณวิกฤติ เปนการสงกําลังบํารุงในภาวะปกติ แต
สถานการณภัยคุกคามไดบงบอกมีความชัดเจนมากขึ้น ทําใหตองวิเคราะหภัยคุกคาม ซ่ึงทางดานการขาว 
จะตองชี้ใหเห็นภาพของขาศึกที่ชัดเจนวา มีกําลังเทาใด มีส่ิงบอกเหตุวาขาศึกจะเปนภัยคุกคามอยางไร 
ทางดานยุทธการจะตองสามารถกําหนดในขั้นตนวา ฝายเราจะทําการยุทธอยางไร ดวยกําลังเทาไร ที่ไหน 
เมื่อไร และในการยุทธขั้นตนดังกลาว จะใชเวลากี่วัน ความตองการขั้นตนในการใชยุทโธปกรณเพื่อการยุทธ
เปนอยางไร ซ่ึงขอมูลโดยรวมเหลานี้จะชวยใหฝายสงกําลังบํารุงสามารถเตรียมการสงกําลังบํารุงใหแกหนวย
กําลังตาง ๆ ของกองทัพเรือ ใหอยูในสภาพพรอมที่จะทําการยุทธได โดยมีแนวทางการปฏิบัติในการสงกําลัง
บํารุงดังนี้ 
  ๑๐.๒.๑ คลังใหญ คลังสาขา และคลังยอย ดําเนินการสํารวจและรายงานสถานสภาพยุทโธปกรณ 
โดยแยกเปนรายการดังนี้ 
   ๑๐.๒.๑.๑ ส่ิงอุปกรณรายการวิกฤติ 
   ๑๐.๒.๑.๒ ส่ิงอุปกรณที่อยูในระหวางการจัดหา 
   ๑๐.๒.๑.๓ ส่ิงอุปกรณที่จะตองจัดหาหรือขอรับสนับสนุนจากมิตรประเทศ 
   ๑๐.๒.๑.๔ ส่ิงอุปกรณที่จะตองขอรับการสนับสนุนจาก สวนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน  
  ๑๐.๒.๒ คลังใหญและคลังสาขา ประมาณการและเสนอความตองการการสงกําลังบํารุง เสนอ
กองทัพเรือเพื่อพิจารณาเสนอใหกองบัญชาทหารสูงสุด ใชเปนขอมูลในการระดมสรรพกําลัง 
  ๑๐.๒.๓ คลังใหญและคลังสาขา สํารวจความพรอมในดานการสงกําลังบํารุง [ส่ิงอุปกรณ ที่ตั้ง
ตําบลสงกําลัง การซอมบํารุง การขนสง (เสนทางการคมนาคม แหลงรวมยานพาหนะ ที่พักยานพาหนะ ทา
นําเขา ฯลฯ) การบริการทางการแพทย การพัฒนาฐานทัพ การบริการกําลังพล และอื่น ๆ]  
  ๑๐.๒.๔ คลังใหญและคลังสาขา ปรับระดับความเรงดวนและการเรงรัดจัดหายุทโธปกรณ การเพิ่ม
ระดับการสะสมยุทโธปกรณทั้งในอัตราและสํารองสงคราม  
  ๑๐.๒.๕ คลังใหญและคลังสาขา เตรียมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อทบทวนขอตกลงความชวยเหลือความ
รวมมือกับมิตรประเทศ ในการดําเนินการโดยเฉพาะสิ่งอุปกรณรายการวิกฤติวา จะใชเวลาในการจัดหาอยาง
ชาที่สุดเทาไร ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเสนอใหกองบัญชาการทหารสูงสุดใชเปนปจจัยประกอบทางดานยุทธการ
ในการพิจารณากําหนด วัน ต. วัน ร. และ วัน ว. 
  ๑๐.๒.๖ คลังใหญและคลังสาขา เตรียมการแจกจายสิ่งอุปกรณ ใหแกหนวยกําลังของกองทัพเรือ
เพื่อใหมีความพรอมในการปฏิบัติตามแผนปองกันประเทศ  
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 ๑๐.๓ การสงกาํลังบํารงุในขัน้ใชแผนปองกันประเทศในขั้นเตรียมการ 
 เปนงานทางการสงกําลังบํารุงเพื่อใหหนวยกําลังของกองทัพเรือ  มีความพรอมสูงสุดในการปองกัน
ประเทศ  กอนนํากําลังเขาทําการรบกับขาศึก โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑๐.๓.๑ การแปรสภาพหนวยในภาวะปกติ เปนหนวยในภาวะไมปกติ การแปรสภาพนี้หมายถึง 
การจัดหนวยและการจัดระบบงาน ซ่ึงโดยหลักการแลว การสงกําลังบํารุงในภาวะปกติและไมปกติควรใช
ระบบเดียวกัน แตเนื่องจากขอจํากัดทางดานงบประมาณของประเทศ ทําใหการจัดลําดับความสําคัญ ความ
เรงดวนในการใชทรัพยากร มีบทบาทในดานการสงกําลังบํารุงมากขึ้น ซ่ึงทําใหการสงกําลังบํารุงในภาวะไม
ปกติ มีขอแตกตางจากในภาวะปกติอยูบาง ดังนั้นการแปรสภาพจึงตองมีการประสานงานที่ดีและตอเนื่อง 
เพื่อใหการสงกําลังบํารุงจากภาวะปกติเปนภาวะไมปกติ มีความตอเนื่องและไมสับสนในการปฏิบัติ 
  ๑๐.๓.๒ คลังใหญและคลังสาขา พัฒนาและการปรับแผนการสงกําลังบํารุง (ที่ตั้งทางการสงกําลัง
บํารุง การขนสง การบริการทางการแพทย การพัฒนาฐานทัพ การบริการกําลังพล และอื่น ๆ ) 
  ๑๐.๓.๓ คลังใหญและคลังสาขา แจกจายยุทโธปกรณใหหนวยกําลังของกองทัพเรือใหมีความ
พรอมรบ การเรงรัดการจัดหาและความเพิ่มระดับการสะสม 
  ๑๐.๓.๔ คลังใหญและคลังสาขา เสนอขอมูลความตองการรับการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง
เพิ่มเติมจากเหลาทัพอ่ืน ๆ สวนราชการในกระทรวงกลาโหม สวนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ หรือ
ภาคเอกชนใหแก กองทัพเรือ เพื่อกองทัพเรือจะไดประสานขอรับการสนับสนุนจากองบัญชาการทหาร
สูงสุดตอไป (ทั้งนี้รวมถึงขอมูลในการเปลี่ยนแปลงการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใน
อุตสาหกรรมดานการปองกันประเทศดวย) 
  ๑๐.๓.๕ คลังใหญและคลังสาขา เสนอขอมูลความตองการรับการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงจาก
มิตรประเทศใหแกกองทัพเรือ เพื่อพิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองบัญชาการทหารสูงสุดตอไป 
  ๑๐.๓.๖ การขนสงสิ่งอุปกรณจากมิตรประเทศ 
  ๑๐.๓.๗ การจัดเตรียมที่ตั้งในการสงกําลังบํารุง (ตําบลที่สงกําลัง ตําบลที่ซอมบํารุง โรงพยาบาล
สนาม ศูนยพักฟน และแหลงสงกําลังบํารุงและบริการ) เสนทางคมนาคม ทานําเขา   
          ๑๐.๓.๘ การเคลื่อนยายกําลังเขาปฏิบัติตามแผนปองกันประเทศ และการเคลื่อนยายสนับสนุนการ
อพยพประชาชน 
  ๑๐.๓.๙ การเตรียมการถอนยุทโธปกรณสํารองสงคราม 
          ๑๐.๓.๑๐ การควบคุมความเสียหายเปนพื้นที่ ในการพิทักษพื้นที่สวนหลัง 
  ๑๐.๓.๑๑ การแสวงหาแหลงสงกําลังบํารุงจากมิตรประเทศ 
 ๑๐.๔ การสงกําลังบํารุงในขั้นใชแผนปองกันประเทศในขั้นปฏิบัติการ เปนงานทางการสงกําลังบํารุงเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติปองกันประเทศในขั้นที่ใชกําลังเขาทําการรบ เพื่อยับยั้งและผลักดัน รุกโตตอบ และ
เสริมความมั่งคง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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  ๑๐.๔.๑ การสงกําลังบํารุงและซอมบํารุงยุทโธปกรณ เพื่อทดแทนการสูญเสียในการปฏิบัติการ
ยับยั้งผลักดัน และแจกจาย สะสมเพิ่มเติม เพื่อใหพรอมที่สามารถจะทําการรุกโตตอบ จนถึงขั้นการเสริม
ความมั่นคง  
  ๑๐.๔.๒ การปรับที่ตั้งการสงกําลังบํารุงไปขางหนา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการรุกโตตอบ จนถึง
ขั้นการเสริมความมั่นคง 
  ๑๐.๔.๓ การบริการ เกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร ชีวะ เคมี   
  ๑๐.๔.๔ การบริการทางการแพทย การพัฒนาฐานทัพ และการบริการอื่นๆ ที่เปนการฟนฟูใหกําลัง
พลมีความพรอมในการรุกโตตอบ จนถึงขั้นการเสริมความมั่นคง 
  ๑๐.๔.๕ คลังใหญและคลังสาขา เสนอขอมูลความตองการรับการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงที่
เกินขีดความสามารถของกองทัพเรือ จากเหลาทัพอ่ืน ๆ สวนราชการในกระทรวงกลาโหม สวนราชการ
พลเรือน รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ใหแกกองทัพเรือ เพื่อกองทัพเรือจะไดประสานขอรับการสนับสนุนจา
กองบัญชาการทหารสูงสุดตอไป (ทั้งนี้รวมถึงขอมูลการระดมสรรพกําลังทางดานการสงกําลังบํารุงและ
อุตสาหกรรมทางดานการปองกันประเทศ เพื่อทดแทนการสูญเสียและการรักษาระดับสะสมของยุทโธปกรณ
ใหอยูระดับเกณฑปลอดภัย) 
  ๑๐.๔.๖ เสนอขอมูลเกี่ยวกับการขอรับสนับสนุนการสงกําลังบํารุง และการแสวงหาแหลงสงกําลัง
บํารุงจากมิตรประเทศใหแกกองทัพเรือ เพื่อพิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองบัญชาการทหาร
สูงสุดตอไป 
  ๑๐.๔.๗ การจัดหาทดแทนและสะสมเพิ่มเติม เพื่อรักษาระดับสะสมยุทโธปกรณใหอยูในเกณฑ
ปลอดภัย 
  ๑๐.๔.๘ การควบคุมความเสียหายเปนพื้นที่ ในการพิทักษพื้นที่สวนหลัง 
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๑. หลักนยิมกองทัพไทย ดานการสงกําลังบํารุงรวม พ.ศ.๒๕๔๒ (ใชเพื่อพลาง)  
๒. Navy Doctrine Publication 4 Naval Logistics 
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๑.  น.อ.ณะ  อารีนิจ หัวหนาชุดทํางาน 
๒. น.อ.พัฒนะ พิบูลทิพย รองหัวหนาชดุทํางาน 
๓. น.อ.นภดล สําราญ                                                รองหัวหนาชดุทํางาน 
๔. น.ท.วาสเทพ แพทยานนท 
๕. น.ท.มานิต โกสีย 
๖. น.ท.วินัย สุขตาย เลขานุการ 
๗. น.ท.พรชัย จอยจํารูญ 
๘. น.ท.ธงชัย ปญจะ ผูชวยเลขานุการ 
๙. น.ต.อนุสรณ ยังคุมญาติ 
๑๐. น.ต.วรชาติ มนตรี 
๑๑. ร.อ.หญิง ปานะร ี คชโคตร ผูชวยเลขานุการ 


