
สรุป ระเบียบการน าหน่วย และ การออกค าส ัง่ยทุธการ 

ระเบียบการน าหน่วย 

๑. รบัภารกจิ 

๒. ออกค าส ัง่เตอืน 

๓. วางแผนข ัน้ตน้ประมาณสถานการณ,์ การแบง่เวลา 

๔. เคลือ่นยา้ยหน่วยทีจ่  าเป็น 

๕. ลาดตระเวน 

๖. ท าแผนสมบูรณ์ 

๗. ออกค าส ัง่ 

๘. การปฏบิตัแิละก ากบัดูแล 

ขัน้ที่ ๑ รบัภารกจิ 

  ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบอาจอยู่ในรูป ค าส ัง่เตรยีม ค าส ัง่ยุทธการ หรอืค าส ัง่เป็นส่วน ๆ เมือ่

ไดร้บัค าส ัง่แลว้ ผูบ้งัคบัหน่วยจะตอ้งวเิคราะหภ์ารกจิ และวางแผนการใชเ้วลา ค าแนะน าข ัน้ตน้จะอยู่ในรูป

ของ ค าส ัง่เตรียม ในค าส ัง่เตรียมผูบ้งัคบัหน่วยจะไดร้บัขา่วสารอย่างพอเพยีง เพือ่ทีจ่ะใหห้น่วยเริ่มเตรยีมการ

ได ้ระเบยีบปฏบิตัขิองหน่วยควรจะน ามาใชป้ฏบิตัทินัทเีมือ่หน่วยไดร้บัค าส ัง่เตรียม ตวัอย่างเช่น การเบกิ

กระสุน เสบยีง น า้ และเครื่องมอืสือ่สาร ทนัที่ทีไ่ดร้บัค าส ัง่ ผูบ้งัคบัหน่วยตอ้งตัง้ค าถามตวัเองในเรื่อง

ดงัต่อไปน้ี 

  ๑. ภารกจิคืออะไร M 

  ๒. รูอ้ะไรบา้งทีเ่กี่ยวกบัขา้ศึก ( ทีต่ ัง้  ก าลงั  การประกอบก าลงั   ยุทโธปกรณ ์  ขวญั   

สิง่บอกเหต ุ) E 

  ๓. ภมูปิระเทศ และลมฟ้าอากาศมผีลกระทบต่อการปฏบิตัิการอย่างไร (ทีสู่งต า่ ทางน า้ไหล 

พชืพรรณไม ้ลกัษณะผวิดนิ สิง่ปลูกสรา้ง ) T 

  ๔. ก าลงัพลมอียู่เท่าไร T 

  ๕. มเีวลาเท่าไร  T 

  ๖. ตอ้งการสิง่อปุกรณ์และยุทโธปกรณอ์ะไรบา้ง 

  ๗. กจิพเิศษอื่น ๆ ที่ตอ้งการก าหนดมอีะไรบา้ง 

ขัน้ที่ ๒ ใหค้ าส ัง่เตรยีม 

  ผูบ้งัคบัหมวดใหค้ าส ัง่เตรยีมกบัผูบ้งัคบัหมู ่รองผูบ้งัคบัหมวด และผูต้รวจการณห์นา้ ผู ้

บงัคบัหมูจ่ะใหค้ าส ัง่เตรยีมกบัก าลงัพลภายในหมูข่องตน 

  ค าส ัง่เตรยีมควรจะกลา่วถงึเรื่องต่อไปน้ีอย่างนอ้ย 

๑. ภารกจิ 

๒. เวลาทีจ่ะปฏบิตักิาร 



๓. ค าแนะน าเฉพาะ 

๔. เวลาและสถานทีส่  าหรบัใหค้ าส ัง่สมบูรณ์ 

ขัน้ที่ ๓ การท าแผนขัน้ตน้ 

  ผูบ้งัคบัหน่วยใชป้จัจยัพื้นฐาน ภารกจิ ขา้ศึก ภมูปิระเทศ ลมฟ้าอากาศ ก าลงัพลที่มอียู่ 

และเวลาทีม่อียู่ เป็นพื้นฐานในการท าแผนข ัน้ตน้ แผนน้ีจะเป็นจุดเริ่มตน้ในการประสานการลาดตระเวน การ

จดัก าลงั และการเคลือ่นที่ 

- ภารกจิหมวดคืออะไร ( เขา้ต ีหรอื ต ัง้รบั ) 

- ขา้ศึกหน่วยใดทีก่  าลงัเผชญิหนา้อยู่ หน่วยขนาดใดและอยู่ทีไ่หน มอีาวุธอะไร มหีน่วยสนบัสนุน

หรอืไม ่เป็นหน่วยเดนิเทา้ ยานเกราะ หรอืยานยนต ์

- เราตอ้งใชภ้มูปิระเทศและลมฟ้าอากาศใหม้คีวามไดเ้ปรียบต่อฝ่ายเราอย่างไร เพือ่ใหไ้ดค้ าตอบ

ของค าถามเหลา่น้ี ผูบ้งัคบัหน่วยจะพจิารณาเรื่องการตรวจการณแ์ละพื้นที่การยงิ การก าบงั การ

ซ่อนพราง เครื่องกดีขวาง ภมูปิระเทศส าคญั และแนวทางการเคลือ่นที่ 

ขัน้ที่ ๔ เริ่มการเคลื่อนยา้ยที่จ าเป็น 

   บางคร ัง้ ผูบ้งัคบักองรอ้ยจะน าผูบ้งัคบัหมวดไปยงัที่ตรวจการณ์และใหค้ าส ัง่ที่

สมบูรณ ์เพือ่เป็นการประหยดัเวลา ผูบ้งัคบักองรอ้ยอาจใหจ่้ากองรอ้ยเคลือ่นยา้ยหมวดต่าง ๆ ที่น าดว้ยรองผู ้

บงัคบัหมวด ไปยงัที่ต ัง้ทีจ่ะเริ่มการปฏบิตัิ 

ขัน้ที่ ๕ การลาดตระเวน 

   เพือ่ใหก้ าลงัพลและอาวุธของตนใหด้ีทีสุ่ด ผูบ้งัคบัหน่วยตอ้งมองเหน็และ

ประเมนิค่าภูมปิระเทศทีจ่ะใชท้  าการสูร้บ ถา้มเีวลานอ้ยอย่างนอ้ยทีสุ่ดจะตอ้งลาดตระเวนจากแผนที ่ใน

ระหว่างลาดตระเวนน้ี ผูบ้งัคบัหน่วยยนืยนัหรอืปรบัปรุงแผนข ัน้ตน้ของตน 

ขัน้ที่ ๖ การท าแผนใหส้มบูรณ์ 

   ขอ้มลูจาการลาดตระเวน ผูบ้งัคบัหน่วยท าแผนของตน้ใหส้มบูรณใ์นการตัง้รบัผู ้

บงัคบัหน่วยจะรอ้งพจิารณาว่าจะตอ้งวางอาวุธตรงไหน และจะประสานการตัง้รบัไดอ้ย่างไร ในการเขา้ตผูี ้

บงัคบัหน่วยตอ้งพจิารณาว่าจะตอ้งเคลือ่นทีอ่ย่างไรและเขา้ยดึที่หมายไดอ้ย่างไร 

ขัน้ที่ ๗ การท าค าส ัง่ใหส้มบูรณ์ และ ส ัง่การ 

   ค าส ัง่ของหมวดและหมูน่ ัน้ใหด้ว้ยวาจา ส าหรบัการเขา้ต ีผูบ้งัคบัหมวดควรจะให ้

ค าส ัง่ ณ จดุทีผู่บ้งัคบัหมูส่ามารถมองเหน็ทีห่มาย ในการตัง้รบั ผูบ้งัคบัหมวดจะพยายามใหค้ าส ัง่ ณ พื้นทีซ่ึง่

หน่วยของตน้จะท าการตัง้รบั ถา้เป็นไปไมไ่ด ้ผูบ้งัคบัหมวดควรจะใชก้ารจ าลองภมูปิระเทศ หรอืภาพสงัเขป

เพือ่ช่วยอธิบายค าส ัง่ ผูบ้งัคบัหมูไ่มค่อยทีจ่ะมโีอกาส ทีจ่ะใหค้ าส ัง่การเขา้ตจีากต าแหน่งทีก่  าลงัพลของตนจะ

มองเหน็ที่หมายได ้อย่างไรกต็าม ผูบ้งัคบัหมูค่วรจะจ าลองภมูปิระเทศเพือ่ทีจ่ะใหห้มูข่องตนมองดูในขณะให ้

ค าส ัง่เช่นเดียวกบัผูบ้งัคบัหมวด ผูบ้งัคบัหน่วยทกุคนตอ้งม ัน่ใจว่า ก าลงัพลของตนเขา้ใจแผนทัง้หมดเป็น

อย่างด ี

ขัน้ที่ ๘ การก าลบัดูแล 



  ๑. การซกัซอ้ม ถา้มเีวลาเพยีงพอก่อนการปฏบิตั ิเพือ่ใหเ้กดิความเชื่อม ัน่ และเพิม่ประสทิธภิาพ 

ซึง่อาจเป็นเครื่องชี้ขอ้บกพร่องของแผน กจิทีส่  าคญัในการซกัซอ้มควรจะมี 

   ๑.๑ การยงิและการด าเนินกลยุทธ ์

   ๑.๒ การปฏบิตัิเมือ่เกดิการปะทะอย่างไมค่าดคิด 

   ๑.๓ การปฏบิตั ิณ ที่เตรยีมตะลุมบอน 

   ๑.๔ การปฏบิตัใินการตะลุมบอน 

   ๑.๕ การเจาะสนามทุ่นระเบดิ 

   ๑.๖ การเขา้โจมตคูีตดิต่อ 

   ๑.๗ การเจาะร ัว้ลวดหนาม 

   ๑.๘ การโจมตีหลุมบคุคลปิดหรืออาคาร 

   ๑.๙ การใชอ้าวุธพเิศษหรอืวตัถรุะเบดิ 

  ๒. การตรวจ สิง่ทีจ่ะตอ้งกระท าสุดทา้ยก่อนออกปฏบิตักิารคือ การตรวจเพือ่ใหท้ราบว่าทหาร

และยุทโธปกรณพ์รอ้ม อาจตรวจในเรื่องต่อไปน้ี 

   ๒.๑ เสบยีง 

   ๒.๒ น า้ 

   ๒.๓ อาวุธ 

   ๒.๔ กระสุน 

   ๒.๕ เครื่องแต่งกายและยุทโธปกรณ์ประจ าตวั 

   ๒.๖ การพราง 

   ๒.๗ ภารกจิ – ยุทโธปกรณ์ทีจ่  าเป็น ( วตัถรุะเบดิ กลอ้งมองเหน็ในเวลากลางคืน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าส ัง่ยุทธการ 

ค าส ัง่ยุทธการ 

 ก. การเตรียม และออกค าส ัง่ยุทธการ เป็นส่วนหน่ึงของระเบยีบการน าหน่วย การเตรยีมการนัน้ เป็นการ

ปฏบิตัิทีต่่อเน่ือง จนกว่าทีจ่ะไดค้ าส ัง่สมบูรณ ์การออกค าส ัง่นัน้เป็นข ัน้ตอนที ่๗ ของระเบยีบการน าหน่วย 

 ข. ค าส ัง่ยุทธการจะตอ้งมขีา่วสารและค าแนะน าทีจ่  าเป็นต่อการปฏบิตัิภารกจิอย่างสมบูรณ ์รายละเอยีด

จะมมีากนอ้ยเพยีงใดขึ้นอยู่กบัข่าวสารทีไ่ดร้บั เวลาทีม่ใีนการจดัท าค าส ัง่ และการเตรยีมการในการปฏบิตัิ

ภารกจิ 

 ค. ค าส ัง่ยุทธการจะตอ้งเป็นค าส ัง่ทีง่า่ยต่อการเขา้ใจ ไมใ่ชถ้อ้ยค าที่เขา้ใจยาก 

๑. สถานการณ์ 

 ก. ก าลงัฝ่ายขา้ศึก 

  ๑) จะแสดงถงึ การประกอบก าลงั การวางก าลงั ทีต่ ัง้ ขวญั จดุแขง็ สถานะ การส่งก าลงั 

  ๒) แสงถงึขดีความสามารถ อาวุธ ยานพาหนะทีใ่ช ้การฝึกพเิศษ นชค. เป็นตน้ 

  ๓) หนทางปฏบิตัทิีค่าดว่าจะเป็นไปได ้เช่น เขา้ต ีต ัง้รบั ถอนตวั 

 ข. ก าลงัฝ่ายเรา เป็นการแสดงถงึภารกจิของหน่วยอื่น ๆ ของฝ่ายเรา โดยแสดงล  าดบัดงัน้ี 

  ๑) หน่วยเหนือ – ไดแ้ก่  เจตนารมณ ์ของผูบ้งัคบับญัชา ภารกิจของกองรอ้ยของเรา ( สูงขึ้นไป ๑ 

ระดบั ) 

  ๒) หน่วยขา้งเคียง – แสดงภารกจิของหน่วยทางซา้ย ขวา หนา้ หลงั 

  ๓) หน่วยสนบัสนุน หรอื หน่วยเพิม่เตมิก าลงั เช่น ทหารช่าง 

 ค. หน่วยสมทบและหน่วยแยก แสดงถงึหน่วยทีม่าสมทบ หรอืจดัแยกออกไปจากหมวด และตอ้ง

ก าหนดเวลาทีม่ผีลบงัคบัใชไ้วด้ว้ย 

๒. ภารกจิ 

  จะตอ้งชดัเจน รดักมุ ภารกจิจะมทีีม่าจากการวเิคราะหภ์ารกจิ ซึ่งจะตอ้งมอีงคป์ระกอบ ของ ใคร ท า

อะไร เมือ่ใด ทีไ่หน และท าไม  

๓. การปฏบิตั ิในหวัขอ้น้ีจะแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัค าว่า อย่างไร ซึง่ประกอบดว้ย ๓ ส่วน ย่อย ๆ ตาม

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

 ก. แนวความคิดในการปฏบิตัิ 

  ๑) กลยุทธ ์( รูปขบวน เสน้ทาง การปฏบิตั ิณ ที่หมายฯ ) 

  ๒) การยงิ ( แผนการยงิสนบัสนุน ) ก าหนดความเร่งด่วนในการยงิ ความเร่งด่วนของเป้าหมาย การ

ยงิฉากป้องกนัข ัน้สุดทา้ย การเตรยีมการยงิ รวมถงึการยงิสนบัสนุนพเิศษอื่น ๆ 

  ๓) เครื่องกดีขวาง ทุ่นระเบดิ และป้อมสนาม ในการตัง้รบัจะตอ้งระบุรายละเอยีดต่างๆ เกี่ยวกบั 

  ๔) ขา่วกรอง และสงครามอเิลคทรอนิคส ์ซงึจะแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบัการรวบรวมขา่วสาร และล  าดบั

ความเร่งด่วน ถา้ม ีผบ.หมู ่จะควบคุม โดยตรงต่อส่วนทีม่าสมทบที่ท  าหนา้ที่เหลา่น้ี  



 ข. ในขอ้ย่อยน้ีเป็นการส ัง่การหน่วยในการควบคุมของตนทกุหน่วยโดยเรยีงล  าดบัเป็นขอ้ย่อยประกอบจน

ครบ ( กองหนุนเป็นล  าดบัสุดทา้ย ) 

 ค. ค าแนะน าในการประสานงาน  

  โดยปกตจิะกล่าวถงึรายละเอียดเกี่ยวกบั 

  ๑) การรายงานต่าง ๆ ทีม่ไิดก้  าหนดไวใ้น รปจ. 

  ๒) ค าแนะน าในการป้องกนั นชค. และการปฏบิตัเิมือ่หน่วยถูกโจมต ี 

  ๓) ระดบัของการป้องกนั นชค.ในภารกจิ 

  ๔) การป้องกนัภยัทางอากาศ 

  ๕) ค าแนะน าในการจดัระเบยีบใหม ่และเสริมความม ัน่คง 

  ๖) หขส. ( ถา้ไมก่ าหนดในผนวกขา่วกรอง ) 

  ๗) การประสานการผ่านแนว 

  ๘) เวลาทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นการแยกหน่วยหรอืการข ัน้สมทบ ( ถา้มไิดก้ลา่วไวใ้นการจดเฉพาะกจิ หรอื 

ขอ้ย่อย ๑ ค. ) 

  ๙) เวลา หรอื เงือ่นไขซึง่แผนยุทธการจะ เริ่มปฏบิตัใินกรณีทีค่  าส ัง่หรอืแผนนัน้ ไมม่ผีลบงัคบัทนัททีี่

ไดร้บัแผนหรอืค าส ัง่นัน้ 

  ๑๐) การอา้งถงึผนวกทีเ่กี่ยวขอ้งกนัแผน/ค าส ัง่ แต่มไิดก้ลา่วถงึในส่วนหน่ึงส่วนใดของค าส ัง่น้ี ให ้

แสดงไวใ้นขอ้ย่อยน้ีดว้ย 

  ๑๑) การปฏบิตั ิณ ทีห่มาย 

๔. การช่วยรบ   

 ก. ยุทโธปกรณแ์ละการบรกิาร กลา่วถงึ สถานภาพ สป.ต่างๆ , การขนส่ง, การบรกิารและการซ่อมบ ารุง 

 ข. การรกัษาพยาบาลและการส่งกลบัสายแพทย ์

 ค. ก าลงัพล กลา่วถงึ สถานภาพของหน่วย, การทดแทน, ขวญั, วนิยั, กฎและค าส ัง่, และการจดั ทก. 

 ง. กจิการพลเรอืน กลา่วถงึ ขอ้จ ากดั, ขอ้ห่วงใยเกี่ยวกบัพื้นที ่และการ ปจว. 

 จ. เบด็เตลด็ เช่น การปฏบิตัเิกี่ยวกบัเชลยศึก 

 ฉ. สิง่อ  านวยความสะดวกในการรบ  ( Combat Service Support Facilities ) 

กลา่วถงึ ทีต่ ัง้และการบริการของต าบลที่ต ัง้น ัน้ ๆ แต่ถา้แสดงไวบ้นแผ่นบรวิารแลว้ ไมจ่  าเป็นตอ้งกลา่วถงึอกี 

๕. การบงัคบับญัชาและการสือ่สาร 

 ก. การบงัคบับญัชา อย่างนอ้ยที่สุดตอ้งกลา่วถึงทีอ่ยู่ในข ัน้ตน้ของ ผบ.หน่วย หรอื ทีต่ ัง้ของ ทก. ( กรณี

ไมไ่ดแ้สดงไวใ้นแผ่นบรวิาร ) และการยา้ย ทก. และการบงัคบับญัชาอื่น ๆ ถา้เปลีย่นแปลง หรอื ไมต่รงกบั 

รปจ.ของหน่วยทีม่อียู่ 

 ข. การสือ่สาร จะกลา่วถงึ นปส.หมายเลขทีม่ผีลบงัคบัใช ้สญัญาณอื่น ๆ ทีก่  าหนดขึ้นมาใช,้ ขอ้จ ากดั

ทางการสือ่สาร ( เช่น ระงบัวทิยุ ) รายละเอยีด เรื่องการสือ่สาร ปกตจิะระบุไวใ้นผนวกการตดิต่อสือ่สาร) 

  


