
ระเบียบการน าหน่วย 
( Troop-Leading Procedure ) 

อ้างอิง FM 7-8 บทที่ 2 หน้า 23- 30 



ระเบียบการน าหน่วย 
  
 เป็นกรรมวิธีที่ผู้บังคับหน่วย ใช้ในการเตรียมหน่วยเพื่อปฏิบัติให้
บรรลุภารกิจ เป็นบทบาทเฉพาะของ ผบ.หน่วย ขั้นตอนระเบียบการน า
หน่วยมี  ๘  ขั้น ประกอบด้วย 
           ขั้นที่ ๑. รับภารกิจ 
          ขั้นที่ ๒. ออกค าสั่งเตือน 
           ขั้นที่ ๓. วางแผนขั้นต้น 
           ขั้นที่ ๔. เริ่มเคลื่อนย้ายหน่วย 
           ขั้นที่ ๕. ลวดตระเวนตรวจภูมิประเทศ 
          ขั้นที่ ๖. ท าแผนให้สมบูรณ์                                                      
           ขั้นที่ ๗. ออกค าสั่ง 
         ขั้นที่ ๘. ก ากับดูแล 
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 ขั้นที่ ๑. รับภารกิจ 
 ผบ.หน่วย อาจได้รับภารกิจในรูปของ ค าสั่งเตือน ,ค าสั่งยุทธการ 
หรือค าสั่งเป็นส่วนๆ ผบ.หน่วยต้องท าการวิเคราะห์ภารกิจ และวางแผน
การใช้เวลา ค าแนะน าขั้นต้น โดยการใช้ปัจจัย  METT – T  ผู้บังคับหน่วย
ต้องตั้งค าถามตัวเองในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 ๑. ภารกิจของเรา คืออะไร 
 ๒. เรารู้อะไรเกี่ยวกับข้าศึก ( ที่ตั้ง  ก าลัง  การประกอบก าลัง   
ยุทโธปกรณ์   ขวัญ   สิ่งบอกเหตุ )  
 ๓. ภูมิประเทศและอากาศจะมีผลกระทบอย่างไรต่อภารกิจ 
 ๔. เรามีก าลังอยู่เท่าไร 
 ๕. เรามีเวลาอยู่เท่าไร 
 ๖. ต้องการสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์อะไรบ้าง 



 

 ๑.๑ ผบ.หน่วย ใช้เวลาที่มีอยู่ ๑ ใน ๓ ในการวางแผนและออก
ค าสั่ง ที่เหลือ ๒ ใน ๓ ใช้ในการเตรียมการของหน่วยรอง ในเรื่องการ
วางแผนและเตรียมการปฏิบัติ  

 ในการเข้าตี ผบ.หน่วย มีเวลา ๑ ใน ๓ ตั้งแต่รับภารกิจจนถึง
หน่วยผ่านแนวออกตี 

 ในการตั้งรับ ผบ.หน่วย มีเวลา ๑ ใน ๓ ตั้งแต่รับภารกิจจนถึง
หน่วยเข้าแนววางตัวพร้อมต้านทาน 
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 ๑.๒ ผบ.หน่วย ในการปฏิบัติในการเตรียมตารางเวลาย้อนหลัง 
ควรจะท าตารางเวลาย้อนหลัง จากแนวออกตี หรือเวลาในการเข้าที่ตั้งรับ 
ในการวางแผนย้อนหลังนี้ ผบ.หน่วยต้องแบ่งเวลาให้กับหน่วยรองอย่าง
เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ด้วย ( วิเคราะห์โดยใช้ ปัจจัย  
METT- T ) 

ขั้นที่ ๒. ออกค าสั่งเตรียม   

 ผู้บังคับหมวดให้ค าสั่งเตรียมกับผู้บังคับหมู่ รองผู้บังคับหมวด 
และผู้ตรวจการณ์หนา้ และผู้บังคับหมู่จะให้ค าสัง่เตรียมกับก าลังพลภายใน
หมู่ของตน 
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 ค าสั่งเตรียมควรจะกล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้อย่างน้อย 

 ๑. ภารกิจหรือลักษณะของการปฏิบัติ 

 ๒. ส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ   

 ๓. เวลาที่จะปฏิบัติการ 

 ๔. เวลาและสถานที่ส าหรับให้ค าสั่งยุทธการ 

 ข้อความต้องกะทัดรัดในภารกิจและวัตถปุระสงค์  

                    ( ใคร,อะไร,เมื่อไร,ที่ไหน,ท าไม ) 
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ตัวอย่างค าสั่งเตรียม 
 “หน่วย ลว.ได้ยืนยันว่าได้พบหน่วยทหารราบยานเกราะของข้าศึก
จ านวน ๑ มว.ตั้งรับอยู่บริเวณเนิน ๑๒๓ พิกัด NR ๑๒๓๔๕๖ มีการขุด
หลุมคล้ายกับจะเตรียมการป้องกันบริเวณทางแยก ในส่วนกองร้อยของ
ข้าศึกอยู่ทางทิศ ตต.ที่เนิน ๑๒๕  ไม่มีหน่วยสมทบ 
 มว.๓ ของเราจะเขา้ตีใน ๑๑ ๐๒๐๐ ส.ค. ๖๑ เพื่อยึดเนิน ๑๒๓ 
พิกัด NR ๑๒๓๔๕๖ เพื่อยิงสนับสนุนไปยังเนิน ๑๒๕ ในการสนับสนุนกอง
พันในการเขา้ตี  
 ทุกหมู่น าจรวด บี ที อาร์ ๔ จ านวน ๔ นัด เพื่อต้านทานยาน
เกราะและหลุมปิด ของข้าศึก 
 ผมจะให้ค าสั่งยุทธการ เวลา ๑๐๐๐ ณ.บก.มว. นปส.ปัจจุบันมีผล
บังคับใช้ ขณะนี้เวลา ๐๖๓๐ ใครมีอะไรสงสัย” 
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ขั้นที่ ๓. วางแผนขั้นต้น 
 ผบ.หน่วย  ต้องประมาณสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จัดท าแผน
ขั้นต้น โดยใช้แผนนี้ในการประสานงาน,การลาดตระเวน,การจัดก าลังและ
ข้อแนะน าในการเคลื่อนย้าย ท าการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และลงใน
รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เท่าที่เวลาจะอ านวย โดยใช้ปัจจัยมูลฐาน ใน
การพิจารณาจาก METT- T ดังนี้  
     ๓.๑ ภารกิจ  
 ผบ .หน่วยพิจารณาภารกิจที่หน่วยเหนือมอบให้แก่ตน และ
วิเคราะห์เจตนารมณ์ของ ผบ.หน่วยเหนือขึ้นไป ๒ ระดับ และก าหนดกิจ
ส าคัญยิ่งที่หน่วยต้องปฏิบัติเพื่อการบรรลุภารกิจ 
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 ๓.๒ ข้าศึก 

  ผบ.หน่วย พิจารณาถึง ประเภท, ขนาด ,การจัดทาง
ยุทธวิธี และยุทโธปกรณ์ ของข้าศึกที่คาดว่าจะปะทะด้วย รวมทั้งพิสูจน์
ทราบถึงภัยคุกคามที่รุนแรงที่สุดต่อภารกิจของฝ่ายเรา และจุดอ่อนที่
ส าคัญของข้าศึก 

และข้อได้เปรียบของฝ่ายเราที่มีต่อภารกิจ     
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 ๓.๓ ลักษณะภูมิประเทศ/ลมฟ้าอากาศ 

  พิจารณาถึงผลกระทบของลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้า
อากาศที่มีต่อฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก โดยใช้ข้อพิจารณาลักษณะภูมิประเทศ
ทางทหาร ( OCOKA ) ดังนี้ 

  ก) การตรวจการณ์และพื้นยิง 

  ข) การก าบังและการซ่อนพราง 

  ค) เครื่องกีดขวาง 

  ง) ภูมิประเทศส าคัญ 

  จ) แนวทางเคลื่อนที่ 
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 ลมฟ้าอากาศ พิจารณาผลกระทบที่มีต่อการทัศวิสัย  และ
ความสามารถในการจราจร 

   ๓.๔  ก าลังท่ีมีอยู ่

 พิจารณาสถานภาพก าลังพลของหน่วยรอง คุณลักษณะขีด
ความสามารถของอาวุธที่มีอยู่ และขีดความสามารถของหน่วยที่มาสมทบ
ก่อนที่จะมอบภารกิจเฉพาะแก่หน่วยรอง 
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 ๓.๕  เวลาที่มีอยู่ 

  ผบ.หน่วย วางแผนการใช้เวลาโดยยึดถือตามแผนขั้นต้น
เป็นหลัก และปรับแก้ตามสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
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ขั้นที่ ๔  เริ่มการเคลื่อนย้าย 

 หน่วยอาจจะมีการเคลื่อนย้ายในขณะที่  ผบ .หน่วย ท าการ
วางแผน  อยู่ หรืออาจจะท าการลาดตระเวนล่วงหน้า ผบ .หน่วยรอง 
อาจจะน าหน่วยขึ้นไปข้างหน้า ในขั้นตอนนี้อาจจะเกิดช่วงใดช่วงหนึ่งใน
ขั้นตอนการปฏิบัติตาม ระเบียบการน าหน่วย ก็ได้ 



ระเบียบการน าหน่วย 

ขั้นที่ ๕  การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ 

 ถ้ามีเวลาเพียงพอ ผบ.หน่วย ควรจะท าการลาดตระเวน เพื่อ
ตรวจสอบว่าตนได้วิเคราะห์ภูมิประเทศเพื่อยืนยันว่าถูกต้องหรือไม่ 

 จากนั้นท าการปรับแผน ยืนยันเส้นทางที่ใช้ ได้, ก าหนดเวลาการ
เคลื่อนย้ายที่ส าคัญ และข้อห่วงใยในการเคลื่อนที่ต่างๆ  

 แต่ถ้าเวลาไม่เพียงพอ ผบ.หน่วย จะท าการลาดตระเวนตรวจภูมิ
ประเทศบนแผนที่ 

 การตรวจภูมิประเทศในพื้นที่ที่เลยออกไปจากหน่วยทหารฝ่าย
เดียวกันต้องพิจารณาความเสี่ยงจากการตรวจการณ์ หรือปะทะกับข้าศึก 
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ขั้นที่ ๖ ท าแผนสมบูรณ์ 

 ผบ.หน่วย ท าแผนสมบูรณ์ โดยยึดผลในการลาดตระเวนตรวจภูมิ
ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ต้องทบทวนภารกิจที่ได้รับ
มาจากหน่วยเหนือ เพื่อที่จะท าให้เกิดความมั่นใจว่าแผนได้บรรจบกับ
ความต้องการของภารกิจและอยู่ในกรอบเจตนารมย์ของผู้บังคับบัญชา 

         จะได้เป็น ค าสั่งยุทธการ ๕ ข้อ 
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ขั้นที่ ๗  ออกค าสั่งยุทธการ 
 โดยปกติในระดับหมู่ และหมวดปืนเล็ก จะออกค าสั่งยุทธการด้วย
วาจา  

 ๗.๑ เพื่อให้หน่วยรองเข้าใจแนวคิดในการปฏิบัติภารกิจอย่าง
ชัดเจน ผบ.หน่วย ควรออกค าสั่ง ณ บริเวณที่สามารถมองเห็นที่หมาย 
หรือ ณ พื้นที่แนวตั้งรับ หากไม่สามารถท าได้ควรใช้ภูมิประเทศจ าลอง 
หรือภาพสังเขปช่วยในการออกค าสั่ง 



ระเบียบการน าหน่วย 

  

 ๗.๒ ผบ.หน่วย ต้องมั่นใจว่าหน่วยรองเข้าใจภารกิจ,เจตนารมณ์
ผู้บังคับบัญชา แนวความคดิในการปฏิบัติและกิจที่ได้รับมอบ โดยวิธีการ
ให้ หน่วยรองบรรยายสรุปกลบัค าสั่งยุทธการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับตน
ทั้งหมด หรือให้ชี้แจงการปฏิบัติของหน่วยตนบนภูมิประเทศจ าลองหรอื
ภาพสังเขป และควรมีค าถามแก่ทหารเป็นบคุคล เพื่อให้มั่นใจว่าทหารทกุ
นายเข้าใจภารกิจ 
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ขั้นที่ ๘ การก ากับดูแล 

 ผบ.หน่วย ต้องก ากับดูแลการเตรียมการของหน่วยส าหรับการ
ปฏิบัติภารกิจ โดยใช้ 

 ๘.๑ การซักซ้อม 

 ๘.๒ การตรวจสอบ 

 เป็นเครื่องในการตรวจความพร้อมของหน่วย 
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 ๘.๑ การซักซ้อม กระท าเพื่อ 

  ๘.๑.๑ ซักซ้อมกิจส าคัญยิ่ง ( เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ) 

  ๘.๑.๒ เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและปัญหาในแผน 

  ๘.๑.๓ ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยรองอื่นๆ 

  ๘.๑.๔ ท าให้ทหารเข้าใจแนวความคิดในการปฏิบัติมาก
ขึ้น ( เกิดความเชื่อมั่นสูงขึ้น ) 

 - การซักซ้อมประกอบด้วยการฝึกของผู้บังคับหมู่ ในการบรรยาย
สรุปแผนในห้วงต่างๆของการปฏิบัติแก่ ผู้บังคับหมวด 

 - การซักซ้อมควรกระท า ณ บริเวณภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกับ
พื้นที่ที่จะปฏิบัติจริง ในเวลาหรือทัศนะวิสัยใกล้เคียงการปฏิบัติจริง 
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 - หน่วยอาจเริ่มท าการซักซ้อมได้ก่อนที่จะรับค าสั่งยุทธการ โดย
อาศัยการฝึกท าการรบ และตาม รปจ.เป็นหลัก และเมื่อได้รับค าสั่ง
ยุทธการแล้ว จึงซักซ้อมการปฏิบัติในกิจเฉพาะต่างๆที่ได้รับมอบ ดังนี้ 

 การปฏิบัติ ณ ที่หมาย 

 การเข้าตะลุมบอนกวาดล้าง คูติดต่อ , หลุมปิด หรือสิ่งปลูกสร้าง 

 การปฏิบัติ ณ พื้นที่เตรียมตะลุมบอน 

 การเจาะเครื่องกีดขวาง ( ทุ่นระเบิด หรือลวดหนาม ) 

 การใช้อาวุธพิเศษหรือการระเบิดท าลาย 

 การปฏิบัติเมื่อมีการปะทะกับข้าศึกโดยคาดไม่ถึง 
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 ๘.๒ การตรวจสอบ  
        ผบ.หมู่ ปล.และ ผบ.มว.ปล.ควรท าการตรวจขั้นต้นทันทีหลัง
ได้รับค าสั่งเตือน ท าการตรวจสอบจุดส าคัญของหน่วยในการเตรียมการ
ส าหรับการรบ และตรวจสอบขั้นสุดท้ายในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  อาวุธและกระสุน 
  เครื่องแต่งกายและเครือ่งมือเครื่องใช้ 
  เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรบัปฏิบัติภารกิจ 
  การติดต่อสื่อสาร 
  เสบียงและน้ า 
  การพราง 
  ข้อบกพร่องจากการตรวจครั้งก่อน 
    



ระเบียบการน าหน่วย 

 

 

 

ผบ.หน่วย จงระลึกอยู่เสมอว่า 

ขั้นตอนการก ากับดูแลสามารถท าได้ในทุกขั้นตอนของ   
        ระเบียบการน าหน่วย 



ค ำถำม 


