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ขั้นตอนตามระเบียบการน าหน่วย 

๑.  ภารกิจ 
 หน่วยอาจได้รับภารกิจจากหน่วยเหนือในรูปของ 
 -  ค าสั่งเตือน 
 -  ค าสั่งยุทธการ 
 -  ค าสั่งเป็นส่วน ๆ 
 หน่วยไม่ควรใช้เวลาเกิน ๑ ใน ๓ ของเวลาที่มีอยู่ในการเตรียมการ  และการให้ค าสั่งยุทธการ  โดย
พิจารณาปัจจัยเช่นช่วงเวลากลางวัน  การเคลื่อนย้ายหน่วย  การออกค าสั่ง  และการซักซ้อม  เวลา ๒ ใน ๓ ที่
เหลือจะเป็นของหน่วยรองใช้ในการวางแผนและเตรียมการปฏิบัติ 
 ในการเข้าตีใช้เวลา ๑ ใน ๓ จากเวลาที่รับภารกิจแล้ว  จนถึงเวลาผ่านแนวออกตี 
 ในการตั้งรับใช้เวลา ๑ ใน ๓ จากเวลาที่รับภารกิจแล้ว  จนถึงเวลาพร้อมต้านทาน 
 หน่วยอาจได้รับมอบภารกิจในรูปค าสั่งยุทธการที่เป็นข้อเขียน  ซึ่ง ผบ. จะไปรับค าสั่งร่วมกับ ฝอ. หรือใน
รูปของค าสั่งเป็นส่วน ๆ ที่เป็นข่าวทางวิทยุ  เมื่อรับภารกิจแล้ว  ผบ. และ ฝอ. จะแลกเปลี่ยนข่าวสารและวิเคราะห์
ปัจจัยการยุทธ  ( METT – T )  โดยรวบรัด  ท าการตรวจสอบข่าวสาร  และรวบรวมข่าวสารอ่ืน ๆ เพิ่มเติมให้
เพียงพอต่อการออกค าสั่งเตือนให้หน่วยรอง  เพื่อหน่วยรองจะได้เริ่มการปฏิบัติตามระเบียบการน าหน่วยได้เร็วขึ้น  
ในขั้นต้น ผบ. ตรวจสอบภารกิจข้าศึก  การสมทบ  การแยกสมทบ  และเวลาที่มีอยู่เพ่ิมเติมด้วยการวิเคราะห์ภูมิ
ประเทศ  ผบ. จะต้องทราบสถานภาพของการสนับสนุนทางการรบ  และการสนับสนุนทางการช่วยรบของหน่วย  
รวมทั้งความต้องการในการเตรียมการปฏิบัติขั้นต้น  และความต้องการข่าวสารที่ใช้ในการวางแผนต่อไป  ผบ. และ 
ฝอ. จะจัดท าเวลาการปฏิบัติโดยประมาณ  เพื่อจะให้มั่นใจว่า  ไม่ใช้เวลาเกิน ๑ ใน ๓ ของที่มีอยู่  ตารางเวลานี้
อาจมีรายการรวมถึงการบรรยายสรุปกลับของ  ผบ. หน่วยรอง  การซักซ้อม  และการปฏิบัติที่รวมการอื่น ๆ  ที่
ช่วยให้หน่วยรองใช้เวลาในการเตรียมการน้อยลง  ข่าวสารที่มีอยู่ในส่วนของ  ฝอ. และ ผบ. หน่วยรองต้องมีการ
แจกจ่ายถึงกันโดยเร็วที่สุด  ข้อพิจารณาเป็นพิเศษในการก าหนดความต้องการข่าวสารส าคัญเพ่ือให้หน่วยสามารถ
ปฏิบัติการลาดตระเวน  โดยเฉพาะ ผบ.ฝอ.๒ และ ฝอ.๓  ต้องมีข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึกและภูมิประเทศท่ีทันต่อ
เหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา 
๒.  ให้ค าสั่งเตือน 
 ค าสั่งเตือนมีความส าคัญยิ่งต่อการใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดผลดี  ค าสั่งเตือนไม่มีรูปแบบที่แน่นอน  แต่อย่าง
น้อยควรครอบคลุมสาระส าคัญดังนี้ 
 -  สถานการณ์ท่ัวไป 
 -  ภารกิจ 
 -  เวลาปฏิบัติภารกิจ 
 -  เวลาและสถานที่ในการรับค าสั่งยุทธการ 
 -  ค าแนะน าพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ส าคัญ 



 -  ค าแนะน าพิเศษเกี่ยวกับการฝึก   
 -  ค าแนะน าทางการช่วยรบ  เช่นการส่งก าลังบ ารุง  เครื่องมือ  และการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ 
 ในการให้รายละเอียดค าส่งเตือนนั้น  อาจใช้หัวข้อค าสั่งยุทธการทั้ง ๕ ข้อ  มาเป็นแนวทางในการจัดท า
ค าสั่งเตือน  โดยมีรายละเอียดตามข่าวสารที่มีอยู่ในขณะนั้น  ข่าวสารที่แจงลงในค าสั่งเตือนหากมีจ านวนมากก็จะ
ช่วยให้หน่วยรองใช้เวลาในการเตรียมการน้อยลง  แต่อย่างไรก็ตามให้พิจารณาตามความจ าเป็น  ค าสั่งเตือนนี้จะมี
การปรับแก้ให้ทันเหตุการเสมอเมื่อมีข่าวสารใหม่เพ่ิมเติม 
 
๓.  ท าแผนขั้นต้น 
 หลังจากท่ี  ผบ. ได้วิเคราะห์ภารกิจและให้แนวทางในการวางแผนแก่ ฝอ.แล้ว  ฝอ.จะพัฒนาแผนขั้นต้น
โดยการท าประมาณการตามขั้นตอนทั้ง ๔ หัวข้อ  คือ 
 -  ก าหนดรายละเอียดของภารกิจหรือภารกิจแถลงใหม่ของ  ผบ. 
 -  วิเคราะห์สถานการณ์  ( ปัจจัย  METT – T )  และพัฒนาหนทางปฏิบัติ 
 -  วิเคราะห์หนทางปฏิบัติ 
 -  เปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ 
 -  ให้ข้อเสนอต่อ  ผบ.เพ่ือให้ ผบ.ตกลงใจ 
 การประมาณสถานการณ์เป็นกรรมวิธีที่ด าเนินการต่อเนื่อง  และเปลี่ยนแปลงไปตามข่าวสารที่ได้รับมา
ใหม่  หากข่าวสารที่ได้รับมามีผลกระทบ  ต่อภารกิจและการปฏิบัติหรือได้รับภารกิจเพ่ิมเติม  ก็จะท าการประ 
มาณการและประมาณสถานการณ์อีก  เวลาที่มีอยู่และประสบการณ์ของผู้วางแผนจะชี้ถึงความสามารถในการ
ประมาณการและประมาณสถานการณ์  หากเวลามีน้อยแต่ละข้ันตอนอาจพิจารณาในรายละเอียดให้น้อยลง 
และเลือกพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่ส าคัญ  ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบรรลุภารกิจ  เมื่อ ผบ.ประกาศข้อตกลงใจ  
และแนวความคิดในการปฏิบัติแล้ว  ฝอ.จะน ามาพัฒนาเป็นแผนขั้นต้น  ซึ่งจะเป็นร่างค าสั่งยุทธการทั้ง ๕ ข้อ  
ได้แก่ 
 -  สถานการณ์ 
 -  ภารกิจ 
 -  การปฏิบัติ 
 -  การช่วยรบ 
 -  การบังคับบัญชาและการสื่อสาร 
 โดยมีร่างแผ่นบริวารยุทธการ  และแผ่นบริวารการช่วยรบที่แสดงถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ  
รายละเอียดต่าง ๆ  ในการท าประมาณการและประมาณสถานการณ์  จะอยู่ในแนวสอนการประมาณการและการ
ประมาณสถานการณ์ 
๔.  ริเริ่มการเคลื่อนย้าย 
 การเคลื่อนย้ายหน่วย  สามารถปฏิบัติในการขั้นตอนใดของระเบียบการน าหน่วยก็ได้  ที่แน่ใจว่าการ
เคลื่อนย้ายในช่วงเวลานั้นจะเกิดผลดีสูงสุดต่อหน่วย  หากมีเวลาน้อยและความต้องการในการเคลื่อนย้ายหน่วย  



ผบ.จะเริ่มให้มีการเคลื่อนย้ายตามความจ าเป็น  โดยให้ รอง ผบ.หน่วย เป็นผู้ควบคุมและการจัดเฉพาะกิจอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนย้ายนี้ด้วย  หากเป็นไปได้ควรเคลื่อนย้ายก าลังพลเฉพาะกิจ  และชุดรบในวงเวลา
กลางวันและกระท าแต่เนิ่น  ๆ 
๕.  ท าการลาดตระเวน 

การปฏิบัติการราดตระเวนจะกระท าอย่างละเอียดถี่ถ้วน  ในขณะที่ที่ต้องการรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับภูมิ
ประเทศ  และข้าศึกอย่างรวดเร็ว  ผบ.ต้องพัฒนา / ปรับปรุงแผนขั้นต้นให้เป็นแผนสมบูรณ์  ซึ่งการลาดตระเวน
ทางพ้ืนดินจะช่วยยืนยันปรับปรุง  หรือขัดแย้งแผนขั้นต้นหากมีเวลา  ผบ.ควรริเริ่มการลาดตระเวนก่อนการพัฒนา
แผนขั้นต้น  เพื่อพัฒนาข้อตกลงใจของการประมาณสถานการณ์  เพ่ือยืนยันแผนขั้นต้น  การลาดตระเวนเป็นการ
ปฏิบัติที่ต่อเนื่องตลอดเวลา  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของสนามรบ  การพัฒนาแผนขั้นต้นที่ดี
จะช่วยให้การลาดตระเวนท ามานง่ายขึ้น  และหน่วยรองจะได้รับแนวทางในการลาดตระเวนด้วย 

ก.  แผนการลาดตระเวนและการตรวจรับ  ( เป็นส่วนหนึ่งของแผนรวบรวมข่าวสาร )  และการต่อต้านการ
ลาดตระเวน  ควรมีการพัฒนาและการปรับปรุงปฏิบัติการ  แผนการลาดตระเวนจะเป็นเครื่องชี้ถึงความต้องการ
ข่าวสารส าคัญของ  ผบ.และไม่มีเพียงแต่การลาดตระเวนเฉพาะ ผบ. และ ฝอ. เท่านั้น  ควรรวมถึงเครื่องมือในการ
รวบรวมข่าวสารทั้งหมดที่มีอยู่  เช่น  หมวดลาดตระเวน  กองร้อยลาดตระเวน  หน่วยบิน  ทบ.หน่วยปืนใหญ่  
และหน่วยข่าวที่มีอยู่  เวลาและเครื่องมือที่มีอยู่  จะก าหนดได้ว่าจะปฏิบัติการลาดตระเวนอย่างไร  ผบ.ควร
พิจารณาและยอมรับการเสี่ยงของการปฏิบัติการลาดตระเวน  หรือละทิ้งหัวข้อข่าวสารบางหัวข้อหากก าลังชุด
ลาดตระเวนถูกตรวจพบโดยข้าศึก 
 ข.แผนการลาดตระเวนมักให้รูปค าสั่งเป็นส่วน ๆ โดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 
 -  การจัดก าลังหรือการจัดเฉพาะกิจใจการลาดตระเวน 
 -  หัวข้อข่าวสารส าคัญที่ต้องการรวบรวมโดยการลาดตระเวน 
 -  เส้นทางเคลื่อนที่รูปขบวนไปยังพื้นท่ีลาดตระเวน 
 -  การปฏิบัติเมื่อไปถึงพ้ืนที่ลาดตระเวน 
 -  ค าแนะน าพิเศษต่อก าลังพลในชุดลาดตระเวน  และงานรวบรวมข่าวสารที่เจาะจง 
 -  ความต้องการเครื่องมือพิเศษ 
 -  แผนเผชิญหน้า 
 -  ความต้องการในการตรวจจับอย่างต่อเนื่องในภายหลังการลาดตระเวน 
 -  การยิงเล็งจ าลองสนับสนุนการลาดตระเวน 
 -  การเตรียมการด้านการสื่อสาร 
 -  แผนการถอนตัว  การบรรจบ  และการกระจายข่าวสาร 
 -  การเตรียมการในเรื่องการระวังป้องกัน 
 ค.  ผบ.ควรท าการประมาณสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  ในระหว่างการลาดตระเวนหากเป็นไปได้ในขั้นต้น
ควรพบ  ฝอ. และ ผบ.หน่วยรอง  เพื่อชี้แจงหรือมอบความต้องการในการรวบรวมข่าวสารที่ไม่สามารถปฏิบัติด้วย
ตนเองได้  หลังจากปฏิบัติการลาดตระเวน  ผบ.จะพบกับ ฝอ. และ ผบ.หน่วยรอง  เพื่อรับข้อเสนอและท าการปรับ



แนวความคิดตามความเหมาะสม  หาก ผบ. เลือกหนทางปฏิบัติขึ้นใหม่  ก็สามารถเริ่มการจ ารองยุทธ์ร่วมกับ  ฝอ. 
และ ผบ.หน่วยรอง  โดยใช้ข่าวสารที่มีอยู่เดิม  เพ่ิมด้วยข่าวสารหรือปัจจัยใหม่ที่ได้รับจากการลาดตระเวน 
๖.  ท าแผนสมบูรณ์ 
 การสอดคล้อง  คือ  ให้สอดคล้องกับแผนของหน่วยเหนือของตัวแปร  และแผนที่ทันเวลาเป็นสิ่งเดียวที่
ส าคัญที่สุดในขั้นแรกของสนามรบ  ผบ. และ ฝอ. เพ่ิมเติมรายละเอียดที่ได้รับมาใหม่  และตกลงใจเพ่ิมเติมขยาย
แผนขั้นต้น  เป็นค าสั่งยุทธการที่สมบูรณ์เท่าที่จะท าได้ 
๗.  ให้ค าสั่ง 
 ค าสั่งยุทธการจะให้ตามเวลาและสถานที่ที่ก าหนดไว้ในค าสั่งเตือน  แนวทางในการให้ค าสั่ง  คือ  ให้ค าสั่ง
อย่างไรที่ผู้รับค าสั่งเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง  การท าแผนที่ดีแต่การชี้แจงแผนที่ไม่ดีจะเป็นการขัดขวางความส าเร็จของ
ภารกิจ  หากท าได้ควรมีการซักซ้อมการชี้แจงค าสั่ง  การใช้แบบจ าลองภูมิประเทศ  หรือเครื่องช่วยในการเห็นภาพ
การปฏิบัติ  จะเพ่ิมความเข้าใจของผู้รับค าสั่งแผ่นบริวารร่วมกับตารางปฏิบัติ  และภาพสังเขป  แนวความคิดควร
ท าไว้เพียงพอเพ่ือแจกจ่ายให้กับ  ผบ.หน่วยรองท่ีมารับค าสั่ง  ค าสั่งยุทธการแบบข้อเขียน  และแผ่นบริวาร
ยุทธการที่แจกจ่ายหน่วยรอง  จะช่วยลดปัญหาความตรึงเครียด  และความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติที่ต่อเนื่องได้  
และไม่ควรให้ผู้ที่มารับค าสั่งต้องคัดลอกค าสั่งหรือแผ่นบริวารเอง  การให้ค าสั่งยุทธการควรใช้บริเวณท่ีสามารถ
มองเห็นภูมิประเทศตลอดการปฏิบัติ  ผบ. หรือ ฝอ.๓  ควรก าหนดบริเวณท่ีมารับค าสั่งในภูมิประเทศ  โดย
ผู้บรรยายสรุปค าสั่งได้อ้างอิงภูมิประเทศจริงมากกว่าที่จะใช้แผนที่หรือโต๊ะทราย  หากไม่สามารถออกค าสั่งในภูมิ
ประเทศได้  ผบ.ควรใช้เครื่องในการออกค าสั่ง  โดยการสร้างโต๊ะทรายหรือแผนที่สังเขปขนาดใหญ่  หรือแผนที่ ๓ 
มิติ  ก็จะช่วยให้ผู้มารับค าสั่งได้มองเห็นชัดเจน  ผู้ที่มารับค าสั่งควรได้รับการแจกจ่ายแผ่นบริวาร  และหากจะให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นควรเพิ่มหัวข้อข่าวสารส าคัญให้กับหน่วยที่อยู่ทางปีก 
๘.  การก ากับดูแลและการปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุภารกิจ 
 ผบ. หรือ ฝอ. จะท าการประมาณสถานการณ์หรือประมาณการอย่างต่อเนื่อง  ให้สอดคล้องกับข่าวสาร 
ที่ได้รับเพ่ิมเติมที่มีผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจ  หรือกิจที่ได้รับเปลี่ยนแปลงไป  แผนที่ดีไม่เพียงแต่จะให้หน่วย
รองเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง  ถึงจุดหมายในแนวความคิดในการปฏิบัติของ  ผบ. เท่านั้น  ควรมีการประสานหน่วย
ข้างเคียง  และการซักซ้อมการปฏิบัติที่ส าคัญด้วย  ระหว่างการปฏิบัติส่วนบังคับบัญชา  และศูนย์ปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธี  จะติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด  ส่วนการบังคับบัญชาจะพร้อมที่จะตัดสินใจตามท่ี  ผบ.หน่วยรองรับขอ
การเปลี่ยนแผนทางยุทธวิธี  และมีการให้ค าสั่งเป็นส่วน ๆ ตามท่ีต้องการ  ความต้องการในการก ากับดูแลเป็นความ
ต่อเนื่องและมีความส าคัญเช่นเดียวกับการให้ค าสั่ง  การบรรยายสรุปกลับ  การซักซ้อม  การตรวจสอบ  การ
ประสานแผนอย่างต่อเนื่องเป็นวิธีการที่ควรใช้ในการก ากับดูแล 
 ก.  การบรรยายสรุปกับการซักซ้อม  การบรรยายสรุปกับเน้นในเรื่องการวางแผน  ส่วนการซักซ้อมจะเน้น
ในเรื่องการปฏิบัติ 
 ๑ )  การบรรยายสรุปกลับ  ผบ.ควรให้มีการบรรยายสรุปกลับอย่างน้อย ๒ ครั้ง  ในการบรรยายสรุปกลับ
นั้นควรรวมด้วย  ฝอ. และ ผบ.  หน่วยรองท่ีรวมรับค าสั่งยุทธการของหน่วย  ซึ่งจะง่ายต่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร  
การประสานงาน  การปรับปรุงการประสานงานระหว่างหน่วยและเพ่ือความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร 



 ก )  การบรรยายสรุปกลับครั้งแรกควรเริ่มเมื่อการให้ค าสั่งยุทธการจบลงโดยมีความมุ่งหมาย  เพ่ือให้แน่ใจ
ว่า  ผบ.หน่วยรองเข้าใจภารกิจและเข้าใจการปฏิบัติที่ส าคัญที่ต้องกระท าให้บรรลุ 
 ข )  การบรรยายสรุปกลับครั้งที่ ๒  กระท าหลังจากท่ี  ผบ.หน่วยรองได้ก าหนดแนวความคิดในการปฏิบัติ  
และก่อนที่จะออกค าสั่งของหน่วยรอง  โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้แน่ใจว่า  ผบ.เห็นชอบกับแนวความคิดของ  ผบ.
หน่วยรองหรือไม่  และเพ่ือให้ ผบ. ยืนยันการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องก่อนที่หน่วยรองจะออกค าสั่งยุทธการของตน 
 ๒ )  การซักซ้อม  การซักซ้อมที่ดีจะช่วยให้หน่วยปฏิบัติได้ด้วยความมั่นใจ  และมีประสิทธิภาพเหนือกว่า
ฝ่ายข้าศึก  ท าให้เกิดความแน่ใจว่ามีการสอดคล้องได้จังหวะของการปฏิบัติ  เพ่ิมความริเริ่มปรับปรุงความลึกของ
การวางก าลัง  เวลา  และทรัพยากร  ตลอดการปฏิบัติ  การยิงสนับสนุนและการด าเนินกลยุทธ์  ควรมีการซักซ้อม
เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งของแบบการด าเนินกลยุทธ์  และแผนการยิงสนับสนุน  การซักซ้อมควรมีการปฏิบัติทุก
เหตุการณ์ที่มีความส าคัญต่อภารกิจ  และ ผบ. ควรเน้นในเรื่องท่ีฝ่ายเราเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจนเกิดความแน่ใจว่า  
การปฏิบัติภารกิจบนพ้ืนฐานของขีดความสามารถ  ค าสั่งที่ได้ออกไปและภายใต้เงื่อนไขของภูมิประเทศ  และลมฟ้า
อากาศท่ีคาดหวังไว้  การซักซ้อมจะท าให้ทราบปัญหาเกี่ยวกับภูมิประเทศ  การปฏิบัติที่ไม่ได้คาดคิดไว้  เวลาใน
การปฏิบัติการตอบโต้  รายการประสานงานที่ต้องเพ่ิมเติมและช่วยให้  ผบ.ทราบถึงการปรับปรุงแผน  รวมทั้งท าให้  
ผบ.หน่วยรองได้เข้าใจแผนและเจตนารมณ์ของ  ผบ.ได้ชัดเจนขึ้น  และทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ  เมื่อการ
ปฏิบัติการรบไม่เป็นไปตามแผน  เมื่อเสร็จสิ้นการซักซ้อม  ผบ.ต้องทบทวน 
แผนเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการปฏิบัติในสนามรบทั้ง ๗ ประการได้มีการสอดคล้องกัน  โดย ผบ. สามารถเลือกวิธีการ
ซักซ้อมทั้ง ๖ วิธีตามเวลาที่มีอยู่และตามความเป็นไปได้ 
 ก )  การซักซ้อมเต็มรูปแบบ  เป็นการซักซ้อมที่ได้ผลสูงสุดแต่ใช้เวลาและทรัพยากรมาก  ทหารทุกคนต้อง
มารวมในการซักซ้อม  หากท าได้ควรให้มีการซักซ้อมภายใต้สภาพเง่อนไขเดียวกัน  เช่น  ลมฟ้าอากาศ  ภูมิประเทศ  
เวลา  และอ่ืน ๆ  ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเมื่อปฏิบัติการรบจริง 
 ข )  การซักซ้อมโดย  ผบ.หน่วยที่ส าคัญ  เป็นการซักซ้อมโดยใช้  ผบ.หน่วยที่ส าคัญตามที่  ผบ.ต้องการ 
และควรให้มีการซักซ้อมภายใต้สภาพเงื่อนไข  เหมือนการปฏิบัติการรบจริง  และควรให้ผู้ที่ร่วมการซักซ้อมได้ใช้
ยานพาหนะในอัตรา  การซักซ้อมแบบนี้จะใช้เวลาและทรัพยากรน้อยกว่าการซักซ้อมแบบเต็มรูปแบบ 
 ค )  การซักซ้อมโดยภูมิประเทศจ าลอง  ลักษณะ ๓ มิติในภูมิประเทศจ าลองให้คล้ายคลึงกับภูมิประ 
เทศจริงให้มากท่ีสุด  หากท าได้ควรเลือกพ้ืนที่ซักซ้อมในจุดที่ปลอดภัย  เช่น  ลาดหลังเนินซึ่งสามารถมองเห็น 
ภูมิประเทศจริงได้ด้วย  รายละเอียดในแผ่นบริวารยุทธการ  ชื่อภูมิประเทศที่ส าคัญ  ที่ตั้งข้าศึกที่ทราบแล้ว  และที่
สงสัยรวมทั้งมาตรการในการควบคุมการยิงด้วย  การซักซ้อมแบบนี้จะใช้เวลาและทรัพยากรน้อยกว่าการซักซ้อม
โดย  ผบ.หน่วยที่ส าคัญ 
 ง )  การซักซ้อมโดยใช้แผนท่สังเขป  การซักซ้อมแบบนี้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการซักซ้อมแบบภูมิประเทศ
จ าลอง  เพียงแต่ใช้แผนที่สังเขปแทนภูมิประเทศจ าลองเท่านั้น  แผนที่สังเขปควรมีขนาดใหญ่พอที่จะให้ผู้ร่วมใน
การซักซ้อมมองเห็นได้ทั้งหมด  ในขณะที่ ผบ. และ ฝอ. แถลงล าดับการปฏิบัติร่วมกัน  ผบ.หน่วยรอง  การซักซ้อม
แบบนี้ใช้เวลาและทรัพยากรน้อยกว่าการซักซ้อมแบบภูมิประเทศจจ าลอง 



 จ )  การซักซ้อมโดยใช้แผนที่  การซักซ้อมแบบนี้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการซักซ้อมโดยใช้แผนที่สังเขป
เพียงแต่ใช้แผนที่ทางทหารและแผ่นบริวารยุทธการ  แทนแผนที่สังเขปเท่านั้น  ผบ.หน่วยรองแต่ละคนควรน าแผน
ที่ติดตัวมาด้วย  ในการซักซ้อมหากท าได้ควรซักซ้อมที่จุดที่สามารถเห็นภูมิประเทศจริงด้วย  การซักซ้อมแบบนี้จะ
ใช้เวลาและทรัพยากรน้อยกว่าการซักซ้อมแบบแผนที่สังเขป 
 ฉ )  การซักซ้อมโดยใช้วิทยุ  การซักซ้อมแบบนี้คล้ายกับการฝึกการติดต่อสื่อสาร  จะใช้เวลาและ
ทรัพยากรน้อยกว่าการซักซ้อมทุกแบบ  แต่ก็เป็นแบบที่พึงประสงค์ล าดับสุดท้าย  การติดต่อทางวิทยุต้องมีการ
รักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร  จึงควรเลือกซักซ้อมเฉพาะในส่วนที่ส าคัญ  และผู้ร่วมซักซ้อมควรมีส าเนา 
ค าสั่งยุทธการ  และแผ่นบริวารยุทธการประกอบการซักซ้อมด้วย 
 ช )  การตรวจสอบ  ผบ.หน่วยทุกระดับ  ควรตรวจสอบก าลังพลของตนในเรื่องของระดับความรู้และ
ยุทโธปกรณ์  เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการเตรียมในการปฏิบัติการรบที่สมบูรณ์  และก าลังพลควรทราบเจตนารมณ์ของ
ผู้บังคบับัญชาขึ้นไป  ๒  ระดับ 
 ค.  การประสานงาน  ผบ.ควรตรวจเยี่ยม  ผบ.หน่วยรอง  เพื่อการแถลงเกี่ยวกับแผนของหน่วยรอง  การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  จากการบรรยายสรุปกลับครั้งที่  ๒  ก็ผจะได้รับทราบกับผู้เกี่ยวข้องทุกคน  ผบ.  และ ฝอ. 
ก ากับดูแล  เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการเตรียมการในส่วนส าคัญส าหรับการปฏิบัติขึ้นแล้ว  ซึ่งจะรวมไปถึงการ 
ประสานการยิงสนับสนุน  งานทางการช่าง  การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ทดแทน  การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ  การเคลื่อนย้าย
หน่วย  และการปฏิบัติอื่น ๆ  ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจากแผนทั้งก่อนและระหว่างการปฏิบัติ  ได้มีความ
เห็นชอบโดย  ผบ.แล้ว  หากการประสานงานไม่สามารถกระท าได้ในระกรปฏิบัติการรบ  เนื่องจากปัญหาของการ
สื่อสารแล้ว  ผบ.หน่วยรองจะต้องปฏิบัติตามที่ตนเองเข้าใจในเจตนารมณ์ของ  ผบ.ร่วมกับวิจารณญาณของตนเอง  
และ ฝอ. ต้องพร้อมที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนตามที่  ผบ.สั่งการ  เมื่อฝ่ายเรามีโอกาศได้เปรียบข้าศึก
ในขณะปฏิบัติการรบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางในการเลือกวิธีการท าค าสั่งตามเวลาที่มีอยู่ 
 



เวลาหลังจากท่ีรับค าสั่ง     ค าสั่งด้วยวาจาและแผ่นบริวารยุทธการ          ค าสั่งแบบตารางพร้อมผนวก 
 
 
 

 
 
ค าสั่งด้วยวาจา          ค าสั่งแบบตาราง         ค าสั่งยุทธการแบบข้อเขียน          
                                                                                            พร้อมผนวก 

 
 

แนวทางการเลือกแบบการซักซ้อมตามเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ 
 
เวลาเริ่มต้นซักซ้อม   การซักซ้อมโดยใช้แผนที่    การซักซ้อมโดยใช่ภูมิประเทศจ าลอง    การซักซ้อมเต็มรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
          การซักซ้อมโดยใช้วิทยุ         การซักซ้อมโดยใช้แผนที่สังเขป           การซักซ้อมโดย  ผบ.หน่วยที่ส าคัญ 
 

 
 

แนวทางปฏิบัติของ  ฝอ.ตามขั้นตอนระเบียบการน าหน่วย 
๑.  ภารกิจ  ฝอ. ให้ข่าวสารต่อ  ผบ. ดังนี้ 
 -  ฝอ. ๒  ให้ข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึกและพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
 -  ฝอ. ๓  ให้ข่าวสารเกี่ยวกับฝ่ายเรา  และภารกิจของหน่วยที่เก่ียวข้อง 
 -  ฝอ. ๕  ให้ข่าวสารด้านกิจการพลเรือน 
 -  ฝอ. ๑  ให้ข่าวสารด้านก าลังพล 
 -  ฝอ. ๔  ให้ข่าวสารด้านส่งก าลังบ ารุง 
 การให้ข่าวสารของ ฝอ. ไม่มีหัวข้อที่แน่นอน  แต่ควรควบคลุมงานในแต่ละสายงานของ ฝอ.  ที่มีความ
สอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยรับได้ 



๒.  ให้ค าสั่งเตือน ฝอ. จัดท าร่างค าสั่งเตือนให้ ผบ. พิจารณาค าสั่งเตือนไม่มีค าสั่งที่แน่นอน  ควรใช้หัวข้อค าสั่ง 
ยุทธการทั้ง ๕ ข้อ  เป็นแนวทางในการจัดท า  ค าสั่งเตือนควรมีสาระครอบคลุมแผนการใช้เวลา  และค าแนะน าใน
การลาดตระเวน  การให้ค าสั่งเตือนจะเป็นการช่วยให้หน่วยรองได้เริ่มข้ันตอนระเบียบการน าหน่วยแต่เนิ่น ๆ 
๓.  ท าแผนขั้นต้น  เมื่อ ผบ. ได้วิเคราะห์ภารกิจและให้แนวทางในการวางแผนแล้ว  ฝอ. จะเริ่มท าการประมาณ
การตามสายงานทันที  หลังจากนั้นเสนาธิการจะเรียกประชุม  ฝอ. เพ่ือก าหนดแนวทางในการเสนอประมาณการ  
การเสนอประมาณการจะเริ่มต้นด้วย  ฝอ. ๒ เสนอประมาณการข่าวกรอง  ฝอ. ๓ เสนอประมาณการยุทธ์ 
ตามด้วย ฝอ. อ่ืน ๆ  จนครบถ้วน  เมื่อ  ผบ. ตกลงใจและให้แนวความคิดในการปฏิบัติแล้ว  ฝอ. จะน ามาพัฒนา
เป็นขั้นต้นโดยจัดท าเป็นร่างค าสั่งยุทธการทั้ง ๕ ข้อ  และร่างแผ่นบริวาร  ตามรายละเอียดเท่าที่มีอยู่ 
๔.  ริเริ่มการเคลื่อนย้าย  ฝอ.จัดท าร่างค าสั่งเป็นส่วน ๆ เพื่อแจงให้หน่วยท าการเคลื่อนย้ายตามที่ ผบ.สั่งการข้อ 
ความที่ต้องระบุในค าสั่ง ได้แก่ ข้อห้ามและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการระวังป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
๕.  ท าการลาดตระเวน  ฝอ.จัดท าแผนลาดตระเวนตามสายงานของตน  โดยยึดถือแผนขั้นต้นเป็นพ้ืนฐานก่อนการ
ลาดตระเวน  ระหว่างการลาดตระเวนและหลังการลาดตระเวน  ฝอ.ควรประสานกับ  ผบ.ฝอ.  อ่ืน ๆ  ฝ่าย 
กิจการพิเศษ  ผบ.หน่วยรอง  และ  ผบ.หน่วยลาดตระเวนในเรื่องของที่ตั้ง  เส้นทางและหัวข้อ  ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับสายงาน  ฝอ.ควรท าการประมาณการอย่างต่อเนื่อง  เมื่อทราบแน่ชัดเกี่ยวกับภูมิประเทศ  หรือได้รับทราบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ  ฝอ.เตรียมการให้ข้อเสนอต่อ  ผบ.  โดยมุ้งเน้นรายการที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
จากแผนขั้นต้น 
๖.  ท าแผนสมบูรณ์  ฝอ.จะรวบรวมการตกลงใจของ  ผบ.ที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากแผนขั้นต้น  
ท าการประสานรายละเอียดในการจัดท าค าสั่งกับ  ฝอ.ฝ่ายกิจการพิเศษ  ฝอ.หน่วยเหนือ  หน่วยรอง  หน่วยสมทบ  
และหน่วยข้างเคียง  ค าสั่งยุทธการที่สมบูรณ์  จะเป็นผลจากการปฏิบัติงานร่วมกันของ  ฝอ.ทุกสายงาน  การจะได้
ความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย  เวลาที่มีอยู่  ค าสั่งอาจอยู่ในรูปของค าสั่งด้วยวาจา  ค าสั่งด้วยวาจา
ประกอบแผ่นบริการ  ค าสั่งแบบตารางประกอบแผ่นบริการ  ค าสั่งแบบตารางพร้อมผนวก  หรือค าสั่งที่เป็น
ข้อเขียนพร้อมผนวก  เมื่อจัดท าค าสั่งเสร็จแล้ว  เสนาธิการจะประชุม  ฝอ.เพ่ือตรวจสอบ 
รายละเอียดและความถูกต้อง  โดยทั่วไปเสนาธิการจะเป็นผู้บรรยายสรุปค าสั่ง  เพื่อให้  ผบ.พิจารณาอนุมัติ 
ฝอ.จะจัดท าเครื่องช่วยในการออกค าสั่ง  เช่น  แผนที่สังเขปหรือภูมิประเทศจ าลอง  ส าเนาส าสั่ง  และผนวกรวมทั้ง
ซักซ้อมการบรรยายสรุปค าสั่งตามสายงานของตน 
๗.  ให้ค าสั่ง  ฝอ.จะรวมบรรยายสรุปค าสั่ง  และตอบข้อซักถามของผู้ที่มารับค าสั่ง 
๘.  ก ากับดูแลและปรับปรุงแก้ไขจนบรรลุภารกิจ  ฝอ.จะร่วมในการบรรยายสรุปกลับของ  ผบ.หน่วยรอง  การ
ซักซ้อม  การตรวจสอบ  และประสานการปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุภารกิจ  ในขั้นนี้อาจมีการเริ่มระเบียบการน า
หน่วยขึ้นอีก  หากสถานการณ์  ( ปัจจัย  METT – T )  เปลี่ยนแปลงไป 
 แนวทางปฏิบัติของ  ฝอ.ดังกล่าวข้างต้น  ไม่ใช้หลักการตายตัวแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติในแต่ละภารกิจ  ซึ่งบางข้ันตอนอาจกระท าก่อน , หลัง  หรือกระท าควบคู่กันไปก็ได้  แต่ทั้งนี้จะต้อง
ประสานสอดคล้องกับระเบียบการน าหน่วย  แนวทางการให้ข่าวสาร  การวิเคราะห์ภารกิจ  และแนววางในการ



วางแผน  การเสนอประมาณการ  ข้อตกลงใจและแนวความคิดในการปฏิบัติอยู่ในแนวสอนการประมาณการ  และ
การประมาณสถานการณ์ 

กรรมวิธีในการตกลงใจ 
 ผบ. ฝอ.  และ  ผบ.หน่วยรองตามสายการบังคับบัญชา  ใช้ระเบียบการน าหน่วยและการปฏิบัติของ  ผบ.  
และ  ฝอ.  เพ่ือการตกลงใจ  กรรมวิธีในการตกลงใจนี้จะเริ่มต้น  และจบลงโดย  ผบ.  โดยมีลักษณะเป็นพลวัต  คือ
ด าเนินการต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  และ  ผบ.  ต้องทราบระเบียบการน าหน่วย 
  และปัจจัยการยุทธ์  ( METT – T )  กรรมวิธีในการตกลงใจท าให้เกิดการประสานการปฏิบัติของ  ผบ.  และ 
ฝอ.  อย่างเต็มรูปแบบ  การพัฒนาการประมาณการของ  ฝอ.  การเตรียมการเพ่ือความสอดคล้องได้จังหวะ  การ
จัดท ารายละเอียดการปฏิรูปนี้จะบรรลุได้ขึ้นอยู่กับเวลาและก าลังทหารที่มีอยู่ 

 

ก. กรรมวิธีในการตกลงใจแบบเต็มรูปแบบ 
 

 
 
 

                  ฝอ.ปฏิบัติ       ผบ.ปฏิบัติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ข่าวคืบหน้า             ข่าวคืบหน้า 
 

รับภารกิจ 

ให้ข่าวสารต่อ  ผบ.๒ ให้ข่าวสารต่อ  ฝอ.๒ 

ประมาณการ ๔ 
วิเคราะห์ภารกิจ  ให้กิจแถลงใหม่ ๓ 

   และแนวทางในการสอน 
 

เตรียมแผน ๖ 

    หรือค าสั่ง 

แจกจ่าย  แผน ๘ 
 หรือค าสั่ง 

ประมาณสถานการณ์และตกลงใจ ๕ 

  ให้แนวความคิดในการปฏบิัต ิ

อนุมัติแผนหรือค าสั่ง ๗ 

ก ากับดูแล ๙ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข.  กรรมวิธีในการตกลงใจแบบย่อเมื่อมีเวลาจ ากัด 
 

               - เริ่ม  ตสช.และลาดตระเวน 
         -  ได้รับมา  จากหน่วยเหนือ 
            หรืออนุมานโดย  ผบ. 
          -  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
              ภารกิจ 
          -  ข่าวสารท่ีทันเหตุการณ์ 
          -  ข่าวสารจาก  ผบ. 

          -  โครงร่างที่ใช้วางแผน 
          -  ข่าวสารท่ีทันเหตุการณ์ 
          -  ผลจากการลาดตระเวน 
          -  ข้อมูลที่ถูกต้อง 
          -  การพัฒนา  ตสช.   

-  แผนการใช้เวลา 
-  ค าแนะน าในการ 
    ลาดตระเวน        -  เริ่มการเคลื่อนย้ายหน่วย 
         -  ส่งหน่วยลาดตระเวน  
  
-  ข้อตกลงใจของ  ผบ. 
   พัฒนาแผนและแผนย่อย 
         -  ค าสั่งครั้งแรกให้ในบริเวณ 
             ที่มองเห็นภูมิประเทศใน 

รับค าสั่งเตือน 
 

แผนการใช้เวลา 
ภารกิจ 

 วิเคราะห์ 
 ตสช.อย่างรวบรัด 

     ข้อเท็จจริงและ 
    สมมุติฐานทางการ
รบ 

บรรลุภารกิจ ๑๐ 

     ฝอ.ให้ข้อเสนอ 

   ตกลงใจ 

  ให้ค าสั่งเตือน 

 ท าการลาดตระเวน 

  ฝอ.จัดท าแผน 
  ค าสั่ง 

ให้ค าสั่งด้วยวาจา 

ท าค าสั่งต่อ 



             พื้นที่ปฏิบัติการของหน่วย 
        
         -  ยืนยันค าสั่งครั้งแรก 
-  ด าเนินการตามแบบ 
-  เปลี่ยนแปลงแผนและ 
   แผนย่อยจากการ  ตสช.      -  ปฏิบัติตามแผนย่อยให้บรรลุ 
   และการลาดตระเวน        ภารกิจตามต้องการ 
         -  ยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งที่ 
 -  ตสช.   -  การเตรียมสนามรบด้านการข่าว                             แจกจ่ายขึ้นอยู่กับการ  ตสช. 

 แจกจ่ายค าสั่ง 

การยืนยัน  ตสช. 
จากการลาดตระเวน 

ปรับปรุงแก้ไขค าส่ัง ให้ค าสั่งเป็นส่วน ๆ 
ๆๆๆๆๆๆๆๆ 


