


เมื่อ มว.ได้รับคําสั่งให้เข้าปฏิบัติการรบ โดย ....................  

       มว.ได้รับคําสั่งเตรียม , คําสั่งยุทธการ หรือ คําสั่งเป็นส่วน ๆ  ให้
เตรียมการ เพื่อเข้าปฏิบัติการรบ ล่วงหน้า   ผบ.หมวดจะต้องปฏิบัติตามขั้น
การนําหน่วยดังนี้...... 



๑. เมื่อ ผบ.หมวด ได้รับมอบภารกิจ ( ค าสั่ง จาก ผบ.ร้อย.) ( ระเบียบการน าหน่วยขั้น
ที่ ๑ ) ต้องปฏิบัติดังนี ้

           ก. ซักถามปัญหาต่าง ๆ จนเข้าใจ ( แนวทางท่ีผบ.หน่วยเหนือต้องการให้ปฏิบัติ ) 

           ข. ประสานกับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของกองร้อยตามความจ าเป็น ( รวมทั้งหน่วย
ข้างเคียงด้วย ) 



๒. ผบ.มว.ทําการวิเคราะห์ภารกิจเพื่อให้ทราบถึง....... 

         ก. ภารกิจและเจตนารมย์ ของ  ผบช.เหนือขึ้นไป  ๒  ระดับ 

         ข. ภารกิจและเจตนารมย์ ของ ผบช.โดยตรง  

         ค. กิจเฉพาะ 

         ง. กิจแฝง  

         จ. ภารกิจและงานที่จําเป็นต้องทํา 

         ฉ. ข้อห้ามและข้อจํากัด  

         ช. ความมุ่งหมาย 



๓. ผบ.มว.ดําเนินการจัดทํา  

    ก. ภารกิจแถลงใหม่  ซึ่งประกอบด้วยภารกิจของหน่วย  งานที่จําเป็นและความมุ่ง
หมายของการปฏิบัติ ซ่ึงหน่วยได้รับมอบ  

    ข. แผนการใช้เวลา ( ตารางเวลาย้อนหลัง ) (คิดว่าจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าอยา่งไร) 





๕. กําลังพล ของ มว. ดําเนินการต่าง  ๆ  ไปพร้อม  ๆ กัน ในเรื่อง ความพร้อมรบเป็น บุคคล 
, การซ่อมบํารุงและการตรวจสอบการทํางานของยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ภายใต้ การกํากับดูแล 
ของ ผบ.หน่วยระดับต่าง ๆ ซึ่งทําการตรวจสอบ  

        ก. ยานพาหนะทุกคัน  

        ข. อาวุธทุกชนิด  

        ค. อุปกรณ์การตรวจการณ์ในเวลากลางคืน  

        ง. เครื่องมือติดต่อสื่อสาร  

        จ. อุปกรณ์ป้องกัน นชค.  

        ฉ. ยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ  

 







๗. ผบ.มว.วางแผนในการใช้หน่วย ( ขั้นที่ 3 ของระเบียบการนําหน่วย ) 

         ค. ทําการวางแผนการลาดตระเวน  เพื่อ ........................ 

                    - พิจารณาข้อดี,ข้อเสียและความเสี่ยงของแต่ละหนทางปฏิบัติ     

                    - กําหนด ผบ.หน่วย รอง หลักในแต่ละหนทางปฏิบัติ    

                    - กําหนดอาวุธหลักที่จะใช้เพื่อสําเร็จภารกิจ    

                    - กําหนดแนวทางการเคลื่อนที่หลัก     

                    - กําหนดพื้นที่อันตรายต่าง ๆ ในเขตปฏิบัติการ 



๘. มว.เริ่มทําการเคลื่อนย้ายตามกําหนด อาจจะเฉพาะ  บก.มว. , ส่วนต่าง ๆ ตามที่ 
กําหนด หรือ ทั้ง มว.  

        ก. ขึ้นอยู่กับคําสั่งการเคลื่อนย้ายที่ระบุในคําสั่งเตือน  

        ข. มว.เคลื่อนท่ีไปยังฐานออกตี , ที่รวมพล หรือจุดบรรจบไม่ช้ากว่าเวลาที่
กําหนด    ในคําสั่งเตือน  



๙. มว.ท าการ ลาดตระเวน ( ขั้นที่ 5 ของระเบียบการน าหน่วย ) 

   ก. มว.ท าการพิจารณาถึงท่ีตั้ง , ก าลัง , การวางก าลัง และการปฏิบัติของข้าศึกและ การใช้
ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ (ข้อมูลข่าวสารล่าสุดของภูมิประเทศ) OCOKA  

  ข. มว.พิจารณาถึงความต้องการด้านการข่าวจาก บก.หน่วยเหนือ  

   ค. มว.อาจจะใช้การ ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ ของ ผบ.หน่วย , การลาดตระเวนของ
หน่วย หรือ ใช้ส่วนต่าง ๆ ของ มว.ในการเคลื่อนที่เข้าปะทะกับ ขศ.เพื่อให้ได้ข่าวสารที่
ต้องการ  

   ง. มว.ร้องขอการขนส่ง จาก บก.หน่วยเหนือ  





    เมื่อ มว.ได้รับคําสั่งให้เข้าปฏิบัติการรบ  
ค. ใช้กรอบ ( รูปแบบ ) การปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่เหมาะสมในการประสานงาน ต่าง  ๆ เข้าด้วยกัน     

                        - การลาดตระเวนและการระวังป้องกัน     

                        - ความพยายามหลัก     

                        - ความพยายามรอง ( สนับสนุน ) ต่าง ๆ    

                         - กองหนุน 

  ง. การจัดหน่วยเพื่อบรรจุภารกิจที่ได้รับมอบ (การจัดเฉพาะกิจ) ซึ่งรวมทั้งส่วนมาขึ้น    มาสมทบ
และส่วนสนับสนุนต่าง  ๆ  

 



จ. กําหนดกิจเฉพาะ ( งาน ) ที่เจาะจงให้แก่ส่วนย่อยๆ  ต่างๆ  ( หน่วยรอง )จะต้องมี
ความมุ่งหมายที่สัมพันธ์กับกิจเฉพาะที่มอบหมายกับหน่วยรองหลักและกิจเฉพาะรวม
ทั้งหมด 

ฉ. มาตรการควบคุม 

ช. การยิงสนับสนุน     - เป้าหมาย     - ความเร่งด่วน  .  

ซ. คําแนะนําในเรื่องของที่จะนําไปใช้ในการดําเนินกลยุทธ์  

ด. การปฏิบัติการลวง  





 ค. ผบ.มว. ( รอง ผบ.มว. , ผบ.หมู่ )  รับมอบหน่วยสมทบ และเมื่อมีเวลาพอจะต้องชี้แจงถึง      

              - ภารกิจ ของ มว. และเจตนารมย์ของ  ผบ.มว.  - กิจเฉพาะต่าง ๆ  ที่ต้องปฏิบัติ  

              - รปจ.ของหน่วยที่จําเป็น                            - แผนการปฏิบัติทั้งหมด  

              - การปฏิบัติของ ขศ.ล่าสดุ                           - การปฏิบัติของ มว.ล่าสุด  

  ง. ผบ.มว. หรือ รอง ผบ.มว. ตรวจสอบหน่วยสมทบสําหรบัความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ  

  จ. ผบ.มว. หรือ รอง ผบ.มว. ไปพบกับกําลังพล  ซึ่งทําหน้าที่  ณ  จุดติดต่อ    ภายใน มว. 



๑๒.ผบ.มว.กํากับดูแลการเตรียมการเพื่อปฏิบัติภารกิจ 

      ก. ผบ.หน่วยรอง ได้ทําการบรรยายสรุปถึงแผนของตน ( แถลงแผน ) เพื่อให้มั่นใจ
ว่าเป็นไปตามเจตนารมย์ของ  ผบ.มว.  

      ข. บุคคลที่ทําหน้าท่ีสําคัญและเป็นหัวใจของความสําเร็จได้ทําการซักซ้อมเมื่อ 
สถานการณ์อํานวย  



 ค. หมู่ และส่วนต่าง  ๆ  เตรียมยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ  ที่จําเป็นที่ต้องใช้สําหรับปฏิบัติ กิจเฉพาะ
ของตน  

 ง. ผบ.หน่วยรองหลัก    

                                            - กํากับดูแล     

                                            - ตรวจสอบ    

                                            - แถลงแผนแก่ ผบ.มว.    

                                           - ซักซ้อม    

                                           - ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง 

 





   ง. รอง ผบ.มว. ประสานกับ ส.ส่งกําลังกองร้อย , รอง ผบ.ร้อย. หรือจ่ากองร้อยถึง
วิธีการ ( เทคนิค ) ในการส่งกําลังเพื่อสนับสนุนแผนทางยุทธวิธีเทคนิคที่เลือก จะต้อง
อํานวยให้มีการสนับสนุนอย่างเพียงพอ  ณ  ตําบล และเวลาที่ต้องการ    และจะต้องไม่
กระทบกระเทือนต่อการ ระวังป้องกัน ของ มว.  

  จ. ผบ.มว.ได้จัดทําแผนการพักผ่อนของกําลังพลภายใน มว. ( โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าท่ีสําคัญ ๆ และ ผบ.หน่วยรองต่าง  ๆ  ) ซึ่งขึ้นอยู่กับ รปจ.ของหน่วย ,    การ
วิเคราะห์ภารกิจ และคําสั่งในขณะนั้น 



๑๔ ในระหว่างการปฏิบัติการ  มว.ได้ทําการ ลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง มว.จะต้อง 
สามารถระบุถึง  

    ก. กําลัง , ที่ตั้ง , การปฏิบัติ และยุทโธปกรณ์ของ ขศ. จากการเข้าปะทะกับ ขศ.  

    ข. ข้อพิจารณาที่สําคัญเกี่ยวกับภูมิประเทศตามหัวข้อ OCOKA 



๑๕.มว.เฝ้าฟังการปฏิบัติการของหน่วยเหนือ  หน่วยข้างเคียงและหน่วยสนับสนุน
ต่าง ๆ ซึ่ง  ผบ.มว.จะต้องสามารถระบุถึง 

      ก. ข้าศึก ที่ปะทะอยู่กับฝ่ายเรา (SALUTE)  

      ข. ที่ตั้ง , การปฏิบัติและความเคลื่อนไหวของฝ่ายเรา  

      ค. การร้องขอการยิง  

       ง. คําสั่งของหน่วยเหนือต่อหน่วยอื่น ๆ  



๑๖ ผบ.มว. ให้คําสั่งหรือปรับปรุงแก้ไขแผนที่ให้ไว้แต่แรก ซึ่งคําสั่ง หรือการแก้ไขจะต้อง 
อธิบายในรูปของ  

           ก. ภารกิจปัจจุบันของ มว.  

           ข. เจตนารมย์ ของ ผบ.หน่วยเหนือ 

           ค. สถานการณ์ข้าศึก 

           ง. สถานการณ์ฝ่ายเรา  

           จ. ภูมิประเทศ  

           ฉ. กําลังที่มีอยู่ 

 



 ๑๗. ผบ.มว.ให้คําสั่งเป็นส่วน ๆ  แก่  มว. และส่วนต่าง  ๆ  ที่มาสมทบ  

        ก. คําสั่งจะต้องประกอบด้วย  สถานการณ์   ภารกิจ  กิจเฉพาะของส่วนต่าง ๆ  
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเฉพาะกิจถ้าจําเป็น  

        ข. ผบ.หน่วยรองต่าง  ๆ  ต้องได้รับคําสั่งและตอบรับ  

        ค. คําสั่งเป็นส่วน ๆ  จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์หรือคําสั่ง   
ของ  บก.หน่วยเหนือ 



๑๘. มว.ปฏิบัติตามคําสั่ง  ของ  บก.หน่วยเหนือ  

          ก. ตอบรับตามที่กําหนดไว้ใน รจป.ของหน่วย  

          ข. ทําการปรับเปลี่ยนการจัดเฉพาะกิจตามที่ต้องการหรือกําหนด  

          ค. เริ่มดําเนินการยุทธ  ,  การยิง หรือ การปฏิบัติอื่น  ๆ  ตามที่  บก.หน่วย
เหนือกําหนด  

          ง. รายงานการปฎิบัติตามคําสั่งให้แก่  บก.หน่วยเหนือและแจ้งให้หน่วยข้างเคียง 
ต่าง  ๆ  ทราบตาม รปจ.ของหน่วย  

 



๑๙. มว.ได้มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันระหว่างการปฏิบัติการ 

          ก. เมื่อ มว.ได้มีการเปลี่ยนที่ตั้งและการปฏิบัติต่าง  ๆ  ให้แจ้งหน่วยข้างเคียง   
หน่วยเหนือ และ หน่วยสนับสนุน  

          ข. กําลังพลภายใน มว. สามารถอธิบายถึงการปฏิบัติและที่ตั้งของหน่วย
ข้างเคียงต่างๆ  ได้ 





จ. การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของฝ่ายเดียวกัน  

ฉ. การริเริ่มการปฏิบัติต่าง ๆ ของ มว.  

ช. การร้องขอสนับสนุนการรบ และ การสนับสนุนทางการช่วยรบ  

ซ. ข่าวสารฝ่ายเดียวกันจากหน่วยเหนือ ซึ่ง  บก.หน่วยเหนือไม่มี  





จ. มีการเปลี่ยนแปลงของคําสั่งของกองร้อยหรือสถานการณ์ 

ฉ. มีข่าวสารของภูมิประเทศที่กระทบ ต่อ มว.  

ช. การเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนการรบและทางการช่วยรบที่มีผลกระทบ ต่อ มว.
หนุนทราบ 

 



ที่รวมพล 
• ที่รวมพล คือ ที่ ที่ ผบ.หน่วยนํากําลังมารวมกันเพือ่ปฏิบัติภารกิจ 

• ลักษณะอันพึงประสงค์ของที่รวมพล 

              ๑. กว้างขวางพอที่จะกระจายกําลังกันออกไปได้ 

              ๒. มีเส้นทางเข้าออกมากกว่า ๑ เส้นทาง 

              ๓. เป็นพื้นที่ที่มีการกําบังและซ่อนพราง 

              ๔. ปกปิดกําบังจากการตรวจการณ์ทั้งทางพืน้ดินและทางอากาศ 

              ๕. ถ้าทําได้ควรเลือกให้พน้ระยะยิงสนบัสนุนของกระสุนวิถีโค้งข้าศึก 



การปฏิบัติในที่รวมพลผบ.หมวด 

๑.มีการสั่งการหรือชี้แจงให้รองผบ.มว.และผบ.หมู่ทราบในเรื่อง 

  ๑.๑ ที่ตั้งที่รวมพล 

  ๑.๒ เส้นทางและรูปขบวนเดินเคลื่อนท่ีไปยังที่รวมพล 

  ๑.๓ กําหนดเวลาเริ่มเคลื่อนที่ไปยังที่รวมพล 

 



๒. ในขณะที่นํากําลังพลเคลื่อนท่ีไปเข้าที่รวมพลนั้นก่อนถึงที่รวมพลต้องสั่งหยุดรูป
ขบวนไว้ก่อน แล้วตนเองไปตรวจพื้นที่รวมพลเพื่อตกลงใจแบ่งมอบพื้นที่แน่นอนให้
หน่วยรองของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

การปฏิบัติในที่รวมพล ของผบ.หมวด 



• ๓.แบ่งมอบพื้นที่รวมพลให้หมู่ต่างๆที่ตั้ง ทก.มว ทีตั้งปก.คตจถ.และจัดส่งยามคอยเหตุ
ไว้อย่างเหมาะสม 

การปฏิบัติในที่รวมพล ของผบ.หมวด 



การปฏิบัติในที่รวมพล ของผบ.หมวด 

๔.วางกําลังในลักษณะการกระจายกําลังโดยมีการกําบังและซ่อนพราง 

๕.อาวุธประจําหน่วยทุกชนิดเข้าประจําอยู่ในที่ตั้งยิงที่สามารถป้องกันที่รวมพลได้ 



๑. การมอบพื้นที่ให้กับหมู่ 

๒. การวางอาวุธโดยกําหนดที่ตั้งอาวุธประจําหน่วย 

๓. จัดการระวังป้องกันกําหนดที่ตั้งยามคอยเหตุ 

๔. ดัดแปลงที่มั่น,พรางที่ตั้ง 

 

งานที่ต้องปฏิบัติในที่รวมพล  



๕. เบิกรับยุทโธปกรณ์ที่จําเป็น 

๖. ทําความสะอาดอาวุธ 

๗. ซักซ้อมการปฏิบัติ 

๘. ผลัดกัน พักผ่อน  

งานที่ต้องปฏิบัติในที่รวมพล  



สงสยัเชญิสอบถาม 


